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 :للمؤمتر اللجنة العلمية

 ت
األسم واللقب 

 العلمي
 الصفة البلد  جهة اإلنتساب التخصص 

أ.د. فهمي   1
أحمد عبد  
 الرحمن 

كلية اإلمام  الحديث
 األعظم

 رئيسا   العراق

جامعة إبراهيم  التفسير أ.د. فائز كلين  2
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.د. صهيب  3
عباس 
 الكبيسي 

أصول  
 الفقه 

 عضوا  العراق جامعة األنبار 

أ.د. لطف هللا   4
 َجبَجي،

جامعة إبراهيم  التفسير
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.د. صالح   5
 حيدر علي 

اللغة  
 العربية

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. عمر   6
 تشليك 

 عضوا  تركيا  جامعة مرمرة  التفسير

أ.د. محمد   7
 صالح كجيت

علم  
 الكالم

جامعة إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.د.أسماء   8
عبد القادرعبد  

 هللا

كلية اإلمام  العقيدة
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. حسين   9
 عبد عواد 

الدعوة  
 والفكر

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. مصطفى   10
 آغيرمان

التأريخ  
 اإلسالمي

جامعة إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.د. عدنان   11
 نجم عبّود

القانون 
 المدني

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. محمد   12
 عبد ضاحي 

تاريخ 
 األديان

 عضوا  العراق كليةاإلمام األعظم

أ.د. محمد   13
أردوغان  

 باش 

 عضوا  تركيا  جامعة مرمرة  التفسير

أ.د. رداد   14
خلف عطاء  

 هللا

كلية اإلمام  الحديث
 األعظم

 عضوا  العراق
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 ت
األسم واللقب 

 العلمي
 الصفة البلد  جهة اإلنتساب التخصص 

أ.د. نجدة   15
 توسون 

 عضوا  تركيا  جامعة مرمرة  التصوف

أ.د. حسين   16
 غازي حسين 

كلية اإلمام  الفقة 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. أوزجان   17
 خضر 

جامعة صباح  الحديث
 زعيمالدين 

 عضوا  تركيا 

أ.د. سعيد   18
محي الدين  

 سعيد 

الفقة  
 المقارن

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. إسماعيل   19
 جاليشكان

 عضوا  تركيا  جامعة أنقرة  التفسير

أ.د. عمر   20
 حسين  محمود

الفكر 
 اإلسالمي

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. بنيامين  21
 أرول 

 عضوا  تركيا  أنقرة جامعة  الحديث

أ.د. نور سعد   22
 محسين

التاريخ  
 اإلسالمي

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. شادي   23
 أرن 

جامعة  التفسير
 دملوبينار   كوتاهيا

 عضوا  تركيا 

أ.د. عبد   24
الكريم علي  

 عمر

اللغة  
 العربية

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. علي   25
 إحسان باال

الفقة  
 اإلسالمي

 عضوا  تركيا  جامعة أتاتورك 

أ.د. زياد   26
 ناطق يحيى 

كلية اإلمام  الحديث
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.د. حنفي   27
 شاهين

المذاهب  
 اإلسالمية 

 عضوا  تركيا  جامعة أتاتورك 

أ.د. عبد   28
 الكريم سبر

جامعة آغري   التفسير
 إبراهيم جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.د. سليماني   29
 صبرينة

علم  
 النفس

جامعة عبد الحميد  
 مهريم قسنطية

 عضوا  الجزائر 

أ.م.د. علي   30
 ساجد جياد

كلية اإلمام  التفسير
 األعظم

 عضوا  العراق
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 ت
األسم واللقب 

 العلمي
 الصفة البلد  جهة اإلنتساب التخصص 

أ.م. مصطفى   31
 صفا

علم  
االجتماع  
 الديني

جامعة آغري  
 إبراهيم جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.م.د. ممدوح  32
 حسني علي 

اإلمام كلية  التفسير
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.م.د. محمود  33
عبد العزيز  

 محمد 

أصول  
 فقة

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.م.د. زكي   34
 تان

 عضوا  تركيا  جامعة إغدر  التفسير

أ.م.د.سمير   35
 عمر سعيد

كلية اإلمام  العقيدة
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.م.د. محمد  36
 سيد كجيت 

 عضوا  تركيا  إغدر جامعة  التصوف

أ.م.د. أيمن   37
 فاروق محمد

كلية اإلمام  الحديث
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.م.د. إبراهيم   38
 تَتيك 

علم  
القرآءة 
 والقرآن 

 عضوا  تركيا  جامعة أتاتورك 

أ.م.د. عبد   39
الرؤوف  

 أرحيم يوسف

كلية اإلمام  دعوة
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.م.د.حسن   40
 خليل اوغلو 

جامعة إبراهيم  التفسير
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.م.د. سهام   41
 اليعقوبي 

جامعة محمد  ترجمة
 الخامش/الرباط 

 عضوا  المغرب

أ.م.د.أحمد   42
 حميد اوغلو

جامعة إبراهيم  التفسير
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.م.د. أحمد   43
 عليان إبراهيم 

صحة  
 نفسية 

جامعة القدس  
 المفتوحة

 عضوا  فلسطين

أ.م.د. أحمد   44
 نجيب 

جامعة إبراهيم  التفسير
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.م.د.مجاهد   45
 الحوت

جامعة إبراهيم  التفسير
 جاجان 

 عضوا  تركيا 
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 ت
األسم واللقب 

 العلمي
 الصفة البلد  جهة اإلنتساب التخصص 

أ.م.د. أحمد   46
 حسين أحمد

أصول  
 فقة

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق

أ.م.د.كلثوم   47
 حسين عوض 

وزارة التربية  الفلسفة 
 الكويتية 

 عضوا  الكويت 

أ.م.د. نادية   48
 آدم إدريس

إدارة  
 وتخطيط 

 عضوا  السعودية جامعة جازان 

أ.م.د. هيا  49
علي محمد  

 الدعوم 

الفقة  
 اإلسالمي

 عضوا  األردن  كلية القادسية 

أ.د فتحي   50
 ألقاسمي

الفكر 
الغربي 

والتونسي 
 الحديث

جامعة تونس  
 المنار

 عضوا  تونس 

أ.م.د  جهاد   51
 علي المومني 

مناهج 
وطرق 
 التدريس

جامعة عمان   
 العربية

 عضوا  األردن 

أ.م.د  عمر   52
 عبد عباس

أصول  
فقة /  

مقاصد 
 الشريعة

 عضوا  األمارات جامعة الجميرا

أ.م.د. عماد   53
 محمد فرحان 

أديان  
ومذاهب 
 كالمية 

كلية اإلمام 
 األعظم

 عضوا  العراق
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 : للمؤمتر اللجنة التنظيمية
 

 الصفة  البلد جهة اإلنتساب  األسم واللقب العلمي ت 

جامعة   أ.د. آدم يرنده  1
إبراهيم 
 جاجان 

 مشرفا   تركيا 

أ.د. مشعان محي علوان   2
 الخزرجي 

كلية اإلمام  
 األعظم 

 مشرفا   العراق 

أ.م.د. حسن خليل   3
 أوغلوا 

جامعة  
إبراهيم 
 جاجان 

 رئيسا   تركيا 

أ.د. شاكر محمود حسين  4
 األعظمي 

كلية اإلمام  
 األعظم 

 عضوا  العراق 

أ.د. إسماعيل خليل   5
 إبراهيم 

كلية اإلمام  
 األعظم 

 عضوا  العراق 

جامعة   أ.م.د. أحمد حميد اوغلو  6
إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.م.د.مكي وليد عبد   7
 الكريم

كلية اإلمام  
 األعظم 

 عضوا  العراق 

جامعة   أ.م.د. مجاهد الحوت  8
إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

أ.م.د.مهند ليث عبد   9
 العزيز

كلية اإلمام  
 األعظم 

 عضوا  العراق 

جامعة   أ.م.د أحمد محمد نجيب  10
إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

 

  



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

10 

 

 املؤمتر وسكرتاريةاللجنة اإلعالمية 
 الصفة  البلد جهة اإلنتساب  اإلسم واللقب العلمي ت 

كلية اإلمام   أ.م. معن نواف عبود  1
 األعظم 

 رئيسا   العراق 

جامعة   م.م. محمد إبراهيم أردن  2
إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

ضياء صبحي  أ.م.د.   3
 خلف 

كلية اإلمام  
 األعظم 

 عضوا  العراق 

جامعة   م. رضوان يلماز  4
إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

كلية اإلمام   م. د. أحمد شاكر رشيد 5
 األعظم 

 عضوا  العراق 

م. د. مصطفى عبد   6
 الغفور محمد 

كلية اإلمام  
 األعظم 

 عضوا  العراق 

جامعة   م. حمزة جيفليك 7
إبراهيم 
 جاجان 

 عضوا  تركيا 

 

 اللجنة التنسيقية للمؤمتر 

 البلد  جهة اإلنتساب  األسم واللقب العلمي  ت

أ.د. شاكر محمود حسين  1
 األعظمي  

كلية اإلمام  
 األعظم  

 العراق 

جامعة إبراهيم   أ.م.د. أحمد حميد أوغلوا   2
 جاجان  

 تركيا 
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رئيس جامعة آغري إبراهيم السيد كلمة 

 األستاذ الدكتور عبد اخلالق كارابلوط -جاجان
السييييييد رئيس ديوان الوقف السيييييني الشييييييخ عبد الخالق العزاوي  

 المحترم 

 المحترمون  أيها السادة العمداء األعزاء

 المحترومون  الزمالء األعزاء

 المشاركين المحترمين  أعزائي الباحثين الشباب 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

اإلسالمية   بالشؤون  المعني  مؤتمرنا  في  بكم  أرحب  بدء  ذي  بادئ 

واإلنسانية الدولي، الذي ننظمه بالتعاون بين كلية العلوم اإلسالمية  

في جامعة أغري إبراهيم جاجان وكلية اإلمام األعظم التابعة لديوان  

الد  تسارعت  والذي  العراق  في  السني  العلمية  الوقف  راسات 

واألكاديمية فيه تحت شعاري "العلم يتكامل بالحب" و "نور ينهض  

 من الشرق". 

تعد التكنولوجيا اليوم من أهم العوامل التي تحدد أسلوب حياة الناس  

في المجتمعات، ولذا تعد الثورة الكوبرنيكية المشكل للتطور العلمي  

ية. ولقد أخذت  الحديث والذي يعد األساس لتحقيق الثورات الصناع

التي بدأت بالثورات الصناعية بعد ا جديد ا مع    4.0الثورة الصناعة  

والمنازل   الذكية،  والهواتف  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  تطور 

والذكاء   النانو،  وتكنولوجيا  الحيوية،  والتكنولوجيا  الذكية، 

االصطناعي، والروبوتات والشبكات االجتماعية ولقد اكتسبت أهمية  

فنية،  كبي نظر  وجهة  من  فقط  ليس  نشهده  الذي  التحول  هذا  مع  رة 

ا نالت تلك األهمية من جوانب تاريخية وسياسية واجتماعية   ولكن أيض 

 وثقافية وأخالقية وفلسفية. 
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ومن هذا المنطلق فإن النظر إلى األحداث من منظور القيم اإلسالمية  

إني جاعل في  مهم للغاية، فاهلل تعالى عندما قال في خلق اإلنسان "

األرض خليفة" وقال "لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم" فإنه يلفت  

النظر إلى الجمال في خلق الخليفة، ومن خصال خليفة هللا التي أضفت  

عليه القيم اإلنسانية العلم؛ أليس العلماء هم الذين يخشون هللا أكثر من  

أخالقيات    أال تكتسب غيرهم؟ في عالمنا هذا وفي عصر التكنولوجيا  

العلوم أهمية أكبر؟ يجب علينا نحن المسلمين أن ندرك حقيقة أن علينا  

 أن نعمل بجد من خالل تبني أخالقيات العلوم شعارا. 

ألن من الخصال التي تضفي قيمة على اإلنسان إيمانه باهلل تعالى،  

ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالهِذيَن   أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ۚ  واآلية الكريمة " يَْرفَعِ َّللاه

ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر" تبين القيمة المكتسبة من عبودية اإلنسان هلل   َوَّللاه

عزو جل، وهذه القيمة متناسبة طردا مع عبوديته هلل عز وجل، حيث  

أن الغاية من خلق اإلنسان عبوديته هلل عز وجل، قال تعالى: "وما  

 دون".  خلقت اإلنس والجن إال ليعب

العامل اآلخر الذي يضفي قيمة على اإلنسان هي أعماله، وأصحاب  

 .األعمال الصالحة لهم رتبة عظيمة عند هللا 

التي   القرآن لإلنسان من الصفات  غيره من    تميزه عنوكذلك ذكر 

الناس العلم واإليمان والعمل الصالح، لذا انعدام هذه الصفات تجعله  

 ، ضعيفا أو ظالما،   كافر بأنعم هللا، حريصا، جاهال

وقد نص النبي صلى هللا عليه وسلم على أن اإلنسان ولد على الفطرة  

عمل وفق عبوديته هلل تعالى؛ فهو قادر على الحفاظ    السليمة، ولطالما

على هذه الفطرة، ويستحق أن يرقى إلى مرتبة خليفة هللا، وإن أحق  

 .الناس بهذه الرتبة هم العلماء 

 نحن كعلماء يجب أال ننسى من نحن؛  
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المعلومات   تقنيات  في  المذهلة  والتطورات  التغييرات  تأثير  مع   •

بداية   المتطورة بشكل مذهل، خاصة في  العملية  فإن  واالتصاالت، 

التقنيات   خالل  من  العقل  حدود  اليوم  دفعت  قد  العشرين،  القرن 

والطابع الروبوتات،  االصطناعي،  الذكاء  مثل  ثالثية  المتقدمة  ات 

المعزز،   الحيوية، والواقع  النانو، والتكنولوجيا  األبعاد، وتكنولوجيا 

وتخزين الطاقة، وأجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهي تبرز كتطورات  

تفرض على العقل البشري، بل وتتجاوزه، وتتحكم فيه. إن الصعود  

الحيوية   والتكنولوجيا  الكمبيوتر  لتكنولوجيا  إيقافه  يمكن  ال  الذي 

وحركة  ي مفهوم  هو  اإلنسانية  بعد  ما  اإلنسانية.  بعد  ما  إلى  وصلنا 

فلسفية جديدة أحدثها عصر التكنولوجيا. وبعبارة أخرى، فإن مفهوم  

الذكاء   الجينات،  استنساخ  النانو،  تكنولوجيا  يعني:  اإلنسانية  بعد  ما 

للتقنيات   الدقيق  االستخدام  تدعم  ثقافية  حركة  إلخ  االصطناعي، 

 اإلنسان.  المتقدمة على

الثورة الصناعية الرابعة هي أداة تركز على الكفاءة والربحية، وتوفر  

بمعنى   المستخدمة.  التكنولوجيا  بفضل  كاملة  اقتصادية    آخر، فوائد 

 تهتم الصناعة الرابعة بالفوائد االقتصادية بدال  من العامل  

الصناعية   الثورة  مفهوم  التكنولوجي  التقدم  هذا  فجلب  البشري. 

 ة. الخامس

يتم تعريف الصناعة الخامسة على أنها تقنيات غير مأهولة )الذكاء  

اإلصطناعي( مصممة لخدمة المجتمع. وبعد ظهور هذا المصطلح،  

ظهر ما يسمى المجتمع الخامس، وهو مصطلح فلسفي يركز على  

 الرفاهية االجتماعية وسعادة األفراد. 

تتضمن فلسفة المجتمع الخامس" نوعية الحياة البشرية واإلنسانية ".  

ومن المهم جد ا أن تهدف هذه الفلسفة إلى التحول من نظام عالمي  

تقديم   خالل  من  اإلنسان  محوره  نظام  إلى  التكنولوجيا  نحو  موجه 
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ا التعبير عنها كفلسفة   حلول مبتكرة وقائمة على اإلنسان. ويمكننا أيض 

 جدادنا: "دع الناس يعيشون حتى تستطيع الدولة أن تعيش". أساسية أل

خطر    ذلك،ومع   هو  إليها  االنتباه  يجب  التي  النقاط  أهم  أحد  فإن 

مواجهة إنشاء وحوش آلية من خالل إبعاد اإلنسان عن اإلنسانية، في  

  حين أن الهدف من المجتمع الخامس هو نموذج بشري كامل.

عندما   قوة،  والعلم  المعرفة  الفاضلون،  ألن  األشخاص  يستخدمهما 

فإنها ستكون لرفاهية وسعادة البشرية، وإال ستكون كارثة لإلنسانية.  

أشخاص   بواسطة  النووية  الطاقة  إنتاج  تم  إذا  المثال،  سبيل  على 

أخالقين وفضالء، فسيكون ذلك لصالح البشرية، وإال ستكون كارثة  

ل وناجازاكي...  هيروشيما  ذلك:  على  مثال  القيم  لإلنسانية  فإن  ذا 

األخالقية ذات أهمية ال يمكن إنكارها ويجب أن يتحكم اإليمان الديني  

ا بهذا النوع الجديد من األشخاص في المجتمع الجديد. كذلك ال   أيض 

 ينبغي أبد ا تجاهل اآلخرة وما بعد الموت. 

وهذا هو ضبط وتهذيب للنفس. لذلك أيها العلماء المحترمون لديكم  

 لغة األهمية. مهمة ومسؤولية با

بيكون البنه هوند، "العالم لإلنسان، وليس اإلنسان   الفيلسوف  يقول 

 للعالم". 

لذلك يجب أن النكون متجاوزين لإلنسانية بمعنى محاولة االستعانة  

في   الراهنة  وحالته  الحالي  اإلنسان  لتجاوز  الحديثة  بالتكنولوجيا 

 الوجود 

استخدا في  والوسائل  الهدف  بين  نخلط  أن  الذكاء  واليجب  م 

 االصطناعي في جودة وتطور الحياة الصحية 

إذا كان اإلنسان عبد ا حقيقي ا هلل مع إدراكه لهذه العبودية، فيمكنه أن  

، بينما إذا نسي عبوديته ولم  أشرف مخلوقاتهيصبح خليفة هللا ومن  
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يؤمن باهلل ولم يشكر فهو يستحق أن يكون في أسفل سافلين، لذا فإن  

ئيسية هي أننا ال نفهم جيد ا الرسالة التي أُمرنا بها  إحدى مشكالتنا الر

 وهي إقرأ. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن ألي بلد يتمتع برفاهية أن يتخلف عن  

 التحول الرقمي الذي يحدث حالي ا. 

فاتها هذا   التي  البلدان  بين  كبيرا  االختالف  المستقبل، سيكون  وفي 

رة على استيعاب هذا التحول  التحول الرقمي والبلدان التي كانت قاد 

 وإدارته وسيؤثر على اتصال العالم بأسره وعمله. 

ولقد رأينا مدى أهمية التحول الرقمي خالل فترة وباء كورونا. نحن  

 ندرك جميع ا أنه يتعين علينا العمل بجدية أكبر من التحول الرقمي. 

عتنا  إدراك ا منا لمسؤولياتها تجاه المجتمع فإن الهدف األساسّي لجام

التي لديها طاقم أكاديمي ديناميكي وشاب هو إنشاء جامعة محترمة  

ومعترف   العالم  جامعات  بين  بالمهارات    بها،من  األفراد  وتثقيف 

المهنية ومهارات االتصال التي تتطلبها البيئة التنافسية العالمية في  

والتدريب   التعليم  توفير  خالل  من  وذلك  والعشرين.  الحادي  القرن 

بمكان    العالمية، والمعايير  بالجودة   األهمية  ومن  البحوث.  وإجراء 

تدريب القوى العاملة المؤهلة في أنشطة البحث العلمي حتى تصبح  

 . 2071و  2023بالدنا قوة عالمية ولكي تصل تركيا إلى أهداف  

المؤتمرات   من  العديد  جامعتنا  تنظم  األهداف  هذه  تحقيق  أجل  من 

الد  المؤتمر  مثل:  عام  كل  اإلسالمية  الدولية  للدراسات  الثاني  ولي 

افتتحناه   الذي  للعلوم    اآلن،واإلنسانية  السادس  الدولي  "المؤتمر  و 

والتطبيقية الدولي    "،األساسية  خاني  أحمد  و    السادس،ومؤتمر 

نوح  وسفينة  الدولي  أغري  جبل  الذكاء    "،"مؤتمر  و"مؤتمر 

دعم  االصطناعي الدولي، واألديان وتطوير البشرية". إضافة إلى ال

 الذي تقدمه لجميع الدراسات العلمية. 
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 أود أن أتحدث بإيجاز عن جامعتنا: 

  4و كليات    10تواصل جامعة أغري إبراهيم ججن تعليمها من خالل  

أكاديمي وما يصل إلى   550مهنية وأكثر من   معاهد  6و عليا  معاهد 

آالف جامعة    3ألف طالب. وقد تم تصنيف جامعتنا ضمن أفضل    16

يقر ما  بين  من  من  تصنيفات    30ب  حسب  العالم  في  جامعة  ألف 

تقييم   أيضا    ،Webometricsو   Urapمؤسسات  ونالت جامعتنا 

تصنيف    727المرتبة   بحسب  العالم  هذه  SCImagoفي   .

الخامس   بعيدها  تحتفل  التي  الشابة  لجامعتنا  جد ا  مهمة  اإلنجازات 

سنعمل بجدية أكبر ونستمر في    كافيا،عشر. طبعا هذا النجاح ليس  

 مع شعورنا المستمر أنه علينا أن نكون أكثر نجاحا.  طريقنا،

وكما قال فرانسيس بيكون، "أن تكون مسيطرا يعني أن تكون على  

أن    "،دراية العلمية  أتمنى  قفزتنا  فعال في  دور  المؤتمر  لهذا  يكون 

وأشكر جميع المتحدثين الذين حضروا مؤتمرنا على مساهمتهم    كأمة،

ومشاركتهم. وأود أن أعبر عن امتناني لجميع أعضاء اللجنة المنظمة  

األمانة   إلعداد    عمدائنا، وخاصة    العامة،وموظفي  تفرغوا  الذين 

أود أن أعرب عن امتناني للشيخ    األعمال التحضيرية لمؤتمرنا. كما 

 .رئيس مجلس أمناء المؤسسة السنهية الخالق، عبد 

الوقف   المؤتمر مع مؤسسة  أننا قمنا بهذا  امتناني لحقيقة  أعبر عن 

السنّي في العراق الشقيق، وأتمنى أن يكون هذا التعاون قناة الستمرار  

ر  وحدة وأخوة األمة. ونيابة عن شخص رئيس الوقف أود أن أشك

جميع الموظفين الذين ساهموا وبذلوا مجهود ا. ونأمل أال يتكرر الوباء  

الذي هّز العالم مرة أخرى، كما نأمل أن تقام األنشطة العلمية القادمة  

 معكم أيها العلماء المحترمون.  

 وتجديدا  لدعوة عارف نهاد آسيا الذي قال: 
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 فاذهب إلى أغري ...  تذكاري ا، إذا كنت تريد نصب ا  

 ِجْب الدعوة العظيمة اآلتية من األعالي ... أَ 

فإني أعبر عن فخري بالترحيب بكم في مدينتنا التي هي رمز للقيامة  

العلم   تدمج  التي  جامعتنا  وفي  السالم،  عليه  نوح  سفينة  خالل  من 

 وأقدم لكم خالص احترامي.  بالحب،
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كلمة السيد عميد كلية اإلمام األعظم رمحه 

األستاذ الدكتور مشعان  –اجلامعة  –اهلل 

 حمي علوان اخلزرجي 
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

األستاذ الدكتور عبد الخالق  -السيد رئيس جامعة آغري إبراهيم جاجان

 : المحترم  كارا بلوط

 يرنده المحترم  األستاذ الدكتور آدم   / العلوم اإلسالمية السيدعميد كلية 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: 

 الحمدهلل وكفى، والصالة والسالم على نبيه المصطفى ... وبعد 

فقد زعم البعض ويدهعي بدون سند علمي أو مرجع معرفي أن العلوم  

شخصيت وعلى  اإلنسان  على  تشتغل  التي  من  اإلنسانية  عدد  في  ه 

ومستوياتها  غا   أبعادها  ظلت  التراث ومكّوناتها  في  العربي    ئبة 

واإلسالمي اإلسالم،  علماء  ومدونات  كتابات  غيابهفي  وطال  ا  ، 

بعيدا   أمدا   الغياب  هذا  تحت  ليغطي  طويلة  زمنية  مدة  ويستغرق   ،

بي  دعوى أن ه االستحواذ والقوة والهيمنة والغلبة في علوم التراث العر

الدينية، والفقهية، والبيانية للعلوم  التي    لمعجمية، وااإلسالمي كانت 

التفسير نحو  وتنحو  البيان،  نحو  شخصيتهتنزع  وعلى  بأبعادها    ، 

 ، وعلى إكراهاتة في المجتمع الذي يعيش ويحيى فيه . المتعددة

العربي   التراث  في  العلوم  يجمع  ما  أن  االدعاء  هذا  في  والمستند 

هذا   في  والتأويلي  والبياني  اللغوي  المنزع  تغليبها  هو  اإلسالمي 

في   البحث  إلى  العناية  من  أكثر  الجانب  بهذا  واالهتمام  االشتغال، 

 اإلنسان ومقاربة شخصيّته من زاوية إجرائية. 

إن الحق الذي ال يحيد عنه عاقل هو أن ّالعلم قد تميز    أيها األماجد:

في حضارة اإلسالم بالجمع بين العلوم الشرعية والتضلُّع منها، وبين  

تعالى قد أخذوا    شتى العلوم النافعة لإلنسانية، فكان علماؤنا رحمهم هللا
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وا األرض  وعمروا  لآلخرة،  زادا   الدنيا  النافعة  من  بعلومهم  لبالد 

تعالى    ،لإلنسانية الدنيا زادا   فكان علماؤنا رحمهم هللا  قد أخذوا من 

بعلومهم والبالد  األرض  وعمروا  التزموا    لآلخرة،  أن  بعد  النافعة 

الدينية مقتدين في ذلك    العلوم بمنهج هللا وشرعة القويم، وبرعوا في  

بسنة خير البشر ) صلى هللا عليه وسلم ( وصحبه الكرام ) رضي  

ع أن دين اإلسالم هو دين الحضارة،  ا للعالم أجمهللا عنهم (، وأثبتو

، وليس كما يُرمى  ودين العلم، ودين النهضة، ودين التقدم والتطور

 به من أعدائه . 

من   غيرها  من  أيضا  اإلسالمية  الحضارة  الحضارات  وتتميز 

وآخت بين العلم    والمادة، إذ جمعت بين متطلبات الروح    بوسطيتها،

القو  بين  وقرنت  الواقع    والعمل،ل  واإليمان،  بين  التوازن  وحققت 

وعمرت الدنيا كما عمرت    والتفريط،وتوسطت بين اإلفراط    والمثال،

عن    اآلخرة، الحضارة    االنغالقوابتعدت  هذه  وعملت  والتعارف. 

إلى    – عن العلوم اإلنسانية    فضال  – المتكاملة السوية على نقل الناس  

العلوم الطبيعية  المنهج  االتجريبي في  لذي يقوم على الرصد  ، وهو 

العلوم  كانت  إذ  والتشريح،  نظرية    والمالحظة  فلسفة  المسلمين  قبل 

وتحريرها بنقدها  علماؤنا  فقام  مجردة،  مثالية  وفكرة  ،  عميقة، 

إضافات    وتصحيح  عليها  وأضافوا  للتجربة،  وأخضعوها  مسارها، 

بالمقارنات الحضارية )) فإن    واسعة  ألمانية خبيرة  تقول مستشرقة 

م الطبيعة بالمعنى الحرفي للكلمة، ومخترع علم  قد غدا عال  العربي 

قول العلوم البكر الوعرة  ، ولقد عبهد العربي بآالته حالطبيعة التجريبي

ومهتعبيدا   تمهيدا (( ،  البحث  آخر    د طرق  موطن  في    ))ولقد وقالت 

سبيلهم    التجريبي،كانت براعة العرب في التجربة وإبداعهم للمنهج  

 وث العلمي القديم((. إلى نقد المور 

العلوم    إن  األفاضل: أيها   مواضيع  أحد  هو  ألن    الشرعية، اإلنسان 

الشريعة اإلسالمية إنما جاءت لمصالح العباد في المعاش والمعاد كما  

قرره غير واحد من علمائنا. فإذا كان المقصود بالعلوم اإلنسانية إنما  
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م أجل  من  وجماعة  فردا  اإلنسان  تدرس  التي  صلحته  الدراسات 

فإن العلوم الشرعية أكثر إنسانية من    األفضل،وتطوير حياته نحو  

مما قامت    حققت كثيرا  والنظنُّ أن هذه األخيرة قد    اإلنسانية،العلوم  

  اإلنسان، بل مازالت عاجزة عن تفسير وتوجيه أغلب قضايا    أجله، من  

تجربة   خاضت  قد  الشرعية  العلوم  قرون    تاريخيةبينما  عدة  طيلة 

فأوجدت المجتمع    راشدا ،يها األمة اإلسالمية توجيها محكما   وجهت ف

أُجبرت    إلى أن   بالعدل. الذي تعايش فيه المسلم والنصراني واليهودي  

األمة على التخلي عن علومها تلك. بيد أن العلوم الشرعية رغم أنها  

تميزها    مقاصدها،إنسانية في   فهي ربانية في منطلقاتها، وهذا سر 

اإلنسانية من عوائق   العلوم  فيه  تتخبط  نجاتها من كثير مما  وسبب 

   منهجية. 

األكارم:  اإلنس   أيُّها  العلوم  أهمية  لطتتمثل  بالنسبة  العلم  انية  الب 

اس وقضاياهم  ، من خالل أنه على عالقة دائمة ومباشرة بالنالشرعي

، فهو بحاجة مستمرة لالطالع عما يدور حوله  المعاصرة في المجتمع

باالقتصار    قال يتحق ، وذلك  من مستجدات تخص األفراد والمجتمع

العلوم   على  مطلعا   يكون  ان  البد  بل  فقط،  الشرعية  العلوم  على 

، ولذلك البد أن  يا الفرد والمجتمعة التي تهتم بقضا األخرى وخاص

، مع العلوم  واالجتماعيةيطلع على عملية التكامل بين العلوم اإلنسانية  

وعلم النفس وغيرها من األمثلة في العلوم    االجتماع الشرعية كعلم  

التأريخ  واالجتماعية اإلنسانية   اللغوية    واالقتصاد ،  وعلوم  والعلوم 

ولعل نظرة سريعة تبين حجم    ا من التخصصات والجغرافيا وغيره

، فهو  وعلوم الشريعة لطاب العلم الشرعي  االجتماع الصلة بين علم  

بين   العالقة  توطيد  محاولة  في  الشريعة  للعلوم  مساعدا   يعتبر  كعلم 

الناس ومت لفهم واقع  الدينية  ،  غيرات عصرهمالمجتمع والمؤسسات 

للقو عميقا   فهما  التكامل  هذا  يحقق  تحكم    االجتماعية انين  وقد  التي 

ظواهر المجتمع  وبالتالي ال يكون طالب العلم الشرعي بمعزل عن  

مجتمعه ومتطلباته، وتمكنه من االشتراك في حل المشكالت التربوية  
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، وتهديه  دينية من وجهة نظر واقعية ودينيةواألخالقية والفلسفية وال

، ومحاولة معرفة  ريسلوكية واألخالقية للسلوك البشلمعرفة الدوافع ال

 أسبابها ومعالجتها بناء على وجهة نطر دينية... 

العلماء وطلبة العلم: من أجل تحقيق تقدم في عملية التكامل بين العلوم  

الشرعية والعلوم اإلنسانية األخرى، البد من اتخاذ بعض الخطوات  

 إلنجاز هذا األمر، ومن ذلك: 

الشرعي .1 العلوم  بين  المعرفي  التكامل  واإلنسانية  تفعيل  ة، 

واالجتماعية عن طريق دمج بعض من مساقات تدرس في  

الخطط   مع  والشرعي  واإلنساني  االجتماعي  العلم  كليات 

المساقات  بعض  هناك  تكون  لو  وحبذا  علم  لكل  الدراسية 

بين   العلوم  كل  من  واالستفادة  التواصل  لتفعيل  المشتركة 

 الطالب.

العل .2 تخصصات  طلبة  مع  وندوات  عمل  ورش  وم  عقد 

على   الشرعي  العلم  طلبة  وإطالع  واإلنسانية  االجتماعية 

ناحية   من  ودراستها  المجتمع  في  المعاصرة  مستجدات 

 شرعية دينية واجتماعية. 

المواضيع   .3 لمناقشة  متخصصة  إلكترونية  مواقع  عمل 

والقضايا المجتمعية واإلنسانية المعاصرة، يضم أفراد الهيئة  

متخصصي  وباحثين  وطالبا   الشرعية  التدريسية  بالعلوم  ن 

أبناء   ومن  المجتمع،  في  وعاملين  واإلنسانية  واالجتماعية 

واستشارية   تعليمية  خدمات  يقدم  كموقع  نفسه،  المجتمع 

التنمية   اإلنسانية  التجارب  من  االستفادة  هدفه  وتربوية 

 للمستقبل. 

والتربوية   .4 المدني  المجتمع  مؤسسات  بين  العالقات  توطيد 

ليات العلوم الشرعية، عن طريق  والمؤسسات الدينية، مع ك
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هذه   ضمن  تدريبية  أو  مجتمعية  كخدمة  مشروع  طرح 

العلم   طالب  فيه  يطلع  محدد  زمني  جدول  وفق  المؤسسات 

 الشرعي عن قرب على مجتمعه ونمط حياة األفراد. 

من الممكن تطبيق هذا التكامل كنموذج يحتذى به في كليات    .5

م االجتماعية  العلوم الشرعية األخرى بين تخصصات العلو 

واإلنسانية، من خالل طرح مساق يحمل اسم علم االجتماع  

من الممكن    اختياري،الديني لطلبة العلوم االجتماعية كمساق  

تطويره كي يكون مساقا مشتركا بين كليات العلوم الشرعية  

 واالجتماعية. 

إن على التعليم الجامعي أن يوضح للطلبة أن الخريجين الذين   .6

سيعملون في المهن المختلفة في العقود التي أمامهم من مطلع  

فقد   المعلومات لن تكفي فيها وفرة  والعشرين، القرن الحادي 

وسوف يصبح أكثر    ميسرا ،أصبح الحصول على المعلومات  

التعليم   عولمة  اتجاهات  تزايد  مع  وعندها    الي. العيسرا  

المهارة   من  آخر  نوع  إلى  الحاجة  التي ستكون    والكفاءة. 

أنها   حيث  العلوم  بين  المعرفي  التكامل  خالل  من  ستحقق 

ستوفر التركيب والتأليف بين المعلومات المطلوبة في الوقت  

النقدي    المطلوب، البدائل    فيها،والتفكير   المحتملة،ووزن 

قيق التكامل المعرفي  وعمل االختيارات الحكيمة من خالل تح 

 العلوم. بين 

الجميع   هللا  وأهله...   وفق  للعلم  خدمة  الجاده  عليكم  وللعمل  السالم 

 . ورحمة هللا وبركاته
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 –كلمة السيد عميد كلية العلوم اإلسالمية 

األستاذ  –جامعة آغري إبراهيم جاجان 

 الدكتور آدم يرنده 
 المحترم   السيد رئيس جامعة آغري إبراهيم تشاتشان 

 المحترم  السيد رئيس ديوان الوقف السني 

 المحترم   السيد عميد كلية اإلمام األعظم

 المحترمون   األعزاء والحضورالسادة العلماء، والسادة المشاركون  

 ... السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

تحت رعاية جامعة آغري إبراهيم تشاتشان وديوان الوقف السني في  

م اإلسالمية في جامعة آغري بالمشاركة مع  العلو  تُنظم كلية العراق،  

للدراسات   الثاني  الدولي  المؤتمر  العراق،  في  األعظم  اإلمام  كلية 

اإلسالمية واإلنسانية، وبهذه المناسبة أود أن أُعرب لكم عن أعمق  

 إمتناني وتقديري لحضوركم.  

 فأهال  وسهال بكم وتشرفنا بحضوركم. 

دولي األول للدراسات اإلسالمية  لقد عقدنا السنة الماضية مؤتمرنا ال

الحياتية   والمتغيرات  اإلنسانية  الدراسات   " شعار  تحت  واإلنسانية 

  - 20والتاريخية في ضوء اإلسالم" على اإلنترنت )أون الين( في  

 . 2021تشرين األول  21

أبحاثهم في    9أكاديميا  من    40وكان قد قدم أكثر من   دول مختلفة 

جوانب مختلفة تحت محاور مثل: " النوازل والمتغيرات الحياتية في  

النصوص والمصادر اإلسالمية"، " أثر المتغيرات الحياتية في بناء  
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واالجتماعية   السياسية  المتغيرات  أثر   " اإلنساني"،  الكيان 

والصحية  في    واالقتصادية  "المتغيرات  الشرعية"،  األحكام  على 

وأثرهاالحياة   "    االجتماعية  والعقلية"،  المنطقية  القواعد  تغيّر  في 

المتغيرات الحياتية وأثرها على دراسات اللغة العربية، وآدابها". وقد  

 تمت مناقشة هذه العناوين واستعراضها بجوانبها المختلفة. 

في العلوم اإلسالمية واإلنسانية  وقد تبين أنه على الباحثين العاملين  

أن يكونوا أكثر اهتماما  بثوابت الدين من جهة، وأن يتابعوا المتغيرات  

من أجل االستجابة الحتياجات الفرد والمجتمع المعاصر بنهج مبتكر  

من جهة أخرى. وقد أكد الباحثون أن اإلسالم دين قادر أن يحيا في  

الممارسات التي فرضتها  كل زمان ومكان. ومن هنا ينبغي مراجعة  

فرضتها   أو  السائدة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الظروف 

القواعد  ظروف استثنائية، لكنها تتعارض مع النصوص الواضحة و

وقد أُشير إلى أن الذين يضعون "التغيير" في    يإلسالم ابتة للفقه اثال

هم.  صميم فلسفتهم في الحياة سيواجهون خطر فقدان هويتهم وشخصيت

العلمي   البحث  تشجيع  ضرورة  على  التأكيد  تم  السياق،  هذا  وفي 

وتطويره في جميع العلوم اإلنسانية بشكل عام، وفي العلوم اإلسالمية  

مع   تماشيا  والمجتمع  الفرد  الحتياجات  يستجيب  بما  خاص،  بشكل 

 االجتماعية. السياسية والمستجدات في الحياة 

الدول  مؤتمرنا  نُنظم  العام،  هذا  اإلسالمية  وفي  للدراسات  الثاني  ي 

العراق   في  األعظم  اإلمام  كلية  مع  والمشاركة  بالتعاون  واإلنسانية 

وباستضافة كلية العلوم اإلسالمية في جامعة آغري إبراهيم تشاتشان  

وقد تركنا العنوان للمؤتمر   2022تشرن األول   5  -  4في تركيا في  

أنواع البحوث  عاما كما هو ولم نحدده بموضوع خاص ليشمل جميع  

مجال   في  واإلنجليزية  والعربية  والكردية  التركية  باللغات  الجديدة 

البحوث   مراكز  كافة  من  االجتماعية  والعلوم  اإلسالمية  العلوم 

وجامعات العالم.وبالتالي، فإن الهدف من هذا المؤتمر أن يكون بمثابة  

 ها. منصة عالمية حيث يتمكنون العلماء والباحثون بتقديم أبحاثهم في
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المشاركون   سيقدم  المؤتمر  هذا  وورقة    48وفي  في بحثا    علمية 

الدراسات القرآنية"، و"الدراسات الحديثية"، و"الدراسات  "  ؛محاور

الفكرية  و الفقهية"،   والمذاهب  والفلسفة  واألخالق  األديان  "دراسات 

دول مختلفة من تركيا والعراق ومصر   10واللغة واألدب" وهم من  

واإلمارات  وُعمان   والجزائر  ونيجيريا  واليمن  واألردن  والسودان 

 العربية المتحدة. 

هذا   في  يكون  أن  أتمنى  المنظمة،  للجنة  مشتركا   رئيسا   وبصفتي 

الذين   الكرام  لضيوفنا  التوفيق  وأتمنى  والفائدة،  الخير  المؤتمر 

في إنجاح هذا    أسهميشرفوننا بمشاركتهم، وأتوجه بالشكر لكل من  

وخ الخالق  المؤتمر  عبد  الدكتور  األستاذ  جامعتنا  رئيس  اصة 

كارابولوط ورئيس ديوان الوقف السني الشيخ عبد الخالق العزاوي  

الك اإلداريووجميع  في    ة واألكاديمي   ة ادر  اإلسالمية  العلوم  كلية  في 

وخاصة   األعظم،  اإلمام  وكلية  تشاتشان  إبراهيم  آغري  جامعة 

  ا وتنفيذا إعداد ا بجهد ونشاط  لم يبخلوألعضاء اللجنة المنظمة الذين  

، ولكل من شارك من الدول المختلفة، وأود  حتى النهاية  منذ البداية 

لعلماء األعزاء  للحضور والكرام ولأن أعبر عن امتناني واحترامي  

 المؤتمر بأوراقهم العلمية القيمة   فيالمشاركين 
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 نية:اجلسات الدراسات القر-1
 

 

 

 

 

 

اأُلوىل من الدراسات القرآنية يف تكوين اللبنات 

 امللكة التفسريية
 د محمد حامد حسن عطية  أ.م.

 جامعة األزهر بجمهورية مصر العربية
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رب    هلل  و  الحمد  آله  وعلى  المرسلين  أشرف  على  والسالم  والصالة  صحبه  العالمين، 

أم   فأجمعين  بعد:  القيمة  ا  بالمؤلفات  والحديث  القديم  في  اإلسالمية  المكتبة  زخرت  قد 

؛ وذلك لشرف الموضوع الذي تبحث  في مجال الدراسات القرآنيةوالمتنوعة والمتكاثرة  

كالم هللا عز وجل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  القرآن الكريم    فيه، وهو

إ الحاجة  ولشدة  حميد،  حكيم  من  وإصالح  تنزيل  الخلق  لهداية  العظيم  القرآن  هذا  لى 

أحوالهم في معاشهم ومعادهم، ولعظيم الثمرة المرجوة من وراء ذلك في العاجل واآلجل،  

مفتاح السعادة، وطريق  فإنه    هذا القرآن  العيش في رحابوال غرو أن يتنافس العلماء على  

 النجاة من الضاللة. 

سماويا كان أو أرضيا في أية أمة من األمم قديمها ولو قلنا: إنه لم يظفر كتاب من الكتب 

وحديثها بمثل ما ظفر به القرآن على أيدي المسلمين، ومن شارك في علوم المسلمين ما  

   .(1) تجاوزنا حد القصد واالعتدال 

قال:"   ابن عاشور حين  يخدم سعيا على  وما أصدق  بأن  الناس، حقيق  وإن كالم رب 

 .(2)"الرأس 
ة هذه المؤلفات وقيمتها وتنوعها إال أن االنتفاع بها لطالب العلم ال يتحقق  وبالرغم من كثر

إال إذا علم بَم يبدأ منها؟، وكيف يفيد منها؟، وكيف يترقى في هذه اإلفادة حتى تنشأ لديه 

بها   الجيد من الرديء، والمقبول من المردود، ويقدر  تمييز  بها  ملكة تفسيرية يستطيع 

ين، واستثماره في النافع المفيد، ويتمكن من إضافة الجديد؛ ألن  على توظيف كالم السابق

 ؟ وال تنقضي عجائبه تنفد درره، وال ره،درك غو  ال ي   القرآن بحر  

الذي اخترته للمشاركة في هذا    - البحث في هذا الموضوع تبرز أهمية  أهداف البحث:  

( عنوانه:  وجعلت  الدراسات  المؤتمر،  من  األ ولى  الملكة اللبنات  تكوين  في  القرآنية 

   خالل الوقوف على أهدافه ويجمعها هدفان رئيسان:  من - ( التفسيرية

رسم معالم واضحة لطالب العلم في مجال الدراسات القرآنية لتكون أكبر عون  -1

 لهم على بناء الملكة التفسيرية تدريجيا من أقصر طريق، وأيسر سبيل. 

 
ينظر: تفسييير القرآن الكريم األجزاء العشييرة األولى لشييير األزهر األسييبق محمود شييلتوت   (1)

 م.2004 -هي1424الطبعة الثانية عشرة  -دار الشروق-9صي

سيينة   -تونس –الدار التونسييية للنشيير   -(  30/636التحرير والتنوير للطاهر بن عاشييور )  (2)

 هي. 1984النشر:  
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لى واألهم من الدراسات القرآنية في إعداد المفسر، وحسن    -2 تعزيز البدء باألَو 

 اإلفادة من النتاج العلمي الوفير قديما وحديثا في هذا الميدان الفسيح.

إذا كانت الحكمة القديمة تقول: من أخصب تخير فإنها قد تنقلب فتصير:    مشكلة البحث:

ين على الدراسات القرآنية حين يجدون هذه  من أخصب تحير وهذا واقع كثير من المقبل

الكثرة الكاثرة من المؤلفات المتنوعة في شتى فروع الدراسات القرآنية فتصيبهم الحيرة 

بأي شيء يكون البدء منها ؟، وما المنهج األمثل للترقي بالنظر في مجاالت الدراسات  

اللبنات وما  التفسيرية؟  الملكة  تبنى  وكيف  المتنوعة،  من   القرآنية  الالزمة  األولى 

 الدراسات القرآنية للوصول إلى أعلى المراتب التفسيرية؟ 

 وهذه األسئلة تمثل مشكالت بحثية يسعى هذا البحث لمعالجتها وهللا ولي التوفيق.  

 . ينقسم هذا البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث :خطة البحث 

 كة التفسيرية.  القرآنية وأثرها في تكوين الملالمقاصد إدراك األول:  المبحث

 .العلوم اللفظية المتعلقة بالقرآن الكريم وأثرها في تكوين الملكة التفسيريةالثاني:    المبحث

النزول،  معرفة  الثالث:  المبحث   في  أسباب  والتناقض، وأثرهما  ودفع موهم االختالف 

 .تكوين الملكة التفسيرية

هجين الوصفي، والتحليلي؛ : اعتمدت في البحث على المن هذه الدراسة في    المنهج المتبع

 القتضاء البحث ذلك وهللا ولي التوفيق. 
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 القرآنية وأثرها في تكوين الملكة التفسيريةالمقاصد إدراك األول:  المبحث

ع الدراسات القرآنية وتتعدد مجاالتها، وكلُّها تهدف إلى خدمة كتاب هللا عز وجل،   تتنو 

وأمام هذه الدراسات المتنوعة وتلك المجاالت المتعددة يتساءل طالب العلم عن الطريق  

األمثل والمنهج األقرب للترقي في الدراسات القرآنية، خصوصا التفسير الذي هو لبها 

وللجواب يسلكهما    وعمودها،  أن  المرء  على  يتعين  طريقين  هناك  إن  أقول:  ذلك  عن 

 لتحقيق هدفه، وتحصيل غرضه  

ويتمثل ذلك في معرفة المقاصد    أحدهما: طريق االنطالق في الدراسة من الكل إلى الجزء

القرآنية التي تجعله على بصيرة بغايات القرآن الكريم التي من أجلها أنزله هللا عز جل،  

أ بصيرة  دار  وعلى  التي  الكلية، ومحاوره  وقضاياه  الرئيسة  القرآن  بموضوعات  يضا 

عليها حديثه ثم بعد معرفته لذلك يتجه إلى الجزء فيتعرف على المقاصد الجزئية والتفسير 

 التحليلي، والوقوف على دقائق التفسير. 

، والوصول بالجزئيا  والطريق اآلخر:  ت  طريق الترقي في الدراسة من الجزء إلى الكل ِّ

 إلى الكليات  

ويحصل هذا بدراسة العلوم اللفظية للقرآن الكريم من مفردات القرآن وغرائب ألفاظه،  

والوجوه الواردة في بعض مفرداته، ونظائرها، وغير ذلك من هذه العلوم التي يترقى 

بها إلى تفسير الجمل واآليات ثم السور وهكذا حتى يصل إلى مقاصد القرآن الكبرى، 

 ظمى.  وغاياته الع

همٌّ، وجدير  بطالب العلم أن يصيب منه بسهم، ثم يأتي الفتح بعد  فتتكون   ال الطريقين م  وك 

 الملكة التفسيرية لديه، وتنمو عنده. 

 ودونك طرفا في هذا المبحث عن الطريق األول وهو إدراك المقاصد القرآنية.  

 أوال: المراد بالمقاصد القرآنية  

وغاية الشيء:  يقال: مقصد الشيء أي: غايته التي يهدف إليها،   (1)   المقاصد جمع مقَصد

 وهو هنا نزول القرآن الكريم.   (2) "ما ألجله وجود الشيء"

 
مي لييي "قصد" على وزن َمفعَل وهذا هو المشهور من الث الثي   مقَصد بفتح الصاد مصدر مي  (1)

د( اعتمادا على ما  ل وهي الصيياد في )مقصيي  د  السييالم، وأجاز بعضييهم كسيير العين في مفع  الم جر 

بعض ميا ورد عن بعض العرب يينظر: معجم الصييييواب اللغوي دلييل المثقف العربي د. أحميد 

 م[.2008رة  القاه  -ط: عالم الكتب -721مختار عمر صي

الطبعة:   -لبنان-دار الكتب العلمية بيروت   -161التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني صيييي  (2)

 م.1983-هي 1403األولى  
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، والمقاصد القرآنية يمكن تعريفها  مراد هللا من إنزال القرآن الكريم  هو:  والمقصد القرآني

 . تنزيل القرآن الكريمبيانها ب الغايات التي أراد هللا عز وجل  بأنها: 

العلم بمقاصد القرآن معناه: إدراك الغايات التي أراد هللا عز وجل   ويتفرع عن ذلك أن  

 تنزيل القرآن الكريم، وبتعبير أوجز: إدراك مراد هللا من تنزيل القرآن الكريم.ب   بيانها

أيضا بمعنى القضايا الكلية والموضوعات الرئيسة    قرآنيةوقد استعمل العلماء المقاصد ال

التي اعتنى القرآن ببيانها كتقرير التوحيد واألحكام الشرعية )األمر والنهي(، وتهذيب  

 األخالق ونحو ذلك.  

 ثانيا: أثر السنة النبوية في توجيه األنظار إلى المقاصد القرآنية  

للم وإلماحات  إضاءات   النبوية  األحاديث  العلماء، في  نظر  محط  كانت  القرآنية  قاصد 

 وموضع اهتمامهم.

وقد بنى كثير من العلماء تقسيمه للمقاصد القرآنية ونظره فيها على تلك األحاديث مثل  

 أحاديث تسمية سورة الفاتحة بأم القرآن، واألحاديث الواردة في فضل سورة اإلخالص.  

أبي هريرة في صحيحه من حديث  ما أخرجه البخاري   ومن األحاديث الواردة في ذلك:

  »أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم« :  رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا  

(1)  
  « يالقرآن، وأم الكتاب، والسبع المثان   »الحمد هلل رب العالمين أم    وفي رواية أبي دود:"

(2) .. 

»احشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن«،  :  عن أبي هريرة، قال: قال رسول هللاو

فقرأ: قل هو هللا أحد، ثم دخل، فقال بعضنا ،    فحشد من حشد، ثم خرج نبي هللا

،   ثم خرج نبي هللا  لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله،  

 .(3)  القرآن«فقال: »إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، أال إنها تعدل ثلث 

 
كتاب تفسيير القرآن باب قوله تعالى: وولقد آتيناك سيبعا من    -أخرجه البخاري في صيحيحه  (1)

يالحجر:   العظيم]  والقرآن  النجيياة  -4704( حييديييث6/81[ )87المثيياني  الطبعيية    -دار طوق 

 هي.1422األولى،  

المكتبة    -1457( حديث 2/71باب فاتحة الكتاب ) -كتاب الصالة -أخرجه أبو داود في سننه  (2)

 بيروت. –العصرية، صيدا  

باب فضيل   -كتاب صيالة المسيافرين وقصيرها  -أخرجه مسيلم في صيحيحه بتبويب النووي  (3)

 .812( حديث1/557قراءة   قل هو هللا أحد )
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القرآن على  أنها حوت مقاصد  القرآن سببه  بأم  الفاتحة  تسمية سورة  أن  وإيضاح ذلك 

 اإلجمال والمراد بها موضوعاته الكلية، وقضاياه الرئيسة.  

هي(:" الفاتحة التي هي أمُّ القرآن مشتملة على  716قال سليمان بن عبد القوي الطوفي )ت

م باقي القرآن يبين ذلك في رتبة ثانية من البيان، ثم مقاصده الكلية من حيث اإلجمال، ث 

 .(1) .." السنة بينته في رتبة ثالثة من البيان؛ ألنها بيان القرآن

 .. (2)هي(:" القرآن يفصل ما أجملته الفاتحة" 743وقال شرف الدين الطيبي)ت

عظمتها، ويعرف  وعلى قدر المقصود من كل سورة، تكون  وقال برهان الدين البقاعي:"  

فال سورة  ،  في فضائلها ويؤخذ من ذلك أسماؤها، ويدل على فضلها كثرتها  ذلك مما ورد 

 . (3) "مقصودها ألنه ال مقصود أعظم من ؛في القرآن أعظم من الفاتحة

عدلت ثلث القرآن ألنها حديث عن التوحيد أو   - على قول األكثرين  - وسورة اإلخالص 

ا تضمنه القرآن من موضوعات رئيسة تمثل مقاصده، ثم معرفة هللا سبحانه وهذا ثلث م

تعددت أقوال العلماء واجتهاداتهم في تحديد هذه المقاصد أو القضايا الكبرى في القرآن  

ووعد   وأحكام،  توحيد،  القرآن  وقيل:  وقصص،  وأحكام،  توحيد،  القرآن  فقيل:  الكريم 

ن أقوال مشهورة في كتب  ووعيد، وقيل: القرآن توحيد وأحكام وأخالق إلى غير ذلك م

 العلماء من المفسرين، وشراح الحديث.  

 ثالثا: مقاصد السور جزء من المقاصد القرآنية وأحد مستويات النظر فيها  

للعلماء اهتمام خاصٌّ بمقاصد السور حيث إن كل سورة وإن تعددت موضوعاتها وكثرت 

تدور في فلك   أنها من فاتحتها إلى خاتمتها  واحد من أجل تحقيق مقصود  قضاياها إال 

كم تقسيم القرآن إلى سوٍر كلُّ واحدة منها معجزة.   يجمعها وهذا أحد ح 

األئمة:"   قال كثير من  السبب  فهي كالم واحد  ولهذا  تعددت قضاياها  السورة مهما  إن 

يتعلق آخره بأوله، وأوله بآخره، ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل  

 
-هييييي1419ط:  -الناشير: مكتبة الثقافة الدينية  -16إيضياح البيان عن معاني أم القرآن صيييييي  (1)

 م.2000

(  1/677ناع الريب لشيرف الدين الحسيين بن عبد هللا الطيبي )فتوح الغيب في الكشيف عن ق  (2)

م، وينظر: تفسيييير   2013  -هيييييييي    1434الطبعة: األولى،   -جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم -

 .33(، وتفسير القرآن األجزاء العشرة األولى صي1/30المنار )

الطبعة:  -الرياض –( مكتبة المعارف 1/210مصياعد النظر لششيراف على مقاصيد السيور )  (3)

 م. 1987 -هي  1408األولى  
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القضية الواحدة. وإنه ال غنى لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في  بعضها ببعض في  

 . (1) جميعها، كما ال غنى عن ذلك في أجزاء القضية"

البقاعي:"   واحدقال  مقصد  لها  سورة  عليه    كل  ويستدل  وآخرها،  أولها  عليه  يدار 

 .(2) ........" فيها

ي، ومقصودها العام  يكون قد  وما من شك أن طالب العلم حين يلمُّ بموضوع السورة الكل

إليه، ويندفع عنه  تهدف  خطا خطوة مهمة في فهم السورة، وما أريد من إنزالها، وما 

 إشكاالت كثيرة في معرفة أوجه التناسب بين موضوعات السورة وأجزائها. 

 رابعا: أثر معرفة المقاصد القرآنية في تكوين الملكة التفسيرية  

ر كبير في فهم القرآن تفسيرا وتدبرا، ولذا فقد صرح بعض  إلدراك المقاصد القرآنية أث 

كما  ،  قبل الخوض في التفسيرمتعينة على المفسر  معرفة المقاصد القرآنية  العلماء بأن  

 صرحوا بعدم جواز اإلقدام على تفسير القرآن الكريم دون العلم بهذه المقاصد القرآنية. 

ين لم يكن لينظر فيهما إال عربي، كما أن قال الشاطبي:" إن القرآن والسنة لما كان عربي 

؛ إذا ال يصح له نظر حتى يكون عالما لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهمامن  

 .  (3) بهما، فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيء من الشريعة"

أن يعلم المقاصد    - أي: التفسير- وقال ابن عاشور:" أليس قد وجب على اآلخذ في هذا الفن

 .(4) األصلية التي جاء القرآن لتبيانها؟"

التفسير   وإنما كان األمر كذلك ألن إدراك المقاصد القرآنية رائد المفسر وغرضه من 

 وهدفه األول. 

المفيدة   القرآن  مقاصد  على  الوقوف  التفسير  من  والغرض  السالم:"  عبد  بن  العز  قال 

   .(5) لألمور الدينية"

غرض المفسر بيان ما يصل إليه أو ما يقصده من مراد هللا تعالى في  ور:"  وقال ابن عاش

كتابه بأتم بيان يحتمله المعنى وال يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القرآن، 

 
دار القلم للنشيييير     -النبيأ العظيم نظرة جيدييدة في القرآن الكريم د. محميد عبيد هللا دراز   (1)

 م.2005 -هي1426الطبعة    -والتوزيع

 (.1/149مصاعد النظر لششراف على مقاصد السور )  (2)

الطبعة: الطبعة األولى   -دار ابن عفان  -(3/213الموافقات إلبراهيم بن موسيييى الشييياطبي)  (3)

 م.1997هي/ 1417

 (.1/39التحرير والتنوير ) (4)

 -273اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز لعز الدين عبد العزيز بن عبد السالم صي  (5)

 ط/ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة.
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فال جرم كان   ........أو ما يتوقف عليه فهمه أكمل فهم، أو يخدم المقصد تفصيال وتفريعا  

  .(1) " يعرف على اإلجمال مقاصد القرآن مما جاء ألجلهرائد المفسر في ذلك أن 

ومن لم يراع  ذلك كان ممن اشتغل بغير المقصود عن المقصود، ومن راعى مقاصد 

المقاصد   إذ هذه  الهدف؛  الطاقة والجهد وحقق  استثمر  في عملية  القرآن  الرحى  قطب 

 . المفسرتوجه التفسير و

نة األولى التي تعطي الناظر في القرآن الكريم ولذلك كانت معرفة المقاصد القرآنية اللب 

 التصور العام عما سيقف عليه من معاٍن كلية، ومقاصد سامية، ومحاور رئيسة.

وهذه المقاصد تفتح للدارس آفاق التدبر في القرآن الكريم، واستخراج هداياته، ومكنوناته 

 التي ال غنى لزمان، أو مكان عناها. 

 .(2)" التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد ورحم هللا الشاطبي حين قال:"  

وذلك أن معرفة مقاصد القرآن الكريم تهيئ صاحبها لفهم مراد هللا بكالمه، وتكسبه ملكة  

   تعينه على الفهم واالستنباط، والنظر في الماآلت والغايات.

التي  اصد القرآنية أصل من أصول التفسيرالمق ي علَم أنومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن 

 ال غنى عنها للمفسر في تفسيره، وترجيحه، ونقده لألقوال. 

وألهمية المقاصد القرآنية وموقعها من أصول التفسير جعلها بعضهم أحد أركان أصول  

التفسير التي منها تتألف وعليها تدور وقال في تعريف أصول التفسير:" علم يحدد مصادر 

ر لبيان الطريقة المثلى في التفسير   لكتاب هللا تعالى ويضع قواعده ويحدد شروط المفس  

فس ر فس ر هو القرآن الكريم.   (3) "التفسير وفق مقاصد الم   والم 

 طرق معرفة مقاصد القرآن الكريم  : خامسا 

هناك طريقان رئيسان للكشف عن مقاصد القرآن الكريم بصفة عامة أحدهما: التنصيص 

 عليها، وثانيهما: االجتهاد في الوصول إليها. 

أما األول فيتمثل في تلك المقاصد التي صرح القرآن الكريم بها، ولفت الناس إلى أنها  

 من مقاصد إنزاله.  

 
 (.42-1/41التحرير والتنوير ) (1)

 (.4/209الموافقات ) (2)

عة  الطب -دار السالم -54علم أصول التفسير محاولة في البناء د. موالي عمر بن حماد صيييي  (3)

 م.2010-ه1431األولى
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يكون مع بعض المقاصد الجزئية المتعلقة  وهذا التصريح قد يكون للمقاصد الكلية وقد  

 بموضوع معين، أو حكم تشريعي خاص. 

 وللوقوف على المقاصد القرآنية المصرح بها فيه طرق من أشهرها: 

 التعليل  -1

من الطرق المعروفة في الكشف عن المقاصد القرآنية مجيء المقصد تعليال لنزول القرآن  

   الكريم، أو لتشريع حكم خاص، أو موضوع معين

ومن األمثلة على ذلك: تعليل نزول القرآن بأنه نزل إلخراج الناس من ظلمات الجهل  

 والكفر والضالل إلى نور العلم واإليمان والهدى 

تعالى:  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹٿ چ قال 

 . 1إبراهيم:  چ ڦ  ڦ  ڄ

 أوصاف القرآن العامة   -2

وصف هللا بأوصاف كثيرة، وكل وصف منها يدل على أنه غاية وحكمة إلنزال القرآن  

 العظيم 

 فمن ذلك وصفه بأنه هدى ورحمة وموعظة ولذا نقول:  

 من مقاصد القرآن العليا وغاياته الكبرى هداية الخلق ورحمتهم ووعظهم. 

ۅ    ۉ  ۉ   ۅ چ  وهناك آيات جمعت بعض أوصاف القرآن الكريم منها قوله تعالى: 

ڍ  ڍ  ڌ  چ ، وقوله تعالى:    174النساء:    چې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  

  57يونس:  چڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   

 التصريح باإلرادة اإللهية   -3

بي َن هللا عز وجل في مواضع من كتابه أنه يريد لعباده بهذا التشريع أو ما أخبرهم به  

 تحقيق أمر ما وهذا نص في أنه مراده ومقصوده بهذا الذي نزله، أو قضى بتشريعه. 

  ۇئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئچ قال تعالى:

 26النساء:  چۇئ  ۆئ   ۆئ  
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تعالى: ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  چ   وقال 

 6المائدة:  چڑ  ک  ک  ک  

فله طرق أشهرها:    - وهو الوصول إلى المقاصد القرآنية عن طريق االجتهاد  - وأما الثاني 

مقاصد   عن  الكشف  في  وتجاربهم  العلماء  جهود  من  واإلفادة  واالستنباط،  االستقراء، 

 القرآن الكريم. 

معرفة  ويات المقاصد القرآنية كمقاصد السور ومن ذلك  وهناك مسالك خاصة ببعض مست 

 وذلك أن اصطفاء هذا االسم دون غيره مؤذن بموقع هذا االسم من السورة.   اسم السورة

 . (1)  "المراد من اسم السور عرف مقصودها من عرفقال البقاعي:" 

ومن   المستفتح،  وحسن  االستهالل،  براعة  ذلك  في  إذ  السورة؛  مطلع  أيضا  ذلك  ومن 

المسالك أيضا خاتمة السورة حيث إنه توجد عالقة وثيقة ورابط قوي بين فاتحة كل سورة  

 وخاتمتها، وكل منهما ناظر بعينه إلى مقصود السورة  

... المقصود  إلى  يشير  بما  تستفتح  القرآن  سور  السيوطي:"  آخر  قال  في  ......ويشار 

 . (2)"السورة إلى مثل ما افتتح به

األول   المطلع طرفها  واحدة،  أنها كجملة  السور  العلماء عند خواتيم  يذكر  ما  "وكثيرا 

 .(3)"والخاتمة طرفها الثاني

 سادسا: أبرز الكتب المفيدة والجهود البارزة في معرفة المقاصد القرآنية 

هناك مؤلفات مفيدة في هذا الباب يجدر بالدارس أن يعتني بها، ويجعلها موردا له لشفادة  

 منها في معرفة المقاصد القرآنية. 

 فمن هذه المؤلفات المفيدة في معرفة المقاصد القرآنية بصفة عامة:  

الق -1 الغزالي)تجواهر  حامد  ألبي  القرآن   هـ(509رآن  لمقاصد  أفرد  حيث 

هي  الكريم فصوال كاملة من هذا الكتاب، وقسم المقاصد القرآنية إلى ستة أقسام: ثالثة  

 
 (.1/149مصاعد النظر ) (1)

إصييييدار وزارة األوقاف   -(  2/1088قطف األزهار في كشييييف األسييييرار للسيييييوطي )  (2)

 م.1994-هي1414الطبعة األولى  -والشؤون اإلسالمية بدولة قطر

د دراسية بالغية نظرية تطبيقية أ.  676عالقة المطالع بالمقاصيد في القرآن الكريم صييييييي  (3)

 م.2019-هي1440الطبعة الثانية   -مكتبة وهبة -إبراهيم صالح الهدهد  
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المهمة واألصول  المتم  ،  السوابق  المغنية  والتوابع  الروادف  هي  تناولها (1)ةوثالثة:  ثم 

 بالشرح والبيان. 

هي( تناول في 1416للشير محمد الغزالي)ت  المحاور الخمسة للقرآن الكريم -2

أهم   من  تعد  الكلية  وموضوعاته  الكبرى،  القرآن  قضايا  من  قضايا  خمس  الكتاب  هذا 

 مقاصد القرآن بهذا المعنى. 

 أبرزها:  وهناك جهود بارزة لبعض العلماء في تجلية المقاصد القرآنية لعل من 

پ  چ  ما ذكره الشير رشيد رضا في تفسيره" المنار" عند تفسير قوله تعالى: -1

  ڤپ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

، وفي كتابه اآلخر" الوحي المحمدي"،   2يونس:    چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  

 .( 2)  عنده عشرة أقسامحيث تناول مقاصد القرآن بالتقسيم والبيان وقد بلغت 

التحرير  -2 تفسيره"  الرابعة من مقدمات  المقدمة  في  بن عاشور  الطاهر  ذكره 

 . (3) والتنوير" حيث تحدث فيها عن أقسام مقاصد القرآن وجعلها ثمانية أقسام 

التأليف بين هذه المقاصد العلماء قديما وحديثا في    وأقترح أن يتم  التي ذكرها هؤالء 

وريقات يسيرة تجمع متفرقها، وتوجز مقصودها على صورة متن يكون عمدة لطالب  

 العلم، وسلما له للنظر في المقاصد القرآنية.  

وهناك مؤلفات كثيرة ومفيدة جدا في الوقوف على مقاصد السور لعل من أنفعها        

 لطالب العلم.  

 مصاعد النظر في اإلشراف على مقاصد السور لبرهان الدين البقاعي.   -1

 النظم الفني للقرآن الكريم للشير عبد المتعال الصعيدي.  -2

 شحاتة.   أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم د. عبد هللا محمود -3

 
الطبعة:  -ط: دار إحياء العلوم، بيروت - 24-23جواهر القرآن ألبي حامد الغزالي صييييييييي  (1)

 م. 1986 -هي  1406الثانية،  

دار الكتب   -وما بعدها  119وما بعدها(، والوحي المحمدي صيييييييي 11/170تفسييير المنار)  (2)

 الطبعة األولى. -بيروت  -ميةالعل

سينة النشير:    -تونس –الدار التونسيية للنشير    -(1/39التحرير والتنوير) للطاهر بن عاشيور  (3)

 هي. 1984
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داللة أسماء السور القرآنية على محاورها وموضوعاتها. د. عمر علي حسان  -4

 عرفات. 

عالقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم دراسة بالغية نظرية تطبيقية أ. د   -5

 إبراهيم صالح الهدهد. 

مرحلة وهي دراسة نافعة جدا في بابها تجمع بين التأصيل والتطبيق ويمكن أن تكون  

 ثانية في النظر في مقاصد السور. 

بذكر  اعتنت  كتب  كتمهيد   وهناك  محددة  عناصر  في  وموضوعاتها  السورة  أغراض 

لدراسة السورة ومقدمة لها، وإن لم تهتم غالبا بذكر المقصود العام الذي يجمع بين هذه 

والتنوير    الموضوعات المتفرقة في السورة الواحدة ومن األمثلة على ذلك: تفسير التحرير

 للطاهر بن عاشور، وبصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي. 

العام لكل سورة كأحد الموضوعات التي   وهناك كتب معاصرة اعتنت بذكر المقصود 

 اشتملت عليها هذه المؤلفات منها.  

حيث أفرد الموضوع    أ. د. محمد عبد المنعم القيعي  األصالن في علوم القرآن -

علوم القرآن للحديث عن مقاصد السور، فذكر المقصد العام    الثالث عشر من موضوعات

لكل سورة من سور القرآن وعمدته في ذلك كالم اإلمام البقاعي في نظم الدرر، ومصاعد 

النظر، وإن لم يصرح بذلك، وهذا الذي ذكره يصلح أن يبدا به طالب العلم كمتن مختصر 

   في مقاصد السور.  

ات مركز تفسير للدراسات القرآنية ذكروا  من إصدار  المختصر في التفسير -

 عند بداية تفسير كل سورة مقصودها  

 د. محمد بن عبد العزيز نصيف.  بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف -

تعريف    114البطاقات   - القرآنبطاقة  إسماعيل   الكريم  بسور  بن  ياسر  د. 

يه بيان مقصد كل راضي وهو متن يسير يصلح أيضا في المرحلة األولى للمبتدئين، وف

سورة مع التعريف بأبرز متعلقاتها من معرفة أسماءها، ووقت نزولها، وفضلها، وعدد  

 آياتها ونحو ذلك.  

والكالم عن المقاصد القرآنية يطول لكن لعل في هذه اإلشارة داللة على ضرورة معرفة  

إعداد   في  مهمة  لبنة  وأنها  التفسيرية،  الملكة  لتكوين  القرآنية  وتأهليه المقاصد  المفسر 

للوقوف على أسرار القرآن الكريم، واستخراج كنوزه، وما ال ينقطع من فوائده وهداياته  

 التي بها حل مشكالت األمة، وصالح أحوالهم في دنياهم وأخراهم.  
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العلوم اللفظية المتعلقة بالقرآن الكريم وأثرها في تكوين الملكة  الثاني:  المبحث

 التفسيرية 

ال يمكن لطالب العلم أن يكون ذا شأن في تفسير القرآن الكريم، وما يتصل به من علوم  

إال إذا كان له نصيب كبير، وحظ وافر من العلوم اللفظية المتعلقة بالقرآن الكريم بدءا  

بالمفردات والكلمات، وذلك ألن الكلمات وحدات بناء الجمل ثم اآليات والمقاطع ثم السور 

 مله. ثم القرآن بأك

ومن لم يعرف المراد من لفظة أو كلمة خفي عليه ما هي جزء منه، ووحدة من وحداته  

فخفي عليه معنى اآلية والسورة وهكذا؛ ولذا فقد نص العلماء على أهمية هذه األبواب  

أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن ومن هؤالء الراغب األصفهاني حيث قال:"  

العلوم اللفظية تحقيق األلفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ  العلوم اللفظية، ومن  

القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه، كتحصيل الل بن في كونه  

من أول المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو  

فألفاظ القرآن هي لب  كالم العرب وزبدته، وواسطته    نافع في كل  علم من علوم الشرع

حذ اق   مفزع  وإليها  وحكمهم،  أحكامهم  في  والحكماء  الفقهاء  اعتماد  وعليها  وكرائمه، 

عات عنها والمشتقات  الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وما عداها وعدا األلفاظ المتفر 

لى أطايب الثمرة، وكالحثالة والتبن منها هو باإلضافة إليها كالقشور والنوى باإلضافة إ

 . (1) "باإلضافة إلى لبوب الحنطة

والعلوم اللفظية الضرورية لطالب العلم في مجال الدراسات القرآنية متعددة من أهمها  

 وأنفعها:  

 أوال: المفردات القرآنية ويدخل فيها غرائب األلفاظ القرآنية  

العلم طالب  منها  ينطلق  التي  األولى  اللبنة  المفردة    إن  معرفة  التفسيرية  ملكته  لتكوين 

القرآنية واإللمام بمعناها؛ ولذا فقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بالمفردات القرآنية، ولم  

يقصروا حديثهم عنها في أثناء تفاسيرهم بالرغم من أهمية ما ذكروه فيها، وإنما أفردوها 

اغبين من الدراسين دون عنت أو  بالتصنيف لمزيد االعتناء بها، ولتكون في متناول الر

 صعوبة.  

 
الطبعة:    -دمشق بيروت  -دار القلم، الدار الشامية    -55-54المفردات في غريب القرآن صي  (1)

 هي. 1412 -األولى  
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 ولهم في هذه المؤلفات اتجاهان: 

االقتصار على الكلمات الغريبة التي يعسر فهمها على كثير من الناس عند تالوة    أحدهما:

 القرآن الكريم، والنظر فيه. 

وأكثر هذه المؤلفات عنون لها أصحابها بعناوين اشتملت على مصطلح "غريب القرآن  

 وهي كثيرة جدا.   الكريم"

ذكر معاني المفردات القرآنية بصفة عامة ويندرج فيها غريب األلفاظ    واالتجاه اآلخر:

الزمان   باختالف  يختلف  قد  الغريب  إن  حيث  وجهه  له  جيد  مسلك  وهذا  القرآنية، 

واألحوال؛ فما ال يكون غريبا لدى الناس في زمان قد يكون غريبا لدى غيرهم لضعف  

 ة العربية، واستعمال ألفاظها الفصيحة. تعاملهم مع اللغ

ومن الكتب النافعة جدا للمتقدمين في هذا الباب، ويعد مرجعا في موضوعه كتاب "عمدة  

الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ" للسمين الحلبي أفاد فيه من كتاب المفردات في غريب  

 ضع. القرآن للراغب األصفهاني وأضاف عليه، واستدرك عليه، وتعقبه في موا

وللمعاصرين جهود بارزة في ذلك من أنفعها: كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشير 

حسنين محمد مخلوف، وقد رتبه على السور القرآنية بحسب الترتيب المصحفي ويجدر  

 بطالب العلم أن يحفظه ويلم بما فيه.  

ببيان أصل معنى كل كلم  الباب اعتنى فيه صاحبه  نفيس في هذا  ة، ورد  وهناك كتاب 

المتعددة إلى معنى محوري يجمعها على غرار صنيع ابن فارس في مقاييس   المعاني 

القرآن   أللفاظ  المؤصل  االشتقاقي  "المعجم  هو:  الكتاب  وهذا  عنه  اختلف  وإن  اللغة 

 الكريم"، وله فيه استدراكات وتحريرات على كالم المفسرين واللغويين. 

ن وغريبه بصفة عامة مسلكين رئيسين في هذا. وقد سلك أصحاب ك تب مفردات القرآ

 ترتيب الكلمات التي عرضوا لها في كتبهم. 

ترتيب الكلمات بحسب ترتيب حروف المعجم )الحروف الهجائية( بغض   المسلك األول:

وانتهوا  الهمزة،  بدأ هؤالء بحرف  لذا  الكريم  القرآن  الكلمة من سور  النظر عن موقع 

الترتيب أيض الكلمة أو عدم بالياء، ولهم في هذا  بالحرف المزيد في  ا طرق كاالعتداد 

االعتداد به، ومراعاة آخر الكلمة مع أولها أو عدم مراعاته بما ال يتسع المقام للتفصيل 

 فيه.  

غريب   وأنفعها:  الكتب  هذه  أشهر  عزيز  )القرآن  ومن  بن  لمحمد  القلوب(  نزهة 

األصفهاني للراغب  القرآن  في غريب  والمفردات  لمراعاته    - السجستاني،  أهمها  وهو 
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، وتحفة األريب بما في القرآن من الغريب ألبي حيان  - السياق القرآني في المراد بالكلمة

 األندلسي. 

الثاني: ول  والمسلك  القرآنية؛  السور  في  ورودها  بحسب  الكلمات  هؤالء  ترتيب  بدأ  ذا 

 بكلمات سورة الفاتحة، وانتهوا بسورة الناس.  

ياقوتة ومن أشهر هذه الكتب غريب القرآن البن قتيبة وإن كان قد مهد لذلك ببابين، و

لغالم ثعلب، وبهجة االريب في بيان ما في كتاب هللا    الصراط في تفسير غريب القرآن

 ي تفسير غريب القرآن البن الهائم. من الغريب لعلي بن عثمان المارديني، والتبيان ف
التناول،   في  سهلة  تكون  المصحف  ترتيب  بحسب  المرتبة  فالكتب  ميزته  مسلك  ولكل 

 وأقرب إلى فهم السورة القرآنية.  

والكتب المرتبة بحسب الحروف الهجائية تجمع الكلمات الموزعة في السور في موضع  

بذلك أوجه الصلة بين الكلمات    واحد يستغني الطالب عن تكرارها كلما وردت، ويعرف

التي مرجعها إلى اشتقاق واحد فيعرف معنى اإلفك، وأ فك، والمؤتفكات في نسق واحد  

يفيده  وما  أصولها،  إلى  الكلمات  معاني  رد  حيث  من  الملكة  تكوين  على  أعون  وهذا 

 اشتقاقها. 

يتقنه، ويحسن بطالب العلم أن يصطحب من كل مسلك كتابا على أقل تقدير شريطة أن  

 ويضبطه.  

ولو جعل لكل مسلك كتابين أحدهما يبتدئ به حفظا، واآلخر يكون مرجعا له، وأصال  

 يعتمد عليه لكان حسنا. 

وأرشح له من المسلك األول: تحفة األريب في البدء، والمفردات في غريب القرآن في  

 االعتماد والمرجع. 

جستاني، وفي االعتماد والمرجع:  ومن المسلك الثاني: غريب القرآن البن قتيبة أو للس 

 كلمات القرآن تفسير وبيان للشير مخلوف، أو التبيان في تفسير غريب القرآن البن الهائم.

 ثانيا: معرفة كليات األلفاظ القرآنية أو كليات التفسير في األلفاظ القرآنية  

، وهي  القرآن الكريمرد معناها في  الكلمات القرآنية التي يط  والمراد بهذه الكليات: تلك  

لُّ ما في القرآن  من كذا، فهو كذا، وهذا هو الغالب  في  التي يعبر عنها العلماء بقولهم: ك

 . الت عبير  عن كلي ات  القرآن  
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وقد اعتنى بعض العلماء بجمع هذه الكليات، ومن أشهرهم ابن فارس في رسالة له اسمها  

حديث عنها، ومن هؤالء السيوطي في اإلتقان األفراد، وقد اعتنى علماء علوم القرآن بال

 في علوم القرآن حيث نقل عن ابن فارس كالمه، وأتبعه بكالم غيره في هذا الباب. 

وهناك نظم لطيف حوى جملة ال بأس بها من هذه الكليات اسمها: حسن البيان في نظم  

بدأ بها حفظا  مشتركات القرآن لعبد الهادي بن رضوان األبياري يمكن لطالب العلم أن ي 

 وفهما. 

كليات األلفاظ في التفسير. دراسة  وهناك رسالة جامعية نافعة في هذا الباب بعنوان:"  

 ، وقد طبعت في مؤلف. بريك بن سعيد بن بريك القرني" لنظرية تطبيقية

ويجدر بطالب العلم أن يكون على بصيرة بهذه الكليات، وما يستثنى منها فإنها تمهد له  

 وتيسر له فهم األلفاظ القرآنية.  طريق التفسير، 

ما في  : ما ذكره ابن فارس، وتبعه الزركشي والسيوطي من أن "ومن األمثلة على ذلك

  ک  ک  ک   گ  گ  گ     گ  ڳچ القرآن من ذكر البعل فهو الزوج كقوله تعالى:  

  چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ إال حرفا واحدا في الصافات:    228البقرة:  چ 

 .( 1) "فإنه أراد صنما  125الصافات: 

 ثالثا: معرفة عادات القرآن الكريم  

ة أو  د: األمور المتكررة في القرآن الكريم على طريقة واحوالمراد بعادات القرآن الكريم

ل والوعد دغالبة  والترهيب،  الترغيب  بين  يقرن  أن  القرآن  عادة  كقولهم:  خاصة  اللة 

 والوعيد.

خل  دة، وي دة فال يقال له: عادمرة واح  داألمور المتكررة" ما لم يتكرر كأن ورفخرج بي:"  

 ات القرآن متنوعة.  دفي:" األمور" ما يتعلق بالكلمة والنظم واألسلوب فعا

وكليات األلفاظ التي سبق بيانها تعد نوعا من أنواع عادات القرآن، وقسما من أقسامه، 

 لكنني أفردتها بالذكر تنويها بشأنها. 

 
ط: دار إحياء الكتب العربية عيسيى البابى   -(  1/106ركشيي )البرهان في علوم القرآن للز  (1)

م، واإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين   1957  -هيي    1376الطبعة: األولى،   -الحلبي وشركائه

 م.1974هي/ 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة:    -(2/156السيوطي )
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والحق أنه ال يستقيم التفسير ويكون حقيقا بالقبول حتى يكون معتمدا على أصول من بينها  

وإال كان    - وهو ما يقصد بعادات القرآن  - مراعاة عرف القرآن ومعهوده في استعماله

التفسير بمنأى عن الصواب مائال إلى االنحراف.  وال غرو أن ينص أهل العلم على أن  

 .التفسيرل مراعاة هذا من أهم أصو

 "يحق على المفسر أن يتعرف عادات القرآن من نظمه وكلمهوقد قال ابن عاشور:" 

وهذه العادات قد يعبر عنها بعض العلماء بتعبيرات أخرى كاصطالح القرآن، وعرف  

 القرآن، وسنة القرآن، وطريقة القرآن، واستعمال القرآن ونحو ذلك.  

ومن أشهر العلماء الذين لهم عناية فائقة ببيان هذه العادات، وتجليتها في التفسير الشير  

لتنوير، وقد جمعت تلك العادات التي ذكرها الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير وا

في تفسيره، وقمت بدراستها، وتحليها في كتاب مفرد اسمه:" عادات القرآن الكريم في 

 كلمه ونظمه عند العالمة الطاهر بن عاشور من خالل تفسيره " التحرير والتنوير". 

 ومن العلماء المعتنين بذلك أيضا صاحب تفسير المنار.  

 منها ما يتعلق بالمفردات، ومنها ما يتعلق بالتراكيب، والنظم، واألسلوب.  وهذه العادات 

ذكر  في  الكريم  القرآن  كعادات  القرآن  موضوعات  من  موضوعا  يخص  ما  ومنها 

 القصص، وفي أسلوب المحاورة وفي الخطاب إلى غير ذلك.  

عادات  ومن الكتب النافعة في الوقوف على عادات القرآن الكريم بصفة عامة كتاب:"  

 القرآن األسلوبية دراسة تطبيقية" لراشد بن حمود الثنيان.   

 رابعا: معرفة الوجوه والنظائر 

 وللعلماء في تعريف الوجوه والنظائر اتجاهان مختلفان:

وه والنظائروتقل ده ابن الجوزي قال: "  االتجاه األول  ج  دَة،    معنى ال و  أَن تكون ال َكل َمة َواح 

ع   ب ك ل َمَكان معنى  ذكرت ف ي َمَواض  يد  َوأ ر  دَة،  د، وحركة َواح  آن على لفظ َواح  من ال ق ر 

ير للفظ ال َكل َمة ال َمذ ك وَرة ف ي ال موضع    غير اآلخر، فَلفظ كل كلمة ع َنظ  ذكرت ف ي َموض 

األ معنى  غير  ب َمع نى  كلمة  كل  ير  َوتَف س  وه.اآلخر،  ج  ال و  ه َو  اس م    خرى  الن َظائ ر:  فَإ ذن 

وه: اس م للمعانيلأل ج   .   (1) "لفاظ، َوال و 

 
مؤسيسية  -83ألبي الفرج ابن الجوزي صيييييي  نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر  (1)

 م.1984 -هي 1404الطبعة: األولى،    -لبنان/ بيروت -الرسالة  
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اللفظ المشترك الذي يستعمل    :الوجوه ويمثله الزركشي ومن وافقه قالوا:"    االتجاه الثاني:

 في عدة معان كلفظ  

 ."  والنظائر كاأللفاظ المتواطئة ،ةم  األ  

ألن الوجوه  ومما سبق يتبين أن الفرق بين التعريفين واقع في المراد بالنظائر فحسب؛  

في كال التعريفين يراد بها المعاني المتعددة للفظ المتفق في مواضع وروده في القرآن  

الكريم، وأما النظائر فإنها على القول األول تعني اللفظ المتكرر في كل موضع بغض  

النظر عن معناه في كل موضع، وعلى القول الثاني فإن النظائر تمثل المواضع المتفقة 

داخل الوجه الواحد فإذا وردت كلمة" أمة" في أحد وجوهها بمعنى "سنين"  في المعنى  

في موضعين من القرآن، فيقال في كل موضع من الموضعين هو نظير اآلخر، وهذه  

 اآلية نظيرة تلك.

وهذا االتجاه الثاني في معنى النظائر أولى بالقبول، وأليق بما هو مذكور في كتب الوجوه  

ألنه لو أريد هذا لكان    ؛ فع   وض  الزركشي االتجاه األول بقوله:"  والنظائر؛ ولذا تعقب  

في   واحد  معناه  الذي  اللفظ  الكتب  تلك  في  يذكرون  وهم  المشتركة  األلفاظ  في  الجمع 

 . (1)"مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعا ألقسام والنظائر نوعا آخر كاألمثال 

المتعددة لما تكرر بلفظه أو أصله في القرآن  وبناء على ما سبق فالمراد بالوجوه: المعاني  

 الكريم.

وقصدت بقولي:" أو أصله" إدخال ما كان اشتقاقه واحدا كي "آمن، وإيمان" فإنه يعد عند 

علماء الوجوه والنظائر شيئا واحدا في بيان وجوهه، وإن كان لفظه مختلفا من حيث إن  

 أحدهما فعل، واآلخر مصدر. 

  -2مواضع الوجه الواحد المتفقة في المعنى لما تعددت وجوهه  - 1تشمل أمرين    والنظائر:

 كل المواضع القرآنية المتفقة في المعنى لما جاء على وجه واحد. 

آيات  من  والنظائر  الوجوه  في  من صنف  ذكره  ما  الواحد"  الوجه  مواضع  والمراد:" 

ردت فيه  متناظرة عند ذكر كل وجه من الوجوه فإنهم يذكرون للوجه الواحد مواضع و

 على معنى واحد فهذه اآليات فيما بينها نظائر. 

 
 (.1/102البرهان في علوم القرآن ) (1)
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والمراد: بي:" كل المواضع القرآنية ...... " كليات األلفاظ في تفسير القرآن الكريم فإن 

قولهم:" كل ما جاء من ذكر كذا فهو بمعنى كذا" يفيد أن هذه المواضع نظائر أيضا يشبه  

 بعضها بعضا.  

بالتصنيف بدءا بكتاب الوجوه والنظائر    ماء الوجوه والنظائروقد أفرد عدد كبير من العل

لمقاتل بن سليمان، ومرورا بيكتاب الوجوه والنظائر لهارون بن موسى القارئ األزدي،  

والتصاريف ليحيى بن سالم، والوجوه والنظائر ألبي هالل الحسن بن عبد هللا العسكري، 

بوري، والوجوه والنظائر للحسين بن ووجوه القرآن إلسماعيل بن أحمد الحيري النيسا

عبد   الفرج  ألبي  والنظائر  الوجوه  علم  في  النواظر  األعين  ونزهة  الدامغاني،  محمد 

 هي(، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الباب.  597الرحمن بن الجوزي)ت

وال شك أن معرفة الدارس لألوجه المتعددة التي وردت عليها الكلمة القرآنية مهم للغاية  

 تى يسلم من الوقوع في الخطأ.  ح

وهذه المرحلة تتبع مرحلة معرفة غريب األلفاظ القرآنية حيث إنه يميز عن طريق دراسة  

األوجه والنظائر بين األوجه المتعددة التي وردت عليها تلك الكلمة أو ورد عليها التركيب 

 القرآني. 

الكتاب وردت في القرآن حينا بمعنى القرآ ن، وفي حين آخر بمعنى  أال ترى أن كلمة 

التوارة، وفي مواضع أخرى بمعنى الكتب المنزلة، ووردت أيضا بمعنى الكتابة وهكذا  

 فاإللمام بهذه الوجوه والتمييز بينها يحول بين الدارس والوقوع في الخطأ في التفسير.  

 القرآني. والعمدة في التمييز بين األوجه في الجملة هو السياق 

ربية على أهمية السياق في تحديد المراد من الخطاب في كالم العرب وقد نص  علماء الع

ح بعض ه بعضاً، وَيرتب ط العرب ي  بصفة عامة ومن ذلك قول ابن األنباري:" كالم   صح  

ل ه بآخره، وال ي ع َرف  معنى الخطاب  منه إ اَل  باستيفائه، واستكمال جميع حروفه  .(1)"أَو 

بيان معنى   العلماء على صنيع الراغب األصفهاني في مفرداته الهتمامه في  أثنى  وقد 

ومن  :"  - وهو يتحدث عن كتب غريب القرآن-المفردة القرآنية بالسياق فقال الزركشي  

 
عام -لبنان –المكتبة العصرية، بيروت   -2األضداد ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري صييي  (1)

 م. 1987 -هي  1407النشر:  
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ألن مدلوالت األلفاظ    ؛وهو يتصيد المعاني من السياق، أحسنها كتاب المفردات للراغب

   .(1) "خاصة 

، فإنه يحدد المراد من الكلمة  المحتملوتعيين  يرشد  إلى تبيين المجمل،    السياق  وإذا كان

يندفع اإلشكال في فهم معناها"   أهمله غلط في نظره، وغالط في  والتركيب، وبه  فمن 

 .(2) "مناظرته

وهلل درُّ اإلمام الشافعي حين قال مقالته المشهورة في التفريق بين آيتي سورة البقرة اللتين  

فقرينة السياق بينت   (3)"سياق الكالمين على افتراق البلوغين  ذكر بلوغ األجلين:" دل  فيها  

 خم  حم جم يل ىل مل خل  ُّٱ  أن بلوغ األجل في قوله تعالى:

 ىت  ُّٱ  بمعنى مقاربة انقضاء العدة، وفي قوله تعالى:  231البقرة:    َّيم ىم  مم

 اك  يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث  يت

 بمعنى انقضائها بالفعل.  232البقرة:    َّلك

وأنت تالحظ أن الوجوه قد تتعدد ال في المفردات فحسب، بل في التراكيب أيضا، وقد  

من  هللا علي  ببحث مستقل في هذا الباب سميته:" الوجوه والنظائر في التراكيب القرآنية  

 بين التأصيل والتطبيق". 

نظائر وضبطها كتاب المنتخب من والذي يرشح لطالب العلم في الوقوف على الوجوه وال

وهو كما يظهر من اسمه انتخاب واختصار    قرة العيون النواظر يف الوجوه والنظائر البن اجلوزي

لكتابه:" األعين النواظر في الوجوه والنظائر" لكنني أقول: ال يحتاج الطالب إلى حفظ  

ذ كر من الكلمات   ما ذكر في المنتخب، وإنما يعيد النظر فيه مرات ومرات، ويراعي ما

 
 (.2/172(، وينظر أيضا: )1/291البرهان في علوم القرآن ) (1)

 (.2/200(، والبرهان في علوم القرآن للزركشي)4/1314بدائع الفوائد البن القيم ) (2)

عنه كثير من المفسيييرين، وهذا قريب مما ذكره اإلمام الشيييافعي في كتابه" األم"  هكذا نقله  (3)

م، وينظر شييرح كالمه في: مفاتيح 1990هيييييي/1410سيينة  -بيروت  –دار المعرفة    -(  5/127)

 بيروت. –إحياء التراث العربي  -( 6/456الغيب للرازي )

 هي. 1420 -الطبعة: الثالثة  
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في هذا الكتاب في أثناء تالوته للقرآن ويسأل نفسه عند ورود هذه الكلمات: ما الوجه  

 الذي وردت عليه الكلمة في هذا الموضع؟ وبهذا تقوى الملكة التفسيرية عنه. 

والحق أن الكاتبين في الوجوه والنظائر قد أدخلوا فيها ما يمكن االستغناء عنه، وما يمكن  

بع الكلمات عن عشرين  ضم  التي زادت في بعض  للوجوه  تكثير  إلى بعض دون  ضه 

 وجها كما في معاني الهدى مع إمكانية رد تلك األوجه إلى وجه يجمعها.  

 . (1)وهذا األمر يحتاج إلى تحرير وبسط له موضع آخر

والنظائر الوجوه  عن  الحديث  ختام  في  موسوعة    وأُنبه  بعنوان:  موسوعة  وجود  إلى 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم إعداد د. أحمد بن محمد البريدي، د. فهد بن إبراهيم  

الضالع يمكن االنتفاع بها لمن رام التوسع في هذا الباب وتكون مرحلة تابعة للمرحلة  

 األولى في دراسة هذا العلم.  

 خامسا: دالالت األلفاظ  

الب العلم أن يعتني به معرفة دالالت األلفاظ؛ فإنها تفتح له آفاقا من الفهم، مما ينبغي لط

 وتحوطه من الميل عن االنحراف في التفسير. 

الدالالت وخصوها  كثير من هذه  بالحديث عن  القرآن  اعتنى علماء علوم  وألجل هذا 

تكوين   في  العظيم  ألثرها  الفقه  أصول  كتب  في  بوجودها  يكتفوا  ولم  الملكة بالبحث، 

 التفسيرية لدى المفسر.  

والخاص،   العام  األلفاظ:  بالحديث عنها من دالالت  العلماء  اعتنى  التي  المباحث  ومن 

 والمطلق والمبين، والمجمل والمبين إلى غير ذلك. 

ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتب علوم القرآن التي لها عناية بذلك ككتاب اإلتقان في 

أصول الفقه المتنوعة منها ما هو على طريقة الجمهور    علوم القرآن للسيوطي، وكتب 

 من المتكلمين، ومنها ما هو على طريقة الفقهاء من السادة األحناف. 

ن  وهناك كتب اعتنت بإفراد هذه الدالالت بالبحث والدراسة فيستفاد منها، وي عتنى بها وم 

 الكتب المعاصرة في ذلك:  

محمد سالم أبو عاصي، وبغية المفسر من علم أصول  مناشئ الداللة في القرآن الكريم أ. د  

 الفقه أ. د فخر الدين بن الزبير المحسي.  

 
بمركز تفسيير للدراسيات القرآنية عنوانها:" المسيكوت عنه في كتبت في ذلك مقالة منشيورة   (1)

 https://2u.pw/LuwtOدراسة الوجوه والنظائر القرآنية"، ورابطها: 
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وال شك أن الوقوف على هذه الدالالت عاصم لشنسان من الوقوع في الزلل، إذ به يعرف  

والنهي  ودالالته،  واألمر  بينه،  وما  والمجمل  قيده،  وما  والمطلق  وما خصصه،  العام 

 ودالالته، وهكذا.  

االختالف والتناقض وأثرهما في  موهم ودفع  أسباب النزولمعرفة   :الثالثالمبحث 

 تكوين الملكة التفسيرية 

دراسة علوم القرآن من أهم الضروريات للتأصيل في مجال الدراسات القرآنية، وذلك 

ينير له  التفسير، والمفتاح الذي  المفسر إلى  يلج منها  التي  البوابة  أن علوم القرآن هي 

 الطريق. 

وهذه العلوم متفاوتة في األثر واألهمية في تكوين الملكة التفسيرية، وقد اقتصرت في  

القرآن  - بحثي هنا   أنواع علوم  نوعين من  المقام على  لدارس   - نظرا لضيق  ينبغي  ال 

أسباب النزول، ودفع  التفسير أن يغفل عنهما، أو أن يكون حظه منهما ضعيفا وهما: "  

 تناقض"  االختالف والموهم 

 أوال: أسباب النزول:  

 .(1)مبينة لحكمه أيام وقوعه وما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أسبب النزول هو: 

النزول من أفضل ما يعين المفسر على فهم اآليات والسالمة من الخطأ. وقد   وأسباب 

 نص العلماء على ذلك: 

الوقوف عليها، وأولى ما تصرف  هي أوفى ما يجب  :"  - عن أسباب النزول   -قال الواحدي

المتناع معرفة تفسير اآلية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان  ا،  العناية إليه

 .(2) " نزولها

 .(3)"بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآنوقال ابن دقيق العيد:" 

 لبيان الدليل على ذلك دونك هذين المثالين: و

 
مطبعية عيسييييى   -( 1/106منياهيل العرفيان في علوم القرآن لمحميد عبيد العظيم الزرقياني )  (1)

 الطبعة: الثالثة.-البابي الحلبي وشركاه

  1992  -هيي    1412الطبعة: الثانية،    -الدمام  –دار اإلصالح   -8حدي صييأسباب النزول للوا  (2)

 م.

 (.1/108اإلتقان في علوم القرآن ) (3)
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  چں  ں  ڻ  ڻ    ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ  گ  ڳچ قوله تعالى:  األول:  

ركنا ومدلول اللفظ القتضى أن المصلي ال يجب عليه استقبال القبلة  فإنا لو ت   115البقرة:  

سفرا وال حضرا وهو خالف اإلجماع فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر  

 . ( 1) تالف الروايات في ذلكأو فيمن صلى باالجتهاد وبان له الخطأ على اخ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ     ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ :  تعالى  ومن ذلك قوله

وقد  ،  السعي فرض  ظاهر لفظها ال يقتضي أن    فإن    158البقرة:  چ   گ  گ  گ   ڳ

فهمه  بن الزبير في  على عروة  رضي هللا عنها بسبب نزول اآلية الكريمة  ت عائشة  رد  

  .ذلك

تعالى:   ڌ   ڎ  چ قال عروة: سألت عائشة رضي هللا عنها فقلت لها: أرأيت قول هللا 

البقرة:  چ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳ   ژڎ  ڈ  ڈ  ژ

، فوهللا ما على أحد جناح أن ال يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن    158

نت: ال جناح عليه أن ال يتطوف بهما، ولكنها أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كا

أنزلت في األنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند  

يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول هللا   ل  هَ أَ  ن  المشلل، فكان مَ 

ج أن نطوف بين الصفا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول هللا، إنا كنا نتحر  

. اآلية قالت عائشة رضي  چ   ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ والمروة، فأنزل هللا تعالى:  

يه وسلم الطواف بينهما، فليس ألحد أن يترك  هللا عنها: »وقد سن رسول هللا صلى هللا عل

 .(2)  الطواف بينهما«

 
(1)  ( في علوم القرآن  البيييان  1/108اإلتقييان  ينظر: جييامع  الروايييات  (، ولالطالع على تلييك 

 .37(، وأسباب النزول للواحدي صي2/449للطبري )

باب وجوب الصيفا والمروة، وجعل من شيعائر  -اب الحجكت  -أخرجه البخاري في صيحيحه  (2)

بياب بييان أن   -كتياب الحج  -(، ومسييييلم في صييييحيحيه بتبوييب النووي1643حيدييث2/157هللا )

 (.1277حديث2/928السعي بين الصفا والمروة ركن ال يصح الحج إال به)
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فهم   في  اإلشكال  كإزالة  كتبهم  في  العلماء  ذكرها  كثيرة  فوائد  النزول  أسباب  ولمعرفة 

 اآليات، ودفع توهم الحصر، وتعيين المبهم، وغير ذلك.  

العبر الغفلة عنها كقاعدة:  ينبغي  الباب ال  اللفظ ال  وهناك قواعد مهمة في هذا  ة بعموم 

 بخصوص السبب على قول جمهور العلماء.

وقد اعتنى العلماء بأسباب النزول قديما وحديثا فجعلوها أحد المباحث المهمة في عامة  

 كتب علوم القرآن، وخصوها بالتأليف.  

بيان األسباب  للواحدي، والعجاب في  النزول  أسباب  قديما:  الكتب في ذلك  أبرز  ومن 

 للحافظ ابن حجر العسقالني، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي وهو من أهمها. 

سليم بن ومن الكتب المعاصرة النافعة في هذا الباب: كتاب االستيعاب في بيان األسباب ل

حيث إنهما قد جمعا الروايات الواردة من كتب  موسى آل نصرمحمد بن ، وعيد الهاللي

وكتاب   ضعفا،  أو  صحة  تستحق  بما  عليها  وحكموا  السنة  ودواوين  المسندة  التفسير 

لخالد    من خالل الكتب التسعة دراسة األسباب رواية ودرايةالمحرر في أسباب النزول  

 بن سليمان المزيني. 

وايات في أسباب النزول ككتاب الصحيح  وهناك من اقتصر على ما صح عنده من ر

المسند من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي، ويمكن للراغب في الحفظ أن يحفظه  

 كمتن في بداية التحصيل.  

 ثانيا: دفع موهم االختالف والتناقض  

ما يوهم التعارض بين اآليات، وكالمه تعالى منزه موهم االختالف والتناقض: والمراد ب 

 82النساء:    چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ   : تعالى  كما قال  عن ذلك

 .(1)، ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختالفا وليس به في الحقيقة، فاحتيج إلزالته

وإنما نبهت على هذا العلم من علوم القرآن لكثرة الشبهات المثارة في هذه األيام حول  

به،   يتسلح  العلم  لديه نصيب من هذا  يكون  أن  العلم إلى  الكريم، وحاجة طالب  القرآن 

 ويدرأ به في وجه هذه الشبهات.   

 
 (.3/88(، واإلتقان في علوم القرآن )2/45البرهان في علوم القرآن ) (1)
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ريم بحال من  ومما ينبغي أن يعلمه المرء أن التناقض الحقيقي غير موجود في القرآن الك

وصف كاشف    چڎ  ڈ  چ   األحوال، وأن تقييد االختالف بالكثرة في قوله تعالى:

لبيان الواقع، وليس قيدا لالحتراز ؛ إذ القرآن منتف عنه التناقض من كل وجه، ولو كان  

هذا الكالم من عند غيره عز وجل مع هذا الطول، تفاوت الزمان، وتعدد الموضوعات  

 ر.  لكان فيه اختالف كثي 

إثبات المالزمة   إن التقييد بوصف الكثرة للمبالغة فيقال محمد بن أبي بكر الرازي:"  

اختالفا كثيرا فضال عن القليل، وليس فيه    فكأنه قال: لو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه

 قليل فكيف يكون من عند غير هللا فهذا هو المقصود من التقييد  اختالف كثير وال

إن كل كتاب في فن من  و  .........أن القرآن اشتمل على اختالف قليلبوصف الكثرة ال  

فيه اختالف ما بأحد التفاسير المذكورة ال محالة    العلوم إذا كان من عند غير هللا يوجد

باالستقراء، والقرآن جامع )لفنون( من علوم شتى فلو كان من عند غير هللا   يعرف ذلك

 .(1)"ف ما، فيصير مجموع االختالف اختالفا كثيرالوجدوا فيه بالنسبة إلى كل فن اختال

ا هو الزم لطالب العلم في هذا الباب أمور:    وممَّ

 التسليم بأن القرآن ال اختالف فيه وال تناقض ألنه كالم العزيز الحكيم الحميد.  -1

يتهم  -2 أن  التناقض فعليه  يوهم  أو وجد ما  القرآن  فهم  أمر في  إذا أشكل عليه 

 بالضعف بصره نظره، ويرمي 

وكم من عائب قوال صحيحا                                               وآفته                     

 من الفهم السقيم

ې  ې     ې   ى    ېۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉچ      ويقول كما أرشدنا القرآن 

 7آل عمران:  چى  

ي  )الجاهل( السؤال، أو أن يبحث في   -3 أن يسأل من هو أعلم منه فإنما شفاء الع 

 الكتب النافعة في هذا الباب فيزول عنه اإلشكال بفضل هللا تعالى.  

 
- 76أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل لمحمد بن أبي بكر الرازي صييي  (1)

 م. 1991هي،   1413الطبعة: األولى،    -الرياض –ار عالم الكتب المملكة العربية السعودية  د
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فإن عرضت ألحد شبهة وظن اختالفا في شيء من كتاب هللا،  قال ابن عطية األندلسي:"  

 .(1) "فالواجب أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه

أن يعلم أن كل ما ورد في هذا الباب من إشكاالت في الفهم فهو موهم للتناقض،  -4

 وليس بتناقض في الحقيقة لفقده شروط التناقض 

أن الخبرين اللذين أحدهما نفي واآلخر إثبات إنما يتناقضان إذا استويا في الخبر وذلك " 

لحقيقة والمجاز: فأما إذا  والمخبر عنه، وفي المتعلق بهما، وفي الزمان والمكان، وفي ا

 .(2)  "اختلفا في واحد من ذلك فليسا بمتناقضين

وحاصل األمر أن التناقض ال يتحقق إال عندما يكون االختالف من كل جهة، وأما مع 

 فليس بتناقض في الحقيقة.   - ولو في وجه من الوجوه - انفكاك الجهة

بي" بموهم    العلم  العلماء عن هذا  التناقض حقيقة عبر  ولما كان القرآن سالما من هذا 

عنهما حقيقة وإنما يكون ذلك بالنسبة إلى  منزه  كالم هللا تعالى  االختالف والتناقض"؛ ألن  

 ( 3) األوهام القاصرة
ا ورد  وبمراعاة ضوابط التناقض، وشروط تحققه يرتفع اإلشكال، وي دفع التوهم في كل م

 فيه إيهام اختالف من اآليات القرآنية. 

 ودونك هذين المثالين على ما تقدم: 

  چٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ  قال تعالى: -أ

    2الحج: 

في هذا المثال نجد أن رب العزة نفى عن الناس أنهم سكارى مع أنه أثبت رؤيتهم سكارى، 

األولى   الجملة  أن  اإلنسان  علم  كأنهم   چ ٹ  ٹ      ڤچ  مجازوإذا  تراهم  أي: 

سكارى من شدة أهوال يوم القيامة وما يصحبهم من الخوف والفزع، وأن الجملة الثانية 

 لنفي وقوع السكر حقيقة فيرتفع اإلشكال ويزول التوهم.  

 
 -دار الكتب العلمية  -(2/83المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية األندلسي )  (1)

 هي. 1422 -طبعة: األولى  ال-بيروت

الطبعية األولى:    -جامعية طنطيا -طبعية كليية اآلداب   -( 1/24تفسييييير الراغب األصييييفهياني)(2)

 م. 1999 -هي  1420

  2002 -هيي  1423الطبعة األولى   -دار ابن حزم  -519أبجد العلوم لمحمد صديق خان صيي  (3)

 م.
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ما ورد في القرآن الكريم من اختالف في أطوار خلق آدم عليه السالم ما       - ب 

والطين   التراب  خلقه  بين  مراحل  على  محمول  فهو  المسنون،  الحمأ  من  والصلصال 

 وأطواره وال تعارض في الحقيقة بينها، وكل آية منها تحدثت عن طور من هذه األطوار.  

وقد اعتنى العلماء بهذا العلم، وذكروا كثيرا من مسائله في كتب علوم القرآن كما صنع  

الزركشي في البرهان في علوم القرآن، والسيوطي في اإلتقان في علوم القرآن، وعرض 

 له كثير من المفسرين من خالل تفاسيرهم. 

م   قديما وحديثا ولهم في عرضه طرق   بالتصنيف  العلماء  إيراد وأفرده بعض  أمثَل ها  ن 

وفق   دراستها  في  والسير   ، القرآنية  اآليات  على  ورودها  بحسب  ودفعها  اإلشكاالت 

 الترتيب المصحفي وهذا أيسر على طالب العلم.  

وسلك كثير من هؤالء األئمة طريقة السؤال والجواب لما لها من األثر الكبير في ترسير 

 الفائدة في األذهان. 

أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب  فيدة في ذلك كتاب:  ومن الكتب المتقدمة الم

التنزيل الرازي  آي  بكر  أبي  بن  المعاصرين هي(666)المتوفى:    لمحمد  ، ومن كتابات 

المفيدة لطالب العلم المبتدئ في هذا الباب: دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب لمحمد  

 هي(.1393األمين الشنقيطي)ت

بع  قد وضعت  أكون  المهمةوبهذا  اللبنات  قوي،   ض  بناء  لتشييد  العلم  لطالب  الالزمة 

وصرح شامر على أسس متينة في حقل الدراسات القرآنية يتقدمها إخالص المرء هلل عز  

 وجل، وتقواه في السر والعلن، واالفتقار إلى هللا، وسؤاله العون والسداد والتوفيق،  

مه من خالل مدارسة القرآن الكريم،  ويتبع ذلك التطبيق والتمرن، والمراس لكل ما يتعل

وبهذا تتكون لدى اإلنسان ملكة تفسيرية يميز بها بين الحق والباطل، وما يصلح أن يكون  

تفسيرا مقبوال، وما يعد انحرافا عن جادة الصواب، ويقوى بها على االستنباط والتدبر 

 يق.   واستخراج ما يفتح هللا به من كنوز القرآن ولطائفه وهللا ولي التوف

 والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 أهم المصادر والمراجع بعد كتاب هللا عز وجل 

  -هي  1423الطبعة األولى    - دار ابن حزم   -أبجد العلوم لمحمد صديق خان   -1

 . م 2002

الهيئة المصرية العامة ط:    - اإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي    -2

 م 1974هي/ 1394الطبعة:  - للكتاب
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هي   1412الطبعة: الثانية،    - الدمام  –دار اإلصالح    - أسباب النزول للواحدي   -3

 .م 1992 - 

لعز الدين عبد العزيز بن عبد    اإليجاز في بعض أنواع المجازاإلشارة إلى   -4

 المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ط/  - السالم

  – المكتبة العصرية، بيروت    - ي  األضداد ألبي بكر محمد بن القاسم األنبار -5

 م.  1987 - هي   1407عام - لبنان

الشافعي   -6 إدريس  بن  لمحمد  المعرفة    - األم    سنة - بيروت   –دار 

 .  م1990هي/1410

لمحمد بن أبي بكر   أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل  -7

  1413: األولى، الطبعة - الرياض –دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية - الرازي 

 . م 1991هي، 

القرآن   -8 أم  معاني  عن  البيان  الدينية  - إيضاح  الثقافة  مكتبة   -الناشر: 

 م.2000- هي1419ط:

 . دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان -بدائع الفوائد البن القيم الجوزية  -9

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى ط:    - البرهان في علوم القرآن للزركشي   -10

 هي  1376لطبعة: األولى، ا - شركائه الحلبي و

للنشر    -عاشور  التحرير والتنوير للطاهر بن   -11 التونسية  سنة    -تونس   – الدار 

 .هي 1984النشر: 

الجرجاني   -12 محمد  بن  لعلي  بيروت    - التعريفات  العلمية  الكتب   - لبنان- دار 

 م.1983- هي 1403الطبعة: األولى 

الطبعة األولى:    - جامعة طنطا   - اآلداب  كلية  طبعة    - تفسير الراغب األصفهاني -13

 . م 1999 - هي  1420

شلتوت   -14 محمود  للشير  األولى  العشرة  األجزاء  الكريم  القرآن  دار  - تفسير 

 م. 2004 - هي1424الطبعة الثانية عشرة - الشروق

سنة النشر:   - الهيئة المصرية العامة للكتاب  - تفسير المنار لمحمد رشيد رضا -15

 . م 1990

للطبري -16 البيان  هجر  - جامع  األولى،    - دار   - م  2001  - هي    1422الطبعة: 

 .م 1974هي/ 1394الطبعة: 

الطبعة: الثانية،   - دار إحياء العلوم، بيروت   - جواهر القرآن ألبي حامد الغزالي  -17

 . م 1986 - هي  1406

 . بيروت –المكتبة العصرية، صيدا  - السجستاني طسنن أبي داود    -18

مع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى  الجاصحيح البخاري ) -19

  هي. 1422دار طوق النجاة  - (  هللا عليه وسلم وسننه وأيامه

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا  صحيح مسلم ) -20

 (. بيروت  –دار إحياء التراث العربي   - صلى هللا عليه وسلم
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ن الكريم دراسة بالغية نظرية تطبيقية أ. د  عالقة المطالع بالمقاصد في القرآ -21

 هي 1440 - مكتبة وهبة  - إبراهيم صالح الهدهد 

  -دار السالم  - علم أصول التفسير محاولة في البناء د. موالي عمر بن حماد   -22

 م. 2010- ه1431الطبعة األولى

جائزة دبي   - لشرف الدين الطيبي    في الكشف عن قناع الريبفتوح الغيب     -23

 . هي 1434الطبعة: األولى - آن الكريمالدولية للقر

إصدار وزارة األوقاف والشؤون    -قطف األزهار في كشف األسرار للسيوطي -24

 الطبعة األولى. - اإلسالمية بدولة قطر

دار الكتب   - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية األندلسي  -25

 . هي 1422 - الطبعة: األولى -بيروت - العلمية

الطبعة: األولى،  - دار الكتب العلمية  - ام أبي حامد الغزالي  المستصفى لشم -26

 . م1993 - هي 1413

للبقاعي -27 السور  مقاصد  على  لششراف  النظر  المعارف  - مصاعد    – مكتبة 

 م 1987 - هي  1408الطبعة: األولى  - الرياض

ط: عالم   - معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي د. أحمد مختار عمر   -28

   م[.2008القاهرة  - الكتب

للرازي   -29 الغيب  العربي    - مفاتيح  التراث  الثالثة    - بيروت   – إحياء    -الطبعة: 

 . هي 1420

القرآن   -30 غريب  في  الشامية    - المفردات  الدار  القلم،  بيروت  - دار    - دمشق 

 .هي 1412 - الطبعة: األولى  

مطبعة عيسى  - مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني    -31

 .الطبعة: الثالثة - لبابي الحلبي وشركاها

الشاطبيالموافقات     -32 موسى  بن  عفان  - إلبراهيم  ابن  الطبعة   - دار  الطبعة: 

 م 1997هي/ 1417األولى 

دار القلم     - النبأ العظيم نظرة جديدة في القرآن الكريم د. محمد عبد هللا دراز   -33

 . م2005 - هي1426الطبعة  - للنشر والتوزيع

  -نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ألبي الفرج ابن الجوزي    -34

  م.1984 - هي 1404الطبعة: األولى،  - لبنان/ بيروت - مؤسسة الرسالة 
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 دراسة يف حترير مصطلح غريب القرآن 
 الدكتور: شاكر محمود حسين األعظمي  األستاذ 

 كلية اإلمام األعظم )رحمه هللا( الجامعة

 shakerkk2015@gmail.comاإليميل: 

 

 

 

 

 

 

 

 : ملخص البحث 

بهذا  مؤلفاتها  عنونت  التي  الغريب  كتب  من  مجموعة  في  خصصتها  الدراسة  هذه 

ومن ثَم  تحديد وجه الغرابة    فيها،المصطلح، وقد قمت باستخراج أنواع الغريب الموجود  

 من أين أتى. 

بما يناسب القرآن الكريم الذي    (غريب القرآن)وكان هدف البحث هو تحرير مصطلح   

ب ين، وصف   يك  بالم  إلى  وال  خاطئ  فهم  إيصال  إلى  سببًا  التعريف  هذا  أو    القارئ،ون 

 أو المتلقي.  المستمع،

 قسمت البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، قد و

 المقدمة: ذكرت فيها إشكالية البحث، وهدفه، وطريقته. 

أما: المبحث األول: فأفردته لتعريف مصطلح غريب القرآن، لغة، واصطالحاً، وبيان 

 أهميته، وسبب التأليف فيه: 

عق بت   ثم  الغريب،  كتب  في  المذكورة  الغريب  ألنواع  الثاني: فخصصته  المبحث  أما: 

ه الغرابة.   عليها ببيان وج 

أما الخاتمة: فقد تضمنت أبرز النتائج، وهي: أن الغرابة جاءت من خارج القرآن، وهي  

وبعدهم عنه، وعرفت   تقل وتزداد بحسب ثقافة المجتمع وبحسب قربهم من القرآن

 ألفاظ القرآن التي عز  فهم معناها على بعض الناس. بأنه: تفسيرالغريب 

 .     تحرير.      مصطلح.     غريب القرآن.  المفتاحية: دراسةالكلمات 

 

  

  

mailto:shakerkk2015@gmail.com
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

(، وعلى آله  ي   األمين  محمٍد ) الحمد  هلل رب   العالمين، والصالة  والسالم  على الن ب ي   األ م   

 وصحبه أجمعين.

 أما بعد…

چ   ، وقال:(1) چۀ ۀ ہ ہ  ڻڻچ فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه:  

،  (3)  چڱ ڱ ڱ     ڱ ںچ   ، وقال:(2) چٻ ٻ ٻ پ پ  ٻٱ

 . (5)  چۆئ    ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ  چ   ، وقال: (4)  چڻ ۀ    ۀ چ   وقال:

، وأن  هذه الصيغة  (6) هو: الواضح والظاهر والمكشوف  (المبين)ومعلوم عند أهل اللغة أن  

صفة    (مبين)أي:   وهي  الرباعي،  أبان  من  الفاعل  اسم  وزن  على  مشبهة  هي: صفة 

 .(7) ثابتة

في   المراد، وهي  للمعنى  كاشفات   القرآن واضحات   آيات  أن   المبين هو:  معنى  فيكون 

 مالزمة لكتاب هللا العزيز ال تنفك  عنه. الوقت نفسه صفة 

 إشكالية البحث: 

تكمن في ظاهرة تسمية كثير من الكتب بي"غريب القرآن"، إذ ظاهر هذه التسمية ت وحي  

بوجود ألفاظ في القرآن الكريم غامضة يصعب فهم معناها إال  بعد سؤال وتمحيص، ومن 

 ثَم  يتوصل إلى فهم المراد منها. 

في نفسه، وكذلك ما أخبرت به بعض  (مبينًا)وهذا ي ناقض  ما ذكرته آنفًا من كون القرآن 

ڳ چ   آيات الكتاب الكريم من أن  هللا ال يخاطب الناس إال  بلسان ما يعرفون قال تعالى

تعالى  (8) چڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  وقال  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ ، 

 .(9) چٿ

 الغريبة؟ وهل هي حقًا غريبة؟ السؤال: كيف ظهرت هذه األلفاظ 

 
 .1سورة يوسف: اآلية:   (1)

 .1سورة الحجر: اآلية:   (2)

 .34سورة النور: اآلية:   (3)

 .195سورة الشعراء: اآلية:   (4)

 .69سورة يس: اآلية:   (5)

هييييييي(   425ينظر: مفردات ألفاظ القران: الحسييين بن محمد بن المفضييل األصييفهاني )ت   (6)

 .158م: 2002هي  1432  3سورية  ط –تحقيق: صفوان عدنان داوودي  دار القلم  دمشق  

هييييي(، دار الرشييد،  1376اب القرآن: لمحمود عبدالرحيم صيافي )تينظر: الجدول في إعر  (7)

 .336: 2هي: 1418،  4لبنان، ط –سوريا، مؤسسة اإليمان، بيروت   –دمشق 

 .4سورة إبراهيم: اآلية:   (8)

 .2سورة الجمعة: اآلية:   (9)
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 للبحث هدفان: هدف البحث: 

هو حلُّ إشكالية البحث؛ وذلك بعد دراسة مجموعة من كتب الغريب عنونت   أحدهما:

بتدًءا باستخراج أنواع الغريب الموجود فيها، ومن ثَم  تحديد   مؤلفاتها بهذا المصطلح، م 

 وجه الغربة من أين أتى.

المبين، لئال   (غريب القرآن)هو تحرير مصطلح    واآلخر: يتناسب والقرآن الكريم  بما 

أو  المستمع،  أو  القارئ،  إلى  فهم خاطئ  إيصال  إلى  يؤدي  التعريف طريقًا  هذا  يكون 

 المتلقي.

 طريقة البحث: 

 اقتضت طبيعة البحث أن يقسم البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة 

 فقد ذكرت فيها إشكالية البحث، وهدفه، وطريقته.   أما: المقدمة:

فأفردته لتعريف مصطلح غريب القرآن، لغة، واصطالًحا، وبيان أما: المبحث األول:  

 أهميته، وسبب التأليف فيه: 

الثاني: المبحث  ثم عق بت    أما:  الغريب،  المذكورة في كتب  الغريب  فخصصته ألنواع 

ه الغرابة.   عليها ببيان وج 

 فقد تضمنت أبرز النتائج.  تمة:أما الخا

وختاماً فال أدعي أنني أصبت في كل ما كتبت، وإن ما هي محاولة لغرض رفع اللبس عن 

دستورنا   فهو  به؛  واعتزاًزا  له،  إعالًء  والذود عنه،  القرآن،  ألفاظ  فهم  في  األنام  أفهام 

 ومنهج حياتنا على هذه البسيطة… 

 وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين. 

بت  الكملة  َغَراَبةً، وصاحب ه   قال الخليل:   - "والغريب: الغامض  من الكالم، وَغر 

" ب  غ ر  م 
 (1) . 

،    قال ابن فارس: - "الغ ربة: الب عد عن الوطن… ومن هذا الباب غ روب  الش مس 

"  ( 2) كأن ه ب ع د ها عن وجه األرض 

الجوهري: - غير   قال  إلى  تزوج  إذا  فالن  واغترب  األباعد ،  "الغ رباء: 

 .(3) أقاربه"

 
هييييييييي(، ترتيب ومراجعة: لداود سييييلوم، 175كتياب العين: الخلييل بن أحميد الفراهييدي )ت  (1)

 .604م: 2004لبنان،   –رين، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت وآخ

هييييييي(، تحقيق:  395معجم المقاييس في اللغة: ألبي الحسيييين أحمد بن فارس بن زكريا )ت  (2)

 .814هي: 1414لبنان،   –شهاب الدين أبي عمرو، دار الفكر، بيروت 

هييي(  398الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )ت  (3)

 840م : 2009 -هي 1430مصر    -  القاهرة  تحقيق: لمحمد محمد تامر وآخرين  دار الحديث
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تباعٍد: غريب" قال الراغب: - "ق يل لكل   م 
 (1 ) 

الزمخشري:  - بغرائب   قال  جاء  إذا  فأغرب   ...وقد    "وتكل م  ونوادره   الكالم 

َصن ف  الغريب" َبت  هذه الكلمة  أي: َغم صت  فهي غريبة  ومنه: م  َغر 
(2) 

" التغريب: النفي عن البلد  َغَرَب أي: بَع دَ" قال ابن منظور: -
(3) 

رب: غم ض، وخفي" قال الفيروز آبادي:  - "غ 
 (4) . 

ا أنها تدلُّ على المعاني اآلتية: عند النظر في هذه التعريفات اللُّغوية للغريب، يظهر لن 

 الغموض، والبعد، والن درة، والخفاء. 

الغريب من الكالم إن ما هو: الغامض البعيد عن الفهم، كما أن  قال الخطابي:   -

الغريب من الناس، إن ما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن األهل، والغريب من الكالم 

 وجهين: يقال به على 

أن يراد به أن ه بعيد المعنى غامضة ال يتناوله الفهم إال  عن ب عد ومعاناة   أحدهما: •

 فكر. 

أن يراد به كالم من ب عدت به الدار من شواذ قبائل العرب فإذا وقعت    واآلخر: •

 .(5) إلينا الكلمة من لغاتهم استغربنا

الزجاجي  - اللغةوقال  استماعه من  قل   فهو ما  الغريب:  في  : "وأما  يَد ر   ، ولم 

 .(6)أفواه العامة، كما دار في أفواه الخاصة"

 .(7) : "لكل شيء فيما بين جنسه عديم النظير، فهو غريب"وقال الراغب -

 
 .604مفردات ألفاظ القران:   (1)

هييي( تحقيق: محمد 538أساس البالغة: لجار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت  (2)

 .451م: 2009 -هي 1430لبنان   –نبيل طريفي  دار صادر  بيروت  

هييييي(، 711لسان العرب: ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي )ت  (3)

 .23: 11لبنان، د.ت:   –دار صادر، بيروت  

هييييي(، تحقيق: مكتب 817القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت  (4)

،  8لبنان، ط/ –يروت تحقيق التراث في مؤسيسية الرسيالة، إشيراف: محمد نعيم العرقسيوسيي، ب

 .120م: 2005 -هي 1426

ينظر: كشيف الظنون عن أسيامي الكتب والفنون: لمصيطفى بن عبدهللا القسيطنطيني الرومي   (5)

 .199م: 1999 -هي 1419لبنان،   –الشهير بي )حاجي خليفة(، دار الفكر، بيروت  

ازن المبارك، دار هيييييي(، تحقيق: م337اإليضياح في علل النحو: ألبي القاسيم الزجاجي )ت  (6)

 .92م: 1996 -هي 1416،  6األردن، ط/ –النفائس، عمان 

هييييييي(،  1094، وينظر: الكليات: ألبي البقاء أيوب بن موسيييى الكفوي )ت604المفردات:    (7)

 -هييي 1419، 2لبنان، ط/  –تحقيق: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت  

 .663م: 1998
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: "إن ما هي اللفظة الغريبة التي تكون حسنة مستغربة في التأويل، وقال الرافعي -

 .(1)بحيث ال يتساوى في العلم بها أهلها، وسائر الناس"

هو  - الكريم، وقيل  القرآن  في  الغامضة  األلفاظ  بتفسير  المختص  "العلم   :

 .(2) وتوضيح معانيها بما جاء في لغة العرب وكالمهم"

: "اللفظ الذي قل ما يدور على ألسنة الناس، والبعيد عن أسماعهم، وعن أو هو  -

 .(3)أفهامهم"

 إن  قراءة في هذه التعريفات تظهر اآلتي:

ف الخطابي، والمرعشلي  -  : الغريب بالغامض، والبعيد.عر 

الزجاجي:   - ف  وتابعه  وعر  وبالنادر،  استماعه،  قل   بالذي  الدكتور  الغريب 

 . صديق

ف الراغب -  : الغريب بعدم النظير بينه، وبين غيره. وعر 

ف الرافعي - : الغريب في التأويل، أي: الغرابة جاءت من عدم القدرة على وعر 

 فهم المعنى.

ذي يبدو لي من هذه التعريفات، أن كل  واحٍد منهم قد أصاب جزءاً من مفهوم الغريب، وال

 إال  أن  تعريف الرافعي كان أقربها إلى المراد منه، وأحوطها في انتقاء األلفاظ. 

كان الواجب أن أ قدم تعريفًا لمصطلح "غريب القرآن" إال  أن ني أخرته إلى خاتمة البحث؛  

 .(4)أنواع الغريب عند الباحثين عبر النظر في بعض كتب الغريب وذلك بعد أن أ بين

 
  –غة النبوية: لمصييطفى صييادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت إعجاز القرآن والبال  (1)

 .74م: 2004 -هي 1424،  8لبنان، ط/

هيييييييي(، تحقيق:  437العمدة في غريب القرآن: ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسيييي )ت  (2)

.  14م: 1981  -هييييي 1401لبنان،   –يوسيف عبدالرحمن المرعشيلي، مؤسيسية الرسيالة، بيروت 

 محقق(.)التعريف لل

مفهوم الغريب عند المفسيرين ومصينفاته: د. صيديق خليل صيالح، مجلة كلية اإلمام األعظم    (3)

 .179م: 2009-هي 1430)رحمه هللا( الجامعة: ، العدد السابع، ربيع الثاني،  

اليزيييدي   (4) المبييارك  بن  عبييدالرحمن عبييدهللا يحيى  القرآن وتفسيييييره: ألبي  وهي: غريييب 

م،  1985-هيييييي1405لبنان،   –مد سييليم الحاج، عالم الكتب، بيروت  هيييييي(، تحقيق: مح237)ت

هيييييي(، تحقيق: السييد أحمد 276وتفسيير غريب القرآن: ألبي محمد عبدهللا بن مسيلم بن قتيبة )ت

م، ونزهة القلوب في تفسير غريب القرآن، لشمام أبي 2007 -هيي 1428صقر، المكتبة العلمية،  

لبنان، د.ت، وكتاب ياقوته السيراط  –العلمية، بيروت  هييييي(، دار الكتب  330بكر السيجسيتاني )ت

في تفسييير غريب القرآن: ألبي عمر محمد بن عبدالواحد البغدادي المعروف بييييييي)غالم ثعلب( 

  –هييييييي(، تحقيق: محمد بن يعقوب التركسييتاني، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 345)ت

ير الغريب، لجمال الدين أبي الفرج م، وتذكرة األريب في تفسيي2002 -هيييييي 1423السييعودية،  

هيي(، تحقيق: طارق فتحي السيد،  597عبدالرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي )ت

م، والترجميان عن غرييب القرآن: 2004  -هييييييييي  1425لبنيان،    –دار الكتيب العلميية، بيروت  

لية اإللهيات  هييييييييي(، تحقيق: خالد زو السييييز، وقف ك743لعبيدالبياقي بن عبيدالمجيد اليماني )ت

م، وتحفية األرييب بميا في القرآن من الغرييب: ألبي 2007تركييا،   –بجيامعية مرمرة، اسييييطنبول  

هييييي(، تحقيق: حمدي الشير، كلية اآلداب، جامعة بنها،  745حيان محمد بن يوسف األندلسي )ت

د م، والتبيان في تفسير غريب القرآن: البن الهائم شهاب الدين أحمد بن محم2006 -هيييي 1426
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سوا غرائبه)فقد روى البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوًعا:  بوا القرآن والت م   .(1)(أَع ر 

ي حتاج أن ينشغل به من علوم القرآن : "(2) قال الراغب في كتابه المفردات إن  أول ما 

العلوم اللفظية، ومن العلوم اللفظية تحقيق األلفاظ المفردة، فتحصيل معاني مفردات ألفاظ  

… وهي لب  كالم العرب    في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه،القرآن  

الفقهاء،   والحكماء في أحكامهم، وحكمهم وزبدته، وواسطته، وكرائمه، وعليها اعتماد 

 . (3) و… إلر"

ة،    :(4) وقال السمين الحلبي في مقدمة كتابه )عمدة الحفاظ( "أما بعد فإن  علوم القرآن جم 

فقال: والمعول في فهمه    - ثم خصص- ومعرفتها مؤكد مهمة وفق جملتها المحتاج إليها،  

 .(5)عليها، مدلوالت ألفاظه الشريفة"

أمر ضروري للمفسر، وإال  فال يحل  له    - يقصد غريب القرآن–هذا الفن  قال الزركشي:  

 .(6)اإلقدام على كتاب هللا تعالى

ئ وا   (7) چڻ ۀ    ۀ چ   أنزل هللا القرآن الكريم بلسان العرب قال تعالى:      فقد ن ش  

ل  منه، ولم يكن  عليه، وجبلوا على سماعه والنطق به، فكانوا يفهمون معظم ما كان يتنز 

ة كبير حاجة عندهم إلى تعلم مشكله، وغريب كلماته، فهم مستغنون    -إلى حد ٍ كبير  –ثَم 

 
لبنان،    –هي(، تحقيق: ضاحي عبدالباقي محمد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 815المصري )ت

هييي(، تحقيق: عادل 1280هييي، ورسالة في غريب القرآن: لمصطفى بن حنفي الذهبي )ت1423

 م.2007 -هي 1428مصر،  –سيد الزغبي، دار اليقين، المنصورة  

هيييي(، تحقيق: د. 458ينظر: شعب اإليمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي )ت  (1)

، 546: 3م:  2003 -هييييي  1423،  1عبدالعلي عبدالحميد حامد، دار الرشيد للنشير، الرياض، ط/

(، قال: الهيثمي: وفيه عبدهللا بن أبي 2092باب: فضييل في ترك التفسييير بالظن، رقم الحديث )

و متروك، ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ألبي الحسين نور الدين علي بن سيعيد المقبري وه

  –هيي(، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة  807أبي بكر بن سليمان الهيثمي )ت

 (.11657، الحديث )163: 7م: 1994-هي1414مصر،  

م القرآن: لبيدر اليدين محميد وهو من أحسيييين مؤلفيات غرييب القرآن، ينظر: البرهيان في علو (2)

لبنان،   –هيي(، تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الفكر، بيروت 794بن عبدهللا الزركشي )ت

 .365: 1م: 2005 -هي 1425

 .55المفردات:  (3)

 وهو مؤلف في غريب القرآن على غرار ما كتبه الراغب. (4)

ي العباس أحمد بن يوسيف المعروف عمدة الحفاظ في تفسيير أشيرف األلفاظ: لشيهاب الدين أب(5)

 -هييي  1414لبنان،   –هييي(، تحقيق: محمد التونجي، عالم الكتب، بيروت 756بالسمين الحلبي )ت

 .37: 1م: 1993

، وينظر: اإلتقيان في علوم القرآن: للحيافظ  367:  1البرهيان في علوم القرآن: الزركشييييي:    (6)

  –حمد بن علي، دار الحديث، القاهرة  هيييي(، تحقيق: أ911جالل الدين عبدالرحمن السيوطي )ت

 .345: 1م: 2006 -هي 1427مصر،  

 .195سورة الشعراء: اآلية   (7)
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ومتشابهه،   الكتاب وغامضه  لمجمل  بيان  إليه، من  بعدهم محتاجين  الناس  أصبح  ا  عم 

 . (1)به، ومعرفة لغات العرب واختالفهاوغري 

لسان العرب: أوسع األلسنة، وأكثرها ألفاًظا، وال ي حيط  بجميع علمه إنسان  قال الشافعي:  

 . (2) غير  نبي

 بمعنى إن اإلحاطة التامة باللغة العربية، وبكل ألفاظها ال تكون ألي إنسان سوى نبي. 

 ( أبي طالب  بن  أن  عليًا  ) (  فقد روي  النبي   ع  يا َسم  فقال:  د  نَه  بني  َوفد  ي خاطب   )

(:  رسول هللا نحن بنو أٍب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما ال نفهم أكثره! فقال ) 

َسعد ) بني  في  وُرب ِّيُت  تأديبي،  َرب ي فأحسن  فكان  (3)(أدبني   ،    العرب على ي خاطب 

وأفخاذهم   ب طونهم  وتباين  وقبائلهم  ش ع وبهم  يفهمون  اختالف  بما  منهم  كال   وفصائلهم 

 وي حادثهم بما يعلمون. 

األثير: " ابن  الثاني  وقال  العصر  الصحابة–وجاء  العربي   - وهو عصر  اللسان  وكان 

لل، إلى أن فتحت األمصار   ق  إليه الز  عندهم صحيحا محروًسا ال يتداخله الخلل وال يتطر 

بط، وغيرهم من أنواع األمم وخالط العرب غير جنسهم من الروم والفرس والحبش والن 

الذين فتح هللا على المسلمين بالدهم، … فاختلطت الفرق وامتزجت األلسن، وتداخلت  

اللغات ونشأ بينهم األوالد، فتعلموا من اللسان ما ال ب د لهم في الخطاب منه، وحفظوا من  

وأهملوه لقل ة  اللغة ما ال غني لهم في المحاورة عنه، وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه،  

وجاء   جوًرا،  َمه  ط َرًحا  م  المعارف  أهم  من  كونه  بعد  فصار  عليه،  الباعث  في  الرغبة 

التابعون لهم فسلكوا سبيلهم، … فما انقض زمانهم على إحسانهم إال  واللسان العربي قد  

 .(4) استحال أعجميًا أو كاد، فال ترى المستقل  به والمحافظ عليه إال  اآلحاد"

إن    أسبابًا أخرى دفعت  ثم  لنا  القرآن، أظهرت  قراءة في مجموعة من مؤلفات غريب 

بالعلماء إلى التصنيف فيه، وأن  لكل واحٍد منهم منهًجا على الرغم من ات حادهم في الغاية 

 التي من أجلها صن فوا هذه المؤلفات، وهي توضيح، وبيان بعض ألفاظ القرآن.

نقسم إلى مفردة ومركبة، ومعرفة المفردة مقدمة على األلفاظ ت ويقول ابن األثير أيًضا: "

 معرفة المركبة؛ ألن  التركيب فرع عن اإلفراد. 

، واآلخر: عام .   واأللفاظ المفردة تنقسم قسمين: أحدهما: خاص 

العام:   في  أما  بينهم  يدور  ا  العربي مم  اللسان  أهل  يشترك في معرفته جمهور  فهو ما 

 سواء  أو قريب  من الس واء… الخطاب، فهم في معرفته َشَرع  

فهو ما ورد فيه من األلفاظ اللُّغوية، والكلمات الغريبة، التي ال يعرفها إال   وأما الخاص:  

فكان االهتمام بمعرفة    - وقليل ما هم  – من ع ني بها، وحافظ عليها واستخرجها من مظان  ها  

ا سواه، وأولى بالبيان مم   ا عداه، ومقد ًما في الرتبة هذا النوع الخاص من األلفاظ أهم مم 

 
 .8ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن:  (1)

هييييي(، تحقيق: د. عبداللطيف الهميم، د. 204ينظر: الرسيالة: لمحمد بن إدريس الشيافعي )ت  (2)

 .79م: 2009لبنان،   –، بيروت  2/ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، ط

ينظر: النهيايية في غرييب الحيدييث واألثر: لمجيد اليدين أبي السييييعيادات المبيارك بن محميد   (3)

 .4: 1م: ج1997 -هي 1418لبنان،   –هي(، دار الفكر، بيروت  606الجزري ابن األثير )ت

 .5: 1النهاية في غريب الحديث واألثر:   (4)
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ا في التعريف بذكره، إذ الحاجة إليه ضرورية في البيان، الزمة في   على غيره، وَمب د وًّ

رفان"  . (1) اإليضاح والع 

لذا نجد بعض المؤلفين تختلف نظراتهم إلى الغريب، فقد يَعدُّ بعض هم ألفاًظا غريبة،      

وهي عند غيره ليست من الغريب في شيء، ولهذا لم تتفق ك تب الغريب فيما أوردته من 

 ألفاظ. 

ب  لفظ يكون غريبًا عند  يقابله المشهور، وهما أمران نسبيان فر  "وال شك أن  الغريب 

 .(2)آخر"ا عند ورً شخص، مشه

أي: أن تكون للبيئة االجتماعية أثر في توجيه المؤلف الختيار هذا اللفظ، أو ذاك، بمعنى:  

 أن  المؤلف يؤلف كتابه حسب حاجة عصره، ومصره، أو مجتمعه المحيط به. 

وهناك سبب آخر، وهو أن تكون للمؤلف رغبة في استدراك ما لم يفسره العلماء الذين  

هذا المؤلف، كما فعل السمين الحلبي، قال بعد أن ذكر الذين صنفوا قبله في  سبقوه في  

ي تموا المقصود من ذلك الختصار عباراتهم وإيجاز إشارتهم،   هذا العلم: "غير أن هم لم 

على أن  الراغب )رحمه هللا( قد وس ع مجاله وبسط مقاله بالنسبة إلى َمن  تقدمه، …غير 

ا كثيرة لم يتكلم عليها وال أشار في تصنيفه إليها مع شدة الحاجة  أن ه أغفل في كتابه ألفاظً 

 .(3)إلى معرفتها، وشرح معناها ول غتها… إلر"

دُّ أن أ شيَر إلى ملحوظة مهمة أثارت انتباهي عند مطالعتي  وقبل أن أختم هذا المبحث أو 

و الذين  من  الكتب  هذه  مؤلفي  أغلب  أن   وجدت  إذ  الغريب،  كتب  من  لدوا،  لمجموعة 

وعاشوا، أو سكنوا، وماتوا في أقطار خارج الجزيرة العربية، كالعراق، والشام، ومصر، 

واألندلس، وبالد فارس، وبالد ما وراء النهر، وذلك نابع من اختالطهم باألعاجم، أو هم 

أن هم  أخرى  وبعبارة  وأبدعوا…  أسلموا،  الذين  الوالء  أهل  أو من  األعاجم،  أصاًل من 

   وطن األول للغة العرب ومهبط الوحي.بعيدون عن الم

 (4)

الشافعي: ي حيط     قال  ه   نعلم  وال  ألفاًظا،  وأكثرها  مذهبًا،  األلسنة  أوسع  العرب  "ولسان 

تها"  .(5)بجميع علمه إنسان غير  نبي، ولكنه ال يذهب عنه شيء على عام 

 
، وقيال أبو حييان: لغيات القرآن العزيز على قسييييمين: قسييييم يكياد 4  :1النهيايية البن االثير:   (1)

تهم كمدلول السيماء واألرض وفوق وتحت، وقسيم   يشيترك في فهم معناه عامة المسيتعربة وخاصي 

و  ن ف أكثر الناس فيه وسييمُّ ر  في اللغة العربية وهو الذي صييَ يختص  بمعرفته َمن  له اطالع وتبحُّ

 .37غريب القرآن، تحفة األريب:  

 . )خاتمة المحقق(.358البيان في غريب القرآن:  (2)

 .38: 1عمدة الحفاظ: السمين الحلبي:   (3)

في   هذا النوع والذي بعده، يشييتركان مع المطلب الثالث من المبحث األول )أسييباب التاليف  (4)

 غريب القرآن(، إال  أننا هنا نتناوله من وجه آخر ضمن األلفاظ التي ذكرت في كتب الغريب.

 .79الرسالة:  (5)



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

63 

 

أن ه قال:  ومثال ذلك ما روي عن ابن عباس )  القرآن  (، وهو أكثر من فس ر غريب 

يان يختصمان في بئر فقال أحد ه ما:  "ك نت ال أدري ما فاطر السموات حتى أتاني أعراب 

: أنا ابتدأتها"  .(1)أنا فطرت ها، يقول 

فقال: أيُّ سماٍء ت ظلني،   (2) چوئ  ۇئ  چ   ( س ئل عن قولهوروي أن  أبا بكر الصديق ) 

أو أيُّ أرٍض ت ق لُّني، إن أنا قلت  في كتاب هللا ما ال أعلم
(3). 

(  ( لبعض األلفاظ ال يعود لجهلهم ) )   ة بعض الصحابة يتضح من ذلك أن عدم معرف 

بلغة العرب، بل هم أكثر الناس فهًما للقرآن الكريم الذي نزل بلغتهم التي أل فوها، وأتقنوا 

ف نونها، وإنما يعود ذلك لعدم قدرتهم على اإلحاطة التامة بجميع لسان العرب؛ ألن  لغة  

 العرب أوسع الل غات. 

ون اللغة كل ها، غريبها، وواضحها، ومستعملها، قال الزجاجي: "وليس كل العرب يعرف

وشاذها، بل هم في ذلك طبقات، يتفاضلون فيها، كما أن ه ليس كلهم يقول الشعر، ويعرف  

 .(4)األنساب كلها، وإن ما هو في بعض دون بعض"

يتبين مما ذكرنا، أن  الغرابة لم تأت  من القرآن الكريم، وإن ما جاءت من عدم  -

يفوتهم منه قدرة اإلنسان ع بمجموعهم ال  العربي، لكن  اللسان  بكل  التامة  لى اإلحاطة 

 شيء. 

روي أن  عثمان بن عفان أمر "زيد بن ثابت، وسعيد بن العاص، وعبدهللا بن الزبير،  

إذا اختلفتم )وقال لهم:  وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن ينسخوا ما في المصاحف،  

أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن، فاكتبوها بلسان قريش، فإن  القرآن أ نزل  

 .(5) "(بلسانهم ففعلوا

أي معظمه    (إن القرآن أ نزل بلسان قريش)(:  : "ومعنى قول عثمان ) قال أبو شامة

 . (6)بيلسانهم"

: وأما عطف العرب على قريش فمن باب عطف العام على الخاص؛ ألن   وقال ابن حجر

قريًشا من العرب، وأن ه لم تقم داللة قاطعة على أن  جميعه بلسان قريش، فإن  ظاهر قوله  

 
هيييي(، تحقيق:  310جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري )ت  (1)

 .4: 2: ، وينظر: اإلتقان175: 9م: 2000 -هي 1420أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،  

 .31سورة عبسى: اآلية:   (2)

، وقييل مثيل ذليك في حق 371:  1، والبرهيان في علوم القرآن:  72:  1ينظر: جيامع البييان:  (3)

 .4: 2(، ينظر: اإلتقان:  سيدنا عمر )

 .92اإليضاح في علل النحو:   (4)

هي(، تحقيق: محمد زهير بن ناصر،  256صحيح البخاري: لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت  (5)

، كتاب فضييائل القرآن، باب نزل القرآن بلسييان قريش  182: 6هيييييي : 1422دار طوق النجاة،  

 (.4984والعرب، رقم الحديث )

دار الكتب  المرشييييد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: تقديم: إبراهيم شييييمس الدين،    (6)

 .71م: 2003 -هي 1424لبنان،   –العلمية، بيروت  
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، أن ه نزل بجميع ألسنة العرب، ومن زعم أن ه أراد  (1) چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ   تعالى:

ق أو  اليمن،  دون  أو هما  ربيعة،  دون  اسم مضر  البيان؛ ألن   فعليه  دون غيرهم،  ريًشا 

 .(2)العرب يتناول الجمع تناواًل واحدًا

أن  لغة القرآن كانت لغة األدب، والمحافل الراقية، وهي في حد ذاتها لم تكن   شك    وال

لهجة قريش خالصة، وإن ما كانت أمشاًجا من اللهجات المختلفة التي استعملها الشعراء 

والخطباء، وأهل الفكر، لمخاطبة جميع قبائل العرب، فهي لهجة مختلطة، بدليل األلفاظ  

ف القبائل، فالقرآن الكريم ارتضى لهجة منتخبة وهي لهجة  المختلفة، التي ترجع لمختل

 . (3) قريش

: "األصل فيمن نزل القرآن بلغتهم قريش، … التي خلصت به لغتهم إلى  وقال الرافعي 

التهذيب، وكيف واروا بينهم في لغات العرب مم ن كان يجتمع إليهم من الحجيج، أو ينزل  

ق، وكان طبيعيًا أن يكون القرآن بلغة قريش؛ ألن   بهم من العرب في كل موسم   ومتسو 

 . (4) ( ق رشي"الرسول ) 

السيوطي أحرف، وهيوقال  ثالثة  لغة قريش غير  القرآن غريب من  في  "ليس  چ   : 

، يعني مقتدرا؛  (6)  چیچ  :، وهو تحريك الرأس؛ وقوله (5)  چٹ  ڤ   ڤ

   .(8)، يعني سمع (7) چڳ  ڳ   چ   :وقوله

بها على خالف لذلك   القرآن  نزل  التي  األلفاظ  بت عنهم بعض  قد َغر  أن  بعضهم  نجد 

 لهجتهم فجاءت الغرابة من هذه الجهة. 

( على المنبر، قال: يا أيها الناس ما تقولون : روي بينما عمر بن الخطاب ) ومثال ذلك

هذيل: ، فسكت الناس فقال شير من بني (9)چڈ  ژ   ژ  ڑ  چ   :في قول هللا عز  وجل  

أتعرف   فقال عمر:  فأخبر عمر  فرجع  التنقص،  والخوف  المؤمنين،  أمير  يا  لغتنا  هي 

 
 .3سورة الزخرف: اآلية:   (1)

ينظر: فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقالني   (2)

هي 1421هيييي(، تحقيق: عبدالعزيز بن باز، ومحمد فؤاد عبدالباقي، دار مصر للطباعة،  852)ت

 .854: 8م: 2001 -

هي 1406لبنان،    –ينظر: دراسية اللهجات العربية القديمة: داود سيلوم، عالم الكتب ، بيروت    (3)

 .13م: 1986 -

 .46إعجاز القرآن والبالغة النبوية:   (4)

 .51سورة اإلسراء: اآلية:   (5)

 .85سورة النساء: اآلية:   (6)

 .57سورة األنفال: اآلية:   (7)

هيييي(،  911ينظر: معترك األقران في إعجاز القرآن: لجالل الدين عبدالرحمن السيوطي )ت  (8)

 .155: 1م: 1988 -هي 1408لبنان،    -تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت

 .47سورة النحل: اآلية:   (9)
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العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا أبو كبير اله ذلي يصف ناقة تنقص السير 

ه واكتنازه.  ك   سنامها بعد تَم 

ًدا   ًكا قَرِّ حُل منها تامِّ ف ُعوَد النَّْبعة السَّفَ   تخوف الرَّ  ( 1) نُ كما تخو 

ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  چ  من قوله تعالى:   چائ  چ : قوله: ومثال ذلك أيًضا 

 .(2) چ

 "ومجاهد، وعكرمة، وقتادة، والسدي: )بعال( يعني: ربًّا.(:  قال ابن عباس ) 

 

 .( 3) "  َشن وَءةَ هي لغة أهل اليمن، وفي رواية عن قتادة: هي لغة أزد    وقال عكرمة وقتادة:

ا ذكرناه أن  وجه الغرابة، جاء من عدم معرفة بعض األلفاظ التي  - يظهر مم 

اختص ت بها بعض القبائل العربية، ونزل القرآن الكريم بها، أي: أن  وجه الغرابة لم يكن 

 ل العربية ببعض األلفاظ التي اختص ت بها. من القرآن، وإن ما من انفراد بعض القبائ 

عند قراءة قسم من مؤلفات غريب القرآن، نجد أن  بعض مؤلفيها يفسر بعض ألفاظ القرآن  

ستبرق، وسجيل… وغيرها من األلفاظ(، إكي)إبراهيم، وموسى، وجبريل، وميكائيل، و

بة، وسبب   تناولها في كتب الغريب هو اختلف العلماء أهذه األلفاظ عربية، بأن ها ألفاظ معر 

 .(4)أم أعجمية

 
د بن أحميد ، والجيامع ألحكيام القرآن: ألبي عبيدهللا محمي236:  14ينظر: جيامع البييان:    (1)

 .73: 10م: 1988 -هي 1408لبنان،  –هي(، دار الكتب العلمية، بيروت 671القرطبي )ت

 .125سورة الصافات: اآلية:   (2)

هييييييي(، 774تفسييير القرآن العظيم: )تفسييير ابن كثير(: ألبي الفداء إسييماعيل بن كثير )ت  (3)

، وينظر:  18: 4م:  2004لبنان،   –إشيراف محمد شيراد الناصيري، دار ومكتبة الهالل، بيروت  

 .322، وتذكرة األريب:  374تفسير غريب القرآن: البن قتيبة:  

وقيد اختلف العلمياء هيل هنياك ألفياظ غير عربيية في القرآن، فمنهم من أنكر القول كياإلميام    (4)

الشييافعي، وأبي عبيدة، والطبري، وابن فارس، والقاضييي أبي بكر بن الطيب، وغيرهم، ومنهم 

عض األلفياظ في القرآن الكريم من غير لغية العرب كيابن عبياس وسييييعييد بن من أجياز وقوع ب

جبير، وعكرمة، ووهب بن منبه، نحو: الطور: الجيل بالسيييييرناية، وطفقا: قصييييدا بالرومانية،  

والرقيم: اللوح بالرومانية، والسجل: الكتاب بالفارسية. ومنهم من وف ق بين ذلك كأبي عبيد القاسم  

صيواب عندي مذهب تصيديق القولين جميعًا؛ وذلك أن  هذه األحرف أصيولها  بن سيالم، فقال: وال

لتها عن ألفاظ العجم إلى  أعجمية كما قال الفقهاء إال أن ها سقطت إلى العرب فعربتها بألسنتها وحو 

الفاظها فصيييارت عربية، ثم نزل القرآن بها، وقد اختلطت هذه الحروف بكالم العرب، فمن قال 

صيييادق، ومن قال أعجمية فصيييادق ينظر: تفصييييل ذلك في البرهان في علوم أن ها عربية فهو 

. هذا وقد أفرد السييوطي كتاب أسيماه )المهذب 143-125: 2، واإلتقان:  363-359: 1القرآن: 

فيما وقع في القرآن من المعرب(، وقد حوى أكثر من مائة وخمسيية وعشييرين لفًظا أعجميًا، وقد 

ل القول فيها، ينظر: المعرب حقق بعض المعاصيرين المسيألة وج زم بوقوع المعرب بعد أن فصي 

في القرآن الكريم دراسيية تأصيييلية داللية: لمحمد السيييد علي بالسييي، جمعية الدعوة اإلسييالمية  

 .121-118م: 2001ليبيا،   –العالمية، بنغازي 
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األلفاظ   - أهذه  اختلفوا  العلماء  أن   من  جاء  الغرابة  وجه  أن   ذكرنا  ا  مم  نلحظ 

 عربية، أم أعجمية، فمن قال إن ها عربية بي ن ذلك، وَمن قال إن ها أعجمية أشار إلى أصلها. 

 الغرابة من القرآن الكريم، ولكن من اختالف العلماء في أصل اللفظ. إذًا لم يكن وجه 

عند مطالعة كتب الغريب نلحظ َمن فس ر بعض ألفاظ القرآن التي جاءت بصيغة معينة،      

 …إلر.   بصيغة أخرى، وذلك نحو قولهم: فاعل بمعنى مفعول، أو فعيل بمعنى مفعول، أو

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  چ   من قوله تعالى:   چڭ  چ ومثال ذلك  قوله تعالى:      

من قوله     چے    چ  ، وقوله:(2)أي: ساتًرا  (1) چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ہ  ہ  ھ  چ   من قوله:  چھ  چ   ، وقوله:(3)أي: منضود   چھ  ھ  ے  چ  تعالى:

األلفاظ التي ت شاكلها، أو لها عالقة بالمسائل  ، وغيرها من  (5)، أي: مرضية(4)  چھ  

 الصرفية. 

يتبين لنا أن  وجه الغرابة جاء من اختالف العلماء في المسائل الصرفية، وليس  -

 من القرآن الكريم.

فس ر العلماء بعض األلفاظ المشتركة، وبي نوا معناها، وهل المراد من هذه اللفظة حملها     

بمعنى واحٍد، ومنهم من   اللفظة  يحدُّ  َمن   فمنهم  المتعددة،  أو معانيها  على معنى واحٍد، 

 يذكر معنييها، أو أكثر إن وجدت لها في أصل الوضع.

ٿ    ٺڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ   :الىمن قوله تع   چڀ   چ   :مثال ذلك: قوله    

   چىئ  چ  ، وقوله:(7) ، فسرت باإلخفاء، واإلظهار(6) چٹ   ٹ  ٹ    ٿٿ   ٿ

 
 .45سورة اإلسراء: اآلية:   (1)

 .204، وتذكرة األريب:  457: 17ينظر: جامع البيان:   (2)

هييييييييي(، قدم له: 207ينظر: معياني القرآن: ألبي زكريا يحيى بن زياد بن عبيدهللا الفراء )ت  (3)

، 361: 2م:  2002 -هيييييييي 1423لبنان،    –إبراهيم شييييمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت  

هيييييي(، تحقيق: أحمد فريد المزيدي،  211ومجاز القرآن: ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي )ت

، وتفسيير غريب القرآن: البن 258م: 2006  -هيييييي 1427لبنان،   –الكتب العلمية، بيروت  دار 

 .478: 1، وياقوتة الصراط:  418قتيبة:  

 .21سورة الحاقة: اآلية   (4)

، وتيذكرة األرييب:  568:  1، ويياقوتية الصييييراط:  277ينظر: مجياز القرآن: ألبي عبييدة:    (5)

413. 

 .54سورة يونس: اآلية:   (6)

هيي(، تحقيق:  338ر: معاني القرآن: ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس )تينظ  (7)

، وتذكرة األريب:  484: 1م: 2004  -هيييييي 1425مصير،  –يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة  

 .98، وتحفة األريب:  154
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،  فقد ف س ر بالنهر الصغير، والسيد النبيل، (1) چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ   من قوله تعالى: 

 چک  گ     گ    چ   من قوله تعالى:    چگ    چ ، وقوله:  (2)أو الكريم، أو رفيع القدر

َر بإقبال الليل، وإدبار الصبح، وقال بعضهم: إذا أقبلت ظلماؤه، وقال بعضهم:   (3) فقد ف س  

 وإلى غير ذلك من األلفاظ المشتركة التي ذكروها في كتب الغريب. (4)إذا ول ى

نلحظ أن  وجه الغرابة جاء من جهة اللغة، وهل اللفظ مستعمل في أحد معانيه  -

 جميعها، وهذا ناتج من اختالف العلماء في حملهم اللفظ على أحد معانيه.أو 

إذًا الغرابة لم تكن من جهة القرآن الكريم، وإن ما من جهة اجتهاد العلماء في تحديد     

 المعنى المراد من اللفظ، الذي هو واضح الداللة على المعنى المراد. 

الشاطبي: يشترك    قال  أصلية  األولى:  داللتان،  لها  العربية،  اللغة  جميع "ألفاظ  فيها 

 .(5) األلسنة، والثانية: تبعية وهي التي يختص بها لسان العرب، ولها معان خادمة للنص"

 وهذه الثانية داللتها متغيرة بحسب السياق، والقرائن التي تحفُّ النص. 

مثال ذلك: كلمة )الرجم( فقد فسرت في موضع بداللة تختلف عن قرينتها في موضع  

تعالى:   قوله  نحو  بمعنى: (6)  چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ چ آخر،  فسرت  فقد   ،

  ، وقوله تعالى: (9) ، بمعنى: ألشتمنك(8)  چ  ھ  ے  ے  ۓچ ، وقوله تعالى:  (7) تقتلون

 .(11) ، بمعنى: ظنًا غير يقين(10) چ  ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇچ 

 
 .24سورة مريم: اآلية:   (1)

ي تفسييييير الكتياب العزيز: ألبي ، والمحرر الوجيز ف84:  2ينظر: معياني القرآن: للفراء:    (2)

 -هييييي 1423لبنان،   –هييييي(، دار ابن حزم، بيروت 541محمد عبدالحق بن عطية األندلسي )ت

، والدر المصيييون في علوم الكتاب المكنون: ألبي العباس،  409، والمفردات:  1224م : 2002

هيييييي(، 756  شييهاب الدين، أحمد بن يوسييف بن عبد الدائم المعروف بالسييمين الحلبي )المتوفى:

 .584: 7سوريا:  –تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق  

 .17سورة التكوير: اآلية:   (3)

، وتذكرة 517، وتفسيييير غريب القرآن: البن قتيبة:  286ينظر: مجاز القرآن: ألبي عبيدة:    (4)

 .441األريب:  

 .50-49: 2الموافقات:   (5)

 .20سورة الدخان: اآلية:   (6)

، وتذكرة 402، وتفسييييير غريب القرآن: البن قتيبة:  332: 2ينظر: معاني القرآن: للفراء:    (7)

 .349األريب:  

 .46م: اآلية:  سورة مري (8)

، وتذكرة 729: 2، وينظر: معاني القرآن: للنحاس:  274تفسييير غريب القرآن: البن قتيبة:    (9)

 .224األريب:  

 .22سورة الكهف: اآلية:   (10)

 .266، وتفسير غريب القرآن: البن قتيبة:  151ينظر: مجاز القرآن: ألبي عبيدة:   (11)
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ا ذكرناه أن  الغرابة جاءت من عدم معرفة الداللة اإلضافية للمعنى،   - يتبين مم 

التي يحملها السياق؛ ألن  نظام القرآن هو إثراء المعنى في العبارة الواحدة في سياقات  

متعددة، وهذه تختلف بحسب نظر كل باحث فكل ما كانت نظرته أعمق كان استخراجه  

الداللة   وهذه  هللا(،  )رحمهم  السلف  أقوال  أغلب  عليه  كانت  ما  وهذا  أكثر،  للمعاني 

 اإلضافية، هي موسعة للمعنى. 

الداللة   استخراج  في  العلماء  أفهام  تفاوت  بسبب  وإن ما  القرآن،  من  الغرابة  تكن  لم  إذًا 

 اإلضافية. 

: "وأما الغريب فهو ما قل  استماعه من اللغة، …كقولهم: صكمت الرجل،  قال الزجاجي

كثير جدًا، وما أشبهه، وإن كان غريبًا عند  أي: لكمته، وكقولهم للشمس، يوح… وهذا  

 .(1)قوم، فهو معروف عند العلماء"

وكذلك القرآن الذي نزل بلغة العرب، فإن  كثيًرا من الناس ال يستعملون ألفاًظا من      

 القرآن في كالمهم، أو ال يسمعون بها.

الكري  القرآن  ألفاظ  من  بعض  معاني  الناس  يجهل  مثال  الحديث  العصر  لعدم ففي  م؛ 

استعمالهم لها في مخاطباتهم، أو عدم استماعهم لها، وهذا يحصل في كل عصر، ومصر؛  

، أو تكثر بحسب ثقافة المجتمع، وجهله باللغة العربية، والتزامه بقراءة القرآن  لكن ها تقل 

 والتفقه فيه. 

  جئ   حئ  یۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یچ ومثال ذلك: قوله تعالى:      

 (2) چمب  ىب    يب    خبمئ        ىئ  يئ  جب  حب

 فاأللفاظ: بحيرة، وصيلة، حام، ال تستعملها الناس اليوم في معامالتهم ومخاطباتهم.

قوله: تعالى:     چٻ  چ   وكذا  قوله  وقوله: (3) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ من   ،  

قوله  من     چڑ  چ   ، وقوله: (4)  چۈ  ۈ    ٴۇ      ۋ  چ ، من قوله تعالى:   چۋ  چ

 فهذه األلفاظ كلها ال تستعمل اآلن، وال يسمع الناس بها. (5)  چڑ  ک      چ  تعالى:

نلحظ أن  الغرابة جاءت من ق ل ة استعمال اللفظ، أو عدم السماع به؛ يتبي ن لنا  -

ا ذكرت أن  الغرابة لم تأت  من القرآن الكريم، وإن ما من عدم استعمال الناس لبعض  مم 

 سماعهم بها.  األلفاظ، أو عدم

 
 .92اإليضاح في علل النحو:   (1)

 .103سورة المائدة: اآلية:   (2)

 .91سورة الحجر: اآلية:   (3)

 .22سورة النجم: اآلية   (4)

 .29سورة الواقعة: اآلية:   (5)
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جاءت تفسيرات بعض المفسرين لقسم من ألفاظ القرآن الكريم متعددة؛ لكونها وردت      

بصيغ معينة، فنجد المفسر يقوم ببيان وجه اإلعالل للفظ مثال، أو اإلبدال، أو االشتقاق،  

ع مفرده كذا، أو جمع ال مفرد له، أو هو من  أو موقعه اإلعرابي، أو قراءته، أو كونه جم

األلفاظ المشكلة، أو من المبهم، أو من الناسر والمنسوخ، أو قد يكون ذكر بعض المسائل 

 الفقيه.

أن  سبب وجودها يعود إلى براعة المؤلف في مثل    - والذي يبدو لي –فهذه التفسيرات كل ها  

مؤلفه على الرغم من أن  الكتاب خصص لبيان هذه العلوم، فنلحظ هذه الصفة تظهر في  

ا أشرنا إليه في أعاله، بأن يذكر في  اللفظ الغريب، أو أن  منهم َمن أشار إلى بعض مم 

تلك  ألن   الغريب؛  في  يصنف  كتاب  كل  يتميز عن  الكتاب  "وهذا  فيقول:  كتابه  مقدمة 

م حوى  وقد  والمعنى،  اللفظ،  غريب  على  وهذا  فقط،  اللفظ  غريب  من  تشتمل  ا صح 

 . (1) المنسوخ، إلى غير ذلك من الفوائد التي لم تجتمع في مثله مع المبالغة في االختصار"

ا ذكر في أعاله أن  الغرابة جاءت من الدخول في مسائل اللفظ   - يظهر لنا مم 

الجزئية ضمن التركيب الذي جاء فيه، وهذه لها كتبها الخاصة بها، كالتفاسير، أو كتب  

وإن ما   الكريم،إلر، إذًا الغرابة لم تكن من القرآن    والقراءات،الصرف،  اللغة، والنحو، و

 من قيام بعض العلماء في التوسع في مدلول اللفظ ضمن تركيبه الذي ورد فيه. 

 (. الحمد  هلل رب  العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين محمٍد ) 

 وبعد…

 ث النتائج اآلتية:أظهر البح  -

 إن  الغرابة جاءت من خارج القرآن، وليست من القرآن نفسه.  .1

 القرآن الكريم ألفاظه بي نة واضحة.  .2

الغرابة متغيرة، وهي تزداد وتقلُّ بحسب ثقافة المجتمع، وبحسب قربهم من   .3

 القرآن وبعدهم عنه.

ف غريب القرآن بأن ه:   .4 فهم معناها  تفسير ألفاظ القرآن التي عزَّ  ولَي أن أعر 

 على بعض الناس. 

 التوصيات:  -

أ وصي باعتماد مصطلح )تفسير ألفاظ القرآن( بداًل من مصطلح )غريب القرآن(؛ لكونه  

األنسب للقرآن، واألبعد عن الشبهة فيه. وهذا ما اعتمده الراغب األصفهاني في كتابه 

السمين   فعله  ما  وكذلك  القرآن(،  ألفاظ  بي)مفردات  اه  سم  كتابه  الذي  تسمية  في  الحلبي 

 بي)عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ(. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين في البدء والختام 

 القرآن الكريم. •

 
 .13تذكرة األريب:   (1)
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السيوطي   .1 عبدالرحمن  الدين  جالل  للحافظ  القرآن:  علوم  في  اإلتقان 

 م.2006  - هي  1427مصر،    –القاهرة  هي(، تحقيق: أحمد بن علي، دار الحديث،  911)ت

هي( 538أساس البالغة: لجار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت .2

 م.2009 - هي 1430لبنان   –تحقيق: محمد نبيل طريفي  دار صادر  بيروت 

الكتاب  .3 دار  الرافعي،  صادق  لمصطفى  النبوية:  والبالغة  القرآن  إعجاز 

 م. 2004 - هي 1424، 8لبنان، ط/ –العربي، بيروت 

القاسم الزجاجي )ت .4 النحو: ألبي  هي(، تحقيق: مازن 337اإليضاح في علل 

 م. 1996 - هي 1416، 6األردن، ط/ –المبارك، دار النفائس، عمان 

هي(، 794البرهان في علوم القرآن: لبدر الدين محمد بن عبدهللا الزركشي )ت .5

 م.2005 - هي  1425، لبنان –تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الفكر، بيروت 

محمد  .6 بن  أحمد  الدين  شهاب  الهائم  البن  القرآن:  غريب  تفسير  في  التبيان 

هي(، تحقيق: ضاحي عبدالباقي محمد، دار الغرب اإلسالمي، بيروت  815المصري )ت

 هي 1423لبنان،  –

تحفة األريب بما في القرآن من الغريب: ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي  .7

 م2006 - هي  1426حمدي الشير، كلية اآلداب، جامعة بنها،   هي(، تحقيق:745)ت

تذكرة األريب في تفسير الغريب، لجمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن علي  .8

هي(، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب  597بن محمد المعروف بابن الجوزي )ت

 م 2004 - هي 1425لبنان،  –العلمية، بيروت 

هي(، 743: لعبدالباقي بن عبدالمجيد اليماني )تالترجمان عن غريب القرآن .9

 م 2007تركيا،  –تحقيق: خالد زو السز، وقف كلية اإللهيات بجامعة مرمرة، اسطنبول 

كثير   .10 بن  إسماعيل  الفداء  ألبي  كثير(:  ابن  )تفسير  العظيم:  القرآن  تفسير 

 م 2004لبنان،    – هي(، إشراف محمد شراد التامري، دار ومكتبة الهالل، بيروت  774)ت

)ت .11 قتيبة  بن  مسلم  بن  عبدهللا  محمد  ألبي  القرآن:  غريب  هي(، 276تفسير 

 م 2007 - هي 1428تحقيق: السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، 

الطبري   .12 يزيد  بن  جرير  بن  لمحمد  القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

 م. 2000 - هي 1420هي(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 310)ت

هي(، دار 671ألحكام القرآن: ألبي عبدهللا محمد بن أحمد القرطبي )ت  الجامع .13

 م. 1988 - هي 1408لبنان، –الكتب العلمية، بيروت 

)ت .14 صافي  عبدالرحيم  لمحمود  القرآن:  إعراب  في  دار  1376الجدول  هي(، 

 هي.1418، 4لبنان، ط –سوريا، مؤسسة اإليمان، بيروت   –الرشيد، دمشق 

علوم الكتاب المكنون: ألبي العباس، شهاب الدين، أحمد بن الدر المصون في   .15

)المتوفى:   الحلبي  بالسمين  المعروف  الدائم  عبد  بن  الدكتور  756يوسف  تحقيق:  هي(، 

 . سوريا –أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق 

لبنان،   –دراسة اللهجات العربية القديمة: داود سلوم، عالم الكتب ، بيروت   .16

 . م1986 - هي 1406

هي(، تحقيق:  1280رسالة في غريب القرآن: لمصطفى بن حنفي الذهبي )ت .17

 م.2007 - هي 1428مصر،  –عادل سيد الزغبي، دار اليقين، المنصورة 

)ت .18 الشافعي  إدريس  بن  لمحمد  عبداللطيف  204الرسالة:  د.  تحقيق:  هي(، 

 م. 2009لبنان،  –، بيروت  2الهميم، د. ماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، ط/
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)ت .19 البيهقي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  اإليمان:  هي(، 458شعب 

الرياض، ط/  للنشر،  الرشد  دار  د. عبدالعلي عبدالحميد حامد،   - هي  1423،  1تحقيق: 

 م 2003

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ألبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري   .20

تامر  398)ت محمد  لمحمد  تحقيق:  القاهرة  هي(   الحديث   دار  مصر      - وآخرين  

 م. 2009 - هي 1430

البخاري )ت .21 إسماعيل  بن  البخاري: لمحمد  تحقيق: محمد 256صحيح  هي(، 

 هي. 1422زهير بن ناصر، دار طوق النجاة،  

بن   .22 العباس أحمد  أبي  الدين  لشهاب  األلفاظ:  تفسير أشرف  الحفاظ في  عمدة 

)ت الحلبي  بالسمين  المعروف  ت 756يوسف  الكتب، هي(،  عالم  التونجي،  محمد  حقيق: 

 م.1993 - هي 1414لبنان،  –بيروت 

هي(، 437العمدة في غريب القرآن: ألبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي )ت .23

  - هي  1401لبنان،    –تحقيق: يوسف عبدالرحمن المرعشلي، مؤسسة الرسالة، بيروت  

 م. 1981

بن المبارك اليزيدي غريب القرآن وتفسيره: ألبي عبدالرحمن عبدهللا يحيى   .24

 م1985- هي1405لبنان،  –هي(، تحقيق: محمد سليم الحاج، عالم الكتب، بيروت  237)ت

فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي المعروف بابن حجر   .25

هي(، تحقيق: عبدالعزيز بن باز، ومحمد فؤاد عبدالباقي، دار مصر 852العسقالني )ت

 م. 2001 - هي 1421للطباعة، 

هي(، 817اموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي )تالق .26

العرقسوسي،   نعيم  محمد  إشراف:  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تحقيق: 

 م. 2005 - هي 1426، 8لبنان، ط/ –بيروت 

هي(، ترتيب ومراجعة: لداود  175كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت .27

 م. 2004لبنان،  –لبنان ناشرون، بيروت  سلوم، وآخرين، مكتبة

كتاب ياقوته السراط في تفسير غريب القرآن: ألبي عمر محمد بن عبدالواحد   .28

هي(، تحقيق: محمد بن يعقوب التركستاني، 345البغدادي المعروف بي)غالم ثعلب( )ت

 م2002 - هي 1423السعودية،  –مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة 

أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبدهللا القسطنطيني    كشف الظنون عن .29

 م.1999 - هي  1419لبنان،  –الرومي الشهير بي )حاجي خليفة(، دار الفكر، بيروت 

البقاء أيوب بن موسى الكفوي )ت .30 هي(، تحقيق: عدنان 1094الكليات: ألبي 

بيروت   الرسالة،  مؤسسة  المصري،  ومحمد  ط/  –درويش،   - هي  1419،  2لبنان، 

 م. 1998

لسان العرب: ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي  .31

 لبنان، د.ت.  –هي(، دار صادر، بيروت 711)ت

هي(، تحقيق: أحمد 211مجاز القرآن: ألبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي )ت .32

 م 2006 - هي 1427لبنان،  – فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت 

و .33 الزوائد  بن  مجمع  بكر  أبي  بن  علي  الدين  نور  الحسن  ألبي  الفوائد:  منبع 

)ت الهيثمي  القاهرة  807سليمان  القدسي،  مكتبة  القدسي،  الدين  حسام  تحقيق:   – هي(، 

 م. 1994- هي1414مصر، 

العزيز: ألبي محمد   .34 الكتاب  تفسير  الوجيز في  الحالمحرر  بن عطية    قعبد 

 م 2002 - هي 1423ن، لبنا –هي(، دار ابن حزم، بيروت 541األندلسي )ت
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المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: تقديم: إبراهيم شمس الدين،   .35

 م. 2003 - هي 1424لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

هي(، 338معاني القرآن: ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس )ت .36

 م. 2004 -  هي1425مصر،  –تحقيق: يحيى مراد، دار الحديث، القاهرة 

هي(، قدم  207معاني القرآن: ألبي زكريا يحيى بن زياد بن عبدهللا الفراء )ت .37

 م. 2002 - هي 1423لبنان،  –له: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

السيوطي   .38 عبدالرحمن  الدين  لجالل  القرآن:  إعجاز  في  األقران  معتَرك 

 -هي  1408لبنان،    - ب العلمية، بيروتهي(، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكت 911)ت

 م. 1988

هي(، 395معجم المقاييس في اللغة: ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت .39

 هي.1414لبنان،  –تحقيق: شهاب الدين أبي عمرو، دار الفكر، بيروت 

المعرب في القرآن الكريم دراسة تأصيلية داللية: لمحمد السيد علي بالسي،  .40

 م. 2001ليبيا،  –الدعوة اإلسالمية العالمية، بنغازي جمعية 

هي(  425مفردات ألفاظ القران: الحسين بن محمد بن المفضل األصفهاني )ت   .41

 م . 2002هي  1432  3سورية  ط – تحقيق: صفوان عدنان داوودي  دار القلم  دمشق 

مفهوم الغريب عند المفسرين ومصنفاته، د. صديق خليل، مجلة كلية اإلمام  .42

 م.2009- هي 1430األعظم )رحمه هللا( الجامعة: العدد السابع، ربيع الثاني، 

السجستاني  .43 بكر  أبي  لشمام  القرآن،  غريب  تفسير  في  القلوب  نزهة 

 لبنان، د.ت –هي(، دار الكتب العلمية، بيروت 330)ت

النهاية في غريب الحديث واألثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد  .44

 م.1997 - هي  1418لبنان،  –هي(، دار الفكر، بيروت 606الجزري ابن األثير )ت
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 ملخص البحث  

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

 وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد: فإن من أعظم منن هللا علينا هذا الكتاب الخاتم للكتب، الذي جعله هللا   

للعلوم واألحكام، فيه نبأ من قبلنا، وخبر من بعدنا، وفصل ما   نبراساً لألنام، ومصدراً 

 يننا، من تمسك به نجا، ومن استرشد به رشد. ب 

الصعيد   على  فهو  واخالق،  وشريعة  عقيدة  كتاب  كونه  إلى  باإلضافة  وهو 

األدبي أعلى قمة في التعبير والجمال اللغوي، فجزالة األلفاظ ومتانة النظم ووفرة المعاني 

 كلها مجتمعة في القرآن الكريم. 

تظهر جلياً في كلماته المعجزة، وهو ما سأتكلم عنه  إن موضوع بالغة القرآن وإعجازه 

 في هذا البحث المتواضع، سأبين فيه بعض وجوه بالغة القرآن الكريم من خالل كلماته. 

وألهمية هذا الموضوع الذي شغل الباحثين قديماً وحديثاً، أقدم إليكم بحثي المتواضع هذا، 

" الموسوم  الموقر  وا لمؤتمركم  االسالمية  األول  النسانيةالدراسات  المحور  "، ضمن 

القرآنية " "الدراسات  عنوان  تحت  الكريم  "  القرآن  في  الكلمة  مفهومها،  –إعجاز 

 ".  -خصائصها، مضانها 

فيها   تذكر   المقدمةوكانت طبيعة البحث مكونه من مقدمة وثالثة مباحث، أما   

البحث،   وخطة  الموضوع  األولأهمية  المبحث  ل  تذكر  وأما  الكلمة  تعريف  غة  فيه 

فعنونواصطالحاً،   الثاني  المبحث  الكريم" توأما  القرآن  في  الكلمة  "خصائص  ،  ه 

التناسق الصوتي، والدقة في الوضع واتساقها    توذكر الكلمة وهي  فيه أهم خصائص 

الكامل مع المعنى، وتحتهما عدة نقاط نبين فيها تفاصيهما بالكامل مع األمثلة من القرآن 

 الكريم

  ت وبين   ن عنوانه: "مضان اعجاز الكلمة في القرآن الكريم"افكوأما المبحث الثالث،  

فيه وجوه اعجاز القرآن الكريم وبالغته التي تظهر من خالل كلماته، وذلك في أمور  

والجمع،   والتثنية  واإلفراد  والتشديد،  والتخفيف  واإلبدال،  والحذف،  الذكر  عدة: 

نوع مثال م بكل  يبين وجه  والترادف، والحركات والمدود، واستشهد  الكريم  القرآن  ن 

 أعجاز القرآن الكريم.    

 في سائر حياتي إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين.وأخيراً أسال هللا التوفيق والسداد  

 الكلمة، االعجاز، المفهوم، الخصائص، المضان. الكلمات االفتتاحية: 

 المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  

 وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد: فإن من أعظم منن هللا علينا هذا الكتاب الخاتم للكتب، الذي جعله هللا   

للعلوم واألحكام، فيه نبأ من قبلنا، وخبر من بعدنا، وفصل ما   نبراساً لألنام، ومصدراً 

 يننا، من تمسك به نجا، ومن استرشد به رشد. ب 
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الصعيد   على  فهو  واخالق،  وشريعة  عقيدة  كتاب  كونه  إلى  باإلضافة  وهو 

األدبي أعلى قمة في التعبير والجمال اللغوي، فجزالة األلفاظ ومتانة النظم ووفرة المعاني 

 كلها مجتمعة في القرآن الكريم. 

لياً في كلماته المعجزة، وهو ما سأتكلم عنه  إن موضوع بالغة القرآن وإعجازه تظهر ج

 في هذا البحث المتواضع، سأبين فيه بعض وجوه بالغة القرآن الكريم من خالل كلماته. 

وألهمية هذا الموضوع الذي شغل الباحثين قديماً وحديثاً، أقدم إليكم بحثي المتواضع هذا، 

" الموسوم  الموقر  واإلنساناللمؤتمركم  اإلسالمية  ايةدراسات  المحور    ألول "، ضمن 

القرآنية ال " "دراسات  عنوان  تحت  الكريم  "  القرآن  في  الكلمة  مفهومها،  –إعجاز 

 ".  -خصائصها، مضانها 

فذكرت    المقدمةوكانت طبيعة البحث مكونه من مقدمة وثالثة مباحث، أما   

فذكرت فيه تعريف الكلمة لغة    وأما المبحث األولفيها أهمية الموضوع وخطة البحث،  

 . وأما المبحث الثاني فعنونته "خصائص الكلمة في القرآن الكريم"واصطالحاً، 

وبينت    وأما المبحث الثالث، فكان عنوانه: "مضان اعجاز الكلمة في القرآن الكريم"

فيه وجوه اعجاز القرآن الكريم وبالغته التي تظهر من خالل كلماته، وذلك في أمور  

والجمع،  عدة:   والتثنية  واإلفراد  والتشديد،  والتخفيف  واإلبدال،  والحذف،  الذكر 

يبين وجه   الكريم  القرآن  نوع مثال من  بكل  والترادف، والحركات والمدود، واستشهد 

 أعجاز القرآن الكريم.    

 وأخيراً أسال هللا التوفيق والسداد في إتمام هذا البحث المتواضع. 

 ة تعريف الكلم: المبحث األول 

قبل الخوض في ثنايا هذا البحث البد أن نبين حقيقة لفظ الكلمة من ناحية اللغة العربية،  

واصطالح أهل االختصاص، وذلك الن المجهول من جميع الوجوه ال يمكن معرفته اال 

 بعد توضيحه وتبيينه، فأقول: 

الكلمة    الكلمة:  تطلق  ذ  لغة لغة:  حروف  بضعة  من  المؤلفة  الواحدة  اللفظة  ات  على: 

وقد تطلق مجازا على الجملة المفيدة والقصيدة والخطبة، كقوله تعالى ﴿َكال  إ ن َها   .(1) معنى

 .(2)َكل َمة  ه َو قَائ ل َها﴾

للعلماء تعريفات كثيرة للفظ الكلمة أغلبها تصب في معنى واحد مع اختالف    اصطالحاً:

لفظة الدالة على معنى مفرد بسيط في المعنى المراد منها، فعرفها الزمخشري بأنها: ال

 . (3)بالوضع

وعرفها ابن هشام بأنها: قول موضوع لمعنى مفرد. وتابعه في هذا التعريف كثير من  

 . (4)العلماء

  

 
 . 12/523عرب البن منظور مادة "كلم" ينظر: لسان ال -(1)

 . 1/10وينظر: البهجة المرضية لشمام السيوطي   -100سورة المؤمنون اآلية   -(2)

 .6المفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري ص -(3)

 . 11شرح شذور الذهب البن هشام ص -(4)
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 المبحث الثاني 

 خصائص الكلمة في القرآن الكريم 

منها،  تشع  اإلبداع  فصورة  كثيرة،  جمالية  فنية  بخصائص  القرآنية  الكلمة  تميزت  لقد 

وظالل المشاهد الحية تتجسد فيها، وما ذلك إال لدقة أحكامها وعظيم إعجازها، وصدق  

يٍم َخب يٍر﴾هللا العظيم حينما قال: ﴿ ن  لَد ن  َحك  لَت  م  َمت  آيَات ه  ث م  ف ص   ك  تَاب  أ ح  الر* ك 
 (1). 

كل مرة  اإللمام بها أكبر من أن يحاط بها بحيث تظهر في  وخصائص الكلمة القرآنية  ف

يرجع إليها جديدة، وأكثر خصوبة وثراء، فما تملكه هذه الكلمة من مقدرة على تحريك 

 النفس والوجدان والعقل والمخيلة يشهد لخصائصها بالتفرد في مميزاتها.

 ويمكن أن نوضح خصائص الكلمة في القرآن الكريم من خالل أمرين: 

القرآن الكريم قد خال من التنافر في بنية كلماته فأصواته لها    أوالً: التناسق الصوتي:

قامت على االئتالف، وسجلت كلمات القرآن الكريم قمة التناسق بين أصواتها والمعاني 

لخدمة   المفرد  الصوت  يوظف  بأن  القرآني  الصوت  في  الجديد  هو  وهذا  لها،  المرادة 

 . (2)المعنى المقصود

 في الكلمة القرآنية، ما يلي: ومن أنواع التناسق الصوتي 

من األمثلة على ذلك من القرآن الكريم،    التناسب بين صفات الصوت ومعنى الكلمة:- 1

ً قوله تعالى: ﴿  يعا ، التشديد بعد قلب التاء من جنس ما بعدها  (3) ﴾َحت ى إ ذَا اد اَرك وا ف يَها َجم 

االستعص أو  التثاقل  في  المبالغة  على  يدل  "تدارك"  كلمة  على  في  أو  الهدى،  على  اء 

الدال  وادغامها في  تاء االفتعال داالً  بإبدال  الفعل "تداركوا"  التردي الجماعي، فأصل 

التي بعدها أصبحت "اداركوا" فلما سكنت جيء بهمزة الوصل، وهذا التشديد يوحي هنا 

 .(4)بتداعيهم في النار متزاحمين بغير نظام يعوق بعضهم بعضاً، قبل أن يتردوا فيها

َوالل ي ل   من األمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿  التناسب بين ايحاء الصوت ومعنى الكلمة:- 2

تَنَف س إ ذَا  ب ح   ، تقارب مخارج كلمة "عسعس" في ذاتها لم يحل (5) ﴾إ ذَا َعس عََس * َوالصُّ

دون استعمالها في تركيب تأليفي يشعر ببديع التصوير وعظمة التأثير، فالظالم يطول  

قي بثقله على اإلنسان فيرسي فيها هموماً وخياالت، فجاءت كلمة "تنفس" لتخرجه  ويل

 .(6) من حالته الكئيبة

َر من األمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿  التناسب بين الكلمات:- 3 يَن إ ذَا ذ ك  ن وَن ال ذ  م  ؤ  إ ن َما ال م 

م  آَي  لَت  ق ل وب ه م  َوإ ذَا ت ل َيت  َعلَي ه  وَن َّللا   َوج  يَن ي ق يم  م  َيتََوك ل وَن * ال ذ  ات ه  َزادَت ه م  إ يَمانًا َوَعلَى َرب  ه 

م  َوَمغ   ن دَ َرب  ه  ن وَن َحقًّا لَه م  دََرَجات  ع  م  ؤ  ا َرَزق نَاه م  ي ن ف ق وَن * أ ولَئ َك ه م  ال م  م  اَلةَ َوم  ف َرة  الص 

يم   ق  َكر  ز   . (7)﴾َور 

 
 . 1سورة هود اآلية   - (1)

 . 30ينظر: العربية وعلم اللغة الحديث، للدكتور محمد محمد داود ص - (2)

 . 38سورة األعراف اآلية   - (3)

 . 8/121ينظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور  - (4)

 . 18-17سورة التكوير اآلية   - (5)

 . 6/384ينظر: في ظالل القرآن الكريم لسيد قطب   - (6)

 . 4-3-2  سورة االنفال اآلية - (7)
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ه اآليات مرتبة على أحسن جهات الترتيب، فاألولى الفزع من عقاب  هذه الصفات في هذ

هللا، والثانية االنقياد لتكاليفه، والثالثة االنقطاع بالكلية عما سواه، ثم لما فرغ من أعمال 

القلوب وهي الخشية والتسليم والتوكل، شرع في وصفهم بأعمال الجوارح، وذكر منها  

بقوله ﴿رأسها وسنامها وهما الصالة والصد َحقًّا  قة، ثم عظمهم  ن وَن  م  ؤ  ال م  ﴾، أ ولَئ َك ه م  

ؤلئك"، وفي توسيط الفصل، وتعريف الخبر، وإيراد "حقاً" من المبالغات ما ال  أوفي "

 . (1)يخفى

َما  من األمثلة على ذلك، قوله تعالى: ﴿  المناسبة والتناسق بين نوع الحركة والمعنى:- 4

يز   يَف تَح  َّللا   ل لن اس  م   ه  َوه َو ال عَز  ن  بَع د  َل لَه  م  س  ر  ك  فاََل م  س  َك لََها َوَما ي م  س  م  َمٍة فاََل م  ن  َرح 

يم ﴾ ال َحك 
 (2). 

الثانية موافق لمعنى  نتأمل حركة الكاف في كلمة "يمسك" نجد أن السكون في  عندما 

وحة، وهي  اإلمساك لما بها من اغالق وعدم حركة، في حين أن األولى "ممسك" مفت 

 . (3) مناسبة لمعنى الفتح

من خصائص الكلمة القرآنية أن   ثانياً: الدقة في الوضع واتساقها الكامل مع المعنى:

لفظها يكون غاية في الدقة والتناسق الكامل مع المعنى، وتبزر خصائص هذه الخصيصة  

 ما يلي:  يف

الكلمة القرآنية موضعها في    الدقة في االختيار:- 1 الدقة في االختيار تعني احتالل  إن 

عنى مع صعوبة أو  اآلية مختارة بين مجموعة من الكلمات لتؤدي غرضها الكامل في الم

﴿ تعالى:  قوله  ذلك  على  األمثلة  ومن  أخرى،  بكلمة  استبدالها  لََمن    استحالة  ن ك م   م  َوإ ن  

ئَن  . (4) ﴾لَي َبط  

كلمة "ليبطئن" مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر في حروفها وجرسها حتى يأتي 

صاحبة لها تصويراً كامالً  على آخرها، وهو يشدها شداً، وأنها لتصور الحركة النفسية الم

الكلمتين   في  النونات  إلى جانب وظيفة  والتثاقل في جرسها، فهي بجرسها  التعثر  بهذا 

ارتفاع  الخاصة،  "البطة" وثقل مشيتها وحركتها  إلى األذهان صورة  توحي  السابقتين 

 .(5)وانخفاض

لك، قوله تعالى:  الكلمة القرآنية دقيقة المعنى، ومن األمثلة على ذ  الدقة في المعنى:- 2

َض﴾﴿ َر  َم َخلََق الس َماَوات  َواأل  تَاب  َّللا   َيو  ًرا ف ي ك  ن دَ َّللا   اث نَا َعَشَر َشه  د ةَ الشُّه ور  ع  إ ن  ع 
 (6). 

كلمة العدة تشير إلى المقدار والتهيؤ للعملية االحصائية، ولكنها في الوقت نفسه ارتبطت  

التكوين، ثم اتفقت بالداللة مع ما تواضع عليه الخلق في  ببالغة التصميم للكون من بدء  

 
 . 3/374ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري   - (1)

 .2سورة فاطر اآلية  - (2)

 .5/292ينظر: في ظالل القرآن لسيد قطب   - (3)

 . 72سورة النساء اآلية   - (4)

 . 7/41ينظر: في ظالل القرآن لسيد قطب   - (5)

 . 36سورة التوبة اآلية   - (6)
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عدد الشهور، فانتظم التهيؤ الكيفي التركيبي للكلمة مع الداللة في تطورها منذ تصميم  

 . (1) الكون حتى خلق البشرية

ت م  أََشدُّ َخل قًا أَم  الس َماء  َبنَاَها    الدقة في الوصف:- 3 ومن األمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿أَأَن 

اَها )27) َكَها فََسو  َحاَها ﴾28( َرفََع َسم  َرَج ض    .(2)( َوأَغ َطَش لَي لََها َوأَخ 

للداللة  غيرها  اختير  فلو  للبعث،  المنكرين  المعاندين  تقريع  على  تدل  "اغطش"  كلمة 

المقصودة لما وقعنا على هذا االيحاء الخاص الرائع في جمال األسلوب وشدة اقتضاء  

 .(3)لمعناه ودقته

التصوير: - 4 في  ﴿   الدقة  تعالى:  قوله  ذلك،  على  األمثلة  وا ومن  َكفَر  يَن  ال ذ  يََكاد   َوإ ن  

َر َويَق ول وَن إ ن   ك  ع وا الذ   ا َسم  م  لَم  ه  ل ق ونََك ب أَب َصار  ﴾لَي ز  ن ون   . (4)ه  لََمج 

  كلمة "يزلقونك" تصور كفار قريش بنظراتهم الحادة المليئة بالحقد مشخصة نحو النبي

 .(5)تود أن تبطش به وتنتقم منه

 المبحث الثالث 

 مضان إعجاز الكلمة في القرآن الكريم

ومكان،  القرآن الكريم اختص بانه المعجزة الباقية التي تتحدى كل انسان في كل زمان  

أياً كانت ثقافته وأدبه، والسر في اعجازه الذي وقع به التحدي في عصر الرسالة، كان  

محصوراً في جهة واحدة وهي اإلعجاز البياني البالغي المتمثل في أسلوب القرآن ونظمه  

يأتوا بمثل كتابه كانوا مضرب   بأن  تعالى  الذين تحداهم هللا  اللغوية، فالعرب  وتراكيبه 

لفصاحة والبالغة وأحكام البيان، لذلك تحداهم هللا من جهة هم فيها ضالعون، المثل في ا

وهذا أظهر للعجز، وأمكن لقيام الحجة عليهم حيث زعموا أن القرآن كالم بشر، فما الذي  

 . (6) يمنعهم وهم بشر من أن يأتوا بمثله، مع شدة احتياجهم لشتيان بمثله

لكلمة القرآنية، ويظهر من خالل الترابط العجيب  ويبرز اعجاز القرآن الكريم في بالغة ا

بين كلماته وآياته، ويبرز ذلك من خالل عدة أمور سنذكرها تبين مدى بالغة الكلمة من 

 ذلك: 

 أوالً: الذكر والحذف: 

قد يحذف حرف في التعبير القرآني من كلمٍة ما وال يحذف في الكلمة األخرى المشابهة  

بالغة رائعة تتبين من خالل المعنى المراد من كل لها، وكل ذلك لغرض مقصود فيه  

 آية، فمن ذلك: 

أنه يحذف من الفعل للداللة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه، وإن زمنه أقصر ونحو  

ذلك، فهو يقتطع من الفعل للداللة على أن االقتطاع من الحدث، أو يحذف منه في مقام  

لتفصيل، فإذا كان المقام مقام ايجاز أوجز في  اإليجاز واالختصار بخالف مقام اإلطالة وا

 
 . 1/249ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية   - (1)

 . 29-28-27سورة النازعات اآلية   - (2)

 . 6/381ينظر: في ظالل القرآن لسيد قطب   - (3)

 . 56سورة القلم اآلية   - (4)

 . 6/367ينظر: في ظالل القرآن لسيد قطب   - (5)

 . 7ينظر: جمالية المفردة القرآنية ألحمد ياسوف ص -(6)
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ذكر الفعل فاقتطع منه، واذا كان في مقام التفصيل لم يقتطع من الفعل، بل ذكره بأوفى  

 . (1) صورة

تعالى ﴿ المثال قوله  ن  ك ل   من ذلك على سبيل  م  م  َرب  ه  ب إ ذ ن   ف يَها  وح   َوالرُّ ال َماَلئ َكة   ل   تََنز 

رٍ   .(2) ﴾أَم 

ي ل ق وَن وله تعالى: ﴿وق أَث يٍم *  أَف اٍك  ل  َعلَى ك ل    تََنز  ين  *  ل  الش يَاط  تََنز  أ َنب  ئ ك م  َعلَى َمن   َهل  

ب وَن  ه م  َكاذ  ثَر  َع َوأَك   .(3) ﴾الس م 

تَقَافقال في هذه اآليات ﴿تنزل﴾ في حين قال: ﴿ يَن قَال وا َربُّنَا َّللا   ث م  اس  م   إ ن  ال ذ  ل  َعلَي ه  وا تَتََنز  م 

ت م  ت وَعد ونَ  وا ب ال َجن ة  ال ت ي ك ن  ر  َزن وا َوأَب ش   .(4) ﴾ال َماَلئ َكة  أاَل  تََخاف وا َواَل تَح 

، وقال في "فصلت" ﴿تتنزل﴾ فقال في آيتي "القدر والشعراء" ﴿تنزل﴾ بحذف إحدى التائين

اآليتين  في  مما  أكثر  "فصلت"  آية  في  التنزل  أن  أعلم  وهللا  وذلك  حذف،  دون  من 

اآلخرتين، ذلك أن المقصود بها أن المالئكة تنزل على المؤمنين عند الموت لتبشرهم 

بالجنة، وهذا يحدث على مدار السنة في كل لحظة، ففي كل لحظة يموت مؤمن مستقيم 

 ليه المالئكة لتبشره بالجنة، فأعطى الفعل كل صيغته ولم يحذف منه شيئاً.فتتنزل ع

وأما في آية الشعراء، فإن التنزل فيها أقل ألن الشياطين ال تتنزل على كل الكفرة، وإنما 

( ي ل ق وَن  222ك ل   أَف اٍك أَث يٍم )تنزل على الكهنة أو على قسم منهم، وهم الموصوفون بقوله: ﴿

عَ  وال (5) ﴾الس م  األولين  بكثرة  ليسوا  وهم  الناس  في  كثيراً  ليسوا  هؤالء  أن  شك  وال   ،

 شطرهم، بل هم قلة فاقتطع من الحدث، فقال ﴿تنزل﴾ بحذف إحدى التائين.

وكذلك ما في آية سورة القدر، فإن تنزل المالئكة، إنما هو في ليلة واحدة في العام، وهي  

يحدث باستمرار على َمن يحضره الموت، فاقتطع  ليلة القدر، فهو أقل من التنزل الذي  

 من الحدث. 

فأنت ترى أنه اقتطع من الفعل إحدى التائين في آيتي الشعراء وآية القدر، ألن التنزل  

 .(6)أقل، ولم يحذف من آية فصلت، ألنه أكثر وهللا أعلم

 ، بحذف الياء من الفعل.  (7) قال ذلك ما كنا نبغ﴾ومن االمثلة على ذلك أيضاً قوله تعالى ﴿

، بعدم الحذف، والسبب  (8) وقوله تعالى: ﴿قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا﴾ 

 في ذلك أن الحدث مختلف في اآليتين، وإن السياق هو الذي يوضح ذلك.

قال تعالى: ﴿قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إال الشيطان  

 .(9) أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا﴾أن  

 
 .9ينظر: بالغة الكلمة في التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي ص -(1)

 . 4سورة القدر اآلية   -(2)

 . 223-221سورة الشعراء اآلية   -(3)

 . 30سورة فصلت اآلية   -(4)

 . 222-221سورة الشعراء اآلية   -(5)

بالغة الكلمة   –  24/121روح المعاني لأللوسييي    –  4/501ينظر: فتح القدير للشييوكاني    -(6)

 . 10في التعبير القرآني ص

 . 64سورة الكهف اآلية   -(7)

 . 65سورة يوسف اآلية   -(8)

 . 64-63سورة الكهف اآلية   -(9)
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ونسيان الحوت ليس ما يبغيه موسى على وجه الحقيقة، وإنما يبغي الشخص الذي يريد 

 موسى أن يتعلم منه.

وأما في سورة يوسف، فالطعام هو ما يبغون وهو سبب رحلتهم، ففرق بين البغيتين، فلما 

ن ما في الكهف ليس هو ما يبغون حذف من الحدث إشارة إلى عدم إرادة هذا الحدث كا

 على وجه التمام، وإنما هو عالمة على الموضع الذي يجدون فيه بغيتهم. 

 . (1)ولما كان ما في يوسف هو بغيتهم ذكر الفعل كامالً ولم يحذف منه، فناسب كل  مقامه

يم تبين بالغة الكلمة من خالل استعمال القران وهناك أمثلة كثيرة جدا في القرآن الكر

األسلوب   هذا  على  للداللة  المثالين  بهذين  واكتفيت  والحذف،  الذكر  ألسلوب  الكريم 

 البالغي وذلك لضيق المقام. 

 ثانياً: اإلبدال: 

وهذا   بعض،  الحروف مكان  بعض  إقامة  اإلبدال، وهو  أسلوب  الكريم  القرآن  يستعمل 

الحروف، يؤتى به للداللة على بالغة الكلمة القرآنية، ألنه البد أن يكون لهذا التغيير في 

 (2)التغير نكتة يذكرها علماء البالغة، تبين مدى دقة التعبير في كالم هللا تعالى المعجز.

ترد غير  القرآني مبدلة مدغمة مرة، ومرة أخرى  التعبير  في  الكلمة  ترد  قد  فمن ذلك 

اء   تعالى: ﴿ مبدلة، وذلك نحو قوله بَأ َساء  َوالض ر  ن  قَب ل َك فَأََخذ نَاه م  ب ال  َسل نَا إ لَى أ َمٍم م  َولَقَد  أَر 

ع ونَ  بَأ َساء   وقوله تعالى: ﴿   .(3) ﴾  لَعَل ه م  َيتََضر  لََها ب ال  ٍ إ ال  أََخذ نَا أَه  ن  َنب ي  يٍَة م  َسل نَا ف ي قَر  َوَما أَر 

اء  لَعَل   ع ونَ َوالض ر   .(4)﴾ ه م  َيض ر 

باإلبدال واإلدغام،   وقال في األعراف ﴿يضرعون﴾  األنعام ﴿يتضرعون﴾،  آية  فقال في 

وذلك أنه قال في آية األنعام: ﴿ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك﴾ وقال في األعراف ﴿وما  

تارير، أرسلنا في قرية﴾ واألمم أكثر من القرية، وهذا يعني تطاول اإلرسال على مدار ال

فلما طال الحدث واستمر جاء بما هو أطول بناء، فقال "يتضرعون" ولما كان اإلرسال  

 في األعراف إلى قرية فقال "يضرعون" فجاء بما هو أقصر من البناء.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه استعمل في آية األنعام "أرسل إلى"، فقال: ﴿ولقد  

األعر في  واستعمل  أمم﴾  إلى  قرية﴾  أرسلنا  في  أرسلنا  وما   ﴿ فقال:  في"  "أرسل  اف 

واإلرسال إلى شخص ما يقتضي التبليغ وال يقتضي المكث، فإنك قد ترسل إلى شخص  

رسالة فيبلغها ويعود، وأما اإلرسال في القرية أو في المدينة، فإنه يقتضي التبليغ والمكث،  

ضرع والمبالغة فيه، فجاء  فإن "في" تفيد الظرفية، وال شك أن هذا يدعوهم إلى زيادة الت 

بالصيغة الدالة على المبالغة في الحدث واإلكثار منه فقال: ﴿لعلهم يضرعون﴾ فوضع كل  

 . (5)مفردة في مكانها الالئق بها

 
 . 21ينظر: بالغة الكلمة في التعبير القرآني ص   -(1)

 .1/297ينظر: معترك االقران في إعجاز القرآن  -(2)

 . 42سورة األنعام اآلية   -(3)

 . 94سورة األعراف اآلية   -(4)

 . 39ينظر: بالغة الكلمة في التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي ص -(5)
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فيها  مبدالً  آخر  في موضع  يستعملها  ثم  في موضع  الكلمة  الكريم  القرآن  يستعمل  وقد 

المعنى في اآلية عن األخرى، وذلك  حرف واحد، وذلك اإلبدال جاء لنكتة بالغية تغير  

 غاية في اإلبداع البياني الذي تبرز فيه إعجاز الكلمة من خالل التعبير القرآني.

مباركاً  ببكة  للذي  للناس  بيت وضع  أول  ﴿إن  تعالى:  قوله  المثال  سبيل  ذلك على  فمن 

 .(1) وهدى للعالمين﴾

بطن مكة من بعد أن أظفركم  وقوله تعالى: ﴿وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ب 

 .(2) عليهم وكان هللا بما تعملون بصيراً﴾ 

فقال في آية آل عمران: ﴿ببكة﴾ وقال في الفتح: ﴿مكة﴾، وسبب إيرادها بالباء في آل عمران  

أن اآلية في سياق الحج ﴿وهلل على الناس حج البيت﴾ فجاء باالسم "بكة" من لفظ "البك"  

الحج يبك الناس بعضهم بعضاً، أي يزدحم بعضهم بعضاً،  الدال على الزحام ألنه في  

 وسميت "بكة" ألنهم يزدحمون فيها.

وليس السياق كذلك في آية الفتح، فجاء باالسم المشهور لها، أعني "مكة" بالميم فوضع 

 ( 3)كل لفظ في السياق الذي يقتضيه وهللا أعلم

 ثالثاً: التخفيف والتشديد: 

بالتخفيف، وأحياناً أخرى بالتشديد وهو نفس  قد يرد في القرآن   الكريم لفظ يأتي أحياناً 

اللفظ من حيث ترتيب الحروف، ولكن المعنى مختلف اختالفاً جذرياً، وذلك لنكتة بالغية 

 يذكرها علماء البالغة، تبين بالغة الكلمة في القرآن الكريم. 

ل هللا بها من فمن ذلك على سبيل المثال ال الحصر في كتاب هللا تعالى ق وله تعالى: ﴿ما نز 

 .(5). وقوله: ﴿ما أنزل هللا بها من سلطان﴾(4)سلطان﴾

بالنظر في سياق هاتين اآليتين، يتضح الفرق جلياً في معنى كل آية، وما سيقت له حسب  

 المقام.

فما ورد في سورة األعراف من المجادلة والمحاورة والتحدي، أشد مما ورد في سورة  

نَا  قال في سورة األعراف: ﴿   النجم، فقد ب د  آبَاؤ  دَه  َونَذََر َما َكاَن يَع  َ َوح  ئ تَنَا ل نَع ب دَ َّللا  قَال وا أَج 

َوَغَضب    س   ج  ر  َرب  ك م   ن   م  َعلَي ك م   َوقََع  قَد   قَاَل   * ق يَن  اد  الص  َن  م  ك ن َت  إ ن   د نَا  تَع  ب َما  فَأ ت نَا 

ل وَنن ي ف ي أَس مَ  إ ن  ي أَت َجاد  وا  ر  فَان تَظ  ن  س ل َطاٍن  ب َها م  َل َّللا    َنز  ك م  َما  ت م  َوآبَاؤ  أَن  وَها  ي ت م  اٍء َسم 

يَن َكذ ب وا ن ا َوقََطع نَا دَاب َر ال ذ  َمٍة م  يَن َمعَه  ب َرح  يَن * فَأَن َجي نَاه  َوال ذ  ر  ن تَظ  َن ال م  ب آيَات نَا    َمعَك م  م 

ن ينَ  َوَما َكان وا م  ؤ   .  (6) ﴾م 

في حين لم يكن األمر في سورة النجم من المجادلة بتلك الشدة وال بذلك التحدي، حيث 

َرى * أَلَك م  الذ َكر  َولَه  األ  ن ثَى * ت ل َك قال تعالى ﴿ ى * َوَمنَاةَ الث ال ثَةَ األ  خ  َت َوال ع ز  ت م  الال  أَفََرأَي 

 
 . 96سورة آل عمران اآلية  -(1)

 . 24سورة الفتح اآلية   -(2)

 . 156ينظر: التعبير القرآني للدكتور فاضل السامرائي ص -(3)

 . 71سورة األعراف اآلية   -(4)

 . 23سورة النجم اآلية   -(5)

 . 72 – 71سورة األعراف اآلية   -(6)
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يَزى * إ ن   َمة  ض  ن  س ل َطاٍن إ ذًا ق س  ك م  َما أَن َزَل َّللا   ب َها م  ت م  َوآبَاؤ  وَها أَن  ي ت م  َماء  َسم  َي إ ال  أَس   ه 

م  ال ه دَى ن  َرب  ه  َن ف س  َولَقَد  َجاَءه م  م  َوى األ   . (1)﴾ إ ن  َيت ب ع وَن إ ال  الظ ن  َوَما تَه 

كفرة في الموطنين، بخالف ما في األعراف  وانتهت المجادلة، فلم يذكر رداً من جانب ال

 .(2) الذي انتهى المشهد بتدمير الكافرين وقطع دابرهم ونجاة المؤمنين

ٍء  ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى ﴿ أَب َواَب ك ل   َشي  م   نَا َعلَي ه  فَتَح  ب ه   وا  ر  ا َنس وا َما ذ ك   فَلَم 

وا ب َما أ وت وا   ح  ب ل س وَن﴾َحت ى إ ذَا فَر  تَةً فَإ ذَا ه م  م  أََخذ نَاه م  بَغ 
يَن َكذ ب وا   (3)  وقوله تعالى: ﴿إ ن  ال ذ 

ل وَن ال َجن ةَ َحت ى يَل َج ال جَ  وا َعن َها اَل ت فَت ح  لَه م  أَب َواب  الس َماء  َواَل يَد خ  َبر  تَك  َمل  ف ي  ب آيَات نَا َواس 

يَاط  َوَكذَل َك  يَن﴾َسم   ال خ  م  ر  ج  ي ال م  ز  َنج 
(4) . 

﴾ ل ها َعلَي ك م  َنز   حيث   (5) وكذلك القراءات الواردة في قصة المائدة في قوله تعالى: ﴿إ ن  ي م 

 قرئت بالتخفيف والتشديد. 

  (6)حيث قرأ نافع وعاصم وابن عامر ﴿إني منزلها﴾ مشددة، وقرأ الباقون ﴿منزلها﴾ خفيفة،

ة.فأما القراءة بالتشديد؛ فألنه ة بعد مر  ات، والتفعيل يدل على التكثير مر     (7)ا نزلت مر 

َرَج   َن الس َماء  َماًء فَأَخ  َض ف َراًشا َوالس َماَء ب نَاًء َوأَن َزَل م  َر  ي َجعََل لَك م  األ  وقوله تعالى: ﴿ال ذ 

عَل وا ّلِل    أَن دَادًا َوأَ  قًا لَك م  فاََل تَج  ز  َن الث َمَرات  ر  نَا  ب ه  م  ل  ا َنز  م  ت م  ف ي َري ٍب م  وَن * َوإ ن  ك ن  ت م  تَع لَم  ن 

ق يَن﴾ ت م  َصاد  ن  د ون  َّللا   إ ن  ك ن  ث ل ه  َواد ع وا ش َهدَاَءك م  م  ن  م  ت وا ب س وَرةٍ م 
نَا فَأ   . (8)َعلَى َعب د 

ت  الشاة، وال تقول ذَب حتها، وأغلقت الباب مرة، وال ت  قول: َغل ق ت، لعدم تصور  "تقول: ذََبح 

أي   ت ه:  ح  َجر  األبواب، وقولك:  وَغل ق ت   الغنم،  ت   ذَب ح  تقول:  بل  مثله،  في  التكثير  معنى 

ت ه    ( 9)فيحتمل التكثير وغيره.  - بالتخفيف  - أكثرت جراحاته، وأما َجَرح 

 رابعاً: اإلفراد والتثنية والجمع:  

موطن، ويستعمل المثنى في موطن آخر يبدو شبيها قد يستعمل القرآن الكريم المفرد في 

باألول، وقد يستعمل جمعاً في موطن ويستعمل جمعاً آخر للمفردة نفسها في موطن آخر،  

التي  وقد يستعمل المفرد في موطن هو من مواطن الجمع، وما إلى ذلك من المواطن 

 تستدعي التأمل والنظر. 

يَن﴾فَ فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: ﴿ َن فَق واَل إ ن ا َرس ول  َرب   ال عَالَم  َعو  أ ت يَا ف ر 
 (10) ،

َرائ يَل...﴾ إ س  َبن ي  َمعَنَا  ل   س  فَأَر  َرب  َك  َرس واَل  إ ن ا  فَق واَل  ﴿فَأ ت يَاه   تعالى  وقوله 
في    .(11)  وقال 

 
 . 23- 19سورة النجم اآلية   -(1)

 . 62ينظر: بالغة الكلمة في التعبير القرآني ص -(2)

 .44سورة األنعام اآلية   -(3)

 .40سورة األعراف اآلية   -(4)

 .115سورة المائدة اآلية   -(5)

 .250السبعة في القراءات:   -(6)

 .238/ 14نهاية األرب في فنون األدب   -(7)

 .23،  22سورة البقرة اآلية   -(8)

 .92/ 1شرح شافية ابن الحاجب للرضي االستراباذي   -(9)

 . 16الشعراء اآلية  سورة  -(10)

 . 47سورة طه اآلية   -(11)
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إ لَى   ب آيَات نَا  وَسى  م  َسل نَا  أَر  ﴿َولَقَد   آخر:  َرب    موضع  َرس ول   إ ن  ي  فَقَاَل  َوَملَئ ه   َن  َعو  ف ر 

يَن﴾  . (1) ال عَالَم 

يَن﴾ باإلخبار بالمفرد عن المثنى، وقال في آية   فقال في آية الشعراء ﴿إ ن ا َرس ول  َرب   ال عَالَم 

 َرب    ن  ي َرس ول  إ طه: ﴿إ ن ا َرس واَل َرب  َك﴾ باإلخبار بالمثنى عن المثنى، وقال في الزخرف: ﴿ 

سبب   يتضح  اآليات  سياق  إلى  وبالرجوع  المفرد،  عن  بالمفرد  باإلخبار  يَن﴾  ال عَالَم 

 االختالف. 

ففي سورة الشعراء ورد ذكر لهارون مع موسى، غير أن القصة مبنية على الوحدة ال  

َوَي   * ب ون   ي َكذ   أَن   أََخاف   إ ن  ي  َرب    ﴿قَاَل  موسى:  لسان  على  قال  فقد  التثنية،  يق   على  ض 

ت ل ون  * قَاَل   وَن * َولَه م  َعلَي  ذَن ب  فَأََخاف  أَن  يَق  ل  إ لَى َهار  س  ي َواَل َين َطل ق  ل َسان ي فَأَر  َصد ر 

ينَ  َن فَق واَل إ ن ا َرس ول  َرب   ال عَالَم  َعو  ع وَن * فَأ ت يَا ف ر  تَم  س  أَن     *َكال  فَاذ َهبَا ب آيَات نَا إ ن ا َمعَك م  م 

َرائ يَل﴾ ل  َمعَنَا َبن ي إ س  س   أَر 

ن يَن﴾ ويستمر النقاش  َك س  ر  ن  ع م  ثم ينتقل إلى الوحدة: ﴿قَاَل أَلَم  ن َرب  َك ف ينَا َول يدًا َولَب ث َت ف ينَا م 

ض  موسى وحده: ﴿مع   َر  َواأل  الس َماَوات   قَاَل َربُّ  يَن *  ال عَالَم  ن  َوَما َربُّ  َعو  َوَما    قَاَل ف ر 

وق ن يَن﴾.  ت م  م   َبي نَه َما إ ن  ك ن 

تَن يَا ف ي   ب آيَات ي َواَل  وَك  أَن َت َوأَخ  في حين بنى الكالم في سورة طه على التثنية: ﴿اذ َهب  

َن إ ن ه  َطغَى﴾ َعو  ي * اذ َهبَا إ لَى ف ر  ك ر   ذ 

َك﴾ بتثنية الرسول، ولما بنى ن ا َرس واَل َرب   إ  فلما بنى الكالم في "طه" على التثنية قال: ﴿

يَن﴾  الكالم في الشعراء على الوحدة مع إشارات إلى هارون قال: ﴿ إ ن ا َرس ول  َرب   ال عَالَم 

 بإفراد الرسالة وتثنية الضمير.  

﴿ والرسول:  الضمير  بإفراد  قاله  الزخرف  في  هارون  إلى  إشارة  أية  تكن  لم  ن  ي إولما 

يَن﴾  .(2)فجعل كل تعبير في موطنه الذي هو أليق به َرس ول  َرب   ال عَالَم 

ومن األمثلة البليغة التي تحققت فيها المزواجة بين صيغتي اإلفراد والجمع، قوله تعالى 

ينَ  َن َهار  َخال د  ت َها األ  ن  تَح  ي م  ر  ل ه  َجن اٍت تَج  َ َوَرس ولَه  ي د خ  ع  َّللا  د ود  َّللا   َوَمن  ي ط  َك ح 
َها  ف ي   ﴿ ت ل 

َولَ  ف يَها  نَاًرا َخال دًا  ل ه   ي د خ  د ودَه   َ َوَرس ولَه  َوَيتَعَد  ح  يم  * َوَمن  يَع ص  َّللا  ز  ال عَظ  ال فَو  ه   َوذَل َك 

﴾ ين  ه  َعذَاب  م 
 (3). 

فقد جمع "خالدين" في وصف ثواب الطائعين، وأفرده في وصف عقاب "العاصين"، 

يع إن إلفراد العاصي هنا فيه من معاني اإلذالل وهنا ال يكاد يشك صاحب الذوق الرف

 والتعذيب بالوحشة واالنفراد ما فيه. 

وقد التفت إلى هذا المعنى العالمة أبو السعود حيث قال: ولعل إيثار اإلفراد ههنا نظراً  

الثواب   دار  في  الخلود  بأن  لشيذان  المعنى  إلى  نظراً  الجمع  اللفظ، واختيار  إلى ظاهر 

 
 . 36سورة الزخرف اآلية   -(1)

 . 89ينظر: بالغة الكلمة في التعبير القرآني ص -(2)

 . 14 -13سورة النساء اآلية   -(3)
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االجتماع في    بصفة  أشد  االنفراد  بصفة  العذاب  دار  في  الخلود  أن  كما  لألنس  أجلب 

 .(1)استجالب الوحشة

 خامساً: الترادف: 

من األمور التي تبرز بها إعجاز الكلمة في القرآن الكريم هي قضية الترادف، فقد نجد  

لوجدنا أن لكل  كثير من األلفاظ المترادفة في القرآن الكريم، ولكن لو تتبعنا هذه الكلمات 

للقرآن  البياني  اإلعجاز  هو سر  وهذا  النص،  استعمال خاص على حسب سياق  لفظة 

 الكريم.

القرآني   البيان  فترى  "زوج" و"المرأة"،  لفظ  الكريم من  القرآن  في  ما ورد  ذلك  فمن 

، 19، واألعراف  35يستعمل لفظ "زوج" حيثما تحدث عن آدم وزوجه: )آيات: البقرة  

 (. 117وطه 

ين يستعمل لفظ "امرأة" في مثل: امرأة العزيز، وامرأة نوح وامرأة لوط، وامرأة  على ح

 فرعون. 

وكالهما من األلفاظ القرآنية   - قد يبدو من القريب أن يترادفا فيقوم أحد اللفظين مقام اآلخر  

فنقول في "زوج آدم" مثالً: امرأة آدم، وفي "امرأة العزيز": زوج العزيز، وذلك ما   - 

ال آدم يأباه  بين  العالقة  مناط  الزوجية  في  الداللة  سر   يعطينا  الذي  وهو  المعجز،  بيان 

وزوجه في قصة أول زوجين من البشر، ولم تكن زوج آدم امرأة من أخريات. بل كانت 

 وحدها الزوج، وكانت الزوجية، وال شيء غيرها، مناط عالقتها بآدم، وسر وجودها. 

ين: كلمة زوج تأتي حيث تكون الزوجية هي مناط  ولنتدبر سياق استعمال القرآن للكلمت

ن  آيَات ه  أَن  َخلََق   الموقف: حكمة وآية، أو تشريعاً وح كماً: في آية الزوجية قال تعالى: ﴿َوم 

َمةً﴾ ك ن وا إ لَي َها َوَجعََل َبي نَك م  َمَود ةً َوَرح  َواًجا ل تَس  ك م  أَز  ن  أَن ف س  لَك م  م 
 (2) . 

آي  العقدية، فامرأة ال  وإذا تعطلت  تباين في  تها من السكن والمودة والرحمة، بخيانة أو 

بًّا﴾ ه  قَد  َشغَفََها ح  د  فَتَاَها َعن  نَف س  يز  ت َراو  َرأَت  ال عَز  زوج، يقول تعالى: ﴿ام 
(3 )،  

وحكمة الزوجية في اإلنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان ونبات، هي اتصال الحياة  

  وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج، وزوجين وأزواج، من ذكر وأنثى،   بالتوالد،

 . (4) فإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو ترمل، فامرأة ال زوج

الكريم،   القرآن  في  و"التحطم"  "التصدع"  كلمة  في  ورد  ما  أيضاً  األمثلة  كقوله  ومن 

 َ َية  َّللا   َوت ل َك األ  ن  َخش  ًعا م  تََصد   عًا م  آَن َعلَى َجَبٍل لََرأَي تَه  َخاش  ثَال  تعالى: ﴿لَو  أَن َزل نَا َهذَا ال ق ر  م 

و ب َها ل لن اس  لَعَل ه م  َيتَفَك ر  ر   .فليس التصدع فيها مرادفاً للتحطم. (5) َن﴾َنض 

والتصدع من الصدع، واألصل فيه الشق في األجسام الصلبة، وتستعمله العربية مجازاً 

 في الصداع، كأنه انشقاق في الرأس من األلم أو الخمار. 

 
االعجياز الصييييرفي في القرآن الكريم للهنيداوي    – 3/154ينظر: تفسييييير أبي السييييعود    -(1)

 .112ص

 . 21  سورة الروم اآلية -(2)

 . 51سورة يوسف اآلية   -(3)

 . 231ينظر: االعجاز البياني في القرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن ص -(4)

 . 21سورة الحشر االية   -(5)
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وأما الحطم فأصله في العربية الهشم، مع اختصاص بما هو يابس وإن لم يكن صلباً،  

وق السنة  كالعظام،  والحطمة:  والحاطوم  ويهشمها،  الفريسة  يحطم  حطوم،  لألسد  يل 

َطمة وحطم، كأنه يحطم الماشية   المشئومة، ورجل حكم يلتهم كل شيء وال يشبع، وراعٍ ح 

عند سوقها، لعنفه، وهذا الملحظ األصيل من التهشيم مع العنف والقسوة، ال نخطئه في  

نَك م   االستعمال القرآني لمادة الفعل في قوله   ل وا َمَساك  ل  اد خ  لَة  يَا أَيَُّها الن م  تعالى: ﴿قَالَت  نَم 

وَن﴾ ن ود ه  َوه م  اَل َيش ع ر  َمن ك م  س لَي َمان  َوج  ط  اَل َيح 
(1) . 

 سادساً: الحركات والمدود: 

من األمور التي تبرز فيها إعجاز الكلمة من خالل التعبير القرآني، ما نجده من خالل  

الواحدة وحركاتها وسكناتها ومدودها مما يجعلها متناسقة اشد تناسق وارتباط مع  الكلمة 

 معناها التي سيقت لها. 

َخاًء َحي ث  أََصاَب﴾ ه  ر  ر  ي ب أَم  ر  يَح تَج  نَا لَه  الر   ر  من ذلك قوله تعالى: ﴿فََسخ 
. ففي كلمة (2)

ال هو  فالصوت  للحدث،  وتصوير  المعنية،  الحركة  جزئيات  اآلن،  "رخاء"  يوحي  ذي 

انضمام  تعني  الراء  على  الضمة  فإن  الحدث،  تحاكي  نطق  عملية  في  الحركة  ويرسم 

الشفتين على حرف ليس من حروف اللين، واستدارة الشفتين تتطلب جهداً، وفي هذا قوة  

بدء  إلى تصور  ليدعوا  الفتح على حرف حلقي  إلى  الضم  االنتقال من  يأتي  ثم  الريح، 

السهولة تدرج من    سهولة وتكثر  بل  انكماش،  وال  انقباض  هناك  فليس  األلف،  مد   في 

الصعب إلى السهل، مما يمثل طواعية الريح للنبي بأمر الخالق وال يكون هذا في كلمة  

 .(3)سوى كلمة "رخاء"

 سابعا: بالغة الفاصلة 

الفاصلة في اصطالح أرباب الدراسات القرآنية يشيع إطالقها على آخر كلمة تختم بها  

. على أن  اإلجماع منعقد على (4) كقافية الشعر وقرينة السجع - مع فارق التنظير  - اآلية، 

عدم تسمية الفاصلة قافية كما حكاه  السيوطي؛ إذ قال: " وال يجوز تسميتها قوافي إجماعاً؛  

ا سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيضاً؛ ألن ها منه  وخاصة   ألن  هللا تعالى لم 

الشعر، ألنها  في  الفاصلة  استعمال  يمتنع  القافية  استعمال  يمتنع  وكما  في االصطالح، 

 . (5) صفة لكتاب هللا فال تتعداه  " 

واما تسمية الفواصل القرآنية أسجاعاً وإطالق لفظ السجع عليها فان جمهور العلماء قد  

صوت الَحمام إذا  منعه، وهو المتعين، وذلك ألن  أصل إطالق السجع في اللغة كان على  

ه القرآن الكريم عن أن يستعار لشيء منه  لفظ  (6)سجع أي: هدل على جهة واحدة . فَتنز 

 
ينظر: االعجاز البياني في القرآن الكريم لعائشيييية عبد الرحمن  -.  18سييييورة النمل اآلية    -(1)

 . 226ص

 . 36سورة ص اآلية   -(2)

 . 32ينظر: جمالية المفردة القرآنية ألحمد ياسوف ص -(3)

، وإعجيييييييياز القرآن للباقالني   89ينظر: النكت في ثالث رسيييائل في إعجاز القرآن  ص  -(4)

، واإلتقان في علوم القرآن للسيييييوطي   1/149، والبرهان في علوم القرآن للزركشييييي   83ص

3/290 . 

 . 1/25طي  معترك االقرآن في إعجاز القرآن للسيو -(5)

 ينظر: لسان العرب مادة )سجع( . -(6)
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هو صوت الطائر، ثم إن  من السجع ما يطلق على مذموم الكالم كسجع الكهان، وأصل  

المنع في ذلك راجع الى أن  القرآن الكريم هو كالم هللا تعالى، وكالمه صفة من صفاته، 

جوز وصفه بصفة لم يرد اإلذن الشرعي بها؛ ألن  ألفاظ أسماء هللا تعالى وصفاته فال ي 

 .(1) وما يتعلق بها توقيفي وليس لالجتهاد البشري فيها مكنة وال مجال

والمتأمل في كتاب هللا تعالى يلحظ اط راد الفاصلة فيه، حتى أصبحت جزءاً من اطراد  

ألحكام في القرآن الكريم، وهي ركن وطيد من  النظام في القرآن كله، فغدت من مظاهر ا

أركان اآلية لفظاً ومعنًى، بقدر ما هي ركن في المقطع والسورة ومجموع القرآن، وهي 

 . (2) من امارات تيسير هللا تعالى كتابه للذكر والحفظ والدرس

وفواصل اآلي الكريم تتعلق بمضمون اآلية وتتناسب مع سياق نضمها، وهذا من إعجاز  

آن الكريم في الكلمة القرآنية؛ يقول الزركشي: " اعلم أن  من المواضع التي يتأكد  القر

فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكالم وأواخره، وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله … وفواصل  

القرآن العظيم ال تخرج عن ذلك؛ ولكن منه ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل لل بيب   

"(3). 

قَة     لى ذلك: ما ح كي عن االصمعي أنه قال: " كنت اقرأ ومن األمثلة ع ق  َوالس ار  َوالس ار 

يم    يز  َحك  َن َّللا   َوَّللا   َعز  يَه َما َجَزاًء ب َما َكَسبَا نََكاالً م  : وهللا غفور رحيم    فَاق َطع وا أَي د  قرأت 

] وبجنبي أعرابي؛ فقال: كالم من هذا ؟ فقلت كالم هللا، قال: أعد؛ فأعدت،  38والمائدة:

يم    فقال: ليس هيذا كيالم هللا؛ فانتبهيت، فقرأت:   يز  َحك  فقال: أصبت، هذا    َوَّللا   َعز 

؛ فحكم،  كالم هللا؛ فقلت: أتقرأ القرآن ؟ قال: ال، فقلت: من أين علمت ؟   فقال: يا هيذا؛ َعز 

 .(4)فقطع؛ ولو غفر فرحم لما قطع

من هذا يتبين في شأن اإلعجاز البالغي أنه ما من فاصلة قرآنية إال وسياق اآلية يقتضي  

لفظها ومعناها، إذ ال يسهل في النظم الكريم أن يقع في مكانها سواها، ليس عدم اهتدائنا  

ها البياني قدحاً في موقع  . (5)ها وان ما قصور اإلدراك فينا الى سر 

 ثامناً: التكرار 

التكرار: " وهو أن يكرر المتكلم اللفظية الواحيدة لتيأكييد الوصييييف أو الميدح أو اليذم أو  

ويعد التكرار من األسياليب البالغية، وله أسيباب وغايات عديدة،   (6)التهويل أو الوعيد".

المعنى المطلوب، قيال في روح المعياني: "وأميا  أهمهيا تيأكييد الكالم، والتشيييييدييد على  

التكرار اللفظي والمعنوي فال يخلو عن فائدة ال تحصييييل من غير تكرار كبيان اتسيييياع 

العبيارة وإظهيار البالغة وزيادة التيأكييد والمبيالغية إلى غير ذلك مما قد أمعن المفسييييرون  

 (7)في تحقيقه وبيانه...

 
 . 1/25، ومعترك االقرآن  151 - 1/15، والبرهان  90ينظر: ثالث رسائل ص -(1)

 . 193 – 192ينظر: الفاصلة في القرآن ص -(2)

 . 170-1/169البرهان في علوم القرآن للزركشي  -(3)

 . 2/142ينظر: الكشكول  -(4)

 . 258 – 235االعجاز البياني: صينظر:  -(5)

 .375تحرير التحبير ص (6)-

 .31/ 1روح المعاني  ص (7)-
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لقرآن الكريم لحياجتهيا الييه وال سيييييميا في تعظيم وقيد ورد التكرار في آييات العيدد في ا

 .(1)االمور المهمة وإبراز العناية بها دون مبالغة تفقدها مكانتها وأهميتها

ومن األمثلية على ذليك قوليه تعيالى: ﴿ومن حييث خرجيت فول وجهيك شييييطر المسييييجيد  

الحرام...﴾ وقال في اآلية التي بعدها: ﴿ومن حيث خرجت فول وجهك شيييطر المسيييجد  

 .(2)حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره...﴾ال

قال الرازي مبينا الحكمة من تكرار الجملة في آيتين متتاليتين: " أنه سييييبحانه إنما أعاد 

ذليك ثالث مرات ألنيه علق بهيا كيل مرة فيائيدة زائيدة، أميا في المرة األولى فبي ن أن أهيل  

حق، ألنهم شاهدوا ذلك في التوراة    وأمر هذه القبلة  الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمد  

واإلنجيل، وأما في المرة الثانية فبي ن أنه تعالى يشهد أن ذلك حق، وشهادة هللا بكونه حقاً 

مغيايرة لعلم أهيل الكتياب بكونيه حقياً، وأميا في المرة الثيالثية فبي ن أنيه إنميا فعيل ذليك لئال 

إعيادتهيا ألجيل أن يترتيب في  يكون للنياس عليكم حجية، فلميا اختلفيت هيذه الفوائيد حسيييينيت  

 (3)كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد".

ففي القرآن الكريم يأتي التكرار ليخدم غرضييياً أصييييالً من أغراض الدعوة وهو تثبيت 

القلوب على الحق، وإقامتها على الشيريعة التي تحملها تلك الدعوة... فالتكرار من شيأنه  

لها العبارة المكررة، ويمكن لها في كيان االنسيان، ويقيم أن يعمق جذور الفكرة التي تحم

لماً يتردد في صدره  ويهمس في ضميره   منها خاطراً م 
 (4). 

ولهيذه القيمية البالغيية عميد القرآن الكريم في كثير من المواطن إلى أسييييلوب التكرار 

بير القرآني، ليوثق المعياني في النفوس، وتبرز من خالليه اعجياز الكلمية القرآنيية في التع

وَن* ث م  َكال   َف تَع لَم  فجاء المسيند مكرًرا في مواطن كثيرة جدًّا... من ذلك قوله: ﴿َكال  سَيو 

وَن﴾ َف تَع لَم  و  سييييَ
، يكرر هنيا وعييد، ويؤكيده ليبيث الخوف في أرجياء النفس، ويمألهيا (5)

 باإلشاف والحذر، فتنكف عن إصرارها على العناد والكفر.

ًرا﴾ وقوله تعالى: ر  ي سي  ًرا* إ ن  َمَع ال ع سي  ر  ي سي  ﴿فَإ ن  َمَع ال ع سي 
، كرر الوعد وأكده ليرسيل  (6)

 في النفس أطياف، فتبدد أشباح اليأس... 

ل  ال ق َرى أَ  َن أَه  وَن* أََوأَم  نَا َبيَاتًا َوه م  نَائ م  ل  ال ق َرى أَن  يَأ ت يَه م  بَأ سيي  َن أَه   ن  وقوله تعالى: ﴿َفَأَم 

م    ال قَو  إ ال   َر َّللا    َمك  أ َمن   يييَ فاََل  َمك َر َّللا    ن وا  أَم  أَفييَ يَل عَب وَن*  ًحى َوه م   ا ضيييي  نييَ أ سيييي  بييَ أ ت يَه م   يييَ

وَن﴾ ر  ، وتكرير هذه النغمة الواعظة يحمل من التخويف، والترهيب ما تنفطر  (7)ال َخاسيييي 

 (8)له القلوب، وهو كما قالوا في غاية حسن الموقع.

 
 48ينظر بيان إعجاز القرآن ، ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن ص -(1)

 . 150-149سورة البقرة اآلية   -(2)

 .118/ 4التفسير الكبير   -(3)

 392خصائص البالغة العربية  صينظر: إعجاز القرآن في دراسة كاشفة عن  -(4)

 .4، 3سورة التكاثر اآلية   (5)-

 .6،  5سورة االنشراح اآلية   (6)-

 .99،  97سورة األعراف اآلية   (7)-

 .293خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني:   (8)-
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وهنياك أمور أخرى تبرز بالغية الكلمية في القرآن الكريم ال اسييييتطيع االسييييتطراد في  

 ذكرها لقصر المقام، وذكرت أهم هذه األمور.

 الخاتمة 

بعد هذا الجهد المتواضع الذي بذلته في كتابة هذا البحث، توصلت إلى بعض النتائج التي  

 تتعلق بهذا البحث، وهي على النحو اآلتي:

 إن الكلمة في اللغة هي اللفظة الواحدة المؤلفة من بضعة حروف ذات معنى.   -

 إن الكلمة في االصطالح هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع.   -

لقد تميزت الكلمة القرآنية بخصائص فنية جمالية كثيرة، واإللمام بها أكبر من   -

 أن يحاط بها بحيث تظهر في كل مرة يرجع إليها جديدة.

بين   - بالتناسب  ويبرز  الصوتي،  التناسق  القرآنية  الكلمة  خصائص  اهم  من 

صفات الصوت ومعنى الكلمة، وبين إيحاء الصوت ومعنى الكلمة، وبين التناسب بين  

 الكلمات فيما بينها، وبين نوع الحركة ومعنى الكلمة. 

، من أهم خصائص الكلمة القرآنية الدقة في الوضع واتساقها الكامل مع المعنى -

  ويبرز ذلك في الدقة في االختيار، وفي المعنى، وفي الوصف، وفي التصوير.

والحذف،    - الذكر  منها  أمور  عدة  في  تبرز  الكريم  القرآن  في  الكلمة  إعجاز 

واإلبدال، والتخفيف والتشديد، واإلفراد والتثنية والجمع، والحركات والمدود، والفاصلة  

 تبين ذلك وهي كثيرة جداً في القرآن الكريم. القرآنية، والتكرار، واألمثلة على ذلك

 

 المصادر 

 بعد القرآن الكريم 

الفضل   .5 أبو  محمد  تحقيق:  السيوطي،  الدين  لجالل  القران  علوم  في  االتقان 

 م.1974إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود محمد بن محمد بن  .6

 بيروت.  - ه، دار إحياء التراث العربي982فى تمصط

دار   .7 الشاطئ،  بنت  الرحمن  عبد  لعائشة  الكريم  القرآن  في  البياني  االعجاز 

 .   3المعارف، ط

الهنداوي،   .8 أحمد  الحميد  عبد  للدكتور  الكريم  القران  في  الصرفي  االعجاز 

 م. 2008صيدا، بيروت،  - المكتبة العصرية

ل .9 القرآن  نظم  في  الفني  وتوزيع مؤسسات عبد اإلعجاز  نشر  السالمي،  عمر 

 م. 1980الريم بن عبد هللا، تونس، 

إعجاز القرآن في دراسة كاشفة عن خصائص البالغة العربية، لعبد الكريم  .10

 م. 1974، 1الخطيب، دار الفكر العربي، ط

الباقالني ت .11 الطيب  بن  بكر محمد  القرآن ألبي  السيد 403اعجاز  تحقيق:  ه، 

 م.1997، 5ف بمصر، طأحمد صقر، دار المعار 
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البرهان في علوم القرآن ألبي عبد هللا بد الدين محمد بن عبد هللا الزركشي  .12

البابي 794ت عيسى  العربية  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق:  ه، 

 م.1957، 1الحلبي وشركائه، ط

العا .13 شركة  السامرائي،  فاضل  للدكتور  القرآني  التعبير  في  الكلمة  تك  بالغة 

 م. 2006، 2لصناعة الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة، ط

 البهجة المرضية لالشموني، دار إحياء الكتب العربية. .14

تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القرآن، لعبد العظيم بن   .15

ه، تحقيق: الدكتور حفني محمد شرف، لجنة إحياء  654عبد الواحد بن ظافر العداوني ت

 التراث اإلسالمي.  

عاشور    .16 بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  لمحمد  والتنوير،  التحرير 

 م.1984تونس،  - سية للنشره، الدار التون 1393التونسي ت

للدكتور فاضل السامرائي، دار عمار .17 ، 4عمان األردن، ط  - التعبير القرآني 

 م. 2006

التعبير القرآني والداللة النفسية للدكتور عبد هللا محمد الجيوسي، دار الغوثاني   .18

 م.2006، 1دمشق، ط - للدراسات القرآنية 

ه، دار 816لجرجاني تالتعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف ا .19

 م.1983، 1بيروت، ط - الكتب العلمية

 م.1999، 2جمالية المفردة القرآنية للدكتور أحمد ياسوف، دار المكتبي، ط .20

خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني، للدكتور محمد أبو   .21

 م. 1980، 2القاهرة، ط - موسى، مكتبة وهبة

الع  .22 المثاني، لمحمود بن عبد هللا  روح المعاني في تفسير القرآن  ظيم والسبع 

،  1بيروت، ط  -ه، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية1270االلوسي ت

 ه. 1415

ه، تحقيق:  324السبعة في القراءات، ألحمد بن موسى بن العباس التميمي ت .23

 ه.1400، 2شوقي ضيف، دار المعارف مصر، ط

ال .24 بن  لمحمد  الحاجب  ابن  اإلستراباذي تشرح شافية  الرضي  ه، 686حسن 

 م.1975بيروت لبنان،  - تحقيق مجموعة من المحققين، دار الكتب العلمية

الدين عبد  .25 تحقيق: محمد محي  الذهب، ألبن هشام األنصاري،  شرح شذور 

 م.1968، 11الحميد، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد، ط

 مد محمد داود، دار غريب، القاهرة.العربية وعلم اللغة الحديث للدكتور مح .26

حسين  .27 بن  محمد  بن  الحسن  الدين  لنظام  الفرقان  ورغائب  القرآن  غرائب 

بيروت لبنان،   - ه، تحقيق: الشير زكريا عميرات، دار الكتب العلمية850النيسابوري ت

 م.1996، 1ط

ط .28 والتوزيع،  للنشر  عماد  دار  الحسناوي،  لمحمد  القرآن،  في  ، 2الفاصلة 

 م. 2000
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الكلم يه1250ح القدير، لمحمد بن علي الشوكاني تفت  .29 ، دار ابن كثير، دار 

 .يه1414، 1دمشق، بيروت، ط -الطيب

البابي،   .30 مطبعة  العربية،  الكتب  إحياء  دار  قطب،  لسيد  القرآن،  ظالل  في 

 القاهرة.

الزمخشري   .31 عمرو  بن  لمحمود  التنزيل،  غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

 .يه1407، 3ت، طبيرو- ، دار الكتاب العربييه538ت

،  يه  ، 1031الكشكول، لمحمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمذاني ت .32

 م. 1998، 1تحقيق: محمد عبد الكريم النمري، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

 . 2الكليات ألبي البقاء الحسني الكفوي، طبعة بوالق، ط .33

، دار  يه711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن علي ابن منظور األنصاري ت .34

 .يه3،1414بيروت، ط- صادر

، دار الكتب يه911معترك األقران في إعجاز القرآن لجالل الدين السيوطي ت .35

 م.1988، 1بيروت لبنان، ط - العلمية

، تحقيق:  يه395معجم مقاييس اللغة، ألحمد ن فارس بن زكرياء القزويني ت .36

 م. 1979عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 

كتب األعاريب، ألبن هشام األنصاري، تحقيق: محمد محي    مغني اللبيب عن .37

 بيروت.  - الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي

الزمخشري   .38 عمرو  بن  محمود  هللا  لجار  اإلعراب  صنعة  في  المفصل 

 م.1993، 1، مكتبة الهالل، بيروت، طيه538ت

النكت في ثالث رسائل في اعجاز القران، لعلي بن عيسى بن علي الرماني  .39

، 3، تحقيق: محمد خلف هللا ود. محمد زغلول سالم، دار المعارف بمصر، طيه384ت

 م. 1976

نهاية االرب في فنون االدب، ألحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم  .40

  .يه1423، 1القاهرة، ط - ، دار الكتب والوثائق القوميةيه733القرشي ت
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العثماني اتفاًقا القراءات القرآنية والرسم 

 وافرتاًقا
 سورة الكهف أنموذًجا 

 ()د. محمد نور الدين المنجد

 

  

 
    وآدابها. ص.ب:  قسيم اللغة العربية    -كلية اآلداب والعلوم االجتماعية   -جامعة السيلطان قابوس

 سلطنة ع مان. -مسقط  - 123الرمز البريدي:  - 42

noor63@squ.edu.om 

noor63@gmail.om 
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جهة   من  القرآنية  القراءات  بين  واالفتراق  االتفاق  أوجه  من  بعًضا  يستجلي  بحث  هذا 

 والرسم العثماني من جهة أخرى، ويتكون من شقين:

أولهما: يعرض لجانب من تارير تدوين المصحف الشريف وعالقته بالقراءات القرآنية  

ل الوحي الكريم على الرسول األمين صلى هللا عليه وسلم إلى عهد سيدنا عثمان  بدًءا بتنزُّ 

 رضي هللا عنه وأمره بنسر المصاحف العثمانية وإرسالها مع مقرئيها إلى األمصار.  

س والمقارنة إحدى عشرة كلمة من سورة الكهف اختلفت قراءتها والثاني: يتناول بالدر 

بين القراء، واختلف رسم بعضها بين المصاحف العثمانية؛ ليتخذ من التوافق بين الرسم 

 المكتوب واألداء المنطوق في القراءات دلياًل عقليًا ونقليًا على توقيف الرسم القرآني.

أمهات   على  البحث  اعتمد  وقد  كهذا،  والتفسير،  والقراءات  الرسم  في  كتاب المصادر 

المقنع في رسم مصاحف األمصار، والتيسير في القراءات  المصاحف البن أبي داود، و

السبع وكالهما للداني، ونشر القراءات العشر البن الجزري، والبحر المحيط ألبي حيان، 

 وغيرها من المصادر.

البحث خلص  الرسم    عموًما  وقد  توقيف  وتصنيف العإلى  القرآنية،  والقراءات  ثماني 

اتفاق المصاحف في الرسم  العالقة بينهما في الكلمات المدروسة في ثالثة أقسام، وهي:  

اتفاق القراء مع مصاحفهم  و  اختالف المصاحف في الرسمواختالف القراء في األداء،  مع  

كل مصر، كل   في  في  مع مصاحفهم  القراء  واختالف  الرسم  في  المصاحف    اختالف 

 . مصر

المصاحف،   الداللية،  الفروق  والمعنى،  الرسم  العثماني،  الرسم  المفتاحية:  الكلمات 

 السياق. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وآله وصحبه ومن وااله، أما بعد:

حف مطهرة  فهذا جهد المقل  في خدمة الذكر الحكيم الذي تكفل هللا تعالى بحفظه في ص

آنَه    عَه  َوق ر  مسطوًرا، كما تكف ل بحفظه مجموًعا مقروًءا؛ فقال جل شأنه: وإ ن  َعلَي نَا َجم 

آَنه ] يالقيامة:   [. 17فَإ ذَا قََرأ نَاه  فاتبع ق ر 

ويهدف هذا البحث إلى تجلية العالقة بين وجهي الذكر الحكيم: الرسم العثماني والقراءات  

فتراقًا؛ ولتحقيق هذا الهدف كان ال بد  من التأصيل للشق الكتابي للمصحف القرآنية اتفاقًا وا

 الشريف، ومحاولة اإلجابة عن سؤال عريض مفاده: 

توفيقًا من هللا في عهد سيدنا عثمان   باجتهاد الصحابة  أكانت كتابة المصحف الشريف 

الوحي جبريل    رضي هللا عنه أم أنها توقيف من النبي صلى هللا عليه وسلم بإشراف أمين 

عليه السالم امتثااًل لمشيئة هللا تعالى بحفظ كالمه كتابًا عزيًزا ال يأتيه الباطل من بين يديه 

 وال من خلفه؟ 

انقسم  ولذا  الشريف؛  المصحف  تدوين  تارير  في  النظر  تقتضي  السؤال  واإلجابة عن 

بالقر وعالقته  الشريف  المصحف  تدوين  تارير  في  أولهما  شطرين:  إلى  اءات  البحث 

القرآنية، والثاني يتناول كلمات من سورة الكهف يتوافق رسمها مع بعض قراءاتها، ثم 

 خاتمة تلخص البحث، وتعرض نتائجه. 

 وقبل الشروع ال بد من تعريف موجز بعلم القراءات والرسم العثماني، فأقول: 

 أواًل: علم القراءات لغة واصطالًحا: 

صدر )قرأ(، جاء في لسان العرب: "َوقَرأت   )القراءات( جمع قراءة، وهي في اللغة م

، وكلُّ شيٍء َجَمع تَه فَقَدَ قََرأ تَه" ع  ه  الل ف َظة  ال َجم  آنًا، ... واألَصل ف ي َهذ   . (1)الكتاَب ق راَءةً وق ر 

ي عَرف به   أما علم القراءات في االصطالح فيعرفه صاحب البدور الزاهرة بأنه: "علم 

 .(2)بالكلمات القرآنية، وطريق أدائها اتفاقًا واختالفًا مع عزو كل وجه لناقله"كيفية النطق  

 ثانيًا: الرسم العثماني لغة واصطالًحا: 

 
، دار صيادر، 3هيييييي،  لسيان العرب، ط  1414هيييييي(،   711ابن منظور، محمد بن مكرم )  (1)

 .1/129بيروت: )ق ر أ( 

هي(، د.ت، البدور الزاهرة في القراءات    1403القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد )(2)

 .7قي الشاطبية والدُّرة، د.ط، دار الكتاب العربي، بيروت:  العشر المتواترة من طري
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، وقيل: بَق ي ة  األَثَر،  م : األَثَر  س  والرسم في المعاجم يعني األثر، يقول ابن منظور: "الر 

م  الدار  وقيل: هو ما ليس له شخص من اآلثار، وقيل: هو ما لَ  َق باألَرض منها. وَرس  ص 

 .( 1)ما كان من آثارها الصقًا باألرض"

والرسم اصطالًحا تصوير كلمة بحروف هجائها بتقدير االبتداء بها والوقوف عليها؛ 

 لتتحول اللغة المنطوقة إلى آثار مرئية. 

وكلماته بين  أما الرسم العثماني فهو الرسم المخصوص الذي ك تبت به حروف القرآن  

يدي النبي صلى هللا عليه وسلم، وعنه نسر في عهد أبي بكر بين دفتين، واشتهر بالعثماني  

لما أمر به عثمان رضي هللا عنه من نسر مصحف أبي بكر في مصاحف أرسلها مع  

 مقرئيها إلى األمصار؛ ليجمع أهل كل مصر على مصحفهم قراءة وكتابة.

إن األمر بالقراءة في أول آية يتنزل بها الوحي على قلب النبي األمي صلى هللا عليه وسلم  

وذكر القلم والقرطاس تسترعي االنتباه ولفت النظر إلى مكانة القراءة والكتابة في تأسيس  

ن أدوات ومناهج، ولعل أول ما يتأسس عليه  هذا الدين العظيم على العلم وما يتعلق به م

القول بيان أمية النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم الحديث عن الكتابة عموًما وتدوين الوحي  

 خصوًصا في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم وما تاله من جمع ونسر.

 أمية النبي صلى هللا عليه وسلم: 

هللا عليه وسلم؛ فقد وصفه ربه َعز     إنه من فضول القول الحديث عن أمية النبي صلى

[... ي  س وَل ٱلن ب ي  ٱألأ م   وقال: وَوَما  [،  157ياألعراف:    َوَجل  بذلك غير مرة، فقال: وٱلر 

ين َك] يالعنكبوت:   طُّه  ب يَم  تَاٍب َواَل تَخ  ن  ك  ن  قَب ل ه  م  قال أيًضا: وه َو ال ذ ي  و[،  48ك ن َت تَت ل و م 

] يالجمعة: بَعََث ف ي  ن ه م  ي  يَن َرس واًل م  ة  2األ  م   [، وجاء في حديث رواه الشيخان: "نحن أ م 

س ب"  .(2) أ مي ة  ال نك تب وال َنح 

 
 .12/241ابن منظور،  لسان العرب: )ر س م(  (1)

هيي، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير  1422هيي(،    256البخاري، محمد بن إسماعيل )  (2)

  261، وانظر: النيسيابوري، مسيلم بن الحجاج )3/27، دار طوق النجاة:  1بن ناصير الناصير، ط

، دار إحياء التراث العربي،  1هييي، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط  1412هييي(،  

 .2/761بيروت:  
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غير أن األمية في لسان العرب تعني نسبة الرجل إلى ما كان عليه يوم ولدته أمه من  

ي  الَمن س وب إ لَ  ...؛ الفطرة، يقول ابن منظور: "َمع نَى األ م   ه أَي  اَل يَكت ب  ى َما َعلَي ه  َجبَلَت ه أ مُّ

ه  َعلَي ه " ب إ لَى َما ي ولد َعلَي ه  أَي  َعلَى َما َولَدَته أ مُّ تَسَبة  فكأَنه ن س  ك  َي م  تابة ه  ألَن الك 
(1). 

ب ي  يتعلمه المرء من غيره من البشر بالجد واالجتهاد،  والعلم نوعان كما هو معلوم؛ َكس 

ب ي  يلقيه هللا كيف يشاء في روع من يشاء من عباده، وبهذين النوعين يمكن التوفيق  ووَ  ه 

َب   تََٰ ك  ٱلأ ه م   )ي عَل  م  نفسه  الوقت  وفي   ) )أمي  بأنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  وصفَي  بين 

، فقال: وَعل مَ  َمةَ(؛ فهو أمي  لم يعلمه بشر، ولكن من  هللا عليه بالعلم الوهبي  كأ ح 
يد  َوٱلأ ه ۥ َشد 

م:  ] يالن جأ ق َوىَٰ  [ 5ٱلأ

يٗما] يالنساء:    َك َعظ  ل  ٱّلِل   َعلَيأ لَم ُۚ َوَكاَن فَضأ [، وقال وَوَما  113وقال وَوَعل َمَك َما لَمأ تَك ن تَعأ

ين َك]يالعنكبوت:   طُّه  ب يَم  تَاٍب َواَل تَخ  ن  ك  ن  قَب ل ه  م  [، وفي هذه اآلية ذهب  48ك ن َت تَت ل و م 

ض المفسرين ومنهم الشعراوي إلى التدقيق في معنى )من قبله( فأجازوا القول بأن بع

النبي صلى هللا عليه وسلم ع ل م القراءة والكتابة بعد نزول الوحي، يقول الشعراوي رحمه  

ن قَب ل   ن قَب ل ه ] لها عجائب في كتاب هللا منها هذه اآلية: وَوَما ك نَت تَت ل وا  م  ه   هللا: "وكلمة وم 

ين َك ...] يالعنكبوت:   طُّه  ب يَم  تَاٍب َوالَ تَخ  ن ك  ن قَب ل ه ] : أي  48م  [ فيقول بعض العارفين وم 

من قبل نزول القرآن عليك، وهذا القول وقَب ل ه ] يدل على أنه من الجائز أن يكون رسول  

زول القرآن عليه، حتى ال  هللا َصل ى َّللا   َعلَي ه  َوَسل م َ قد علم كيف يقرأ وكيف يكتب بعد ن 

 .(2) يكون في أمته من هو أحسن حااًل منه في أي شيء، أو في خصلة من خصال الخير"

ة أ مي ة  ال نك تب وال   أما عن أمية أمته صلى هللا عليه وسلم في حديث الشيخين: "نحن أ م 

ب" س  فيحمل على الغالب األعم ال على الشمول؛ فثمة من ع رف بالكتابة في الجاهلية    (3)َنح 

قبل إسالمه، وما قصة إسالم سيدنا عمر عنا ببعيدة؛ فما إن قرأ في الصحيفة أوائل سورة  

 .(4) طه حتى أقبل على النبي صلى عليه وسلم ليعلن إسالمه بين يديه

واألنصار بالكتابة، ومنهم الخلفاء األربعة    هذا وقد اشتهر بعض الصحابة من المهاجرين

وغيرهم رضي هللا عنهم أجمعين، واتخذ النبي منهم كتبة للوحي، وكان من أوائلهم سيدنا 

 
 .12/34ابن منظور، لسان العرب: )أ م م(  (1)

الخواطر، د.ط، مطابع   –، تفسير الشعراوي 1991هييي(، 1418الشعراوي، محمد متولي )  (2)

 .18/11219أخبار اليوم، مصر: 

 .2/761. وانظر: النيسابوري، صحيح مسلم:  3/27خاري، صحيح البخاري:  الب (3)

، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم  1955هيييي(،   213ابن هشام، عبد الملك )  (4)

 .1/345، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر: 2األبياري وعبد الحفيظ الشلبي، ط
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ل    عثمان؛ فقد روى اإلمام أحمد بن حنبل عن سيدنا عثمان قوله في يده: "أََما َوَّللا   إ ن َها أَلَو 

فَص َل" ٍ قَد  َخط ت  ال م  َكف 
، ويقول ابن حجر: "كتب الوحي لرسول هللا صلى هللا عليه  (1)

وسلم جماعة غير زيد بن ثابت أما بمكة فلجميع ما نزل بها ألن زيد بن ثابت إنما أسلم  

بعد الهجرة وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب  

وأربعين كاتبًا للنبي ذكرهم في )نظم الدرر    ، وقد أحصى العراقي اثنين(2)  بالم العهد"

 . (3) السنية في السير الزكية(

فحفظ هللا كالمه المنزل على قلب رسوله صلى هللا عليه وسلم كتابة وقراءة؛ أما القراءة  

فبتلق ي الصحابة والتحم ل مشافهة عن الرسول صلى هللا عليه وسلم، وأما الكتابة فبإمالء 

يجيدون   من  على  من  النبي  واستيثاقه  الوحي،  نزول  فور  الكرام  من صحابته  الكتابة 

المكتوب، وإقراره قبل إعالنه على الناس، من ذلك ما رواه الطبراني عن زيد بن ثابت 

َي ل َرس ول  َّللا   َصل ى هللا  َعلَي ه  َوَسل َم، َوَكاَن »إ ذَا َنَزَل  ت ب  ال َوح  رضي هللا عنه قال: "ك ن ت  أَك 

ل   َعلَي   َي َعن ه «، فَك ن ت  أَد خ  ، ث م  س ر   َمان  ث َل ال ج  يدًا م  َق َعَرقًا َشد  يدَة ، َوَعر  ه  أََخذ ت ه  ب َرَحاء  َشد 

ل ي تَن َكس   ج  ، فََما أَف َرغ  َحت ى تََكادَ ر  ل ي َعلَي  ت ب  َوه َو ي م  س َرةٍ، فَأَك  عَة  ال َكت ف  أَو  ك  ر  َعلَي ه  ب ق ط 

ن  ث   ه ، م  ل ي أَبَدًا، فَإ ذَا فََرغ ت  قَاَل: »اق َرأ ه «، فَأَق َرؤ  ج  ي َعلَى ر  ش  ، َوَحت ى أَق وَل: اَل أَم  آن  قَل  ال ق ر 

" ج  ب ه  إ لَى الن اس  ر  فَإ ن  َكاَن ف يه  َسق ط  أقَاَمه ، ث م  أَخ 
، أو تكون الكتابة عقب نزول الوحي  (4) 

بتدوين ما نزل أمامه، كالذي جاء في صحيح البخاري: "َعن  باستدعاء أحد الكتبة وأمره  

ن يَن...]، قَاَل الن ب يُّ َصل ى هللا  َعلَي   م  ؤأ م 
َن ٱلأ د وَن م  ع  قََٰ ي ٱلأ تَو  : وال  َيسأ ا َنَزلَت  ، قَاَل: لَم  ه   الَبَراء 

ح  َوالد َواة  َوالَكت   و 
ب الل  ئ   َول َيج  ث م  قَاَل: "  - أَو  الَكت ف  َوالد َواة     - ف   َوَسل َم: »اد ع  ل ي َزي دًا   »

 
، فضييائل الصييحابة،  1983هييييييي(،    241مد بن حنبل )الشيييباني، أبو عبد هللا أحمد بن مح  (1)

 .1/470، مؤسسة الرسالة، بيروت:  1تحقيق: د. وصي هللا محمد عباس، ط

هيييي، فتح الباري شرح  1379هيييي(،    852ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي )  (2)

صييييحيح البخياري، رقم كتبيه وأبوابيه وأحياديثيه: محميد فؤاد عبيد البياقي، دار المعرفية، بيروت:  

9/22. 

، ألفية  2010هييييي(،    806العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي )  (3)

نظم الدرر السيينية في السييير الزكية، تحقيق: طارق بن سييعيد بن سييالم آلعبد   -لنبوية  السيييرة ا

. وانظر: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف  243-239م:  2010، دار اللؤلؤة، بيروت،  1الحميد، ط

، االستيعاب في معرفة األصحاب، تحقيق: علي محمد 1992هيييي(،    463بن عبد هللا بن محمد )

 .69-1/68الجيل، بيروت:  ، دار 1البجاوي، ط

هيييي(، د.ت، المعجم األوسط، تحقيق:  360الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب )  (4)

طارق بن عوض هللا بن محمد وعبد المحسين بن إبراهيم الحسييني، د.ط، دار الحرمين، القاهرة:  

2/257. 
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د وَن...] يالنساء:  ع  قََٰ ي ٱلأ تَو  ت ب  وال  َيسأ ، وكان صلى هللا عليه وسلم ينهاهم عن (1)  ["95اك 

كتابة ما سواه معه؛ فقد ورد في صحيح مسلم: " عن أبي سعيد الخدري، أن رسول هللا  

صلى هللا عليه وسلم قال: " ال تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا  

 . (2)  عني، وال حرج،..."

ها جبريل أمين وقد بلغت هذه األلواح التي ك تبت بين يدي ا لنبي صلى هللا عليه وسلم وأقر 

مع القرآن بين لوحين في عهد أبي بكر رضي هللا  الوحي أعلى درجات الوثاقة، وعنها ج 

عنه، بعد أن استشهد كثير من الحفظة في حروب الردة، فقد روى البخاري َعن  َزي د  ب ن   

َك قَد  ثَاب ٍت رضي هللا عنه، "... قَاَل َزي د : قَاَل أَب و   م  ، الَ َنت ه  ل  َشابٌّ َعاق ل  ٍر: »َوإ ن َك َرج  بَك 

َمع ه «، قَاَل َزي د   آَن، فَاج  َم، فَتَتَب ع  الق ر 
َي ل َرس ول  َّللا   َصل ى هللا  َعلَي ه  َوَسل  ت ب  الَوح  :  ك ن َت تَك 

بَال  َما َكانَ  َن الج  :    فََوَّللا   لَو  َكل فَن ي نَق َل َجبٍَل م  ، ق ل ت  آن  ع  الق ر  ن  َجم  فَن ي م 
ا َكل  م  ب أَث قََل َعلَي  م 

ٍر: »ه َو َوَّللا    «،  َكي َف تَف عاَلَن  َشي ئًا لَم  يَف عَل ه  َرس ول  َّللا   َصل ى هللا  َعلَي ه  َوَسل َم؟ قَاَل أَب و بَك   َخي ر 

َراَجعَت ي َحت ى َشَرَح َّللا    ٍر َوع َمَر، فَلَم  َيَزل  َيح ثُّ م  ي َشَرَح َّللا   لَه  َصد َر أَب ي بَك  ي ل ل ذ   َصد ر 

د ور    قَاع  َوالل  َخاف  َوص  َن الع س ب  َوالر   َمع ه  م  آَن، أَج  ذ ي َرأَيَا، فَتَتَب ع ت  الق ر 
َوَرأَي ت  ف ي ذَل َك ال 

" َجال  الر  
  (3) . 

بشيء من القرآن شاهدين على كتابته بين    وكان أن اشترط سيدنا أبو بكر على من يأتي

َوةَ، َعن  أَب يه   َشام  ب ن  ع ر  يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، روى ابن أبي داود َعن  ه 

يَع فَقَاَل ل ع مَ  آن  أَن  َيض  ٍر َعلَى ال ق ر  َمئ ٍذ فََرَق أَب و بَك  اء  َيو  تََحر  ال قَت ل  ب ال ق ر  ا اس   ب ن  رَ قَاَل: "لَم 

ن    ٍء م  دَي ن  َعلَى َشي  د  فََمن  َجاَءك َما ب َشاه  ال َخط اب  َول َزي د  ب ن  ثَاب ٍت: »اق ع د وا َعلَى بَاب  ال َمس ج 

ت بَاه « تَاب  َّللا   فَاك  ومعنى هذا الحديث، وهللا أعلم: من جاءكم    ، يقول السخاوي شارًحا: "(4)ك 

لذي ك تب بين يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بشاهدين على شيء من كتاب هللا ا

 .(5)وإال فقد كان زيد جامعًا للقرآن"

 
 .6/184البخاري، صحيح البخاري:   (1)

هيييييي( د.ت، المسييند الصييحيح،   261مسييلم بن الحجاج أبو الحسيين القشيييري النيسييابوري )  (2)

 .4/2298تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت:  

 .9/74البخاري، صحيح البخاري:   (3)

هيييييي(،   316ابن أبي داود، أبو بكر عبد هللا بن سييليمان بن األشييعث األزدي السييجسييتاني )  (4)

 .51، دار الفاروق الحديثة، القاهرة:  1ط  ، كتاب المصاحف، تحقيق: محمد بن عبده، 2002

، جمال 1997هييييي(،    643السخاوي، أبو الحسن علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد )  (5)

، دار المأمون للتراث،  1القراء وكمال اإلقراء، تحقيق: د. مروان العطي ة ود. محسييين خرابة، ط

 .161بيروت:   –دمشق 
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وقد است ثني من شرط الشاهدين خزيمة بن ثابت األنصاري لجع ل  النبي صلى هللا عليه  

َوَسل َم: »َمن   وسلم شهادته بشهادتين في حادثة مشهورة، فَقَاَل َرس ول  َّللا   َصل ى هللا  َعلَي ه   

ب ه « فََحس  َزي َمة   َعلَي ه  خ  دَ  َشه  أَو   َزي َمة ،  لَه  خ  دَ  َشه 
ر  س وَرة   (1) ف ي آخ  يقول زيد: "فََوَجد ت    ،

] يالتوبة:   ك م  ن  أَن ف س  : ولَقَد  َجاَءك م  َرس ول  م  َبة  َزي َمةَ، أَو  أَب ي  128الت و  َها َمَع خ  ر  [. إ لَى آخ 

َزي َمةَ  ٍر َحيَاتَه ، َحت ى تََوف اه  َّللا   َعز  خ  ن دَ أَب ي َبك  ت َها ف ي س وَرت َها، َوَكاَنت  الصُّح ف  ع  ، فَأَل َحق 

ن دَ َحف َصةَ ب ن ت  ع َمَر" ن دَ ع َمَر َحيَاتَه ، َحت ى تََوف اه  َّللا  ، ث م  ع  ، ث م  ع  َوَجل 
 (2). 

ب  أبي  يجمع مصحف  أن  البديهي  باألحرف ومن  النبي  على  أنزلت  آيات  بشروطه  كر 

هما هللا رسوله وأمين الوحي جبريل عليه السالم،  السبعة ورسمت بين يديه برسمين أقر 

ه َما] يالكهف:  نأ َها] ووم   نأ ٗرا م   دَن  َخيأ  [. 36كقوله تعالى: وأَلَج 

ساخ مصحف  وفي زمن عثمان رضي هللا عنه اختلف الناس في القراءة؛ فأمر عثمان باستن 

أبي بكر في مصاحف أرسلها إلى األمصار ومع كل مصحف قارئ يعلم الناس، جاء في  

َم  ، قَد  ذَي فَةَ ب َن اليََمان  َهاٍب، أَن  أََنَس ب َن َمال ٍك، َحد ثَه : أَن  ح  صحيح البخاري: "َحد ثَنَا اب ن  ش 

َل الش أ م  ف ي فَ  ي أَه  ، فَأَف َزَع  َعلَى ع ث َماَن َوَكاَن ي غَاز  َراق  ل  الع  ين َيةَ، َوأَذ َرب يَجاَن َمَع أَه  م  ت ح  أَر 

ه  األ م   ك  َهذ  ن يَن، أَد ر  م  ؤ  يَر الم  ذَي فَة  ل ع ث َماَن: يَا أَم  ت الَف ه م  ف ي الق َراَءة ، فَقَاَل ح  ذَي فَةَ اخ  ةَ قَب َل  ح 

ت الََف اليَه و تَاب  اخ  تَل ف وا ف ي الك  ل ي  أَن  َيخ  س  َسَل ع ث َمان  إ لَى َحف َصةَ: »أَن  أَر  د  َوالن َصاَرى، فَأَر 

َسلَت  ب َها َحف َصة  إ لَى ع ث َماَن،  «، فَأَر  دَُّها إ لَي ك  ، ث م  َنر  ف  َها ف ي الَمَصاح  ف  َنن َسخ  إ لَي نَا ب الصُّح 

َبي   ب َن ثَاب ٍت، َوَعب دَ َّللا   ب َن الزُّ ث   فَأََمَر َزي دَ  َمن  ب َن الَحار  ح  ، َوَعب دَ الر  ب َن العَاص  يدَ  ، َوَسع  ر 

" ف  وَها ف ي الَمَصاح  َشاٍم فََنَسخ  ب ن  ه 
 (3). 

واخت لف في عدة المصاحف التي استنسخها عثمان من مصحف أبي بكر؛ فهي عند الداني  

عنه لما كتب  أربعة: "قال أبو عمرو: أكثر العلماء على أن عثمان بن عفان رضي هللا  

، وروى ابن  (5) والمشهور عند السيوطي أنها خمسة، (4) المصحف جعله على أربع نسر"

 
، مسييند ابن أبي 1997هيييييي(،    235 بن محمد بن إبراهيم )ابن أبي شيييبة، أبو بكر عبد هللا  (1)

، دار الوطن، الرياض:  1شيييبة، تحقيق: عادل بن يوسييف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي، ط

1/37. 

 .9/74البخاري، صحيح البخاري:   (2)

 .6/183البخاري، صحيح البخاري:   (3)

 .19الداني، المقنع:   (4)

، اإلتقان في علوم 1974هي(، 911ن عبد الرحمن بن أبي بكر )انظر: السيوطي، جالل الدي  (5)

القرآن، تحقيق: محميد أبو الفضيييييل إبراهيم، د.ط، الهيئية المصييييريية العيامية للكتياب، القياهرة:  

1/211. 
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َف   ا َكتََب ع ث َمان  ال َمَصاح  أبي داود عن أبي حاتم السجستاني أنها سبعة، وذلك في قوله: »لَم 

دًا إ لَ  َف، فَبَعََث َواح  آَن، َكتََب َسب عَةَ َمَصاح  يَن َجَمَع ال ق ر  ، َوآَخَر  ح  ى َمك ةَ، َوآَخَر إ لَى الش ام 

يَنة    ب ال َمد  إ لَى ال ك وفَة ، َوَحَبَس  َرة ، َوآَخَر  إ لَى ال َبص  ، َوآَخَر  َري ن  إ لَى ال َبح  ، َوآَخَر  إ لَى ال يََمن 

دًا« ، وهي كذلك عند ابن الجزري سبعة غير المصحف الذي أمسكه سيدنا عثمان  (1) َواح 

 . (2)له اإلمام، فتكون عدتها ثمانية مصاحف عثمانية ، ويقاللنفسه

ق عثمان رضي هللا عنه اآليات التي تكرر نزولها وتعدد رسمها بين مصاحف   وكان أن فر 

األمصار؛ فمثاًل آية الكهف رسمت في بعضها باإلفراد، وبعضها اآلخر بالتثنية، يقول 

نقَلَٗبا﴾ بزيادة  الداني: "وفي الكهف في مصاحف أهل المدينة ومكة والشا ه َما م  نأ ٗرا م   م ﴿َخيأ

على  ميم  بغير  َها﴾  نأ ﴿م   العراق  أهل  مصاحف  سائر  وفي  التثنية،  على  الهاء  بعد  ميم 

 .(3)التوحيد"

وبعث مع كل مصحف قارئًا يعلم أهل ذلك المصر فكان المغيرة بن شهاب مقرئ الشام،  

مقرئ البصرة، وعبد هللا بن  وأبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة، وعامر بن قيس  

السائب مقرئ مكة، زيد بن ثابت مقرئ المدينة المنورة؛ فكانوا ي قرئون الناس بما قرؤوا  

ذت القراءات السبع والعشر.   عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وعنهم أ خ 

  وبهذا نخلص إلى أن الرسم كان منذ بدء الوحي وآياته األولى التي تبي ن أنه عل م بالقلم، 

وبتقرير النبي صلى هللا عليه وسلم وإقرار أمين الوحي جبريل عليه السالم، وكذلك كانت  

بالتلقي والمشافهة من النبي صلى هللا عليه وسلم عن جبريل   القراءة باألحرف السبعة 

ب يٖن] يالحجر:  َءاٖن مُّ تََٰب  َوق رأ ك  ت  ٱلأ َك َءاَيَٰ  [. 1عليه السالم، فكانت وت لأ

بينا أننا نؤيد الرأي القائل بتوقيف الرسم العثماني والقراءات القرآنية، وأن كليهما من  

أن  السالم، وكان  الوحي جبريل عليه  أمين  النبي صلى هللا عليه وسلم وتحت إشراف 

لعثمانية ولو احتمااًل، وموافقة  اشترط العلماء لصحة القراءة موافقة رسم أحد المصاحف ا

 .(4)العربية ولو بوجه، والرواية عن النبي صلى هللا عليه وسلم بسند صحيح متصل

 
هيييييي(،   316ابن أبي داود، أبو بكر عبد هللا بن سييليمان بن األشييعث األزدي السييجسييتاني )  (1)

 .133، دار الفاروق الحديثة، القاهرة:  1، كتاب المصاحف، تحقيق: محمد بن عبده، ط2002

، نشر القراءات العشر، تحقيق: د. 2018هييي(،   833انظر: ابن الجزري، محمد بن محمد )  (2)

 .1/111، دار الغوثاني، بيروت: 1طأيمن رشدي سويد،  

 .108الداني، المقنع:   (3)

 .1/117انظر: ابن الجزري، نشر القراءات العشر:  (4)



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

100 

 

حتى   بعض  دون  القراءات  بعض  مع  بالحذف  كلمات  رسم  المصاحف  في  توافق  وقد 

فوه بما يومئ إلى قراءة أو أكثر خالفًا لباقي   اصطلح العلماء عليه بالحذف اإلشاري، وعر 

لقراءات، ومن الحذف عندهم أيًضا الحذف اختصاًرا، وهو ما يط رد في نظائره كحذف  ا

يَن]، وكذلك الحذف اقتصاًرا على كلمات  ف ظ  َحَٰ يَن] ووٱلأ لَم  عََٰ ألف جموع السالمة مثل وٱلأ

حذف إشارة    دون كلمات، يقول ابن نجاح: "وقسم علماء الرسم الحذف إلى ثالثة أقسام:

إلشارة إلى قراءة أخرى في الكلمة...، وحذف اختصار، وهو الذي  يكون المقصود منه ا

يكون مط ردًا في جميع الكلمات المتناظرة...، وحذف اقتصار، وذلك كأن يرد الحذف في  

، والذي يعنينا في هذا الجانب التطبيقي  (1)كلمة بعينها دون نظائرها في كل القرآن الكريم"

ض القراءات دون بعض، وقد أحصينا منه في سورة  إنما هو الرسم حينما يكون إشارة لبع

 الكهف إحدى عشرة كلمة، وهي: 

ين  ...﴾   في قوله تعالى: ﴿َوتََرى - يَم 
مأ ذَاَت ٱلأ ف ه  َور  َعن َكهأ َس إ ذَا َطلَعَت ت َزَٰ ٱلش مأ

ف:   [. 17يالَكهأ

اتفاقًا، نص  على ذلك   الكلمة في المصاحف بحذف األلف  سمت  ، (2) الداني في مقنعهر 

﴾ بغير ألف بين الزاي  مأ ف ه  وكذلك ابن نجاح في مختصره، إذ يقول: "وكتبوا ﴿تزور َعن َكهأ

 .(3)والواو، على أربعة أحرف، واجتمعت على ذلك المصاحف فلم تختلف"

فق رئت بحذف  أما القراءة فتعدد أداؤها رواية في المتواتر من القراءات على ثالثة أوجه؛  

َورُّ األلف، وبإثباتها مع تخفيف الزاي وتثقيلها، يقول الداني في التيسير:   "ابن عامر ﴿تَز 

بعدها،  وألف  مخففة  الزاي  بفتح  والكوفيون  الراء،  وتشديد  الزاي  بإسكان   ﴾ مأ ف ه  َكهأ َعن 

، وإلى مثل ذلك ذهب ابن الجزري مع إضافة  (4) اقون يشددون الزاي ويثبتون األلف"والب 

﴾  : فقرأ ابن عامر ويعقوب:  ﴾تزور﴿  واختلفوا فييعقوب من القراء العشرة فقال: "  َورُّ ﴿تَز 

الزاي   بفتح  الكوفيون  وقرأ   .) َمرُّ )تَح  مثل  ألف  غير  من  الراء  وتشديد  الزاي  بإسكان 

 
م، مختصيير التبيين لهجاء التنزيل، تحقيق  2002هيييييي(، 496أبو داود، سييليمان بن نجاح )  (1)

ر شيرشيال، ط الشيريف،  ، مجمع الملك فهد لطباعة المصيحف  1ودراسية: أحمد بن أحمد بن معم 

 .3/804المدينة المنورة:  

هييييييي(، د.ت، المقنع في رسييم مصيياحف  444انظر: الداني، أبو عمرو عثمان بن سييعيد )  (2)

 .189األمصار، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، د.ط، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة:  

 .3/804أبو داود، مختصر التبيين:   (3)

، التيسير في القراءات السبع، تحقيق:  1930هييي(، 444) الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد  (4)

 .98، مطبعة الدولة لجمعية المستشرقين األلمانية، إستانبول:1اوتو يرتزل، ط
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بعده وألف  يوتخفيفها  الباقون:  وقرأ  الراء.  وتخفيف  َور  ﴿ا  شددوا  ﴾ تَز َٰ أنهم  إال  كذلك   ]

 .(1) الزاي"

﴾ على وزن )تحمار   رُّ َوَٰ ﴾ على وزن  وفي غير القراءات العشر ق رئت ﴿تَز  ر  ( وكذلك ﴿تََزو 

ر(، يقول ابن الجوزي: "وقرأ أ بي  بن كعب، وأبو مجلز، وأبو رجاء، والجحدري:   )تكو 

« بإسكان الزاي، وبألف ممدودة بعد الواو من غير همزة، مشددة الراء... وقرأ   َوارُّ »تَز 

ال وتشديد  والزاي  التاء  بفتح   » ر  ال: »تََزو  الس م  وأبو  الجوزاء،  المفتوحة خفيفة  أبو  واو 

ر« والمعنى: تميل أو تعدل" اء، مثل: »تكو  الر 
 (2). 

ال   الس م  الجوزاء وأبي  ابن عامر ويعقوب وأبي  قراءة  يتوافق مع  الرسم  أن  والمالحظ 

فيكون حذف األلف من الرسم إشارة إلى قراءاتهم دون باقي القراءات. وجدير بالذكر أن  

غير أن إدراجها في الرسم اإلشاري    ،(3) ف اختصاًرامع ما حذفت منه األل   الداني جعلها

 كما رأينا أولى، وهللا أعلم.

ب رأ  - يد وَن  في قوله تعالى: ﴿َوٱصأ ي   ي ر  عَش 
ة  َوٱلأ غَدَوَٰ ع وَن َرب ه م ب ٱلأ يَن يَدأ َسَك َمَع ٱل ذ  نَفأ

َهه ۥۖ ...﴾ ف:  َوجأ  [. 28يالَكهأ

كل   في  "ورسموا  الداني:  يقول  اتفاقًا،  األلف  بحذف  المصاحف  في  الكلمة  سمت  ر 

ة ﴾" غَدَوَٰ ، وذكر مثل ذلك ابن نجاح  (4) المصاحف األلف واًوا في ... األنعام والكهف ﴿ب ٱلأ

في   الذي  ومثله  اللفظ،  في  الموجودة  األلف،  مكان  بالواو  ة ﴾  غَدَوَٰ ﴿ب ٱلأ "وكتبوا:  فقال: 

 . (5) الكهف"

وألف    ت الكلمة أداًء بطريقتين: إحداهما قراءة الجمهور )بالغداة( بفتح الغين والدال،وقرئ 

ابن عامر ومن وافقه من غير العشرة )بالغ د َوة( توافق  بعدها في اللفظ، والثانية قراءة  

 
، وانظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبيد 4/2437ابن الجزري، نشيييير القراءات العشيييير:    (1)

تحقيق: عبد الرزاق هيييييي، زاد المسييير في علم التفسييير،  1422هيييييي(، 597الرحمن بن علي )

هييييي(، 745، وأبو حيان، محمد بن يوسيف )5/117، دار الكتاب العربي، بيروت: 1المهدي، ط

، دار الفكر، بيروت:  1هيييييي، البحر المحيط في التفسيير، تحقيق: صيدقي محمد جميل، ط1420

، إتحاف  2006هييييي(، 1117، والدمياطي  الشيهير بالبناء، شيهاب الدين أحمد بن محمد )6/104

، دار الكتب العلمية،  3الء البشير في القراءات األربعة عشير، وضيع حواشييه: أنس مهرة، طفضي

 .364بيروت:  

 .3/70ابن الجوزي، زاد المسير: (2)

 .189انظر: الداني، المقنع:   (3)

 .60الداني، المقنع:   (4)

 .3/485أبو داود، مختصر التبيين:   (5)
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الرسم مع ضم الغين وإسكان الدال وفتح الواو، يقول أبو حيان: "وقرأ الجمهور )بالغداة(،  

عامر وأبو عبد الرحمن ومالك بن دينار والحسن ونصر بن عاصم وأبو رجاء  وقرأ ابن 

 . (1) العطاردي )بالغ د َوة("

هذا، وقد علل الداني رسمها بالواو بالتفخيم ومراد األصل إذ أدرجها في "باب ذكر ما  

، وقد رأينا أن بين قراءة ابن عامر (2) رسمت األلف واًوا على لفظ التفخيم ومراد األصل"

الكلمة   رسم  تصنيف  نرى  ولذا  القراءات؛  لباقي  خالفًا  الرسم،  مع  تطابقًا  وافقه  ومن 

ة ﴾ غَدَوَٰ  في الرسم اإلشاري أَولى، وهللا أعلم.  ﴿ب ٱلأ

أقسام  من  جعلوها  الحذف حين  على  اإلشارة  قصروا  الرسم  علماء  أن  بالذكر  وجدير 

المارغني: كقول  إشارة،    الحذف،  حذف  أقسام،  ثالثة  المصاحف  في  الواقع  "الحذف 

ة ﴾ يبين أن اإلشارة تكون بالحذف  (3)وحذف اختصار، وحذف اقتصار" غَدَوَٰ ، ورسم ﴿ب ٱلأ

ى بالرسم اإلشاري حين تشير الكلمة برسمها إلى قراءة أو أكثر   وغيره، واألَولى أن ي سم 

ر بأن  من دون سائر القراءات، غير أنه في النفس من هذ ه التسمية شيء؛ إذ إنها ت شع 

 الرسم تابع للقراءة منقاد لها.

نقَلَٗبا﴾ - م  َها  نأ م   ٗرا  َخيأ دَن   أَلَج  َرب  ي  إ لَىَٰ  دتُّ  د  رُّ َولَئ ن  قَآئ َمٗة  ٱلس اَعةَ  أَظ نُّ    ﴿َوَمآ 

ف:   [. 36يالَكهأ

سمت  اختلفت المصاحف العثمانية في رسم الكلمة؛ ففي بعض َها﴾، وفي غيرها  ﴿ها ر  نأ م 

ٗرا  ﴿رسمت   ه َما﴾، يقول الداني: "وفي الكهف في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام ﴿َخيأ نأ م 

نقَلَٗبا﴾ بزيادة ميم بعد الهاء على التثنية، وفي سائر مصاحف أهل العراق   ه َما م  نأ َها﴾م   نأ  ﴿م  

 .(4) بغير ميم على التوحيد"

والكوفيون   البصري  فقرأ  مصحفه؛  بحسب  كل  األداء  في  القراء  اختلف  ذلك  وعلى 

"وقرأ ابن الزبير بالتوحيد خالفًا لباقي العشرة ومن وافقهم على التثنية، يقول أبو حيان: 

بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر ونافع   وزيد بن علي  وأبو 

 
 .4/521أبو حيان، البحر المحيط:   (1)

 .60الداني، المقنع:   (2)

هيييييي، دليل الحيران على مورد الظمآن،  1326هيييييي(،  1349المارغني، إبراهيم بن أحمد )  (3)

 .66المطبعة العمومية، تونس:  

 .108الداني، المقنع:   (4)
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ه   نأ ﴿م   عامر  وابن  كثير  في    َما﴾وابن  وكذا  الجنتين،  على  الضمير  وعود  التثنية  على 

َها﴾ على التوحيد وعود  نأ مصاحف مكة والمدينة والشام. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو ﴿م  

 .(1) الضمير على الجنة المدخولة وكذا في مصاحف الكوفة والبصرة"

ختالف في  وهذا نوع من االختالف غير الذي سبق؛ إذ االختالف في األداء يوازي اال

ر بأن القراءة تابعة للرسم،  المصاحف، وتوافقت قراءة كل مصر مع مصحفه، وهذ ي شع 

بسنده   السابق  الالحق عن  يتلقاه  مت بعة  سن ة  للرسم ألنه  تابعًا  يكون  أن  لألداء  كان  وما 

المتصل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، وكذلك ما كان للرسم أن يكون تابعًا للقراءة نظًرا  

ةَ]؛ فثبت استقالل  الت  َكوَٰ ةَ] ووٱلز  لَوَٰ فاق القراء على أداء كلمات خالفًا لرسمها مثل: وٱلص 

األداء عن الرسم والرسم عن األداء، وأنهما متوازيان، يتفقان أو يختلفان تبعًا للتوقيف 

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم. 

بأ  - ر  ٱلدُّنأ  ﴿َوٱضأ ة   َحَيوَٰ ٱلأ ثََل  م  َنبَات  لَه م  ب هۦ   تَلََط  فَٱخأ ٱلس َمآء   َن  م  ه   َنَٰ أَنَزلأ َكَمآٍء  يَا 

ح  ... َيَٰ وه  ٱلر   ر  يٗما تَذأ بََح َهش  ض  فَأَصأ َرأ ف: ٱألأ  [. 45﴾ يالَكهأ

﴿ األلف  بإثبات  وجهين:  على  الكلمة  رسم  في  المصاحف  يَاح  اختلفت  وبحذفها  ٱلر    ،﴾

﴿﴾ يح  والدانيٱلر   إحداهما:  ،  مرتين:  فقال:    ذكرها  اختصاًرا  األلف  منه  حذفت  ما  تحت 

﴾"﴿"وفي الكهف... و ح  َيَٰ وه  ٱلر   ر  تَذأ
، والثانية: ذكرها تحت ما اختلفت فيه مصاحف أهل  (2)

﴾ ﴿األمصار فقال: "وفي بعض المصاحف   يَاح  ﴾ بغير ألف، وفي بعضها ﴿ٱلر   يح  وه  ٱلر   ر  تَذأ

 .(3)بألف"

إذ   مطلقة؛  هنا  عمرو  أبي  من  وعبارة  األلف  أثبتت  التي  المصاحف  تمييز  من  تخلو 

في   فقال: "وكتبوا  المدينة  بأهل  الحذف  فخص   نجاح  ابن  أما  حذفتها،  التي  المصاحف 

يح ﴾ بغير   يف  ٱلر   ر  مصاحف أهل المدينة من روايتنا عن نافع بن أبي نعيم المدني: ﴿َوتَصأ

هنا، مواضع:  خمسة  في  والحاء  الياء  بين  إبراهيم،    ألف  والفرقان،  وفي  والكهف، 

 .(4) والشورى"

 
 .6/120أبو حيان، البحر المحيط:   (1)

 .21الداني، المقنع:   (2)

 .96الداني، المقنع:   (3)

 .2/234أبو داود، مختصر التبيين:   (4)
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فالجمع بإثبات األلف لغير حمزة  أما القراءات في هذه الكلمة فجاءت بالجمع واإلفراد؛  

والكسائي وخلف ومن وافقهم من غير العشرة؛ إذ إن هؤالء رووها بالحذف على اإلفراد،  

﴾ بالتوحيد حمزة والكسائي وخلف" يح  جاء في اإلتحاف: "وقرأ ﴿ٱلر  
ويقول أبو حيان:    ،(1)

وابن محيصن   ليلى  أبي  وابن  واألعمش وطلحة  والنخعي  والحسن  بن علي  زيد  وقرأ 

"﴾ يَاح  وه  ٱلر   ر  ﴾ على اإلفراد. والجمهور ﴿تَذأ يح  وخلف وابن عيسى وابن جرير: ﴿ٱلر  
(2). 

اختالف   فإن  الكوفة  مصحف  في  المرسوم  على  ينص ا  لم  نجاح  وابن  الداني  أن  ومع 

زة والكسائي عن عاصم وكلهم كوفيون ومصحفهم واحد ي عض د ما ذكرناه  األخوين حم

سابقًا من استقالل الرسم عن القراءة والقراءة عن الرسم وأن كال  منهما توقيف عن النبي 

صلى هللا عليه وسلم سواء اتفقا أم اختلفا، وال يسعنا في هذه اآلية وأمثالها من اختالف  

 يشير إلى قراءة مخصوصة.  بأن الرسمسعنا القول الكوفيين ومصحفهم واحد، ال ي 

وللخروج من توه م تبعية الرسم للقراءة أو العكس نقترح مصطلح )الرسم التوافقي( بداًل  

من حذف اإلشارة أو الرسم اإلشاري؛ أي أن هذا الرسم يتوافق مع هذه القراءة أو تلك،  

بين   الكلمة  إن  إذ  اآلخر؛  على  أسبقية  وسلم  وليس ألحدهما  عليه  النبي صلى هللا  يدي 

سمت، ومن فمه الشريف س معت وعنه بالقراءتين ن قلت، وما كان جبريل أمين الوحي   ر 

 عن ذلك ببعيد، وبين اختالف الرسم وتعدد القراءة ال بد من توافٍق مع بعضها دون بعض. 

آ  - ض  وَ  ﴿م  َرأ ت  َوٱألأ َوَٰ َق ٱلس َمَٰ َهدتُّه مأ َخلأ مأ ...﴾أَشأ ه  َق أَنف س  ف:  اَل َخلأ  [. 51يالَكهأ

﴾ بالتاء، غير أن القراءة كانت على وجهين،  َهدتُّه مأ لم تذكر كتب الرسم خالفًا في رسم ﴿أَشأ

بنون  العشرة  غير  من  وافقه  ومن  جعفر  أبي  وقراءة  للرسم،  الموافقة  الجمهور  قراءة 

آ  هَ  العظمة، يقول أبو حيان: "وقرأ الجمهور ﴿م  ﴾ بتاء المتكلم، وقرأ أبو جعفر وشيبة  أَشأ دتُّه مأ

آ  ﴾ بنون العظمة" والسختياني وعون العقيلي وابن مقسم: ﴿م  َهدناه مأ فالرسم بحذف  ،  (3) أَشأ

األلف ومن غير نقط ﴿اسهدىهم﴾ يتوافق مع قراءة الجمهور، ويحتمل قراءة أبي جعفر 

 ومن وافقه. 

 

 
، إتحاف فضالء البشر:   (1)  .367الدمياطي 

 .6/126أبو حيان، البحر المحيط:   (2)

،  4/2440، وانظر: ابن الجزري، نشير القراءات العشير:  6/129أبو حيان، البحر المحيط    (3)

، إتحاف فضالء البشر:  والدمياطي 
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ٖس ...﴾ ﴿فَٱنَطلَقَا - ر  نَفأ  ب غَيأ
ي ةََۢ ٗسا َزك  َت نَفأ ٗما فَقَتَلَه ۥ قَاَل أَقَتَلأ ٓ إ ذَا لَق يَا غ لََٰ ف:   َحت ىَٰ يالَكهأ

74.] 

الكهف...   "وفي  فقال:  اختصاًرا  األلف  منه  حذفت  ما  تحت  الكلمة  الداني  ٗسا  ﴿ذكر  نَفأ

"﴾ َيةََۢ أحدهما من الصواب، أحدهما لليزيدي ، ثم ذكر بسنده قولين متعارضين ال يخلو  (1)َزك 

﴾ قال هي مكتوبة باأللف في   َيةََۢ ٗسا َزاك  والثاني لنافع المدني، فقال: "اليزيدي في قوله ﴿نَفأ

مصاحف أهل المدينة وأهل مكة. وحدثنا أحمد بن عمر قال ... حدثنا قالون عن نافع أنها  

ألف" بغير  فقا(2)مكتوبة  نافع  الحذف عن  داود  أبو  َيةَ﴾ ﴿"ل:  . وروى  األلف    َزك  بحذف 

أيًضا، كذلك كتبوه في بعض المصاحف، وهو الذي أختار لروايتنا ذلك عن نافع بن أبي  

نعيم المدني القاري. وقرأها بغير ألف من القراء، مع تشديد الياء الكوفيون وابن عامر،  

َيةَ﴾ باأللف، وقرأه كذلك الحرميان وأبو عمرو" وكتبوه في بعضها  .(3)﴿َزاك 

ورواية الحذف أولى بالصواب لتكرارها مرتين عند الداني وموافقتها رواية أبي داود  

َيةَ﴾ باأللف، أما إثبات األلف في الرسم فال   واختياره، ثم األهم وهو استيعابها قراءة ﴿َزاك 

ي ةَ﴾يتوافق مع ما صح من قراءة الحذف   ، وموافقة الرسم شرط لصحة القراءة، وتواتر ﴿َزك 

ي ةَ﴾ يستلزم رسمها بحذف األلف. قراءة ﴿  َزك 

عباس  ابن  "وقرأ  فقال:  العشرة  غير  من  وافقهم  ومن  الوجهين  قراء  حيان  أبو  وذكر 

واألعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد والزهري ونافع واليزيدي وابن مسلم  

وابن وزيد وابن بكير عن يعقوب والتمار عن رويس عنه وأبو عبيد وابن جبير األنطاكي  

باأللف. وقرأ زيد بن علي  والحسن والجحدري وابن عامر  َيةَ﴾  كثير وأبو عمرو ﴿َزاك 

ي ةَ﴾ بغير ألف وبتشديد الياء"  .(4)والكوفيون ﴿َزك 

ابن  يوافق قراءة  المصاحف  أيدينا من  بين  الكلمة )زكية( على ما  والخالصة أن رسم 

ي ةَ﴾، وال يمنع قراءة  َيةَ﴾ بحذف األلف اختصاًرا، وهللا أعلم. عامر والكوفيين ﴿َزك   ﴿َزاك 

 

 

 
 .20الداني، المقنع:   (1)

 .48لمقنع:  الداني، ا (2)

 .3/814أبو داود، مختصر التبيين:   (3)

 .6/142أبو حيان، البحر المحيط:   (4)
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ن ۖي .... ﴿قَالَ  - بأ ح  دََها فاََل ت َصَٰ ء ِۭ بَعأ ت َك َعن َشيأ
ف: إ ن َسأَلأ  [. 76﴾ يالَكهأ

وكذلك أبو داود إذ قال:    (1)ذكر الداني بسنده الكلمة تحت ما حذفت منه األلف اختصاًرا

ن ي"وكتبوا   بأ ح  ت َصَٰ نعيم  ﴾  ﴿فاََل  نافع بن أبي  بغير ألف على االختصار، هذه روايتنا عن 

 . (2)المدني القاري رحمه هللا، والغازي بن قيس، وحكم، وعطاء الخراساني" 

ن ي﴾، وقرأ غيرهم بالح بأ ح  ذف مع وأجمع القراء العشرة على إثبات األلف أداًء ﴿فاََل ت َصَٰ

ن ي﴾  "وقرأ الجمهور  اختالف في الضبط، يقول أبو حيان:   بأ ح  من باب المفاعلة، ﴿فاََل ت َصَٰ

وقرأ عيسى ويعقوب )فال تصحبني( مضارع صحب، وعيسى أيًضا بضم التاء وكسر  

 . (3) "الحاء مضارع أصحب...، وقرأ األعرج بفتح التاء والباء وشد النون

ما أجمع عليه القراء العشرة من إثبات األلف أداًء،    والحذف اختصاًرا في الرسم يستوعب

 ويتوافق في الوقت نفسه مع ما صح عند من قرأها على غير المفاعلة كما بي نا. 

ا   ﴿فَٱنَطلَقَا - لََها فَأََبوأ عََمآ أَهأ تَطأ َيٍة ٱسأ َل قَرأ ٓ إ ذَآ أَتَيَآ أَهأ أَن ي َضي  ف وه َما فََوَجدَا ف يَها   َحت ىَٰ

ٗرا﴾ ه  أَجأ َت َعلَيأ َت لَت َخذأ ئأ يد  أَن َينقَض  فَأَقَاَمه ۥۖ قَاَل لَوأ ش  دَاٗرا ي ر  ف:   ج   [.77يالَكهأ

َت﴾، صرح بذلك الداني ،  (4)اتفقت مصاحف األمصار على حذف األلف من رسم ﴿لَت َخذأ

ٗرا﴾ ، وروى  (5) وجعله من الحذف اختصاًرا ه  أَجأ َت َعلَيأ   ذلك أبو داود عن نافع فقال: "﴿لَت َخذأ

بالم وتاء بعدها من غير ألف بينهما، هذه روايتنا عن نافع بن أبي نعيم المدني، والغازي، 

 . (6)وحكم، وعطاء الخراساني، ومحمد بن عيسى األصبهاني"

في   جاء  وبحذفها،  الوصل  ألف  بإثبات  فكانت  القراءة  في  أما  "واختلف  اإلتحاف: 

بتاء مفتوحة مخففة وخاء مكسورة بال ألف   فابن كثير وأبو عمرو ويعقوب  َت﴾؛  ﴿لَتَخذأ

ذ( بكسر عينه )يتخذ( بفتحها كعتب يعتب، وافقهم ابن محيصن واليزيدي  وصل من )تخ 

 
 .23الداني، المقنع:   (1)

 .3/815أبو داود، مختصر التبيين:   (2)

 .6/142أبو حيان، البحر المحيط:   (3)

 .90الداني، المقنع: باب ذكر ما اتفق على رسمه مصاحف أهل األمصار:  (4)

 .21الداني، المقنع: ذكر ما حذفت منه األلف اختصارا:   (5)

 .3/816أبو داود، مختصر التبيين:   (6)
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والحسن، والباقون بهمزة وصل وتشديد التاء وفتح الخاء )افتعل( من )ات خذ( أدغمت التاء  

 . (1)التي هي فاء الكلمة في تاء االفتعال" 

ذ َت﴾ عند  وموافقة الرسم شرط لصحة القراءة، ولوال الحذف ألشكلت قراءة التخفيف ﴿لَتَخ 

ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ومن وافقهم من غير العشرة، فالرسم بالحذف يطابق قراءة  

َت﴾. هؤالء، ويستوعب في الوقت نفسه قراءة الباقين بالتثقيل مع   ألف الوصل أداًء ﴿لَت َخذأ

ئَٖة ...﴾ ﴿َحت ىَٰٓ  - ٍن َحم  ب  ف ي َعيأ ر  س  َوَجدََها تَغأ َب ٱلش مأ ر  ف:    إ ذَا بَلََغ َمغأ  [. 86يالَكهأ

ئَٖة﴾  ٍن َحم  اتفقت مصاحف األمصار على رسم الكلمة من غير ألف، يقول أبو داود: "﴿َعيأ

 .(2) رف: )ح م ي ة("كتبوه في جميع المصاحف على أربعة أح

واختلف القراء في إثبات األلف قبل الميم وحذفها، وفي همزة الياء وتركها؛ فمن السبعة 

بألف بين الحاء والميم، وياء بعدها مفتوحة، وقرأ  قرأ ابن عامر واألخوان ، وأبو بكر 

الباقون بغير ألف، وبالهمز، يقول الداني: "ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ف ي 

َية﴾ ٍن َحام   .(3)بألف من غير همز، والباقون بغير ألف مع الهمز" َعيأ

وقرأ عبد هللا وطلحة بن عبيد وذكر أبو حيان قراء الوجهين من السبعة وغيرهم بقوله: " 

هللا وعمرو بن العاصي وابن عمر وعبد هللا بن عمرو ومعاوية والحسن وزيد بن علي 

َية﴾ ﴿َحام  والكسائي  السبعة    وابن عامر وحمزة  ابن عباس وباقي  بالياء أي حارة. وقرأ 

به ئَة﴾  ﴿َحم  األنطاكي  جبير  وابن  حاتم  وأبو  ويعقوب  ليلى  أبي  وابن  مزة  وشيبة وحميد 

 .(4) مفتوحة"

والرسم بحذف األلف يحتمل الوجهين في األداء؛ موافقة في األول واختصاًرا في الثاني، 

 وهللا أعلم. 

لََك  ﴿قَال وا   - عَل   َنجأ فََهلأ  ض   َرأ ٱألأ ف ي  د وَن  س  فأ م  وَج  ج 
َوَمأأ وَج  ج  يَأأ إ ن   ن   َنيأ قَرأ

ٱلأ ذَا  َيَٰ

عََل َبيأ  ٓ أَن تَجأ ًجا َعلَىَٰ ا﴾َخرأ نَه مأ َسد ٗ ف:  َننَا َوَبيأ  [. 94يالَكهأ

 
، إتحاف فضالء البشر:   (1)  .371الدمياطي 

 .3/818أبو داود، مختصر التبيين:   (2)

 .100قراءات السبع:  الداني، التيسير في ال (3)

 .7/220أبو حيان، البحر المحيط:   (4)
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بإثبات األلف ﴿َخَراًجا﴾، وفي   سمت  الكلمة؛ ففي بعضها ر  اختلفت المصاحف في رسم 

ًجا ﴾، وقد أطلق الداني الخالف ولم يحدد األمصار فقال: "وفي بعض بعضها بالحذف ﴿َخرأ

عَل  لََك َخَراًجا﴾المصاحف  ًجا﴾بألف، وفي بعضها  ﴿فََهلأ َنجأ  .(1) بغير ألف" ﴿َخرأ

أما أبو داود فقد رجح األمصار قياًسا على القراءة فقال: "وكتبوا في بعض المصاحف  

ًجا﴾ بغير ألف بين الراء والجيم، وكذ لك قرأنا للحرميين والعربيين وعاصم، وقياس  ﴿َخرأ

قراءتهم يوجب أن تكون في مصاحف أهل الحرميين، وحمص والبصرة بغير ألف كما  

القراء وهما األخوان   بين الراء والجيم، وكذلك    ﴿َخَراًجا﴾قد منا، وقرأ سائر  ثابتة  بألف 

حف أهل  كتبوا في بعض المصاحف، وقياس قراءة األخوين يوجب أن تكون في مصا

 . (2) الكوفة بألف وبغير ألف"

وإيجاب أبي داود بأن تكون في مصاحف أهل الكوفة بألف وبغير ألف ال يستقيم باالحتكام  

إلى مصحف عثمان الذي أرسله إلى الكوفة؛ ألنه واحد، ورسمه واحد، وأبو داود يحدثنا 

ح  والمرج  األصل،  الرسم على  في  ل  والمعو  واحد،  في    عن مصاحف ال عن مصحف 

مصحف الكوفة أن الكلمة مرسومة بحذف األلف فتوافق قراءة عاصم، وال تمنع قراءة 

 األخوين، ولو كانت بإثبات األلف المتنعت قراءة عاصم. 

إذ   تكفي؛  ال  ولكنها  تفيد  الرسم  على  لالستدالل  بالقراءة  االستعانة  فإن  حال  أية  وعلى 

بالسند المتصل، وشرطها موافق ل الرسم ولو بوجه،  القراءة سن ة مت بعة  العربية وتحم  ة 

والذي يعنينا أن رسم الكلمة بحذف األلف يشمل القراءتين، موافقة في األولى واختصاًرا  

 في الثانية.

ٞر ...﴾ - ن  ي ف يه  َرب  ي َخيأ ف:  ﴿قَاَل َما َمك   [. 95يالَكهأ

الداني:  انفرد مصحف مكة وقارئها بنونين في رسم الكلمة، وسواهما بنون واحدة، يقول 

ن  ي﴾" َنن ي ف يه  َرب  ي﴾ بنونين، وفي سائر المصاحف ﴿َمك  بنون   في مصاحف أهل مكة ﴿َما َمك 

ن  ي﴾ كتبوه في مصاحف أهل المدينة والشام  (3)"واحدة  ، وكذلك أبو داود قال: ﴿قَاَل َما َمك 

والعراق بنون واحدة، وقرأنا كذلك لقرائهم مع تشديد النون، وكتبوا في مصاحف أهل  

 
 .99الداني، المقنع:   (1)

 .3/820أبو داود، مختصر التبيين:   (2)

 .114وانظر  108الداني، المقنع:   (3)
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ها هللا- مكة   َنن ي﴾ بنونين، وقرأنا كذلك لقارئهم مع فتح األولى وكسر الثانية   - أعز  ﴿َما َمك 

 . (1) خفيفة"

وأك د ابن الجزري انفراد ابن كثير المكي من بين العشرة بهذه القراءة فقال: "اب ن كثير: 

دَة   َنن ي﴾ بنونين مخففتين األولى َمف ت وَحة َوالث انية َمك س وَرة، َوال بَاق وَن بن ون َواح  ﴿قَاَل َما َمك 

َشد دَة" م  َمك س وَرة 
لقرا(2) مطابقة  األمصار  مصاحف  تكون  وبهذا  مصره  ،  في  كل  ئها؛ 

 وعلى المرسوم في مصحفه. 

عرضنا في هذا البحث جانبين يتعلقان برسم المصحف وقراءاته؛ فكان المبحث األول  

في تارير تدوين المصحف أمام النبي صلى هللا عليه وسلم على ما تيسر من أدوات الكتابة 

في عهد أبي بكر مع العناية  عندهم منذ بدايات تنزل الوحي، ثم جمع تلك الرقاع واأللواح  

بتوثيقها بالسماع، والشاهدين على المكتوب في مجلس النبي صلى هللا عليه وسلم، وتقويم  

في عهد عثمان  بكر  أبي  األمصار عن مصحف  نسر مصاحف  ثم  وتقريره،  له  النبي 

مصاحف   رسم  في  بينهما  الجمع  يعسر  بصورتين  نزل  ما  وتفريق  عنه،  هللا  رضي 

له رضي هللا عنه مع كل مصحف قارئًا يعلم الناس القراءة، وال يتركهم األمصار، وإرسا

 للرسم وحده، وعنهم أخذت القراءات السبع والعشر. 

بالدرس والمقارنة ما ورد في سورة الكهف من كلمات   الثاني  ثم عرضنا في المبحث 

بي  بعضها  في  الرسم  اختلف  كما  واحتماله،  الرسم  مطابقة  بين  فيها  القراء  ن  اختلف 

مصاحف األمصار، وبينا أن االختالف في األداء يوازي االختالف في الرسم، وما كان 

لألداء أن يكون تابعًا للرسم ألنه سن ة مت بعة يتلقاه الالحق عن السابق بسنده المتصل إلى  

نظًرا التفاق  للقراءة  تابعًا  يكون  أن  للرسم  ما كان  النبي صلى هللا عليه وسلم، وكذلك 

ةَ]؛ فثبت استقالل األداء  القراء على   َكوَٰ ةَ] ووٱلز  لَوَٰ أداء كلمات خالفًا لرسمها مثل:وٱلص 

عن الرسم والرسم عن األداء، وأنهما متوازيان، يتفقان أو يختلفان تبعًا للتوقيف عن النبي 

 صلى هللا عليه وسلم. 

 وخلصنا إلى عدة نتائج، وهي:

 
 .3/821أبو داود، مختصر التبيين:   (1)

، تحبير التيسييير في القراءات العشيير، 2000هيييييي(،    833ابن الجزري، محمد بن محمد )  (2)

ان: 1تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، ط  .449، دار الفرقان، عم 



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

110 

 

داء، فكان الرسم موافقًا  اتفاق المصاحف في الرسم، واختالف القراء في األ •

َور    ة     - لبعض القراءات دون بعض، كالذي رأيناه في: وت َزَٰ غَدَوَٰ َهدتُّه مأ    - ب ٱلأ ن ي   - أَشأ بأ ح  ت َصَٰ

َت   -  ئَٖة  - لَت َخذأ ي ةَ].  - َحم   َزك 

القراء مع مصاحفهم في كل مصر،  • الرسم، واتفاق  المصاحف في  اختالف 

ه   نأ َها/ م  نأ َنن ي].  - َما كالذي رأيناه في: وم   َمك ن  ي/ َمك 

اختالف المصاحف في الرسم، واختالف القراء مع مصاحفهم في كل مصر،  •

ح   َيَٰ ًجا].  - كالذي رأيناه في: وٱلر    َخرأ

ورأينا أن مصطلح الحذف اإلشاري الذي قصد به علماء الرسم حذف األلف خصوًصا  

رأينا أنه ال يفي بالغرض مع  من بعض الكلمات إشارة إلى قراءة أو أكثر من القراءات  

سمت بالواو بدل األلف، وقرئت بالواو   ة ﴾ التي ر  غَدَوَٰ وقرئت    )بالغ د َوة(كلمات مثل: ﴿ب ٱلأ

غَدَاة ﴾، ثم إنه مصطلح الحذف اإلشاري يوهم بأن الرسم تابع للقراءة،   أيًضا باأللف ﴿ب ٱلأ

طلح )الرسم التوافقي( أي  وللخروج من توه م تبعية الرسم للقراءة أو العكس اقترحنا مص 

أن هذا الرسم يتوافق مع هذه القراءة أو تلك، وال يمنع احتمال غيرها اختصاًرا، فيتوازى  

الرسم واألداء، وال تبعية ألحدهما على اآلخر؛ إذ إن الكلمة بين يدي النبي صلى هللا عليه  

ن قلت، وما كان   سمت، ومن فمه الشريف س معت وعنه بالقراءتين  جبريل أمين  وسلم ر 

الوحي عن ذلك ببعيد، ومع اختالف الرسم وتعدد القراءة ال بد من توافق بين بعضها  

 دون بعض.

وإن كان البحث في سورة الكهف وهذه الكلمات على قل تها خرج بهذه النتائج والمقترحات، 

بالرسم  المهتمين  الباحثين  نوصي  ولذا  أكثر؟  وكلمات  أطول  في سورة  كان  لو  فكيف 

العثماني والقراءات نوصيهم بمواصلة البحث في هذا المجال، وتوسيع دائرته والغوص  

 فيها؛ ليشمل جميع السور، ويسهم في بناء معجم قرآني يجمع فرائد الرسم واألداء. 

 والحمد هلل أواًل وآخًرا. 

هي، صحيح البخاري، تحقيق: محمد    1422هي(،    256البخاري، محمد بن إسماعيل )

 ، دار طوق النجاة. 1ير بن ناصر الناصر، طزه

، تحبير التيسير في القراءات العشر،  2000هي(،    833ابن الجزري، محمد بن محمد )

ان.1تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، ط  ، دار الفرقان، عم 
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، نشر القراءات العشر، تحقيق: د. أيمن 2018هي(،    833ابن الجزري، محمد بن محمد )

 ، دار الغوثاني، بيروت. 1ط رشدي سويد،

هي، زاد المسير في علم  1422هي(، 597ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي )

 ، دار الكتاب العربي، بيروت. 1التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط

الباري شرح  1379(،  852ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي ) هي، فتح 

ك رقم  البخاري،  المعرفة،  صحيح  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  تبه 

 بيروت.

( يوسف  بن  تحقيق: 1420هي(،  745أبو حيان، محمد  التفسير،  في  المحيط  البحر  هي، 

 ، دار الفكر، بيروت.1صدقي محمد جميل، ط

( سعيد  بن  عثمان  عمرو  أبو  السبع، 1930هي(،  444الداني،  القراءات  في  التيسير   ،

 ، مطبعة الدولة لجمعية المستشرقين األلمانية، إستانبول.1تو يرتزل، طتحقيق: او

هي(، د.ت، المقنع في رسم مصاحف األمصار،  444الداني، أبو عمرو عثمان بن سعيد )

 تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، د.ط، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة.

م، مختصر التبيين لهجاء التنزيل، تحقيق  2002هي(،  496أبو داود، سليمان بن نجاح )

ر شرشال، ط معم  بن  أحمد  بن  أحمد  المصحف  ،  1ودراسة:  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

 الشريف، المدينة المنورة. 

هي(،    316ابن أبي داود، أبو بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث األزدي السجستاني )

 ، دار الفاروق الحديثة، القاهرة.1، كتاب المصاحف، تحقيق: محمد بن عبده، ط2002

محمد  بن  أحمد  الدين  شهاب  بالبناء،  الشهير  إتحاف 2006هي(،  1117)  الدمياطي    ،

، دار الكتب  3فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، وضع حواشيه: أنس مهرة، ط

 العلمية، بيروت.

، جمال 1997هي(،    643السخاوي، أبو الحسن علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد )

ر المأمون ، دا1القراء وكمال اإلقراء، تحقيق: د. مروان العطي ة ود. محسن خرابة، ط 

 بيروت.  –للتراث، دمشق  

، اإلتقان في علوم  1974هي(، 911السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )

القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 القاهرة.
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( متولي  محمد  الشعراوي  1991هي(،  1418الشعراوي،  تفسير  د.ط،    –،  الخواطر، 

 مطابع أخبار اليوم، مصر. 

، مسند ابن أبي  1997هي(،    235ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم )

المزيدي، ط  فريد  بن  العزازي وأحمد  يوسف  بن  تحقيق: عادل  الوطن، 1شيبة،  دار   ،

 الرياض.

( بن حنبل  بن محمد  أبو عبد هللا أحمد  الصحابة، 1983هي(،  241الشيباني،    ، فضائل 

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت. 1تحقيق: د. وصي هللا محمد عباس، ط

هي(، د.ت، المعجم األوسط، تحقيق:  360الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب )

طارق بن عوض هللا بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، د.ط، دار الحرمين، 

 القاهرة.

، االستيعاب في 1992هي(،    463 بن محمد )ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا

 ، دار الجيل، بيروت.1معرفة األصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط

، ألفية السيرة 2010هي(،    806العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين )

آل  - النبوية   سالم  بن  سعيد  بن  تحقيق: طارق  الزكية،  السير  في  السنية  الدرر  عبد نظم 

 ، دار اللؤلؤة، بيروت. 1الحميد، ط

( محمد  بن  الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد  في    1403القاضي،  الزاهرة  البدور  د.ت،  هي(، 

العربي،  الكتاب  دار  د.ط،  والدُّرة،  الشاطبية  طريقي  من  المتواترة  العشر  القراءات 

 بيروت.

ورد الظمآن،  هي، دليل الحيران على م1326هي(،  1349المارغني، إبراهيم بن أحمد )

 المطبعة العمومية، تونس. 

( النيسابوري  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  الصحيح،   261مسلم  المسند  هي( د.ت، 

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

، دار صادر، 3هي، لسان العرب، ط  1414هي(،    711ابن منظور، محمد بن مكرم )

 بيروت.

ه )ابن  الملك  عبد  السقا  1955هي(،    213شام،  مصطفى  تحقيق:  النبوية،  السيرة   ،

ط الشلبي،  الحفيظ  وعبد  األبياري  الحلبي،  2وإبراهيم  البابي  مصطفى  مطبعة   ،

    مصر.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 ملخ ص البحث 

حفل القرآن  الكريم من خالل آياته الشيييريفة بأحكاٍم كثيرة، ترمي في مجملها إلى تحقيق  

السييييعيادة للنفس البشييييريية، في اليدنييا واآلخرة، واهتم بهيا أيميا اهتميام، فيأوالهيا العنيايية  

المطلقية، وجعيل المحافظة عليها من مقاصييييده الكلية، ولذلك شييييرع لها من األحكام ما 

ويدفع عنها المفاسيد بواسيطة سيلسية من التدابير الوقائي ة، واألحكام  يجلب  لها المصيالح، 

 التشريعي ة. 

ومن ضيمن تلك التوجيهات القرآني ة الرائدة: تحقيق الرشيد االسيتهالكي، إذ غرسيت في  

المسيييلم مجموعة من القيم التي تحميه من جميع الممارسيييات غير المشيييروعة، وتقوم  

ليم، وميا ين  بثق  عن ذليك من دوافع وبواعيث، تؤثر في معيامالت بتوجيهيه التوجييه السيييي 

اإلنسييييان، وتحكم تصييييرفاته، وتوجه سييييلوكه، بما يحق  ق  له الخير، والفائدة لنفسييييه،  

ومجتمعه، وأمته، وجعلت االسيتهالك عبادة وطاعة إذا ما ق رن بالنية الصيادقة السيليمة، 

اً تحقق التوازن والترشييد لكن اإلسيالم لم يدع  لالسيتهالك مطلقاً، وإنما وضيع له ضيوابط

هت اآليات القرآنية المسيتهلك إلى ترك  االسيتهالكي، وتضيبط عملياته االسيتهالكية، فوج 

وغيرها ، اإلسييراف والتبذير، ونهته عن التقتير والبخل وكذلك عن الترف االسييتهالكي

وبذات الوقت  من القيم األخالقية المتينة التي تشيييك ل تدبيراً وقائي اً وسيييوراً عالياً تحميه، 

 فإن  هذه القيم تمث ل دور المرشد والموجه لجميع أعمال اإلنسان، وفي شت ى المجاالت. 

فإلى أي  مدى اسيتطاعت اآليات القرآنية توجيه المسيلم نحو الرشيد االسيتهالكي؟ ويترتب 

هل هناك رشييد اسييتهالكي؟ وما هي على هذا السييؤال مجموعة من األسييئلة الفرعية: 

ي ة بالرشييد االسييتهالكي؟ وما هي قواعد الرشييد االسييتهالكي المسييتمدة من اآليات المعن 

اآليات الشيييريفة؟ وهل تغط ي قواعد الرشيييد االسيييتهالكي حاجات المسيييلم في ضيييوء  

 المستجدات المعاصرة؟
وفي هذه البحث سيييينحاول اإلجابة عن هذه التسيييياؤالت، وقد جعلناه في مقدمة، وثالثة 

ق في ة البحيث وأهيدافيه،    مبياحيث، وخياتمية، وسيييينتطر  وفي  المقيد مية للحيدييث عن أهميي 

وسيييتم   المبحث األول: مفهوم الرشييد االسييتهالكي، وتأصيييله من خالل اآليات القرآنية.

، في  قواعد الرشييد االسييتهالكي وتطبيقاتها المعاصييرةعن:    المبحث الثانيالحديث في 

تهالكي وعواقب  أثر االلتزام بقواعد الرشييييد االسيييي عن: المبحث الثالثحين سيييييكون 

 وفي الختام سيتمُّ عرض أهم نتائج البحث والتوصيات.  مخالفتها على الفرد والمجتمع.
التفسيييير، أحكام الرشيييد االسيييتهالكي، المسيييتجدات المعاصيييرة،    الكلمات المفتاحي ة:

 االستهالك، التدابير الوقائية. 
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Summary 

Consumer rationality verses in the Holy Quran in contemporary 

developments -objective study- 

 

The Holy Qur’an, through its noble verses, was filled with many 

provisions aimed at achieving happiness for the human soul, in 

this world and the hereafter, and paid great attention to them,So 

he gave it absolute care, and made preserving it one of his total 

purposes, and therefore he legislated for her the provisions that 

bring her interests, and repel evils from her by means of a series 

of preventive measures and legislative provisions. 

Among these pioneering Qur’anic directives: achieving consumer 

maturity, as it instilled in the Muslim a set of values that protect 

him from all illegal practices, and direct him with proper guidance, 

and the motives and motives that emanate from that, affecting 

human transactions, controlling his behavior, and directing his 

behavior. in a manner that achieves good for him, and benefits for 

himself, his society, and his nation, and makes consumption an act 

of worship and obedience if it is combined with a sincere and 

sound intention,But Islam did not call for consumption at all, but 

rather set controls for it that achieve balance and rationalization 

of consumption, and control its consumer operations, so the 

Qur’anic verses directed the consumer to leave extravagance and 

waste, and forbid him from miserliness and consumer luxury, And 

other solid moral values that constitute a measure and a high wall 

that protects him At the same time, these values represent the 

guiding and directing role for all human actions, in various fields. 

To what extent were the Qur'anic verses able to guide the Muslim 

towards consumption rationing? This question results in a number 

of sub-questions: 

Is there a rationalization of consumption? 

What are the verses concerned with consumer rationality? 



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

116 

 

What are the rules of consumer rationality derived from the noble 

verses? 

Do the rules of consumer rationality cover the needs of the 

Muslim in contemporary developments? 

In this research, we will try to answer these questions, and we 

have made it in an introduction, three sections, and a conclusion . 

In the introduction, we will discuss the importance of the research 

and its objectives, and in the first topic: we will talk about the 

concept of consumer rationality, and its rooting, and in the second 

topic: we will talk about the Qur’anic verses that are concerned 

with consumer rationality, and the rules deduced from it, and in 

the third topic: we will talk about contemporary applications of 

rationality. In the end, the most important research results and 

recommendations will be presented. 

Keywords: interpretation, provisions of consumer maturity, 

contemporary developments, consumption, preventive 

measures. 
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 المقدمة

د، وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد هلل رب  العالمين، والص الة والس الم  على سي دنا محم 

 وبعد:

ريفية  بي فيإن  القرآن الكريم حفيل إلى   ترمي في مجملهياكثيرة،    أحكيامٍ من خالل  آيياتيه  الشيييي 

عيادة للنفس  البشييييريية، في اليدُّنييا واآلخرة ، فيأوالهيا بيالغًياا  اهتمياميً   واهتم  بهيا،  تحقيق السيييي 

  ع لها من األحكام  ، ولذلك شير  ة  ه الكلي  عليها من مقاصيد    المحافظةَ   ، وجعلَ المطلقةَ  العنايةَ 

بواسييطة  سييلسييلٍة من الت دابير  الوقائي ة،    عنها المفاسييد  ، ويدفع  عليها من المصييالح   ما يدرُّ 

 واألحكام  التشريعي ة. 

ن ضييمن  هذه التوجيهات  الرائدة : تح ، إذ غرسييت في المسييلم   وم  شييد االسييتهالكي  قيق الرُّ

، وتقوم  بتوجيهه  المشيييروعة   غير    الممارسيييات   تحميه من جميع   التي  من القيم  ةً مجموع

ليَم،  ، اإلنسييييان   في معيامالت    تؤثر   وبواعيثَ   عن ذليك من دوافعَ   وميا ينبثق  الت وجييهَ السيييي 

،  ته  ، وأم  ، ومجتمعه  لنفسيه   والفائدةَ  ه الخيرَ ل  ق  ، بما يحق   هسيلوكَ   ه  تصيرفاته، وتوج    وتحكم  

لم   اإلسييالمَ   لكن    ،ليمة  السيي    ادقة  الصيي   ة  بالني    توطاعة إذا ما قرن  عبادةً  االسييتهالكَ   ت  وجعل

ً  يدع  لالسيتهالك   ً له ضيوابط  ما وضيعَ وإن   ،مطلقا ، تحقق التوازن والترشييد االسيتهالكي  ا

هت اآليات  القرآني ة المسييتهلَك إلى ترك  اإلسييراف   وتضييبط عملياته  االسييتهالكية، فوج 

، كما نهته  عن الترف االستهالكي...، وما إلى ذلك.  والتبذير، ونهته  عن التقتير  والبخل 

ال ريَب أن  القيَم األخالقية المتينة تشيييكل تدبيًرا وقائي اً، وسيييوًرا عاليًا تحمي اإلنسيييان، 

  وفي ،اإلنسيييان   أعمال   لجميع    هَ والموج    ،المرشيييد    هذه القيم تمثل دورَ ن  وبالوقت ذاته  فإ

 . جميع المجاالت

 أهمية البحث وسبب اختياره

سييياس  بحياة  الناس  اليومية   واقعي تها حيثأهمية الدراسييية في   تتجل ى تعالج  مسيييألةً لها م 

، لم َيسيب ق ين، فإن ه  وبحسيب  علم  الباحثَ تهاد ي ، وجمتمثلةً في االسيتهالك  والتبادل  التجاري

اليدراسييييية البيياحثيَن الخوض في غمييار  هيذه  ، وشييييموليتهييا؛ ألنهييا ترتبط ألحيٍد من 

ضيايا معاصيرةٍ مسيتجد ةٍ مرتبطٍة  لضيوء  على قبالضيروريات الخمس، كما أن ها تسيلط ا

، في ضييوء النقلة النوعية التي يعيشييها المجتمع من التطور   بموضييوع  حماية  المسييتهلك 

، وعالمية الحاجة؛ إذ شيييغل موضيييوع ترشييييد المسيييتهلك حي زاً كبيراً من تفكير  والتقدم

نيت اليدول والمجتمعيات، فتنياوليه البياحثون، وع قيدت ليه المؤتمرات والنيدوات؛ ليذا كيا

 الحاجة قائمة لدراسة هذا الموضوع من منظور آيات القرآن الكريم.

  مشكلة البحث

شييد   ة والمؤثرة )الر  إن  القرآن الكريم جاء لتقويم سيييلوك  الناس، ومن السيييلوكي ات المهم 

االسيييتهالكي(، فإلى أي مدى اسيييتطاعت اآليات القرآنية توجيه المسيييلم نحو الرشيييد  

 االستهالكي؟ 

هذا السيؤال مجموعة من األسيئلة الفرعية: هل هناك رشيد اسيتهالكي؟ وما يترتب على 

هي اآليات المعني ة بالرشيد االسيتهالكي؟ وما هي قواعد  الرشيد االسيتهالكي  المسيتمدة من 

 اآليات الشريفة؟ 

 وهل تغط ي قواعد الرشد االستهالكي حاجات المسلم في ضوء المستجدات المعاصرة؟



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

118 

 

 الدراسات السابقة

بعيد تتب عنيا لليدراسييييات والبحوث التي ك تبيت حول هيذا الموضييييوع، وجيدنياهيا بعييدة عن 

 موضوع بحثنا، وهي:

 في  الفردي    االســـتهالك  ترشـــيد"  م(:2002األزهري) أحمد  دراسيية منظور -1

ــاد ــالمي"،  االقتصـ  ترشييييد  مسيييألة على اقتصيييارها  هو  الد راسييية هذه  يمي ز  وما  اإلسـ

اإلسييالمي بشييكل عام، دون النظر إلى قواعد    االقتصييادي الفكر  الفردي في االسييتهالك

 الرشد االستهالكي المستمدة من القرآن الكريم.
  الفقه  في  المســـتهلك  حماية  "أصـــولم(:   2015الصيييغير) حميد  دراسييية -2

ــالمي ـــنة)  وآلـياتـها  اإلســ  على اليدراسيييية  هيذه وقيد ركزت"،  (نموذـجان  القرآن والســ

ًكا  لكونه االسيتهالك  موضيوع  اإلنتاج، على االقتصيادي، والباعث  للنشياط  أسياسيي ا محر 

  الصييييحابة،  وأقوال  والسيييين ة، الكتاب في  ومضييييامينه  المصييييطلح ، هذا  ورودَ  وتتب عت

  حماية وآليات االسيتهالك  ضيوابط  تناول إلى  تطرقت  كما القدامى، الفقهاء  واسيتعماالت

لسيينة، ولم تعالج فيه، فكانت مقتصييرة على مشييروعية الحماية في القرآن وا المسييتهلك

الموضيوع من جميع جوانبه، بل كانت دراسية نموذجية إلى حٍد ما، ولم تحفل بتطبيقات 

 معاصرة.
ــلوك  م(: "  2018دراسييييية علي عبييد هللا ) -3 ــالميــة في ســ أثر القيم اإلســ

ــتهـلك"،   ة المســ دراسيييية مقيارنية بين اإلميارات العربيية المتحيدة وبين المملكية األردنيي 

اجسيتير في جامعة اليرموك، تحد ث فيها عن سيلوك المسيتهلك، الهاشيمي ة، وهي رسيالة م

وخصيائص االسيتهالك في اإلسيالم، وكانت الوجهة العامة للدراسية نحو السيلوك، وهذا 

ق لقواعد الرشيد االسيتهالكي المسيتمدة من القرآن الكريم  واضيح  من العنوان، ولم يتطر 

 بالشكل الكافي.
 

 تلك الـدراسـات وبين هذه من خالل اآلتي:ويمكن تلمُّس أهم الفوارق بين 

 

حماية  الدراسيات السييييييابقة لم تكن لتتنيييييييييياوَل إال جانباً أو أكثر من جوانب   إن  معظم

ا هيذه أمي    جزئييات معينية دون األخرى،؛ فكيان االهتميام عنيد آحيادهيا على  المسييييتهليك

أكبييييير عيييييدد   ولتضم   ،الدراسة فقد توسعت ضمن الحدود التي فرضتها منهجية البحث

شد المستمدة من القرآن الكريم. ممكن   من قواعد الرُّ

 منهج البحث

من خالل هذا البحث سينسيلط الضيوء على اآليات الخاصية بالرشيد االسيتهالكي، ونقوم  

  دراسييةالبدراسييتها دراسيية موضييوعية، في ضييوء المسييتجدات المعاصييرة، وعليه فإن  

وذلك   ،والتحليلي بالدرجة األولى ،الستقرائيالبحث المنهج ا  عتمد عند تناولها موضيوعَ ت 

بتَتَب ع  المسييائل واألحكام والنصييوص الشييرعية من مظان ها، ككتب التفسييير التي لها بالغ 

 .تلق ت األمة ما فيها بالقَبولواالعتناء بآيات األحكام، 

 محتويات البحث

البحيث،    أهميي ة  على بييانالمقيد مية   احتوتمية وثالثية مبياحيث وخياتمية، مقيد   البحيث  يضييييمُّ 

ابقة، ومنهج الد راسية في البحث،   وسيبب اختيار الباحثَين له، ومشيكلته، والد راسيات السي 

  الحديث عن مفهوم الرشييد االسييتهالكي، وتأصيييله يتناولالمبحث األول:  ومحتوياته، و
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الكي وتطبيقاتها يتناول قواعد الرشيد االسيته، والمبحث الثاني: من خالل اآليات القرآنية

يتناول أثر االلتزام بقواعد الرشييد االسييتهالكي، وعواقب  ، والمبحث الثالث:  المعاصييرة

تناول أهم  النتائج والتوصيييييات التي ، وفي الختام سيييييتمُّ   مخالفتها على الفرد والمجتمع

 توص ل إليها الباحثان.           

 ن خالل اآليات القرآنيةم المبحث األول: مفهوم الرشد االستهالكي، وتأصيله

 المطلب األول: مفهوم الرشد االستهالكي

لفظ الرشييد مأخوذ من الفعل رشييد، وهو مسييتعمل في كل ما الرشــد االســتهالكي لغةً:  

 . (2)، والرشد عند أهل اللسان هو االستقامة على طريق الحق مع التصل ب فيه(1)ي حمد

 ً جاءت  في تعريف الرشيييد  عبارات فقهاء المذاهب  إن    :الرشـــد االســـتهالكي اصـــطالحا

ياق العام   فهي عند وإن كانت تتمايييييييز في بعض الجييييييزئيات؛  ،متقاربة من حيث السي 

. وعند المالكية: تثمير المال  (3)وإصيييالحه  الحنفي ة: االسيييتقامة واالهتداء في حفظ المال

وعند الحنابلة: الصيييالح في . (5). وعند الشيييافعية: صيييالح الدين والمال(4)وإصيييالحه

 .(6)المال

إن  الن اظر في التعريفات يجد أن هناك خالفاً فقهي اً في ماهية الرشيييد بين الفقهاء، ففريق  

يرى الرشيد ينحصير في الجانب المالي، في حين يسيتطرد آخر ليشيمل الدين تحت مظلة  

سالمي عن الرشد بأنه الرشد إضافة للمال، ولكل ٍ وجهة نظر. في حين عب ر االقتصاد اإل

. والرشييد االسييتهالكي هو إجراءات  (7)اسييتخدام المقدار األوفى دونما إسييراف أو تقتير

وتيدابير من شييييأنهيا تنظيم اسييييتهالك الفرد وتوجيهيه، فيميا يحقق ليه السييييعيادة اليدنيويية  

 . (8)واألخروية بالتزامه بمبادئ الشريعة اإلسالمية
 كونه تدبيراً - سييتهالكي المعني  في حماية المسييتهلك وعليه يمكن أن ي عب ر عن الرشييد اال

بأنه عملية ضيبط المسيتويات االسيتهالكية أثناء إشيباع الحاجات المشيروعة بما –وقائي اً 

 يحقق الكفاية.

إن مفهوم الرشييييد االقتصييييادي ينطلق من االعتدال أثناء تلبية حاجات المسييييتهلك، فال  

ال  مميا تحتياج، وفي ذليك يقوم اإلميام الغزالي: "يتركهيا بيدون إشييييبياع وال يعطيهيا أكثر  

...  يسيترسيل في األكل اسيترسيال البهائم في المرعى  ،ينبغي أن يترك نفسيه مهمالً سيدى

  مدفعةيزن شيهوة الطعام بميزان الشيرع في إقدامها وإحجامها فيصيير بسيببها  فال بد أن 

دام المقدار األوفى دونما ؛ ولذا فإن  من مبادئ الرشيييد اسيييتخ(9)"ومجلبة لألجر  ،للوزر

 
 .95ص  8ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج  – (1)

  8، والزبييدي، تياج العروس، ج 282ص   1ينظر: الفيروز أبيادي، القياموس المحيط، ج    – (2)

 .95ص 

 .170ص  7ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  – (3)

 .64ص  4ينظر: ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج  – (4)

 .333ص  2ينظر: الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج  – (5)

 .350ص  4ينظر: ابن قدامة، المغني، ج  – (6)

 .20ينظر: األزهري، منظور، ترشيد االستهالك الفردي في االقتصاد اإلسالمي، ص  – (7)

 .157 ينظر: حميش، عبد الحق، حماية المستهلك من منظور إسالمي، ص – (8)

 .2ص 2الغزالي، إحياء علوم الدين، بتصرف يسير، ج  - (9)
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المقدار الذي يكتسييبه فال  : " و- مؤك داً على االعتدال- . يقول الغزالي (1)إسييراف أو تقتير

ملبس ومسييييكن    والحاجة  ،يسييييتكثر منه وال يسييييتقل بل القدر الواجب ومعياره الحاجة

وإن جاوز ذلك وقع في هاوية    ...ولكل واحد ثالث درجات أدنى وأوسط وأعلى،  ومطعم

. ومن المالحظ أن  اإلمام الغزالي يتكل م عن مفهوم الحاجة في عصره،  (2)" آخر لعمقهاال

وهييذا اليميياضييييي،  مين  أوسييييع  نيطيياقيياً  وأخييذت  تيغييي رت،  فيياليحيياجييات  اليييوم   أمييا 

ال بد  من مراعاته، وال شييك أن للرشييد االسييتهالكي قواعد يعتمد عليها، سيييتم التعرف  

 عليها في المبحث القادم.

 الرشد االستهالكيب اآليات القرآنية المعني ةني: المطلب الثا

 نب مب زب}: مسييتمدة من قوله تعالى:  الحض على تحقيق حد الكفاية -1

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 .[119-117  ]طه:{   مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
ََُووا وََا  مسيتمدٌّ من قوله تعالى: النهي عن اإلسـراف:   -2 ُوا ِفَّهُو َا  } وَكُلُوا وَاشْر َُف تُسْر

،  [ 9{]األنبياء: جس مخ}وقوله تعالى:    ،[31ياألعراف:    يوحِبُّ اَْموسرَفُِنيَ{

 ىب نب  }  تعالى:  ولهوق،  [151{]الشعرااء:جب هئ مئ خئ}  وقوله:

 [43{]غافا: زت رت يب

الـتبــذير: -3 عن  تعييالى:    الـنـهي  قولييه  من    {خك حك جك }مسييييتيمييدٌّ 

 حم جم ملهل خل حل جل مك}قوله تعالى: و  ،[26ياإلسييييراء:

 .[27]اإلسااء:{  مم خم

 مق حق مف خف حف جف}مسيييتمدٌّ من قوله تعالى: النهي عن الترف:   -4

 مث}وقوله تعالى:    ،[ 16]اإلسااء:{   خل حل جل مك لك خك حك جك

[،  34يسيبأ:  {مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}تعالى:   ولهوق

 .[23يالزخرف: {جي يه ىه مه جه ين ىن

 
، 9عفر، عبد المنعم، التوازن في االقتصييياد اإلسيييالمي، مجلة االقتصييياد واإلدارة، العدد -  (1)

 .120هي، ص   1399

 .264-263ص 2الغزالي، إحياء علوم الدين، ج  - (2)
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 اإلنفاق:القوام في  -5
ِكَ قاوَامً {قال هللا تعالى:   [67]اَفَق ن: }وَاَهذِينَ ِفذاا أاَّفاقُوا َامر يوسرَفُُوا وََامر يَقْتَُووا وَكا نَ َُيرنَ ذَا

 النهي عن البخل والتقتير:  -6
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من}قيال هللا تعيالى:  

 ىي

 هل مل خل حل جل مك لك}قال تعالى: ، و[29ياإلسيراء: {  يي

 وغيرها من اآليات الكريمة. ،[67]الفاقان:{   مم خم حم جم

 قواعد الرشد االستهالكي وتطبيقاتها المعاصرةالمبحث الثاني: 

إن  االسيييتهالك أمر فطري لشنسيييان، وهو ضيييروري له، وكل ما كان كذلك فال يمنعه 

تحقيق المسييتوى  اإلسييالم؛ بل يحث عليه ويرغب فيه، طالما كان األخير يحرص على 

الكريم من العيش لجميع أبنائه، وكيف ال يهتم التشيريع الحنيف باالسيتهالك في وقٍت ي عد  

االسييتهالك فيه صييمام أمان لحفظ ضييروريات اإلنسييان، ولقد نص  التشييريع اإلسييالمي  

على العيديد من القواعد التي من شييييأنهيا تحقيق الرشييييد االسييييتهالكي، وتؤدي لحمياية 

وسيييع أكثر في هذا الموضيييوع ال بد من الغور في أعماق النصيييوص  المسيييتهلك، وللت 

 للوقوف على أقوال أهل العلم في هذا األمر.

 المطلب األول: الحض على تحقيق حد الكفاية

قد تتشييييابه المصييييطلحيات ما بين حد الكفياف، وحد الكفياية، ويقع الخلط بينهميا، فيطلق  

متفقيان من حييث المعنى، والواقع  أحيدهميا، ويراد بيه معنى اآلخر، على أسيييياس أنهميا  

أنهميا مختلفيان، وكي ال يقع القيارئ في الخلط، فيبيدو من األهميية بييان معنى حيد الكفياف،  

 ومن ثم حد الكفاية: 

الكفياف لغيةً: ميا كف  عن النياس، أي: أغنى، وي قيال: نفقتيه كفياف، أي:    أوالً: ـحد الكـفاف:

والكفياف من القوت: اليذي على قيدر    ليس فيهيا فضييييل، وإنميا عنيده ميا يكفييه عن النياس،

وقيل   ، الكفاف اصيطالحاً: الكفاية بال زيادة وال نقصيان،(1)نفقته ال فضيل فيه وال نقص

"، وإلى قريب من ما يكون بقدر الحاجة وال يفضيل منه شييء، ويكف عن السيؤالهو: "

 .(2)"هو الذي ال يفضل عن الشيء، ويكون بقدر الحاجة إليه ذلك: "

ات  ومن خال   ل ميا سييييبق يتبي ن لنيا أن  حيد  الكفيايية يتمثي ل بوجود الضييييروريي 

األسياسيية في المجتمع المسيلم التي البد منها، والتي ال تقوم الحياة اإلنسياني ة إال بها بحيث  

إذا نفدت هذه الضيروري ات، اختلت الحياة اإلنسيانية، وإن صيح  التعبير يمكن أن يقال في  

 
 .306ص  9ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج  – (1)

، وابن األثير، النهيايية في غرييب الحيدييث  185ص    1ينظر: الجرجياني، التعريفيات، ج    –  (2)

 .127ص  7، و النووي، شرح صحيح مسلم، ج 191ص  1واألثر، ج 
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ى المتدني من الحياة المعيشييية ألفراد المجتمع، وهذا األمر بيان حد الكفاف هو المسييتو

ه اإلسييالم بل ال يحب ذه؛ ألن طبيعة اإلسييالم تحرص على إقامة مسييتوى معيشييي  ال يقر 

محترم ألفراده، كون اإلنسييييان خليفية هللا على هيذه األرض، وليذا فقيد كيان من الواجيب  

 .(1)إكرام هذا الخليفة

ة:   اـي اً: حـد الكـف انـي ميا    معيانيهيا:ومن  ،  (2)يية لغية: تطلق على ميا يكفي من العيشالكفياـث

يء:اكتفيت   ويقال: غيره،يحصيل به االسيتغناء عن     :  ومنه قوله اسيتغنيت به،أي   بالشي 

بَقََرة  َمن  قََرأَه َما ف ي لَي لٍَة َكفَتَاه  "   وَرة  ال  ر  سييي  ن  آخ  َيتَان  م    سيييدُّ   الكفاية اصيييطالًحا:  .(3)"اآل 

. فهي أول مراتيب الغنى، ومن  (4)ه الزييادة على نفي الحياجيةوفوقهيا الغنى أني    ،الحياجية

وهذا المسيتوى   خالل هذا المسيتوى ت شيبع جميع الحاجات األسياسيية المشيروعة لشنسيان،

من العيش حث  عليه الشيييارع، ويرى بعض العلماء أن المسيييتند الشيييرعي لتحديد حد  

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث}ية هو قوله تعالى:  الكفا

، والمعنى أن  الشيبع والري، والكسوة واللذة، هي األمور  [119-118  ]طه:{  مل يك

التي يدور عليها كفاية اإلنسيان. فذكر هللا حصيول هذه األشيياء في الجن ة، وإنه مكفي ال 

ا جاءت  (5)الدنيايحتاج إلى كفاية كاف، وال إلى كسييب كاسييب، كما يحتاج إليه أهل   ، ولم 

لها   قالفخذ من ماله، تأحتاج أن فت شييحيح،   أبا سييفيان رجل    ن  تخبره  أ:    لنبيا  إلىهند  

يرشيد إلى الكفاية، ولطالما    ، فالنبي  (6)"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"   :النبي  

ا كان المسييتوى   حرص اإلسييالم على تحقيق مسييتوى كريم من العيش لجميع أبنائه، ولم 

المعيشييي يختلف من زمان لزمان، ومن وقت إلى آخر، فإن  هذا يتطل ب  أن ي ضيياف لحد    

ط  ميا يرتب   –اليذي عب ر عنيه األقيدمون بيالميأكيل والمشييييرب، والملبس والميأوى  - الكفيايية   

بمفهوم حد   الكفاية  في المفهوم  المعاصير  من دواٍء وعالج، ووسيائل تنقٍل وسيفر، وأجهزة  

اتصياالت ووسيائل اإلنتاج، وغيرها من المعد ات التي تدخل في صيلب  الحاجة  اليومي ة، 

 }فإذا قال الشييييارع:    وقد عب ر عن معنى قريب من ذلك اإلمام الشيييياطبي في قوله: "

 
 .249يوسف القرضاوي، دور الزكاة في عالج المشكالت االقتصادية، ص   - (1)

 .325ص  15ابن منظور، لسان العرب، ج  - (2)

، 5: البخاري، صيحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب شيهود المالئكة بدًرا، ج متفق عليه -  (3)

(، مسيلم، صيحيح مسيلم، كتاب: صيالة المسيافرين وقصيرها، باب: فضيل  4008برقم: ) 84ص 

، برقم: 554ص   1الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة، والحث على قراءة اآليتين من آخر البقرة، ج 

(807.) 

 .260ص  2المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج األلوسي، روح  - (4)

، وموفق محميد عبيده، حميايية 114ص  3ينظر: الجميل، حياشيييييية الجميل على الجاللين، ج   -(5)

 .120المستهلك، ص 

، برقم: 71ص    9البخاري، صيييحيح البخاري، كتاب: األحكام، القضييياء على الغائب، ج  -  (6)

(7180.) 
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  واقعيةٍ   [ فمعنى ذليك طليب رفع الحياجية في كيل   36يالحج:  {جسحس مخ جخ

 بحسبها، من غير تعيين مقدار، فإذا تعينت حاجة؛ تبين مقدار ما يحتاج إليه فيها، بالنظر

خلته، بمقتضيى ذلك اإلطالق، فإن   بإطعامه وسيد   ، فإذا تعين جائع؛ فهو مأمور  ال بالنص  

م يفعيل من ذليك ميا هو كياف ورافع  علييه ميا ل أطعميه ميا ال يرفع عنيه الجوع؛ فيالطليب بياقٍ 

، والذي هو كاف يختلف باختالف السيياعات والحاالت  للحاجة التي من أجلها أمر ابتداءً 

في ذليك المعين، فقيد يكون في الوقيت غير مفرط الجوع، فيحتياج إلى مقيدار من الطعيام،  

الطليب  فيرتفع عنيه    ،فيإذا تركيه حتى أفرط علييه؛ احتياج إلى أكثر منيه، وقيد يطعميه آخر

 ً   .(1)"رأسا

والناظر ما بين الكفاف والكفاية يجد أن  حد  الكفاف  هو اللبنة األسيياسييي ة التي   

ينهض  عليها المجتمع؛ كون الكفاف يضييمن  الحاجات  األسيياسييي ة الثابتة، ومن ثم ي رخي  

بسييدال الكفاية على أبنائه؛ لينعموا في هذه الحياة، فيوف ر لهم المنتجات الغذائية واألدوية  

ويسيعى لتحقيق المسيكن والمأوى، ووسيائل النقل، وأجهزة التواصيل الحديثة  واأللبسية،  

 التي تخفف عبء الحياة ومشاقها.

إال من خالل توفير المنتجات الكفاية في العصـــر الحاضـــر  وعليه ال تتحقق    

الغذائية واألدوية واأللبسية، وتحقيق المسيكن والمأوى، ووسيائل النقل، وأجهزة التواصيل  

 ي تخفف عبء الحياة ومشاقها.الحديثة الت 

 المطلب الثاني: النهي عن اإلسراف

على  يدلُّ   "السيين والراء والفاء أصيل واحد    قال ابن فارس:من سيرف،    اإلسـراف لغةً:

"    .(2)"واإلغفال أيضييياً للشييييء. تقول: في األمر سيييرف، أي مجاوزة القدر  تعدي الحد  

وقيل:    .(3)"غير قصيد : عجل منالسيرف واإلسيراف: مجاورة القصيد، وأسيرف في ماله

 . (4)السرف النفقة لغير حاجة

فقد كان له تعريفات متقاربة، ال تخرج عن المفهوم اللغوي، منها:   اإلسـراف اصـطالًحا:

، ولقيد (6)، وقييل هو بيذل للميال فيميا ال ينبغي(5)تجياوز الحيد  المتعيارف  علييه في الشيييييء

ي هذه الظاهرة   نهى التشييريع اإلسييالمي  عن هذا السييلوك االسييتهالكي، وحذ ر من تفشيي 

هم، أهلكعندما  الكف ارعلى المسييرفين االسييتهالكية، وكان من مظاهر التحذير، إذ أطلق  

تيييعييياليييى هللا   مخ جخ مح جح مج حج مث}  :قيييال 

 
 .248ص  1الشاطبي، الموافقات، ج  -(1)

 ، مادة )سرف(.153ص  3ابن فارس، مقاييس اللغة، ج  - (2)

 ، فصل )السين المهملة(.148ص  9ابن منظور، لسان العرب، ج  - (3)

 .149ص  9يس ورفاقه، المعجم الوسيط، ج ينظر: ابراهيم أن – (4)

، والزمخشييري، الكشيياف  95ص  8م، ج 1984ينظر: ابن عاشييور، التحرير والتنوير،   –  (5)

 .24ص  1، والجرجاني، التعريفات، ج 292ص  3عن حقائق غوامض التنزيل، ج 

 .405ص  11ينظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، ج  – (6)
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 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر}  وقال تعالى:،  [ 9{]األنبياء:جس

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

فأطلق المسييرفين على الكف ار تشيينيعاً لهذه السييمة، وامتدح سييبحانه عباده    [43{]غافا:

 مل خل حل جل مك لك}المؤمنين بوصيييفهم بأنهم قوم  ال يسيييرفون، فقال:  

[، وأرشيد عباده للسيوك السيوي القويم، 67يالفرقان:{مم خم حم جم هل

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من}فييقييال:  

ح باللفظ بأنه ال يحبُّ 29ياإلسيراء:{يي  هب مب }المسيرفين، فقال:  [، وصير 

 خس حس جس مخ محجخ جح حجمج مث هت مت خت حت جت

هَ لَك م    إلى معنى يؤي د هذه الفكرة، فقال: "  ولقد أرشييد النبي  .  [ 141{]األنرام: َ َكر  إ ن  َّللا 

َؤال   ، َوَكث َرةَ السيييُّ اَعةَ الَمال  . وإضييياعة المال تتمث ل في عد ة  (1)"ثاَلَثاً: ق يَل َوقَاَل، َوإ ضيييَ

وجوٍه، منها اإلسراف  في المباحات
(2) . 

ة، يجيد القيارئ أن        النهيَ ومن خالل هيذه النصييييوص الرزينية واليدالئيل القويي 

عن   وال يقتصير اإلسيراف    ،حاجةال عن مقدار  ربوالشيُّ   عن اإلسيراف في األكل    واضيح  

سييتهالكية التي تتجاوز والنفقات اال  األكل والشييرب فقط؛ بل يتعدى إلى كل التصييرفات

، ولعل  المتطلع في مصين فات  الفقه يجد  أن  هناك صيوراً متنوعة لشسيراف،  عتدالاال  حد  

ومن اإلسيراف في الطعام االسيتكثار ومن الجدير  بالذكر في هذا المقام عرض بعضيها: "

ومن ...،  أن يضييييع على الميائيدة من ألوان الطعيام فوق ميا يحتياج إلييه  و  ،من المبياحيات

نتفر من الخبز كما يفعله ا أو يأكل ما  ،ويدع حواشيييه ،اإلسييراف أن يأكل وسييط الخبز

ح بالخبز عند الفراغ من ومن اإلسيييراف التمسيييُّ ...، ال ويزعمون أن ذلك ألذ  بعض الجه  

ا إذا كان هو غيره يسييتقذر ذلك فال يأكله فأم   ألن   ؛ح بهتمسيي  الطعام من غير أن يأكل ما ي  

من يده لقمة أن يتركها بل  إذا سيقطَ   ومن اإلسيراف  ...، ح به فال بأس بذلكيأكل ما يتمسي  

وفي التنياول   ،في ترك ذليك اسييييتخفيافياً بيالطعيام  ألن    ؛ينبغي أن يبيدأ بتليك اللقمية فييأكلهيا

 من بركيات السييييمياء وأخرجيه من بركيات ؛ فقيد أنزليه هللامرنيا بيإكرام الخبزوقيد أ    ،إكرام

 
أَل وَن  -  (1) متفق عليه: البخاري، صيييحيح البخاري، كتاب: الزكاة، باب قول َّللا   تَعَالَى: والَ يَسييي 

(. مسيييلم، صيييحيح مسيييلم، كتاب:  1477برقم: ) 124ص  2[، ج  273الن اَس إ ل َحافًا] يالبقرة:  

النهي عن كثرة المسيييائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو االمتناع    األقضيييية، باب

 (.593، برقم: )1341، ص 3من أداء حق لزمه، أو طلب ما ال يستحقه، ج 

 .373ص  4ابن األثير، النهاية في الغريب واألثر، ج  - (2)
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وفي ترك  ،والتحرز عن كفران النعمة ،إلى شيكر النعمة مندوب   اإلنسيانَ  ألن  ، واألرض

أمر اللبياس نظير األكيل في جميع ميا ...، واللقمية التي سييييقطيت معنى كفران النعمية  

  .(1)ه"ذكرنا

ــر، ــرافِّ المعاصـ ــورث كثيرةث لاسـ منها: ما يحصيييل في المطاعم، حيث تجد   وهناك صـ

األصيناف العديدة من الطعام والشيراب توضيع  على الطاولة، والقسيم األكبر منها تكون 

نهايته سيل ة المهمالت، ومن اإلسيراف أيضياً التسيابق الكبير إلى ألوان  الموضية  في عالم 

يكون مصير اللباس    اللباس رغَم وجود  مختلف األلبسة في الخزانة الشخصية، وغالباً ما

الترك عنيد نزول أقرب موضييييية جيدييدة، إضيييييافية إلى تغيير أثياث المنيازل، وتبيدييل 

 السيارات، وأجهزة التواصل الحديثة دون سبب مقبول، ولألسف... القائمة تطول. 

 المطلب الثالث: النهي عن التبذير

أصيل واحد، وهو نثر   الباء والذال والراءالتبذير  مصيدر للفعل فعل بذر، و"التبذير لغةً:  

. فالتبذير (2)"يقال: بذرت البذر أبذره بذراً، وبذرت المال أبذره تبذيراً   الشييييء وتفريقه.

هو التفريق، وأصيله إلقاء البذر وطرحه، فاسيتعير لكل مضييع لماله؛ كونه ال يعرف مآل  

ف بأنه تفريق ال(4)، وقيل إن ه النفقة من غير قصيد(3)ما يلقيه ً . في حين عر   ، (5)مال إسيرافا

ق المال في المعاصييييي، وقيل: هو أن يبسييييط يده في إنفاقه حتى ال بذير أن ينف  وقيل: الت  

، وعمومًيا فيإن  تعياريف التبيذير في اللغية ال تخرج عن نثر الشيييييء  (6)يبقى منيه ميا يقتياتيه

 وتفريقه دون فائدة ترجى منه.

لتبذير في االصييطالح لم يكن األمر تعريف ا يجدر اإلشييارة إلى أن  التبذير اصــطالحاً:  

فون التبيذير بتعريف اإلسييييراف، فيقولون: التبيذير   محيل اتفياق بين أهيل الفقيه، فتيارةً يعر 

. كما تم تعريف التبذير أنه  (7)هو منعه من حقه، ووضيييعه في غير حقه وهو اإلسيييراف

إنفاق المال  ، فالتبذير هنا مرادف لشسيييراف، وإلى قريب من ذلك:  (8)اإلسيييراف بالنفقة

: تفريق المال في غير وجهه،  .  كما تم تعريفه بأنه(9)في فسييياد أو في سيييرف في مباح

فون التبذير تعريفاً مغايراً عن اإلسراف. فيقولون:  (10)وهو مرادف اإلسراف . وتارةً يعر 

صييرف الشيييء فيما فهو  بخالف اإلسييراف:    صييرف الشيييء فيما ال ينبغي؛هو  التبذير:

 
ف.82ينظر: الشيباني، الكسب، ص  – (1)  ، بتصر 

 .216ص 1يس اللغة، ج ابن فارس، معجم مقاي - (2)

 .51األصفهاني، مفردات القرآن، ص - (3)

 .40ص  1الفيومي، المصباح المنير، ج  - (4)

 .31ص  1الرازي، مختار الصحاح، ج  - (5)

 مادة )بذر(. 50ص  4ابن منظور، لسان العرب، ج  - (6)

هيييي(، أحكام 543ابن العربي، القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المالكي )ت:  -  (7)

القرآن، راجع أصييييوليه وخرج أحياديثيه: محميد عبيد القيادر عطيا، الكتيب العلميية، بيروت، ط 

 .190ص  3م، ج  3،2003

 .110ص  7القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  - (8)

بيد الحق بن غياليب بن عبيد الرحمن بن تميام بن عطيية األنيدلسييييي  ابن عطيية، أبو محميد ع  - (9)

هييي(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحقق: عبد السالم محمد، 542المحاربي )ت: 

 .450ص  3هي، ج  1422بيروت،   –دار الكتب العلمية  

 .79ص  15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  - (10)
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وإلى قرييب من هيذا، حييث تم تعريفيه: "عيدم إحسيييييان    .(1)ينبغي زائيداً على ميا ينبغي

ف في المال، وصيييرفه فيما ال ينبغي" . كما أن هناك من ينص  على التفريق  (2)التصييير 

اهميا. السييييرف والتبيذير قيد يفترق معني  واعلم أن  بينهميا، فيقول في ذليك المياوردي: "

وكالهميا  ،رف: هو الجهيل بمقيادير الحقوق، والتبيذير: هو الجهيل بمواقع الحقوقفيالسيييي  

التبييذير أعظم؛ ألن   المسييييرف يخطئ في الزيييادة، والمبييذر يخطئ في    مييذموم، وذم 

ا  عيابيدينابن  ، وقيد ذهيب  (3)"الجهيل ، وهيذا المعنى هو اليذي يرجحيه  (4)  إلى ذليك أيضييييً

 الباحثان.

ولقد نهى التشريع اإلسالمي عن هذا السلوك االستهالكي، نهياً صريحاً، فقال هللا تعالى: 

[،  26ياإلسييراء:  {خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ}

 مك} فقرنهم برابط األخوة، فقيال هللا تعيالى:   ،منزلية الشيييييياطين  ينوجعيل منزلية المبيذر

ومن ،  [ 27]اإلسعععععااء:{  مم خم حم جم ملهل خل حل جل

يدركه  المدقق في حال بعض األسييواق المخصييصيية لبيع   صييور التبذير المعاصييرة  ما

الدخان والنراجيل، والمحالت المعد ة لتزويد البعض من المشييروبات الكحولية، إضييافة  

للكتب التي تحتوي على قصييص جنسييية بغَرض  إثراء الشييباب بثقافة يندى لها الجبين، 

ة ب  ج بمقياطع مرئيي  عييدة عن الحيياء، واالشييييتراك في قنوات فضيييييائيية لتزوييد المتفر 

 وممزوجة بالفجور، ال ضابط عليها وال رقيب. 

 النهي عن الترف :رابعال مطلبال

:    الت َرف: تَنعيم الغيذاء،عنيد العربيية، "  (5)التنع م  الترف لـغةً: ت َرف  ، والم  ت َرف  ب يٌّ م  وصييييَ

ه، القليل فيه  ع  عليه َعيشيييي  وسيييي  ه"الم  ي  ب  . (6)َهمُّ المترف: المتنعم ، ووالتَُّرفَة : الط عام  الط 

 .(7)المتوسع في مالذ الدنيا وشهواتها

ف كذلك بأنه (8)، وسييعة العيش ورغدهلتوسييع في النعمةهو ا  الترف اصــطالحاً: ، وع ر 

فبدالً من أن  شييييكر نعمية الميال والغنى، فالمترف يطغى بما أنعم هللا عليه من مال، عدم  

 
 .24ص  1ت، ج الجرجاني، التعريفا - (1)

 .200النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ص  - (2)

 .187الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص  – (3)

، ص 6ينظر: ابن عيابيدين، رد المحتيار على اليدر المختيار شييييرح تنوير األبصييييار، ج    – (4)

759-760. 

 .744ص  2ينظر: الحميري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، ج  – (5)

 .114ص  8الفراهيدي، كتاب العين، ج  - (6)

، وابن منظور، لسيان العرب،  476ص    9ينظر: ابن سييده، المحكم والمحيط األعظم، ج  –  (7)

 .17ص 9ج 

 .355ص  6ينظر: األلوسي، روح المعاني، ج  – (8)
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 يسييييتعمليه فيميا أمر هللا بيه من التمتع بيالحالل، وتنميتيه لمصييييلحية المجتمع، يحوليه إلى

 .(1)وسيلة للعبث، والتخريب المادي، والمعنوي للمجتمع واألمة

صفحات  التشريع  اإلسالمي أن  اإلسالَم قد حذ ر تحذيراً شديداً يجد المتأمل في      

من ظاهرة الترف؛ وانتشييييارها أمارة  على غضييييب هللا؛ حيث قرنها مع وقوع العذاب  

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف}اإللهي، فقال سييبحانه وتعالى: 

ن المترفي   القرآن الكريم على أن    وينص   ،[ 16]اإلسعععععععااء:{   خل حل جل مك

، محاربين للرسيييل، قال هللا تعالى:    ىق يف ىف يث ىث نث مث}معاندين للحق 

 مل خل}[، وقال تعالى: 34يسييييبأ:  {مل يك ىك مك لك  اك يق

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ،والمترفون في اآليتين: " اليذين أترفتهم النعمية،  [23يالزخرف:  {جي يه

، (2)شييياق الدين وتكاليفه "أي: أبطرتهم فال يحبون إال الشيييهوات والمالهي، ويعافون م

يٌّ فقال   ،الترف في االسيييتهالك، خاصييية الطعام منه  لقد حذر النبي و : "َما َمأَلَ آدَم 

اً م   َعاًء شَير  دمي  ، لقَيمات  يق منَ نن بطو  دمي  نَف سيه ، فَثلث     ، َحسيب  اآل  لبه، فَإ ن َغلبت  اآل  صي 

راب، وثلث  للنفسطلل الترف له نتائج جد سييييلبية على الصييييعيد ، و(3)"عَام، وثلث  للشيييي 

ر   الفردي والصيعيد الجمعي " فالترف   مفسيد للخلق بما يحصيل في الن فس من ألوان الشي 

 ،ودليال عليييه  ،وعوائييدهييا فتييذهييب منهم خالل الخير ال تي كييانييت عالميية على الملييك

فيكون عالمة على اإلدبار واالنقراض بما جعل    ،ويتصفون بما يناقضها من خالل الشر

وتيأخيذ اليد ولية مبيادئ العطيب وتتضييييعضييييع أحوالهيا وتنزل بهيا   ،هللا من ذليك في خليقتيه

 .(4)"أمراض مزمنة من الهرم إلى أن يقضى عليها

  ليذليك حيذر  ومؤذن  في الخراب واليدميار؛  ينيافي العبوديية المطلقية هلل عز وجيل،رف   فيالت 

وعدم التوسييع المبالغ   ،المسييتهلكين على التوسييط واالعتدال  ، وحث  يمالشييارع الحكمنه 

اتخاذ األواني المنزلية من الذهب والفضية، وإدخال    ومن صـور الترف المعاصـرة:،  فيه

الحرير في لبياس الرجيال، والحلي مصيييياغ لرجيال المجتمع، وال يقتصيييير الترف على 

على خلقه فت كفر، فمن أكرمه ربه  الصييور الماضييية، بل إنه يشييمل كل نعمة أنعم هللا به 

بيالميال فيقوم بتصييييميم إطيار مطياطي لهياتفيه النقيال، وييدرج فييه خيوطياً من ذهيب، ومن 

 
 .64ينظر: الصغير، أصول حماية المستهلك، ص: – (1)

 .245ص  4الزمخشري، الكشاف، ج  - (2)

  2ابن ماجة، سينن ابن ماجة، كتاب األطعمة، باب االقتصياد في األكل، وكراهة الشيبع، ج   -  (3)

( وقال 2380، برقم: )590ص    4(، والترمذي، سيينن الترمذي، ج 3349، برقم: )1111ص 

 عنه حديث حسن صحيح.

ف.212ص 1ابن خلدون، المقدمة، ج  - (4)  ، بتصر 
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يرتدي لباسياً صينعت أزراره من األحجار النفيسية، ومن يطلي سيالحه بماء الذهب، كله  

 ترف  منهيٌّ عنه.

 

 

 المطلب الخامس: النهي عن البخل والتقتير

ويطلق على التضييق على   ،تضيييقالتجميع وال  تمد ة من الفعل قتر، وهومسي  التقتير لغةً:

اإلقتار: التضييق :  ومنه  النفس واألهل، يقال: " قتر على عياله: أي ضي ق عليهم بالنفقة، 

والقتر: ضيييييق  ، (1)وقلله،  قهزق، يقال: أقتر هللا رزقه أي: ضييييي  على اإلنسييييان في الر  

 . العيش

تقليل الن فقة، وهو   ليس ببعيد عن المعنى اللغوي، إذ تم تعريفه بأنه: "  اـصطالًحا:التقتير  

اإلقتيار هو    ، وهنياك تعريف قرييب من ذليك: "(2)"اإلسييييراف، وكالهميا ميذموميان  مقيابيل

نفاقي قصييالت   . وأيضيياً: "(3)"  النقص من القدر الكافي فه من (4)"ر في اإل  ، وهناك من عر 

فاق المال دون حد  الضيرورة؛ ليصيل إلى حد  البخل واإلبقاء على المعاصيرين بأنه: " إن 

 .(5)المال في معظمه"

عنهى الحقيقةً، لقد  كذلك نهى عن النقيض والترف، و ،والتبذير  ،عن اإلسييييراف  مشيييير 

 ىه مه جه ين ىن من}المتمث ل بالتقتير، والبخل، واإلمسياك، فقال تعالى: 

ر به هذا مجاز عب  "و  ،[29ياإلسيراء:  {  يي ىي مي خي حي جي يه

الذي    له مثل الغل    من ماله، فضربَ   ءالذي ال يقدر من قلبه على إخراج شي  ،عن البخيل

يحبس    هاب المال، فإن قبض الكف  ضرب بسط اليد مثالً لذ..، ويمنع من التصرف باليد.

 خل حل جل مك لك}، كما قال تعالى: (6)"ما فيها، وبسييييطها يذهب ما فيها

في العطاء هو الوسط    لمحمود  " فا،  [67]الفاقان:{   مم خم حم جم هل مل

الواقع بين طرفي اإلفراط والتفريط، وهيذه األوسيييياط هي حيدود المحياميد بين الميذام من 

لق طرفين ووسييييطياً،  وقيد تقرر في حكمية األخالق أن لكيل خ    ،كيل حقيقية لهيا طرفيان

الوسط هو العدل،   وكالهما مقر مفاسد للمصدر وللمورد، وأن   ،فان إفراط وتفريطفالطر  

  المال إذ يجرُّ   ولصاحب   ،وهو مفسدة للمحاويج ،حقيقة أحد طرفيها الشح    والبذل    فاإلنفاق  

والطرف اآلخر التبذير واإلسيراف، وفيه مفاسيد   ،إليه كراهية الناس إياه وكراهتيه إياهم

 
، والرازي، مختيار 11ص    4ينظر: ابن األثير، النهيايية في غرييب الحيدييث واألثر، ج    –  (1)

 .71ص  5، وابن منظور، لسان العرب، ج 247ص 1الصحاح، ج 

 .655األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص   - (2)

 .58ات التعريفات، ص المناوي، التوقيف على مهم - (3)

 .56ص  3ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج  - (4)

 .70طاهر حيدر حردان، االقتصاد اإلسالمي، ص   - (5)

 .250ص  10القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  - (6)
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ألنه يصييييرف ماله عن مسييييتحقه إلى مصييييارف غير جديرة    ؛لذي المال وعشيييييرته

 ،(1)"بالقوامعنه  رَ ب  الذي ع   ضيعه وهو الحد  بالصيرف، والوسيط هو وضيع المال في موا
ولطالما كان التقتير يعط ل وظيفة المال في اسيييتخدامه وإنفاقه في إشيييباع الحاجة، ومن 

أجل ذلك أنذرت النصييوص الشييرعية المقتر البخيل بالعذاب األليم، فقال رب نا سييبحانه  

 خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق}  وتعالى:

 مب هئ هيمئ مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن جنحن مم

: "  البخيَل بيالظلم، فقيال    ، كميا قرن النبي  [180يآل عمران:  {  مت هب

لََك َمن َكانَ  ح  أَه  ، فَإ ن  الشييُّ ح  َم ال ق يَاَمة ، َوات ق وا الشييُّ قَب لَك م،  ات ق وا الظُّل َم، فَإ ن  الظُّل َم ظ ل َمات  َيو 

فَك وا   َماَءه مَحَملَه م َعلَى أَن سييَ َمه م   ،د  تََحلُّوا َمَحار  ، والشييحُّ هو البخل مع الحرص  (2)"َواسيي 

الشيديد، وهو يلتقي مع التقتير في معنى التضيييق، وتظهر أهمية هذا التدبير الوقائي في  

الوقت المعاصيير؛ بسييبب انتشييار وسييائل الراحة والنعيم، واالبتعاد عنها مشييق ة وضيييق  

م نفسييييه وأهليه برغيد الحيياة، ويقوم بخالفية األرض بميا هو أليم، فمن كيان ذو مياٍل فليكر

مطلوب ال باإلمسياك بل بالنفقة الرشييدة، فلينعم بمسيكن هادئ، وسييارة مريحة، وطعام  

ض نفسيه للعذاب األليم  طي ب، وشيراب هنيء، فإن فعل غير ذلك خسير رغد الدنيا، وعر 

 عند رب العالمين. 

بسيبب انتشيار وسيائل الراحة والنعيم،   لمعاصـر وتظهر أهمية هذه القاعدة في الوقت ا

واالبتعاد عنها مشيييق ة وضييييق أليم، فمن كان ذو ماٍل فليكرم نفسيييه وأهله برغد الحياة، 

ويقوم بخالفة األرض بما هو مطلوب ال باإلمسيياك، بل بالنفقة الرشيييدة، فلينعم بمسييكن 

  هادئ، وسيارة مريحة، وطعام طي ب، وشراب هنيء.

 

 المطلب السادس: القوام في اإلنفاق 

ف الحكيم فيما يتعلق باإلنفاق، فتبي ن  هذه قاعدة رائدة في بابها، فهي ترشيييد إلى التصييير 

طياعية هللا عز اإلنفياق في  ، ومن أمسييييك عن  مبيذر  من أنفق في غير طياعية هللا فهوأنيه  

بال مبياهاة وال إسييييراف فهو القوام الذي ، ومن أنفق في طاعة هللا تعيالى  مقتروجل فهو  

ذِينَ ِفذاا أاَّفاقُوا َامر امتيدحيه هللا عز  وجيل في كتيابيه الحكيم في محكم التنزييل، إذ قيال:   }وَاَْه

ِكَ قاوَامً {]اَفَق ن: ُوا وََامر يَقْتَُووا وَكا نَ َُيرنَ ذَا َُف بحسييييب عيياله واحد  والقوام في كل  ،  [67يوسْْْْر

 .وحاله، وخير األمور أوساطها

 
ف. 84ص  15ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج  - (1)  بتصر 

،  1996ص    4مسيلم، صيحيح مسيلم، كتاب: البر والصيلة واآلداب، باب تحريم الظلم، ج  -  (2)

 (.2578برقم: )
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من كان معه مال وفير، ويحتاج شيراء سيي ارة لقضياء عمله، ومن تطبيقات هذه القاعدة:  

وحاجات بيته، فال يشيتري سييارة متدنية الجودة، وترهقه أثناء عمله، وبالوقت نفسيه ال 

تيه المياديية، وبميا يلب ي تكن غياليية جيداً، بيل تكون من النوعيية الجييدة بميا يتفق مع إمكيانييا

ال؛ ليسييتفيد من هذه التقنية في قضيياء حاجاته، فال   حاجاته، ومن كان يرغب بشييراء جو 

يقصيد جوال قديم ال يعينه وال يسياعده لهدف توفير المال، وال يعكف بالمقابل إلى جوال  

 مرتفع القيمة باهظ الثمن لمجرد أنه حديث، بل يختار من األمور أوسييطها وأنسييبها مع

 حاجاته وإمكانياته. 

ــتهالكي وعواقب مخالفتها على الفرد   ــد االسـ المبحث الثالث: أثر االلتزام قواعد الرشـ

 والمجتمع

يدرك النبيه أن  االلتزام بقواعد الرشيييد االسيييتهالكي، يتعل ق به منافع ظاهرة للمسيييتهلك 

لمنافع، وال  بشيكل خاص، وللمجتمع بشيكل عام، فاهلل جل  قدره قد خلق اإلنسيان محتاجاً ل

يقوم صييلب األخير إال بتحقيقها، وتحقيق الكفاية فيه الضييمان السييتمرار مقومات الحياة 

ليذليك المسييييتهليك، ومن خالل هيذا التيدبير يتوفر الميأكيل والمشييييرب والملبس والميأوى  

للمسييتهلك، وال يقتصيير على ذلك فحسييب؛ بل يشييمل تأمين متطلبات الحياة المتجددة، 

قق العيش الرغييد لشنسيييييان لطيالميا كيان هو الخليفية على هيذه والتي من خاللهيا يتح

المعمورة، فتأمين وسييائل التنقل واإلنتاج، وأجهزة الخدمة، وأنواع العالج وأييييييشييكال  

الدواء، يحقق رغيد العيش للمستهلك، وكل  ذلك معل ق  باألجر والثواب لطالما كانت النية 

ة الميزان. وعنيدمي ا نهى التشييييريع عن الزهيد الميذموم  هي التي تضييييع األعميال في كفي 

ة تتمثيل بيأن  حفظ النفس واجيب، وأن  جعلهيا في جو   والتقتير فيإنيه يؤكيد على حقيقية مهمي 

ة ليس ليه أجر،   الراحية عميل  من اإليميان، وإن  الب عيد عن تيأمين حياجيات النفس الطبيعيي 

ا التدبير يضيمن وأيضياً ليس من اإليمان، وال على جادة السيبيل المسيتقيم، فمن خالل هذ

لب المسييتهلك، ومما يعطيه القوة   التشييريع سييير عملية االسييتهالك المرتبطة بقوامة صيي 

 على مواجهة التحدي ات القائمة والمتوقعة، على مر  العصور.

والسيقوط في هاوية الفقر جراء تصيرفاته    ،خطر اإلفالسوهذه القواعد تجنب المسيتهلك 

 اته، دون إقامة أي اعتبار لمخاطر المسيييتقبل،وشيييهو الطائشييية، وانسيييياقه وراء لذاته

مات والمنهي ات، وتجاهل المصييير المنتظ ر، ال سييي ما أن التبذير ضييياع للمال في المحر 

ففي هيذا النهي حميايية لليدين فضييييال عن حميايية الميال، وفي االلتزام بتليك القواعيد تبرز 

التنميية  ليدور الفعي ال فيلهيا ا  هيذه األموالتكون ف  ،موال األمية وعيدم ضيييييياعهياألميايية الح

ويقوى االقتصياد،  ، فيزدهر البلد، وينشيط المجتمعسيتثمار، وتشيغيل األيدي العاملة واال

 ء. على حد سواوللفرد وللمجتمع،  فيكون حصاد الفائدة والمنفعة لصاحب المال والعامل

 أهم نتائج البحث

 : لعدة نتائج، أهمهاوصلت الدراسة 

االسييتهالكي هو إجراءات وتدابير من شييأنها تنظيم اسييتهالك الفرد الرشييد   -

 وتوجيهه، فيما يحقق له السعادة الدنيوية واألخروية بالتزامه بمبادئ الشريعة اإلسالمية. 

 نتتمثل قواعد الرشيد االسيتهالكي بالحض  على تحقيق حد  الكفاية، والنهي ع -

 .إنفاق القويم ، ومراعاةوالتقتير ،الترفو ،والتبذير ،اإلسراف
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 عد ة، منها: لتوصيات ووصلت الدراسة

العمل على توعية المسيتهلك عبر ما ي تاح من وسيائل متعددة بدوره الكبير في   -

حماية نفسيييه، من خالل عدم تهافته على كل  ما تلمعه اإلعالنات التجارية لدى ترويجها 

ي يتنياسييييب وحياجياتيه  للمنتجيات والخيدميات، وأن  من الحكمية أن يتنياول منهيا القيدر اليذ

 وإمكانياته المالية.
ها في مجال  ؛ لتجسيير العالقة بين أبحاث فقهية قانونية اقتصياديةإنشياء مركز   -

والخروج بدراسيات ذات صيلة باالسيتهالك ووسيائل الحماية  ، حماية المسيتهلك من جهة

 ، وذلك من جهة أخرى. بة ما هو جديد في هذ المجالكمواوتطوير األنظمة واألجهزة، و
 قائمة المصادر والمراجع

ابن األثير، مجيد الدين أبو السييييعيادات المبيارك بن محميد بن محميد بن محميد   .1

في غريب الحديث   هييييي(، النهاية606بن عبد الكريم الشييباني الجزري ابن األثير )ت:  

محمود محميد الطنياحي، المكتبية العلميية، بيروت، - تحقيق: طياهر أحميد الزاوي   واألثر،

 .م1979
لجوزي، جميال اليدين أبو الفرج عبيد الرحمن بن علي بن محميد الجوزي  ابن ا .2

، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب زاد المسير في علم التفسيرهيي(،  597)ت:  

 .هي 1422بيروت،  –العربي 
ابن العربي، القياضييييي محميد بن عبيد هللا أبو بكر بن العربي الميالكي )ت:   .3

أصيوله وخرج أحاديثه: محمد عبد القادر عطا، الكتب ، راجع أحكام القرآنهييييي(،  543

 .3العلمية، بيروت، ط 
ابن رشييييد، أبو الولييد محميد بن أحميد بن محميد بن أحميد بن رشييييد القرطبي   .4

 –، دار الحديث  بداية المجتهد ونهاية المقتصدهيي(، 595الشهير بابن رشد الحفيد )ت:  

 .م  2004القاهرة، 
بن محمد الطاهر بن عاشييور التونسييي  ابن عاشييور محمد الطاهر بن محمد .5

 .م، الدار التونسية للنشر والتوزيع، تونس1984التحرير والتنوير، ه(، 1393)ت: 
الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )ت:   .6

، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهييييي(، 538

 .هي  1407
ابن عطيية، أبو محميد عبيد الحق بن غياليب بن عبيد الرحمن بن تميام بن عطيية   .7

، المحقق:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  هييي(، المحرر542األندلسي المحاربي )ت:  

 .هي 1422بيروت،  –عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
  المغني،هيييي(، 620ت:  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد، ) .8

 .م1968
ســـنن ابن   هييييييي(،273ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )ت:   .9

 .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربيةماجة، 
المحكم  هييييييي(، 458أبو الحسيين علي بن إسييماعيل بن سيييده المرسييي )ت:   .10

 .م 2000الكتب العلمية، بيروت،  ، المحقق: عبد الحميد هنداوي، داروالمحيط األعظم
(،  هي1270األلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي )ت:   .11

ــبع المـثاني ــير القرآن العظيم والســ ، المحقق: علي عبيد البياري روح المـعاني في تفســ

 .هيي 1415بيروت،  –عطية، دار الكتب العلمية 
علي بن أبي بكر البقاعي )ت:  البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسين الرباط بن  .12



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

132 

 

مطبعة مجلس دائرة المعارف    نظم الدرر في تناســــب اآليات والســــور،هيييييييي(،  885

 .هي  1977العثمانية، الهند، 
العلوم    هيييييي(، شيمس573الحميري، نشيوان بن سيعيد الحميري اليمني )ت:   .13

المحقق: د حسيين بن عبد هللا العمري ورفاقه، دار الفكر   ودواء كالم العرب من الكلوم،

 .م 1999المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، 
الشييربيني، شييمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشييربيني الشييافعي )ت:   .14

ا هييييييييي(،    977 اظ المنـه اني ألـف ة مـع ا  إلى معرـف ، دار الكتيب العلميية، مغني المحـت

 .م1994
رحمن الخلييل بن أحميد بن عمرو بن تميم الفراهييدي الفراهييدي، أبو عبيد ال .15

، المحقق: د مهيدي المخزومي، د إبراهيم كتـاب العينهييييييييي(،  170البصييييري )ت:  

 (.السامرائي، دار ومكتبة الهالل، )د. ت
 .م1986دار مكتبة الحياة، أدب الدنيا والدين،  هي(،450الماوردي )ت:  .16
هييييي( 643، تقي الدين )ت:  ابن الصيالح، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو .17

ــافعـية، المحقق: محيي الدين علي نجييب، النياشيييير: دار البشييييائر   طبـقات الفقـهاء الشــ

 .م1992بيروت،  –اإلسالمية 

المنياوي، زين الدين محميد الميدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن  .18

مهـمات  التوقيف على هييييييييي(،  1031زين العيابيدين الحيدادي ثم المنياوي القياهري )ت:  

 .م1990عالم الكتب، القاهرة،  التعريفات،

هييييييي(، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شيييرف النووي )ت:   .19

 .هي 1408دمشق،  –المحقق: عبد الغني الدقر، دار القلم  ألفاظ التنبيه، تحرير
 .م 1999دار وائل، عمان،  االقتصاد اإلسالمي،طاهر حيدر حردان،  .20
، جامعة اإلمارات،  ية المســتهلك من منظور إســالميحماعبد الحق حميش،  .21

 .م  2004
ــالمي منظور األزهري،    .22 ــاد اإلسـ ــتهالك الفردي في االقتصـ ــيد االسـ ،  ترشـ

 .ه1422السالم، القاهرة، 
ــاديةيوسيييف القرضييياوي،   .23 ــكالت االقتصـ ، بحث  دور الزكاة في عال  المشـ

االقتصاد اإلسالمي، منشور في كتاب االقتصاد اإلسالمي، نشر المركز العالمي ألبحاث  

 .جدة، )د. ت(
الجمل، سييليمان بن عمر بن منصييور العجيلي األزهري، المعروف بالجمل   .24

ـــماة ـبالفتوـحات االلهـيةه(،   1204)ت:   ـــية الجـمل على الجاللين المســ ، المكتبية ـحاشــ

 اإلسالمية.
ان، )د. ت(حماية المستهلكموفق محمد عبده،  .25   .، دار المجدالوي، عم 
، مجلة االقتصياد واإلدارة،  التوازن في االقتـصاد اإلـسالميعفر، عبد المنعم،  .26

 .هي  1399، 9العدد 
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 الملخص 

إن التفسييير التحليلي من أهم فنون تفسييير القرآن الكريم، وهو المنهج المتبع لدى كثير 

موقف   من المفسيرين القدماء والمعاصيرين، وإني في بحثي هذا، سيلطت الضيوء على

الكافرين يوم القيامة في سييييورة األحزاب، وهي خمس آيات قرآنية، فقمت بدراسييييتها 

دراسيية تحليلية، حسييب قواعد التفسييير المتبعة، فقسييمت بحثي إلى مبحثين، كان األول  

منها بين يدي سيييورة األحزاب، والمبحث الثاني قسيييمته إلى مطالب حسيييب خطوات  

على كتيب التفسييييير، وغرييب القرآن، وإعرابيه،  التفسييييير التحليلي المعروفية، معتميدا  

 ومناسباته، ومن هللا التوفيق.

الكلمات المفتاحية: تفسيييير القرآن، الدراسييية التحليلية، سيييورة األحزاب، يوم القيامة، 

 موقف الكفار

 

Abstract 

Analytical interpretation is one of the most important arts of 

interpretation of the Noble Qur’an, and it is the approach 

followed by many ancient and contemporary interpreters. So I 

divided my research into two sections, the first of which was in 

the hands of Surat Al-Ahzab, and the second topic I divided it into 

demands according to the well-known analytical steps of 

interpretation, relying on books of interpretation, the strangeness 

of the Qur’an, its syntax, and its occasions, and from God success. 

Keywords: interpretation of the Qur'an, analytical study, Surat Al-

Ahzab, the Day of Resurrection, the position of the infidels  
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 المقدمة 

الحمد هلل، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد رسول هللا، وآله وصحبه  

 ومن وااله وبعد: 

أشيرف العلوم؛ إذ هي مرتبطة بأقدس كتاب أال وهو كتاب   فإن علوم القرآن الكريم هي

هللا المجيد، وإن علم التفسيير هو من أهم علوم القرآن الكريم، وتفسيير القرآن الكريم له  

أشيييكال عديدة وأقسيييام متنوعة، منها التحليلي، والموضيييوعي، واإلشييياري، والفقهي، 

لظهور علم التفسيييير، إال أنها لم   واألثري... وإن هذه األنواع ُوجدت منذ األيام األولى

تتبلور ولم تتحدد مالمحها إال في العصيور المتأخرة، حيث قسيم العلماُء التفسييَر وبّينوا 

مناهج المفسيرين فيه، وإن علم التفسيير التحليلي من أهم هذه األقسيام وأشيهرها؛ إذ أن 

اعتبروه منهجيا لهم في تفياسيييييرهم   -القيدمياء والمتيأخرين    -كثيرا من المفسييييرين  

 كالزمخشري والرازي، واآللوسي والزحيلي وغيرهم.

وتم نصيييحي باختيار وإني قد اخترت هذه اللون من التفسيييير كمنهج لكتابة بحثي هذا، 

( فقمت بجمع دراسية تحليلية –)موقف الكافرين يوم القيامة من خالل سيورة األحزاب  

الكريمة، ثم عمدت إلى خطوات التفسييييير التحليلي فكان آليات القرآنيية  الميادة العلميية ل

 منهجي في البحث هو اآلتي:

 . بدأت البحث، بمبحث بين يدي السورة الكريمة.1

. قميت بتفسييييير المفردات اللغويية الغريبية في اآلييات الكريمية، بياالعتمياد على كتيب  2

  اللغة وبعض التفاسير.

 كان له تأثير في معنى اآلية الكريمة. . قمت بإعراب ما أشكل من الكلمات، أو ما3

. أوردت األوجه البالغية في اآلية الكريمة، باالعتماد على كتب التفسييير التي تشييير 4

 .إلى هذا الفن

. ثم أوردت المناسييييبة العامة لآليات الكريمة اعتمادا على كتب المناسييييبة المتوفرة،  5

 وأشهرها كتاب اإلمام البقاعي.

 من أسباب النزول الخاصة باآليات الكريمة أوردت ما ظفرت به. 6

 . . أما فيما يخص المعنى العام لآليات الكريمة، فقد اعتمدت على أمهات كتب التفسير7

. وأخيرا أوردت األحكيام المسييييتفيادة من اآليية الكريمية، وقيد اعتميدت فيهيا على ميا 8

يلة مختصيرة غير أورده وهبة الزحيلي في )التفسيير المنير( إذ أنه أوجزها بطريقة جم

 مخلة.

هيذا، وإني ال أدعي لنفسييييي الكميال، فيالكميال هلل وحيده، فيأسيييييأليه تعيالى أن ينفع بيه  

 المسلمين، والحمد هلل أوال وآخرا.

 

 

 

 

 

 المبحث األول 
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 بين يدي السورة 

 المطلب األول: تسميتها ومكية أم مدنية

 (1)مدنية، وهي ثالث وسبعون آية. سورة األحزاب

سيييورة األحزاب الشيييتمال الكالم فيها على وقعة الخندق أو األحزاب الذين سيييميت  و

تجمعوا حول المدينة، من مشيييركي قريش وغطفان، بالتواطؤ مع المنافقين ويهود بني 

قريظة، لحرب المسيلمين ومحاولة اسيتئصيالهم، كما سيميت )الفاضيحة( ألنها افتضيحت  

ى هللا عليه وسلّم في أزواجه وتألبهم عليه المنافقين، وأبانت شيدة إيذائهم لرسيول هللا صيلّ 

 (2)في تلك الموقعة.

 مناسبتها لما قبلهاالمطلب الثاني: 

واتباعه ما  افتتحها سيبحانه بأمر نبيه باتقائه ونهيه عن الصغو إلى الكافرين والمنافقين،

ذكره في سييورة    يوحى هللا إليه تنزيها لقدره عن محنة من سييبق له االمتحان ممن قدم

  لسيجدة، وأمرا له بالتسيليم لخالقه والتوكل عليه "وهللا يقول الحق وهو يهدي السيبيل "ا

ولما تحصيل من السيورتين قبل )ما يَعقب العِالَم من الخوف أشيده لغيبة العلم بالخواتم، 

ن وما جرى في السورتين من اإلشارة إلى السوابق "َولَْو ِشْئنَا آَلتَْينَا ُكله نَْفٍس هَُداَها" كا

وصالحي أتباعه، فلهذا أعقب سورة    -صلى هللا عليه وسلم    -لتيئيس نبي هللا    ذلك مظنة

المضيمنة من التأنيس والبشيارة ما يجرى على المعهود من لطفه    السيجدة بهذه السيورة

رحمته، فافتتح سييييبحانه السييييورة بخطاب نبيه بالتقوى وإعالمه بما قد    تعالى وسييييعة

 اة، وإن ورد على طريقة األمر ليشيعره باسيتقامة سيبيلهأعطاه قبل من سيلوك سيبيل النج

وإيضييياح دليله، وخاطبه بلفظ النبوة ألنه أمر ورد عقب تخويف وإنذار بيان كان عليه 

السالم قد َنزه هللا قدره عن أن يكون منه خالف التقوى وعصمه من كل ما ينافر نزاهة 

تعالى متى جرد ذكرهم للمدح    حاله وَعلي منصيبه ولكن طريقة خطابه تعالى للعباد أنه

من غير أمر وال نهي فهو موضيع ذكرهم باألخص إال مدٌح من محمود صيفاتهم ومنه:  

دهاُء َعلَى اْلُكفهاِر..... اآلية " ِ َوالهِذيَن َمعَهُ أَشيييِ وُل َّللاه ٌد َرسيييُ فذكره باسيييم الرسيييالة،    "ُمَحمه

ومنيه "ييا أيهيا النبي اتق هللا " "ييا ومهميا كيان األمر أو النهى عيدل في الغياليب إلى األعم 

أيها النبي حرض المؤمنين على القتال " "يا أيها النبي إذا طلقتم النسيياء" "يا أيها النبي 

 (3)."يا أيها النبيء إذا جاءك المؤمنات " ِلم تحرم ما أحل هللا لك "

 اتهاموضوعالمطلب الثالث: 

ن المتبنى ليس بمنزلية االبن، وأن األمر بيالتقوى، وأنيه ليس فى صيييييدر واحيد قلبيان وأ

للمؤمنين بمكيانية الواليد، وأزواجيه الطياهرات بمكيان   -صييييلى هللا علييه وسييييلم  -النبي

األمهات، وأخذ الميثاق على األنبياء، والسيييؤال عن صيييدق الصيييادقين، وذكر حرب  

األحزاب والشيييكاية من المنافقين وذم المعرضيييين، ووفاء الرجال بالعهد، ورد الكفار 

هم، وتخبر أمهيات المؤمنين، ووعظهن ونصييييحهن وبييان شييييرف أهيل البييت بغيظ

 
/ 9، الهيدايية إلى بلوغ النهيايية:   322/  7، الكشييييف والبييان:    5/  19جيامع البييان للطبري:    (1)

 .223/ 24، التفسير البسيط:   5779

 .225/ 21التفسير المنير للزحيلي:   (2)

 .280البرهان في تناسب سور القرآن:  (3)
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الطاهرين، ووعد المسييلمين والمسييلمات باألجور الوافرة، وحديث تزويج زيد وزينب  

واألمر    -عليه السّيالم  -، وختم األنبياء به-صيلّى هللا عليه وسيلّم -ورفع الحرج عن النبي

لمؤمنين، والمخاطبات الشييريفة لسيييدنا بالذكر الكثير، والصييلوات والتسييليمات على ا

 -وبيان النكاح والطالق والعدة، وخصييائص النبي  -صييلى هللا عليه وسييلّم  -المصييطفى

فى باب النكاح، وتخييره فى القسييم بين األزواج، والحجر عليه   -صييلّى هللا عليه وسييلّم

ير إذن بغ  -صييلّى هللا عليه وسييلّم -فى تبديلهن، ونهى الصييحابة عن دخول حجرة النبي

منيه، وضييييرب الحجياب، ونهى المؤمنين عن تزوج أزواجيه من بعيده، والموافقية مع 

وتهيدييد المؤذين للنبي   -صييييلّى هللا علييه وسييييلّم  -المالئكية فى الصييييالة على النبي

وللمؤمنين، وتعليم آداب النسييييياء فى خروجهن من البيوت، وتهيدييد المنيافقين فى إيقياع 

  -صيييلّى هللا عليه وسيييلّم   -والنهى عن إيذاء الرسيييولاألراجيف، وذل الكفار فى النار 

واألمر بيالقول السيييييدييد، وبييان عرض األميانية على السييييموات واألرض، وعيذاب  

نَيا اأْلَميانَيةَ ...   اآليية   ا َعَرضييييْ إلى آخر    72المنيافقين، وتوبية المؤمنين فى قوليه: نإِنيه

 (1)السورة.

 مشتمالتهاالمطلب الرابع: 

السييورة على بعض اآلداب االجتماعية، واألحكام التشييريعية وأخبار في  اشييتملت هذه 

 السيرة عن غزوتي األحزاب وبني قريظة وعن المنافقين.

أميا اآلداب االجتمياعيية: فيأهمهيا آداب اليدعوة إلى الوالئم، والحجياب وعيدم التبرج، 

 وتعظيم النبي صلّى هللا عليه وسلّم في بيته ومع الناس، والقول السديد.

وأما األحكام الشيييرعية فكثيرة: منها األمر بتقوى هللا وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، 

ووجوب اتبياع الوحي، وحكم الظهيار، وإبطيال عيادة التبني وعيادة التورييث بيالحلف أو  

الهجرة، وجعل الرحم والقرابة أسيييياس الميراث، وتعداد المحارم وعدد زوجات النبي 

لصييالة على النبي صييلّى هللا عليه وسييلّم، وفرض الحجاب  صييلّى هللا عليه وسييلّم، وا

الشييييرعي وتطهير المجتمع من مظياهر التبرج الجياهليية، وعيدم إلزام المطلقية قبيل  

الدخول بالعدة، وتخيير نسيييياء النبي صييييلّى هللا عليه وسييييلّم بين الفراق والبقاء معه، 

لعذاب عند وتخصييييص زوجاته بمضييياعفة األجر والثواب عند الطاعة، ومضييياعفة ا

المعصيية، وتحريم إيذاء هللا والرسيول صيلّى هللا عليه وسيلّم والمؤمنين، وخطورة أمانة 

 التكليف، وعقاب المسيء وإثابة المحسن.

وأما أخبار السيييييرة: ففي السييييورة بيان توضيييييحي عن )غزوة األحزاب( أو )غزوة  

ه وسييلّم، وكشييف  الخندق( وغزوة بني قريظة، ونقضييهم العهد مع النبي صييلّى هللا علي 

فضيييييائح المنيافقين والتحيذير من مكيائيدهم، وتهيدييدهم مع المرجفين في الميدينية على 

جرائمهم بيالطرد والتعيذييب، وتيذكير المؤمنين بنعم هللا العظمى التي أنعم بهيا عليهم في  

وقعة الخندق بعد اشتداد الخطب عليهم، ورد كيد أعدائهم بالمالئكة والريح، حتى صار  

 
 .467/ 3تفسير مقاتل بن سليمان:   (1)
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خارقة للعادة، وبيان قصة زيد بن حارثة مولى النبي صلّى هللا عليه وسلّم،  ذلك معجزة  

  (1) وزينب بنت جحش زوج النبي صلّى هللا عليه وسلّم.

 المبحث الثاني 

 تحليل اآليات 

َ لَعََن اْلكافِِريَن َوأََعده لَُهْم سَيِعيرا  ) يرا  ( خاِلِديَن فِيها أَبَدا  ال َيِجُدوَن َوِلي  64إِنه َّللاه ا َوال َنصيِ

وال )65) سييييُ َ َوأََطْعنَيا الره اِر يَقُولُوَن ييا لَْيتَنيا أََطْعنَيا َّللاه ُب ُوُجوهُُهْم فِي النيه (  66( َيْوَم تُقَليه

ِبيال ) لُّونَا السييه ْعفَْيِن ِمَن   (67َوقالُوا َربهنا إِنها أََطْعنا سيياَدتَنا َوُكَبراَءنا فَأَضييَ َربهنا آتِِهْم ضييِ

  (68ذاِب َواْلعَْنُهْم لَْعنا  َكِبيرا  )اْلعَ 

 المطلب األول: المفردات اللغوية

اللهْعُن: الّطرد واإلبعاد على سيبيل السّيخط، وذلك من هللا تعالى في اآلخرة عقوبة، لعن:  

وفي الّدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه، ومن اإلنسان دعاء على غيره. قال تعالى: 

 ِ  (2). َعلَى الظهاِلِمينَ أاَل لَْعَنةُ َّللاه

السّيعير: فعيل بمعنى مفعول،    ،أي إيقادا. والسّيعير أيضيا: اسيم من أسيماء جهنّمسيعيرا:  

 (3)تقول: سعرت النار، إذا ألهبتها.

 (4).تَْقِليُب الشيء: تغييره من حال إلى حال تقلب وجوههم:

اعف لهيا العيذاُب، فيجعيل  وكيأنيه    (5)اثنين.  يُجعيل الواحيُد ثالثية  الضييييعفين:  أراد: يُضيييييَ

 (6)ضعفَْين، أي مثلَْين، كلُّ واحد منهما ضعُف اآلخر. وضعُف الشيء: ِمثلُه.

 المطلب الثاني: األوجه اإلعرابية

قوله عز وجل: }َخاِلِديَن{ حال من الضييمير في }لَُهْم{. }أَبَد ا{ ظرف زمان. }َيْوَم تُقَلهُب{  

ا{ أو لقوله: }يَقُولُوَن{.    يجوز أن يكون ظرف ا لقوله: ير  }اَل َيِجُدوَن{، أو لقوله: }َواَل َنصيييِ

وأن يكون منصيوب ا بإضيمار اذكر، فيكون مفعوال  به، و }اَل َيِجُدوَن{ حال بعد حال، أو  

ا ليه، وذوو الحيال   من المنوي في خياليدين، وكيذا }يَقُولُوَن{ إذا لم تجعيل }َيْوَم{ ظرفي 

 (7)ها، ولك أن تجعل }َيِجُدوَن{ مستأنف ا.)الوجوه( إذ المراد أصحاب 

)يوم( ظرف زميان منصييييوب متعلّق ب )يقولون( اآلتي، )وجوههم( نيائيب الفياعيل  

  ، )يا( حرف تنبيه، واأللف في )الرسيييوال(  2مرفوع )في النار( متعلّق ب )تقلّب( ن

ن ...  وجملة: نيقولو  وجملة: نتقلّب ...   في محّل جّر مضيياف إليه.  زائدة للفاصييلة.

أو هي حال من الضييمير في )وجوههم( إذا     في محّل نصييب حال من فاعل يجدون.

  علّق الظرف )يوم( ب )يجدون( أو ب )نصيرا( .. هذا ويجوز قطعها على االستئناف.

 
 .226/ 21التفسير المنير للزحيلي:   (1)

 .741المفردات في غريب القرآن:   (2)

 .136التبيان في غريب القرآن:  (3)

 .682المفردات في غريب القرآن:   (4)

،  175-14/174، والجيامع ألحكيام القرآن للقرطبي  21/101ينظر: جيامع البييان للطبري    (5)

 .109-11/108، ولسان العرب 7/228والبحر المحيط  

 .350:  غريب القرآن البن قتيبة (6)

 .271/ 5الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد:   (7)
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وجملة: نأطعنا هللا ...   في    وجملة: نليتنا أطعنا ...   في محّل نصييب مقول القول.

طعنيا الرسييييوال..  في محيّل رفع معطوفية على جملية  وجملية: نأ محيّل رفع خبر ليتنيا.

 (1)أطعنا هللا.

ِبياَل( كالم مسيتأنف مسيوق المتهاد  )َوقالُوا َربهنا إِنها أََطْعنا سياَدتَنا َوُكَبراَءنا فَأَضَيلُّونَا السيه

العيذر ألنفسييييهم ولك أن تعطفيه على يقولون على طريق العيدول عن المضيييييارع الى 

أن قولهم هذا ليس مسيييتمرا كقولهم السيييابق بل هو ضيييرب من الماضيييي للداللة على 

االعتذار غير الوارد وغير المقبول. وربنا منادى مضييياف وإن واسيييمها وجملة أطعنا 

سييييادتنا وكبراءنا خبرها، فأضييييلونا عطف على أطعنا وأضييييلونا فعل ماض وفاعل  

يادة األلف  ومفعول به أول والسييبيال مفعول به ثان يقال ضييل السييبيل وأضييله إياه وز

إلطالق الصيوت جعلت فواصيل اآلي كقوافي الشيعر وفائدتها الوقف واالشيارة الى أن 

ْعفَْيِن ِمَن اْلعَذاِب َواْلعَْنُهْم لَْعنا   الكالم قد انقطع وأن وما بعده مسييييتأنف. )َربهنا آتِِهْم ضييييِ

 منَكِبيرا ( آتهم فعيل أمر وفياعيل مسييييتتر ومفعول بيه أول وضييييعفين مفعول بيه ثيان و

العذاب صيفة لضيعفين والعنهم فعل أمر وفاعل مسيتتر ومفعول به ولعنا مفعول مطلق  

 (2)وكبيرا نعت للعنا.

 المطلب الثالث: األوجه البالغية

ُسواَل تحسر وتفجع من طريق التمني. -1 َ َوأََطْعنَا الره  يَقُولُوَن: يا لَْيتَنا أََطْعنَا َّللاه

 (3)يها ما يسمى بمراعاة الفواصل، لما فيها من وقع حسن.َسِعيرا  َنِصيرا  َكِبيرا  ف -2

 المناسبة:المطلب الرابع: 

ائد العلم بوقت الشييييء التحرز عنه أو مدافعته، قال مشييييرا  إلى شيييدة ولما كان من ف

خفيائهيا بإخفيائهيا عن أكميل خلقيه مرجيا  تقريبها تهديدا  لهم: }وما يدريك{ أي أّي شيييييء 

نف قوله: }لعل السياعة{ أي التي ال سياعة في الحقيقة غيرها لما يعلمك بوقتها؟ ثم اسيتأ

لهيا من العجيائيب }تكون{ أي توجيد وتحيدث على وجيه مهول عجييب }قريبيا { أي في  

زمن قريب، ويجوز أن يكون التذكير ألجل الوقت ألن السؤال عنها إنما هو سؤال عن 

ثم اسييييتأنف اإلخبار بحال السييييائلين عنها بقوله مؤكدا  في مقابلة إنكار   ...تعيين وقتها

أي الملك األعظم الذي ال أعظم منه   الكفار أن يكون في حالهم شيي من نقص: }إن هللا{

}لعن{ أي أبعيد إبعيادا  عظيميا  عن رحمتيه }الكيافرين{ أي السييييياترين لميا من شيييييأنه أن 

أمرها سيواء كانوا مشياققين أو منافقين }وأعد    يظهر مما دلت عليه العقول السيليمة من

لهم{ أي أوجد وهيأ من اآلن لتكذيبهم بها وبغيرها مما أوضيح لهم أدلته }سيعيرا   { أي  

 (4)نارا  شديدة االضطرام والتوقد.

 المطلب الخامس: القراءات القرآنية

بو الفتح: الفاعل في  قال أ  عيسيييى بن عمر الكوفي: "َيْوَم تُقَلُِّب ُوُجوَهُهْم"، نصيييب.قرأ  

َ لَعََن اْلَكافِِريَن َوأََعده لَُهْم  "تُقَلُِّب" ضييييمير السييييعير المقدم الذكر في قوله تعالى: }إِنه َّللاه

 
 .194/ 22الجدول في إعراب القرآن:  (1)

 .53/ 8إعراب القرآن وبيانه:   (2)

 .497/ 2صفوة التفاسير:   (3)

 .417/ 15نظم الدرر:  (4)
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ا، َخاِلِديَن فِيَها أَبَد ا{ ، ثم قال: "َيْوَم تُقَلُِّب"، أي: تُقَلُِّب السييعيُر وجوههم في النار،  ِعير  سييَ

كان الُمقَلُِّب هو هللا سييبحانه، بداللة قراءة أبي حيوة: "َيْوَم    فنسييب الفعل إلى النار، وإن

تُقَلهُب ُوُجوَهُهْم"، ألنه إذا كان التقليب فيها جاز أن ينسييييب الفعل إليها للمالبسيييية التي 

 (1).بينهما، كما قال هللا: }َبْل َمْكُر اللهْيِل َوالنهَهاِر{ فنسب المكر إليهما لوقوعه فيهما

اَداِتنَا( بألف بعد الدال، وكسيييرقرأ ابن ع وقرأ    التاء.  امر والحضيييرمي )إِنها أََطْعنَا سيييَ

قال أبو منصيور: يقال: سييد، وسيادة، للجمع، ثم   الباقون )سَياَدتَنَا( بال ألف مع فتح التاء.

اَداِتنَا( ؛ ألنها تاء الجميع في موضيييع    الجمع. سيييادات جمع والتاء مكسيييورة في )سيييَ

 (3).لم يُْكَسر ء )سادة( فهي في األصل هاء، كهاء )فَْعلَة( ولذلكوأما تا (2)النصب،

ا ا َكِثير  : )لَْعني  ا( بيالبياء.(  وقوليه جيله وعزه ا كبير  وقرأ البياقون   قرأ عياصييييم وحيده )لعني 

ا( بيالثياء. ُ    -قيال أبو منصييييور: معنى الكبير والكثير متقيارب، والثياء أكثر    )َكِثير  وَّللاه

 (4)أعلم.

 المطلب السادس: المعنى العام

فقييال: القييياميية،  يوم  الييذي ينتظرهم  نوع جزاء الكفييار  لَعََن ﴿  ذكر هللا تعييالى   َ إِنه َّللاه

ِعيرا   أي إن هللا تعالى طرد الكافرين وأبعدهم عن رحمته، وهيأ   ﴾اْلكافِِريَن، َوأََعده لَُهْم سييَ

ِديَن فِيها أَبَدا ، ال َيِجُدوَن َوِلي ا َوال  خالِ ﴿  لهم في اآلخرة نارا شييييديدة االسييييتعار واالتقاد.

يرا   أي إنهم في ذليك العيذاب في نيار جهنم مخليدون مياكثون فييه على اليدوام، وال    ﴾َنصييييِ

من يواليهم ويكون لهم مغيثيا ومعينيا ينقيذهم مميا هم  أميل لهم في النجياة منيه، فال يجيدون

فيع لهم يدفع عنهم العذاب.  فيه، وال من ينصييرهم ويخلصييهم منه. والمقصييود أنه ال شيي

}خالدين فِيهَيا أَبَدا { هذا يرد مذهب الجهميية ألنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان  وقوله  

ِعيرا  ألن قوله خالدين فِيَها حال عن الضييمير في لَُهْم }اله َيِجُدوَن َوِليّا   وال وقف على سييَ

 (5).َوالَ َنِصيرا { ناصرا  يمنعهم

لما بين أنه ال شيييفيع لهم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضيييائهم أيضيييا ال يدفع و

العذاب عن البعض بخالف عذاب الدنيا فإن اإلنسان يدفع عن وجهه الضربة اتقاء بيده 

فإن من يقصيييد رأسيييه ووجهه تجده يجعل يده جنة أو يطأط  رأسيييه كي ال يصييييب 

ا ظنك بسيائر أعضيائهم التي تجعل جنة  وجهه، وفي اآلخرة تقلب وجوههم في النار فم

للوجه ووقاية له يقولون يا ليتنا أطعنا هللا وأطعنا الرسوال فيتحسرون ويندمون حيث ال 

تغنيهم الندامة والحسيرة، لحصيول علمهم بأن الخالص ليس إال للمطيع. ثم يقولون: إنا 

دل طاعة الرسييول  أطعنا سيييادتنا وكبراءنا يعني بدل طاعة هللا تعالى أطعنا السيييادة وب 

أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سييد السيادات وأكبر األكابر/ فبدلنا الخير بالشير، فال جرم  

فاتنا خير الجنان وأوتينا شيير النيران، ثم إنهم يطلبون بعض التشييفي بتعذيب المضييلين 

ويقولون: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أي بسبب ضاللهم وإضاللهم  

 
 .184/ 2المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات:   (1)

 .286/ 2معاني القراءات لألزهري:  (2)

 .291الحجة في القراءات السبع:   (3)

 .286/ 2معاني القراءات لألزهري:  (4)

 .47/ 3مدارك التنزيل للنسفي:   (5)
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قوله تعالى: ضيعفين )من العذاب( والعنهم لعنا كبيرا معنى لطيف وهو أن الدعاء وفي  

المدعو به والعذاب كان حاصييال لهم واللعن كذلك   ال يكون إال عند عدم حصييول األمر

ضييعفين وزيادة اللعن بقولهم: لعنا   فطلبوا ما ليس بحاصييل وهو زيادة العذاب بقولهم:

 (1)كبيرا.

ُب وُ ﴿ والَ َيْوَم تُقَليه سييييُ َ َوأََطْعنَيا الره اِر يَقُولُوَن: ييا لَْيتَنيا أََطْعنَيا َّللاه أي إنهم   ﴾ُجوهُُهْم فِي النيه

يسيييحبون في النار على وجوههم، وتلوى وجوههم على جهنم، ويتقلبون فيها من جهة  

إلى أخرى كياللحم يشييييوى في النيار، وحينئيذ يقولون ويتمنون: ييا ليتنيا لو كنيا في اليدار  

ممن أطاعوا هللا وأطاعوا الرسيييول صيييلّى هللا عليه وسيييلّم، وآمنوا بما جاء به، الدنيا 

َوَيْوَم يَعَضُّ ﴿لينجوا من العيذاب كميا نجيا المؤمنون، كميا قيال تعيالى في آيية أخرى:  

سُيوِل سَيِبيال   عنهم: وقال أيضيا مخبرا    (2)﴾الظهاِلُم َعلى يََدْيِه يَقُوُل: يا لَْيتَنِي اتهَخْذُت َمَع الره

 (3).﴾ُربَما َيَودُّ الهِذيَن َكفَُروا لَْو كانُوا ُمْسِلِمينَ ﴿

ا أََطْعنيا سييييياَدتَنيا ﴿  ثم اعتيذروا بيالتقلييد، فقيال هللا تعيالى واصييييفيا ذليك: َوقيالُوا: َربهنيا إِنيه

ِبياَل  لُّونَا السييه أي وقال الكافرون حينئذ وهم في عذاب جهنم: يا ربنا إنا  ﴾َوُكَبراَءنا، فَأَضييَ

أطعنا في الشيييرك والكفر رؤسييياءنا وقادتنا وعلماءنا، وخالفنا الرسيييل، واعتقدنا أنهم 

وا بنا سيواء الطريق، وأضيلونا عن طريق الهدى بما زينوا أمحقون فيما يقولون، فأخط

لما  ف ة، وإخالص الطاعة هلل تعالى.لنا من الكفر باهلل ورسييوله، وعدم اإلقرار بالوحداني 

علموا أنهم هم وكبراءهم مسييتحقون للعقاب، أرادوا أن يشييتفوا ممن أضييلوهم، فقالوا:  

ا{ فيقول هللا لكيل ضييييعف، فكلكم   ا َكِبير  ْعفَْيِن ِمَن اْلعَيذَاِب َواْلعَْنُهْم لَْعني  }َربهنَيا آتِِهْم ضييييِ

ب، وإن تفاوت عذاب بعضيكم على اشيتركتم في الكفر والمعاصيي، فتشيتركون في العقا

 (4)بعض بحسب تفاوت الجرم.

 

ثم صّور تعالى ما يغلي في نفوسهم من الحقد الذي أدى بهم إلى طلب التشفي من القادة 

ْعفَْيِن ِمَن اْلعَذاِب َواْلعَْنُهْم لَْعنا  َكِبيرا  ﴿  واألمراء واألشييييراف فقال: أي يا  ﴾َربهنا آتِِهْم ضييييِ

ذابنا مرتين: عذاب الكفر، وعذاب اإلضيالل واإلغواء إيانا، وأبعدهم ربنا عذّبهم مثل ع

الحديث الذي رواه البخاري    رحمتك بعدا عظيما كثيرا شيييديد الموقع، وهذا بمعنى عن

ومسييلم عن عبد هللا بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسييول هللا، علّمني دعاء أدعو به في  

لما كثيرا، وال يغفر الذنوب إال أنت، صيييالتي، قال: نقل: اللهم، إني ظلمت نفسيييي ظ

يروى نكبيرا  و    فياغفر لي مغفرة من عنيدك، وارحمني، إنيك أنيت الغفور الرحيم 

نكثيرا  وهميا بمعنى واحيد، واسييييتحيب بعضييييهم أن يجمع اليداعي بين اللفظين في  

دعيائيه، قيال ابن كثير: وفي ذليك نظر، بيل األولى أن يقول هيذا تيارة، وهيذا تيارة، كميا أن 

 (5)لقارئ مخير بين القراءتين، أيتهما قرأ أحسن، وليس له الجمع بينهما.ا

 
 .186/ 25التفسير الكبير للرازي:  (1)

 .27سورة الفرقان  (2)

 .2 سورة الحجر (3)

 .672تيسير الكريم الرحمن:  (4)

 .519/ 3تفسير ابن كثير:  (5)
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 المطلب السابع: ما يستفاد من اآليات الكريمة

 أرشدت اآليات إلى ما يأتي:

لما توعد هللا المؤذين لرسيول هللا صيلّى هللا عليه وسيلّم بالعذاب، سيألوا عن السياعة،    -1

ون، فيأجيابهم هللا بيأن علمهيا عنيد هللا، وليس في  اسييييتبعيادا وتكيذيبيا، موهمين أنهيا ال تك

إخفائها عن رسيوله صيلّى هللا عليه وسيلّم ما يبطل نبوته، فليس من شيرط النبي أن يعلم 

 الغيب بغير تعليم من هللا عز وجل.

إن وقت حصيول السياعة )القيامة( في زمان قريب، وقد أخفي وقت السياعة ليكون   -2

 ة إلى التخويف.العبد مستعدا لها. وهذا إشار

إن هللا عياقيب الكيافرين بيالطرد واإلبعياد من رحمتيه، وبيإعيداد نيار جهنم المسييييتعرة  -3

الشيديدة االتقاد، وهم فيها خالدون ماكثون على الدوام، وال شيفيع لهم ينجيهم من عذاب  

هللا والخلود فيه، ويتقلبون في السييعير ذات اليمين وذات الشييمال كما يشييوى اللحم في  

وهيذا ييدل على أنهم ملعونون في اليدنييا، وملعونون عنيد هللا، وأن العيذاب دائم   النيار.

  (1) مستمر ال أمل في الخروج منه.

يتمنى الكيافرون في أثنياء العيذاب في نيار جهنم أن لو كيانوا أطياعوا هللا وأطياعوا    -4

خاتم   رسييوله، فآمنوا باهلل وحده ال شييريك له، وآمنوا برسييوله صييلّى هللا عليه وسييلّم

 النبيين، وأدوا فروض الطاعة والوالء، وأخلصوا هلل في أعمالهم.

إنهم يقولون أيضيييييا على سييييبييل األسييييف واالعتيذار غير المفييد: إنا أطعنيا القيادة   -5

واألمراء واألشييراف والعلماء بدل طاعة هللا تعالى، فبّدلنا الخير بالشيير، وأضييلونا عن 

 السبيل الصحيح وهو توحيد هللا تعالى.

ال يجدون بدا من المطالبة على سبيل التشفي واالنتقام بمضاعفة العذاب على أولئك   -6

المضييييللين: عذاب الكفر وعذاب اإلضييييالل، أي عذبهم مثلي ما تعذّبنا فإنهم ضييييلّوا  

 وأضلوا.

بيل إنهم يطلبون أيضيييييا إبعيادهم وطردهم من رحمية هللا إبعيادا كبيرا كثيرا ألن ميا كبر 

قدار. وهذا في كال الطلبين يتضييييمن معنى جديدا، فإنهم طلبوا لهم كان كثيرا عظيم الم

 (2)ما ليس بحاصل وهو زيادة العذاب بقولهم: ِضْعفَْيِن وزيادة اللعن بقولهم: لَْعنا  َكِبيرا .

 الخاتمة 

علوم القرآن الكريم هي أشييرف العلوم؛ إذ هي مرتبطة بأقدس كتاب أال وهو كتاب هللا  

 التفسير هو من أهم علوم القرآن الكريمالمجيد، وإن علم 

تفسييير القرآن الكريم له أشييكال عديدة وأقسييام متنوعة، منها التحليلي، والموضييوعي،  

 واإلشاري، والفقهي، واألثري

 علم التفسير التحليلي من أهم هذه األقسام وأشهرها

 
 .119/ 22التفسير المنير للزحيلي:   (1)

 .119/ 22التفسير المنير للزحيلي:   (2)
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ين سييييميت سييييورة األحزاب الشييييتمال الكالم فيها على وقعة الخندق أو األحزاب الذ

تجمعوا حول المدينة، من مشيييركي قريش وغطفان، بالتواطؤ مع المنافقين ويهود بني 

 قريظة، لحرب المسلمين ومحاولة استئصالهم

سيميت )الفاضيحة( ألنها افتضيحت المنافقين، وأبانت شيدة إيذائهم لرسيول هللا صيلّى هللا  

 عليه وسلّم في أزواجه وتألبهم عليه في تلك الموقعة

هذه السييورة على بعض اآلداب االجتماعية، واألحكام التشييريعية وأخبار في  اشييتملت  

 السيرة عن غزوتي األحزاب وبني قريظة وعن المنافقين.

أميا اآلداب االجتمياعيية: فيأهمهيا آداب اليدعوة إلى الوالئم، والحجياب وعيدم التبرج، 

 ديد.وتعظيم النبي صلّى هللا عليه وسلّم في بيته ومع الناس، والقول الس

وأما األحكام الشيييرعية فكثيرة: منها األمر بتقوى هللا وعدم طاعة الكافرين والمنافقين، 

ووجوب اتبياع الوحي، وحكم الظهيار، وإبطيال عيادة التبني وعيادة التورييث بيالحلف أو  

 ...الهجرة

 المصادر والمراجع 

  المتوفى: )  درويش  مصطفى  أحمد  بن  الدين   محيي:  وبيانه  القرآن  إعراب .1

  -   دمشق   -  اليمامة  دار )  ،   سورية   -  حمص   -   الجامعية  للشئون  اإلرشاد  دار(  يه1403

 هي 1415 ، الرابعة :  الطبعة  (بيروت  -  دمشق  - كثير ابن دار )  ، ( بيروت

  دار  األندلسي،  حيان  بأبي  الشهير  يوسف  بن  محمد:  المحيط في التفسير  البحر .2

  الشيخ :  تحقيق  األولى،:  الطبعة  م،2001-  هي1422  -  بيروت  /لبنان  -   العلمية  الكتب

  زكريا. د(  1  التحقيق   في   شارك   معوض،  محمد   علي  الشيخ  -   الموجود   عبد  أحمد   عادل

 الجمل  النجولي أحمد.د(  2 النوقي  المجيد عبد

تناسب سور القرآن: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي،    البرهان فى .3

)المتوفى:   جعفر  شعباني  هي(708أبو  محمد  والشؤون    ،تحقيق:  األوقاف  وزارة 

 م 1990 - هي  1410 ، اإلسالمية ي المغرب

التبيان في تفسير غريب القرآن: أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي، أبو   .4

  ، : د ضاحي عبد الباقي محمدتحقيق   هي(815ابن الهائم )المتوفى:  العباس، شهاب الدين،  

 هي 1423 ، 1، ط بيروت – دار الغرب اإلسالمي 

الواحدي،   .5 علي  بن  محمد  بن  أحمد  بن  علي  الحسن  أبو  الَبِسْيط:  التهْفِسيُر 

( رسالة دكتوراة  15: أصل تحقيقه في )تحقيق  هي(468النيسابوري، الشافعي )المتوفى:  

عمادة    ،مام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقهبجامعة اإل

 هي 1430 ، 1، طجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. - البحث العلمي 

تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي   .6

دار الكتب    ،حسين شمس الدين: محمد  تحقيق   هي(774البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  

 هي  1419 ، 1، طبيروت –العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

  الرازي   التميمي  عمر   بن  محمد  الدين  فخر:  الغيب  مفاتيح  أو  الكبير  التفسير .7

 األولى : الطبعة م،2000 -  هي1421 -  بيروت -  العلمية الكتب  دار  الشافعي،

 م.1991، دار الفكر، دمشق،  1التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي، ط .8
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تفسير مقاتل بن سليمان: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى   .9

  ،   1، طبيروت  – دار إحياء التراث    ،: عبد هللا محمود شحاتهتحقيق  هي(150)المتوفى:  

 هي  1423

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد  .10

)المتوفى:   السعدي  اللويحقتحقيق  هي( 1376هللا  معال  بن  الرحمن  عبد  مؤسسة    ،: 

 م 2000-هي 1420 ،  1، طالرسالة

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب   .11

)المتوفى:   الطبري  جعفر  أبو  شاكرتحقيق   هي(310اآلملي،  محمد  أحمد  مؤسسة    ،: 

 م 2000 - ي ه 1420 ،  1، طالرسالة

  دار   القرطبي،  األنصاري  أحمد  بن  محمد  هللا  القرآن: ألبي عبد  ألحكام  الجامع .12

 القاهرة  –  الشعب

:  المتوفى)  صافي  الرحيم  عبد  بن  محمود:  الكريم  القرآن  إعراب  في   الجدول .13

 هي.  1418  الرابعة،:  بيروت، الطبعة  اإليمان،  مؤسسة  -  دمشق  الرشيد،  دار  ،(هي1376

ت السبع: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا )المتوفى:  الحجة في القراءا .14

اآلداب  تحقيق  هي(370 بكلية  المساعد  األستاذ  مكرم،  سالم  العال  عبد  د.  جامعة    -: 

 هي 1401 ، 4، ط بيروت –دار الشروق  ،الكويت

الصابوني .15 علي  محمد  التفاسير:  والنشر    ،صفوة  للطباعة  الصابوني  دار 

 م  1997 -هي  1417 ،  1، طالقاهرة –والتوزيع 

)المتوفى:   .16 الدينوري  قتيبة  بن  مسلم  بن  هللا  عبد  محمد  أبو  القرآن:  غريب 

 م  1978 -هي  1398 ، دار الكتب العلمية  ،: أحمد صقرتحقيق هي(276

 643لمتوفى:  الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد: المنتجب الهمذاني )ا .17

الفتيح  هي( الدين  نظام  للنشر    ،حقق نصوصه وخرجه وعلق عليه: محمد  الزمان  دار 

 م 2006 - هي  1427 ،  1، طالمملكة العربية السعودية -والتوزيع، المدينة المنورة  

الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو   .18

)المتوفى:   عاشورتحقيق   هي(427إسحاق  بن  محمد  أبي  اإلمام  وتدقيق:  ،  :  مراجعة 

، هي  1422  ،  1، طلبنان  – دار إحياء التراث العربي، بيروت    ،األستاذ نظير الساعدي

 م  2002 -

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور   .19

  1414  ،  3، طبيروت   –هي( دار صادر  711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  

 هي

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: أبو الفتح عثمان  .20

)المتوفى:   الموصلي  جني  األوقاف392بن  وزارة  للشئون  الم-هي(  األعلى  جلس 

 م1999 -هي1420 ،اإلسالمية

بن محمود   .21 بن أحمد  البركات عبد هللا  أبو  التأويل:  التنزيل وحقائق  مدارك 

راجعه  ،  حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي  هي(710حافظ الدين النسفي )المتوفى:  

 1998  -هي    1419  ،  1، طدار الكلم الطيب، بيروت  ،وقدم له: محيي الدين ديب مستو

 م
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معاني القراءات لألزهري: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور   .22

المملكة العربية  ،  جامعة الملك سعود  -هي( مركز البحوث في كلية اآلداب  370)المتوفى:  

 م 1991 - هي  1412 ،  1، طالسعودية

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب   .23

دار القلم، الدار الشامية    ، : صفوان عدنان الداوديتحقيق  هي( 502فهانى )المتوفى:  األص

   هي 1412 ،  1، طدمشق بيروت -

: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن  نظم الدرر في تناسب اآليات والسور .24

)ت:   البقاعي  لبنان،  855عمر  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  م، 1995هي  1415هي( 

 اق غالب المهدي. تحقيق: عبد الرز

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من   .25

فنون علومه: أبو محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني  

: مجموعة رسائل جامعية بكلية  تحقيق   هي( 437ثم األندلسي القرطبي المالكي )المتوفى:  

العلمي  الدراسات العل البوشيخي  -يا والبحث  الشاهد  أ. د:  بإشراف  الشارقة،    ، جامعة 

،  جامعة الشارقة  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية    - مجموعة بحوث الكتاب والسنة  

 م  2008 -هي   1429 ، 1ط
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فــي دعاء ربِّ العاملني   م النَّبّيني ـأقواُل خاَت

 الـُقـرآِن املبيـنيف 
الواردة في دعائه ربَّه سبحانه في القرآن   دراسةٌ علميَّة تعرُض لجمع أقوال النبّي  

 ، وفقه الحياة أو األحكام فيها الكريم، وتفسيرها مع آياتها، وإبراز مقول قوله  

 الباحث 

 ( 1)أ.د. محمَّد إبراهيم فاضل المشهدانيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
أسييييتياذ الت فسييييير، وعلوم القرآن، والقراءات القرآنيي ة بكليي ة اإلمام األعظم الجيامعة/  إيميل:    (1)

mhmd7272@gmail.com 
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حيمبسم هللا  حمن الر   الر 

 ملخ ص البحث: 

د        الة والسييالم على خاتَم الن بي ين، نبي نا محم  األمين،    الحمد  هلل رب  العالمين، والصيي 

 وعلى آله وصحبه والت ابعين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم  الد ين.

ٍد        ة معرفية أقوال نبي نيا محمي  ا بعيد : فال يخفى على أحيٍد عظيم أهميي  ، إذ هي وحي   أمي 

ةً ما كان منها في دعائه   إلهي  أ مر  لرب ه سييبحانه    بتبليغه إلى الن اس جميعًا، وخاصيي 

 وتعالى في القرآن الكريم.

الواردة    واَل النبي  الخاتَم ولذا جاء هذا البحث ليختص  بأمٍر مهم ٍ جدًّا، ويكشيييَف أق     

ه  في الكتياب  الخياتَم آخر كتيب هللا تعيالى القرآن الكريم، وقيد تول ى حفظَيه هللا تعيالى  بنفسيييي 

من دون سييييائر الكتيب األخرى التي أنزلهيا من قبيل  كيالت وراة واإلنجييل، وال يخفى عظم  

ٍد   يي ة معرفية أقوال نبي نيا محمي  اَن لَُكْم فِّي  بحيانيه:؛ إذ هو القيدوة، كميا قيال سييييأهم  ْد كـَ لَقـَ

 َ َُّ َر  َوذَكـَ َر  اآلخـِّ ْوَم  يـَ َوالـْ  َ َُّ و  ْرجـُ يـَ اَن  كــَ ن  مـَ لـ ِّ ةث  نــَ ــَ َحســـ َوةث  ــْ أُســـ  ِّ َُّ ولِّ  ــُ َرســـ

 [.21ياألحزاب:َكثِّيًرا

 خط ة البحث: 

، وثالثة       يمكن أن يشييتمَل هذا البحث من بعد الملخ ص، والمقد مة على تمهيٍد تعريفي 

 ، وخاتمة على الن حو اآلتي:مباحث

: يشييييتميل على تعريٍف بمفردات عنوان البحيث:"        أقواُل ـخاتَم النَّبي ين  تمهييد تعريفي 

ِّ العالمين في الـقـرآنِّ المبيـن  ".في دعاء رب 

ل:و      ــمــاعــه ل  قول النبي     المبحــث األو  مقترحــات  في دعــاء هللا تعــالى بعــد ســ

في دعاء هللا تعالى بعد أمر    قول النبي     والمبحث الثاني:،  السـ بعة  المـشركين التعنتي ة

ــكون النبي     والمبـحث الـثالث:،  هللا تـعالى إي اه بتبلي  عقـيدة التوحـيد في دعاء هللا   شــ

ــأن هجر   ــة بذكر أهم  ما تحق َق في   والخاتمة:،  للقرآن الكريم  قومه  تعالى بشـ خالصـ

 مصادر والمراجع:وفهرس ال، هذا البحث، مع التوصيات

ٍد، وعلى آله وصيحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسياٍن       وصيلى هللا وسيلم  على سيي دنا محم 

 إلى يوم الد ين.

 الكلمات الدال ة: األقوال، الدُّعاء، المشركون، الت وحيد، القُرآن.     
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حيم حمن الر   بسم هللا الر 

 المقدَّمة:

الة   ه الكتياب، تيذكرةً من بعيد تيدب ره ألولي األلبياب، والصيييي  الحميد  هلل اليذي أنزَل على عبيد 

اب، اليذي أوتَي جوامَع الكلم  والخطياب،   ٍد الخياتَم األو  الم على نبي  نيا محمي  وعلى   والسيييي 

ه أولي الفضييييل    ه وصييييحبي  والط ييب  األطيياب، وَمن تب عَهم بيإحسيييياٍن إلى يوم  اليد ين آلي 

ساب.وال  ح 

ا بعد : فإن  الكتابة تحَت لواء القرآن الكريم شييرف  عظيم   ها، وفضييل  واسييع  كبير  أم  لرائد 

باني ة،  ٍة علم الت فسيييير إذ هو رافد مهم  في تجلية هدايات القرآن الر  للقائم عليها، وبخاصييي 

 والكشف عن كنوزه الوافرة الخفي ة.

 أهمي ة الموضوع، وسبب اختياره:

، طلبًا لمرضييياة هللا  هأردت  أن أدلَي بدلوَي المتواضيييع في ة هذا الموضيييوع  نظًرا ألهمي  

"، إذ في ُدـعاء رب  الـعالمين في القرآن المبين  "أقواَل ـخاتَم النبي ين  ، فياخترت   تعيالى

في    جاَء هذا البحث  مشياركةً مني بهذا المؤتمر العلمي  مشيتماًل على أقوال سيي  د البشير 

ه سيييبحانه من دون  في  د عاء هللا تعالى  أعظم كتاٍب أنزله هللا تعالى وخص  حفَظه بنفسييي 

يي  د  ولَيد  آدَم يوَم ، قياَل: قياَل رسييييول  هللا  الكتيب األخرى، فعن أبي ه َريرةَ   :» أنيا سييييَ

َشف عٍ« ل  م  ل  َشاف عٍ وأَو  ، وأَو  ل  من َينَشقُّ َعنه القَبر  الق يَاَمة ، وأو 
تعالى في شأن  ، وقال هللا  (1)

َر َوإ ن ا لَه  لََحاف ظ ونَ   الق رآن: ك  ل نَا الذ   ن  َنز  جر: إ ن ا َنح  [، وقال سييبحانه  9[ يالحجر:  9يالح 

ه: يَن  في حق  غير  وا  ل ل ذ  لَم  يَن أَسيي  ك م  ب َها الن ب يُّوَن ال ذ  َراةَ ف يَها ه دًى َون ور  َيح  وإ ن ا أَنَزل نَا الت و 

هَيدَ هَياد و ه  شيييي  تَياب  َّللا   َوكَيان وا  َعلَيي  ن ك  ف ظ وا  م  ت ح  ا اسيييي  بَيار  ب ميَ ان يُّوَن َوااَلح  بي    ء  آ ا  َوالر 

[، والفرق  بين حفظ هللا تعيالى وحفظ البشيييير ظياهر  جلي  ال يخفى!! وأقوال   44يالميائيدة:

ة جدًّا. الن بي     في د عاء هللا تعالى مهم 

 خطَّة: البحث:

، وثالثة مباحث، وخاتمة       اشييتمَل هذا البحث من بعد هذه المقد مة على: تمهيٍد تعريفي 

 على الن حو اآلتي:

 
 (.2278)-3، برقم: 1782/ 4أخرجه مسلم في صحيحه   (1)
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    :   "أقواَل خاتَم النبي ين  اشيتمل على تعريٍف بمفردات عنوان البحث:  تمهيد تعريفي 

المين في القرآن المبين اء العشييييرة وروفي ُدـعاء رب  الـع اتهم  "، وتعريٍف بتراجم القر 

 بإيجاز.

ل: ــماعه ل  قوُل النبي     والمبحث األو  ــركين  في دعاء هللا تعالى بعد سـ مقترحات المشـ

 التعنتي ة الس بعة:

في دـعاء هللا تـعالى بـعد أمر هللا تـعالى إيـ اه بتبلي  عقـيدة    قوُل النبي     والمبـحث الـثاني:

 :التوحيد

ــكون النبي     والمبـحث الـثاـلث: ــأن هجر   شــ للقرآن    قوـمه  في دـعاء هللا تـعالى بشــ

 الكريم:

فهيذه ثالثية مبياحيث اشييييتمليت  على مواضييييع من القرآن الكريم، وقيد جياء الكالم في كيل    

 :موضعٍ في خمس نقاط، وإليك تفصيلَها

اًل: معاني الكلمات: وقد تم  إيضييياح معاني الكلمات القرآني ة في المواضيييع المذكورة،    أو 

 وقد أخذت ها من كتب غريب القرآن غالبًا.

، وقد أخذت ها من كتب أسيباب ثنين منهاوقد تم  ذكر أسيباب النزول ال  ثانيًا: ـسبب الن زول:

أو حكم إسيييينيادهيا ليدى أهيل   الن زول، وكتيب متون الحيدييث المشييييهورة، وذكرت  حكَمهيا

 الحديث. 

وقد تم  ذكر الت فسييير والمعنى العام  للمواضييع كل ها، وقد    ثالثًا: التَّفســير والمعنى العام :

حاولت  أن أصيييوَغه بعبارةٍ سيييهلٍة واضيييحة، آخذًا إي اه من كتب الت فسيييير وموسيييوعات ه  

 المشهورة.

ا: مقول قول الن بي    في المواضييييع    ذكر مقول قول الن بي   وقيد تم     في ُدـعاـئه: رابعـً

ه بكتب الت فسير، وإعراب القرآن الكريم.  أجمع، وقد استعنت  في إيضاح 

ا: فقه الحياة أو األحكام: وقد تم  تسيجيل أهم  ما يسيتنبط ويؤخذ من اآليات القرآني ة   خامسـً

لي الدقيق وتدب ري الفاحص لها في المواضع كل ها.  بعدَ تأم 

 .، مع التوصياتوجاءت الخاتمة: بذكر خالصٍة بأهم  ما تحق َق في هذا البحث

د   حسياٍن ، وعلى آله وصيحبه أجمعين، ومن تبعهم بإوصيل ى هللا وسيل َم على نبي نا محم 

 إلى يوم الد ين، والحمد  هلل رب  العالمين. 

:  تـمهيدث تعريفي 
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يجيدر  بنيا قبيَل الخوض  في غميار هيذا البحيث أن نتنياول ههنيا الت عريف بمفردات عنوان 

 البحث ببيان معانيها لغةً واصطالًحا:

 ."أقواَل خاتَم النبي ين في ُدعاء رب  العالمين في القرآن المبين"

اًل: تعري  هي جمع:) قَول(، جمع تكسير. ف األقوال لغةً واصطالًحا:أو 

لَيةً، وَمقيااًل، ومقيالَيةً(، ويقيال:  هو الكالم، تقول:) تعريف القول لـغةً:   قياَل يقول  قواًل، وقَو 

 .(1)، والفاعل:) قائ ل(، والمفعول:) َمقول(َكث َر القيل  والقال  

من حيث  أصييل  اللُّغَة ب َمعنى، ي طلق على   القَول والكالم والل ف ظ  تعريف القول اصــطالًحا:

ف يدًا كاَن أو ال،  نه م  وف المعجم، أو من ح روف المعاني، وعلى أكثر م  ر  كل   حرٍف من ح 

رك ب من جزأين  الف الل ف ظ، واشيت هر الكالم ف ي اليييييم  ف يد ب خ  ل اشيت هر ف ي اليييييم  ن  القَو  لَك 

دًا، ولفظ القَول يقع على الكال ا فَصَياع  دَة على سَيب يل الحق يقَة، أم  م الت ام، وعلى الَكل َمة الَواح 

لفظ الَكالم فم ختصٌّ بالمفرد
(2). 

 ثانيًا: تعريف الخاتم لغةً واصطالًحا:

ةً: يَء ختمًيا(، فهو مختوم، ومخت م شيييييد د    تعريف الخـاتم لـغ ميأخوذ  من:) ختميت  الشيييي 

يَء(:   للمبيالغية، و) ت  القرآَن(: بلغيت  آخَره، و) اختتميت  الشيييي  ختَم هللا  ليه بخير(، و) ختَمي 

 .(3) نقيض افتتحت ه، و) الخات يم ( و) الخاتيَم (، بكسر التاء وفتحها

م اصـــطالًحا: ــِّ ر الت    تعريف الخاتَـــــ َها:  ب َكسيي  تَمام والب ل وغ، وبفَتح  اء: فاعل الَختم وه َو اإل 

ٍد   يَية َنبي نيا محمي  م  ابع، وتَسيييي  م، قَياَل هللا    ب َمعنى الطي  ن  الخَياتم آخر القَو  ب يياء أل  خَياتم األن 

س وَل َّللا     تَعَالَى: ن ر  َجال ك م  َولَك  ن ر   د  أَبَا أََحٍد م   َحم  ا َكاَن م    40ياألحزاب:َوَخاتََم الن ب ي  ينَ م 

](4). 

(، جمع مذك ر سالم.ثالثًا: تعريف النَّبي ين لغةً واصطالًحا:   جمع:) َنبي 

ميأخوذ  من:) نبيأ(، والن بيأ: الخبر، والجمع: أنبياء، وإن  لفالن نبيأً، أي:   تعريف النَّبي  لـغةً:

: اءل ونَ   خبًرا، وقوليه عز  وجيل  يمَعم  َيتَسيييييَ -[، والن بيء   2- 1يالن بيأ:َعن  الن بَيإ  ال عَظ 

ه أنبيأ عنيه، وهو:) فَعييل( بمعنى:) - الهمزبي ة، ألني  ، لغية  مكيي  : المخب ر عن هللا عز  وجيل 

 
 .1806/ 5ينظر: الص حاح تاج اللغة وصحاح العربي ة   (1)

 .710اللغوية:   ينظر: الك لي ات معجم في المصطلحات والفروق (2)

 .245/ 2، ومقاييس اللغة 1908/ 5ينظر: الص حاح   (3)

 .84، والت عريفات الفقهي ة: 431ينظر: الكلي ات:   (4)
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ذ من الن ب وة والن بياوة، وهي االرتفياع عن فياعي   ه أ خي  ، أو أني  ه، أي: الن بي  ل(، وقيد ي ترك  همز 

 .(1)األرض، أي: إن ه أشرف على سائر الخلق، فأصله غير الهمز

إنسييان  بعثه هللا تعالَى إلى الخلق لتبليغ األحكام، وقيل: إنسييان    تعريف النبي  اصــطالًحا:

يعَة سيييواء  أمَر بتبليغها أو ال، والمناسيييبة بين المعان ي اللُّغَوي ة  بعثه هللا تعالَى ومَ  ر  عَه شيييَ

عي  ظاه رة والمعنَى الش ر 
(2). 

 رابعًا: تعريف الدُّعاء لغةً واصطالًحا:     

اليدعياء: ميأخوذ  من الفعيل:) دعيا(، وهو أصييييل  واحيد ، وهو أن تعريف اـلدُّـعاء لـغةً:       

يَء  يَل الشيييي  : دَعوت  أدع و د عاًء، والد عَوة  إلى ت م  وٍت وكالٍم يكون  منَك، تَق ول  إليك ب صييييَ

عَوة  في الن َسب  ب الَكس ر   الط عام  ب الفَتح، والد  
(3). 

لسييان االفتقار بشييرح االضييطرار، وقيل: طلب المراد بنعت   والدُّعاء اصــطالًحا:     

ة بتطل ع موضييع  ا: سييؤال العبد  (4)القسييمةالفؤاد، وقيل: طلب كشييف الغم  ، والد عاء أيضييً

 .(5)رب ه على وجه االبتهال، وقد ي طلَق على الت قديس، والت مجيد، ونحوهما

 خامًسا: تعريف القرآن لغةً واصطالًحا:

 .(6)من:) قرأ(، وهو بمعنى الجمع والضم  مأخوذ   تعريف القرآن لغةً:

ا: ــطالحـً ٍد  كالم هللا، المنز   تعريف القرآن اصــ ، أو هو:  (7)المتعبي د بتالوتيه  ل على محمي 

بواسييييطية جبرييل علييه السييييالم، وهو   اللفظ العربي المعجز، الموحى بيه إلى محميد  

المنقول بيالتواتر، المكتوب في المصييييحف، المتعبيد بتالوتيه، المبيدوء بسييييورة الفياتحية، 

 .(8)والمختوم بسورة الناس

 سادًسا: تعريف الُمبين لغةً واصطالًحا:

َح وانكمأخوذ     تعريف الُمبين لغةً: ء  وأبَاَن(: إذا ات ضيييَ ي  َف،  من:) بان(، و) بَاَن الشييي  شيييَ

بين( نه، واسم الفاعل منه:) م  َضح  َكاَلًما م  ن ف اَلٍن: أي أَو  وف اَلن  أب يَن  م 
(9). 

 
 .163، 162/ 1، ولسان العرب 385، 384/ 5ينظر: مقاييس اللغة   (1)

 .155/ 1ينظر: شرح العقيدة الطحاوي ة   (2)

 .279/ 2ينظر: مقاييس اللغة   (3)

ات الت عاريف:  الت   (4)  .166وقيف على مهم 

 .131القاموس الفقهي  لغة واصطالًحا:   (5)

 .49/ 1، والقاموس المحيط  128/ 1ينظر: لسان العرب   (6)

 .17ينظر: مباحث في علوم القرآن:  (7)

 .15ينظر: الواضح في علوم القرآن:   (8)

 .67/ 13، ولسان العرب 328/ 1ينظر: مقاييس اللغة   (9)
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 تعريف المبين اصطالًحا:

تَاب     ءك مآقَد  جَ   وصييَف هللا تعالى كتاَبه القرآن بأن ه مبين، فقال سييبحانه: َن َّللا   ن ور  َوك  م  

ب ين   رون: يقول جيل  ثنياؤه لهؤالء اليذين خياطبهم من أهيل 15يالميائيدة:مُّ [، قيال المفسيييي 

دًا  ، وأظهر به   الكتياب: قيد جياءكم من هللا نور، يعني بيالنور محمي  اليذي أنيار هللا بيه الحق 

، وجاءكم كتاب مبين، اإلسيييالم، ومحَق به الشيييرك فهو نور  لمن اسيييتنار به يبين  الحق  

يعني:  كتابًا فيه بيان ما اختلفوا فيه بينهم من توحيد هللا وحالله وحرامه وشيييرائع دينه، 

، يبي ن للنياس جميَع ميا بهم الحياجية إلييه من وهو القرآن اليذي أنزليه على نبي نيا محميٍد  

 .(1)أمر دينهم ويوضحه لهم، حتى يعرفوا الحق  من الباطل

اتَم النَّبي ين لى المعنى اإلجميالي  لعنوان البحيث:"  وبيذليك نصييييل  إ  في ُدـعاء    أقواُل خـَ

ٍد رب  العالمين في القرآنِّ الــــــُمبين" التي جاءت     ، أي: مقول أقوال نبي نا الخاتَم محم 

ق بين الحق  والباطل، والهدى   في كتاب هللا المعجز القرآن الكريم الواضح البي ن الذي فر 

 والض الل.

ل:المبح ــماعه ل  قوُل النبي     ث األو  ــركين  في دعاء هللا تعالى بعد ســ مقترحات المشــ

 التعنتي ة الس بعة:

  ثَر  الن اس  إ اَل ك ف وًرا ن ك ل   َمثٍَل فَأَبَى أَك  آن  م  ف نَا ل لن اس  ف ي َهذَا ال ق ر  ر  َوقَال وا     َولَقَد  صييييَ

َر   َن لَيَك َحت ى تَف ج  م  ض  َينب وعًيالَن نُّؤ  َن ااَلر  نَيٍب      لَنَيا م  ييٍل َوع  ن ن خ  ة  م   أَو  تَك وَن لَيَك َجني 

يًرا اللََها تَف ج  َر ااَلن َهاَر خ  َماءَ  فَت فَج   ق َط السيي  فًا أَو  تَأ ت َي ب اّلِل    أَو  ت سيي  سييَ َت َعلَي نَا ك  َكَما َزَعم 

ميَ أَو  يَك وَن لََك َبيي    َوال َمآلئ كَية  قَب ياًل  قَى ف ي السيييي  ٍف أَو  تَر  ر  خ  ن ز  ق ي  َك  ء  آت  م   َن ل ر  م  َولَن نُّؤ 

واًل  سي  ب َحاَن َرب  ي َهل  ك نت  إاََل َبشَيًرا ر  ه  ق ل  سي  تَابًا ن ق َرؤ  َل َعلَي نَا ك  -89ياإلسيراء: َحت ى ت َنز  

93.] 

اًل: معاني الكلمات:  أو 

 قرآني ة، وإليك ذكَر معاني أهم  ما يحتاج  إلى بيان منها:وردت  في هذه اآليات كلمات  

1.   ف نَا ر  َرف ت  إليَك صيييَ هنا القول فيه بكل   مثل، وهو من قولك:) صيييَ : أي وج 

)  .(2)كذا(، أي: َعدَل ت  به إليك، وش د د ذلك للتكثير، كما يقال:) ف ت  حت األبواب 

 
، وما بعدها، وزاد المسيير في علم التفسيير  263/ 8ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن   (1)

1 /529. 

 .482، والمفردات في غريب القرآن:  261ينظر: غريب القرآن:   (2)
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2.  َينب وًعا  أي: عينًا، فهو العين :) الذي يخرج  منه الماء ، وجمعه:) َينَاب يع 
(1). 

3.     َجن ة جمعها:) جن ات(، وهي الب سيييتان فيه نخل  وشيييجر، وقيل: الب سيييتان :

ه أرَضه، وكلُّ شيٍء ستر شيئًا فقد أجن ه  . (2)الذي َسترت أشجار 

4.   فًا سيَ فًا(  ك  سي  فَة(، و) ك  سي  ينبتسيكين - : أي: ق َطعًا، جمع:) ك  : يجوز أن - السي  

دَر( د َرة( و) س  فَة(، مثل:) س  س  دًا، َويجوز أن يكون جمع:) ك   .(3)يكون واح 

5.    قَب ياًل ينًيا وكفياًل، يقيال:) قبليت  بيه( أي: كفليت  بيه، وقيال أبو م  : أي: ضييييَ

ا: جمع قَب يلَيٍة، وهي: الجمياعية المجتمعية  (4)عبييدة عياَينَيةً ذهيب إلى المقيابلية، وهو أيضييييً : م 

 .(5)التي ي قبل بعض ها على بعض، أي: جماعةً جماعة

6.  ف خر  خرف ز  نا- : الزُّ ق- هه  : الذ َهب، أو الذ هب المزو 
(6). 

 ثانيًا: سبب الن زول:

عن ابن  عب اٍس      
أن  جماعةً من المشييييركين اجتمعوا بعدَ غروب  الشييييمس  عند   (7)

ٍد فكل  موه وخاصيموه حتى تعذروا فيه،   هم لبعض: ابعثوا إلى محم  َظهر  الكعبة، فقال بعضي 

ك قد اجتمعوا إليك ليكل  موك، فجاءهم رسيول  هللا   سيريعا،   فبعثوا إليه: إن  أشيراَف قوم 

ا، يحيبُّ رشييييدَهم ويعزُّ علييه  وهو يظن  أنه بدا لهم في أمره بداء، وكان عليهم حريصييييً

د  إني ا قيد بعث نيا إلييك لنعيذَر فييك، وإني ا وهللا  ميا نعلم   عنتهم، حتى جلس إليهم، فقيالوا: ييا محمي 

رجاًل من العرب أدخيل على قوميه ميا أدخليَت على قوميك، لقيد شييييتميَت اآلبياء، وعبيَت  

قَت الجماعة، فما بقَي أمر  قبيح  إال  وقد  الدين، وسييييفه َت األحالم، وشييييتمَت اآللهة، وفر  

يادة    جئتَه فيما بيننا وبينك، ثم  بدأ المشييييركون يعرضييييون على النبي    األمواَل والسيييي 

ليك، فيأجيابيه   :» ميا بي ميا تقولون، ميا جئت كم بميا جئت كم بيه أطليب  أموالَكم، وال  واليييييييييم 

لَك عليكم، ولكن  هللاَ بعثن  ي إليكم رسواًل، وأنزَل علي  كتابا، وأمرني الشرَف فيكم وال اليم 

 
 . 301ما في القرآن من الغريب:  ، وتحفة األريب ب788ينظر: المفردات في غريب القرآن:   (1)

 .60، والت بيان في تفسير غريب القرآن: 43ينظر: غريب القرآن:   (2)

 .272، وتحفة األريب:  398، 397ينظر: نزهة القلوب في غريب القرآن:  (3)

ة العلم باألدب واللغة، مولده ووفاته    (4) ، من أئم  ثن ى التيمي  بالوالء، البصري  هو: َمعمر بن اليييم 

 .272/ 7ه(. األعالم 209في البصرة، )ت

 .159، والهادي إلى تفسير غريب القرآن: 654ينظر: المفردات في غريب القرآن:  (5)

، والمفردات في غرييب القرآن: 315ينظر: يياقوتية الصييييراط في تفسييييير غرييب القرآن:    (6)

379. 

، حبر االمة، ولد هو: أبو العب اس عبد هللا بن عب اس بن عبد المطلب القرشيييي الهاشيييمي   (7)

 .95/ 4ه(. األعالم 68بمك ة، وتوفي بالط ائف، )ت
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أن أكون لكم بشييًرا ونذيًرا، فبل غت كم رسيالة رب ي ونصيحت  لكم، فإن تقبلوا مني ما جئت كم 

بيه فهو حظُّكم في اليدنييا واآلخرة، وإن تردُّوه علي  أصييييبر  ألمر هللا حتى يحكَم هللا بيني 

 .(1)وبينكم«

    العام :التَّفسير والمعنى ثالثًا: 

اس  إ اَل   قوليه تعيالى:     ثَر  الني  ل   َمثَيٍل فَيأَبَى أَك  ن كي  آن  م  اس  ف ي هَيذَا ال ق ر  ف نَيا ل لني  ر  َولَقَيد  صييييَ

م، ك ف وًرا ه  َعلَيه  ل   َمثَيٍل احت جَياجًيا بيذليَك ك لي   اس  في هيذا الق رآن  من كي  ا للني  : أي: ولقيد َبي ني 

  ،ٍ ودًا ل لَحق  ح  اس  إ ال  ج  ه ، فيأبى أكثر  الني  يًرا لَه م، َوتَنب يهًيا َعلَى الحق   لَيت ب ع وه  ويعَمل وا بي  وتَيذك 

َجج  َّللا   وأدل ت ه.   وإنَكاًرا ل ح 

سيول  ث  تعن تًا وعنادًا،   م  يبتدئ  هللا تعالى ببيان  مقترحات  المشيركين التي طلبوها من الر 

ض  َينب وًعا   وهي سييبعة، فقال سييبحانه: َن ااَلر  َر لَنَا م  َن لََك َحت ى تَف ج  م    َوقَال وا  لَن نُّؤ 

َر ااَل  َنٍب فَت فَج   يٍل َوع  ن ن خ  يًراأَو  تَك وَن لََك َجن ة  م   اللََها تَف ج  َماء َكَما  ن َهاَر خ  ق َط السيي  أَو  ت سيي 

َسفًا أَو  تَأ ت َي ب اّلِل   َوال َمآلئ َكة  قَب ياًل  َت َعلَي نَا ك  قَى   َزَعم  ٍف أَو  تَر  ر  خ  ن ز  أَو  يَك وَن لََك َبي ت  م  

مَ  َل َعلَي نَاآف ي السيي  ق ي  َك َحت ى ت َنز   َن ل ر  م  ب َحاَن َرب  ي َهل  ك نت  إاََل   ء َولَن نُّؤ  ه  ق ل  سيي  تَابًا ن ق َرؤ  ك 

س واًل   [.93- 90ياإلسراء:َبَشًرا ر 

 وإليكم تعدادَ تلكم المقترحات التعنتي ة الس بعة من لدن المشركين على الن حو اآلتي:

 تفجير عيٍن من األرض، أي: عيٍن تنبع  لهم بالماء بمك ة. -6

د - أن تكون لك  -7 َر األنهاَر   - يا محم  جن ة ، أي: بسييتان  من نخيٍل وعنب، فتفج 

 خاللها تفجيًرا بأرضنا هذه.

سيييَ  -8 ماء عليهم ك  ف في كالم العرب: جمع:)  أن ت سيييقَط السييي  سيييَ فًا، وذلك أن  الك 

س فة(، أي: قطعة، وهو جمع الكثير.  ك 

 أوجه، وهي: أن تأتَي باهلل والمالئكة قبياًل، وفي معنى القَبيل -9

حيه  (2)قَبياًل: عييانًيا نقيابل هم مقيابليةً، فنعياين هم معياينية، وبهيذا قيال قَتيادة -3 ، ورج 

 
، واللفظ له، وقال 87/ 15، والط بري  في جامع البيان  197أخرجه ابن إسيحاق في سييرته:    (1)

:  عصييام الحميدان: أخرجه ابن جرير عن ابن عب اس  . وينظر: أسييباب نزول القرآن للواحدي 

 .108/ 5، وتفسير القرآن العظيم  292

دوسيييي  البصييير  (2) ، مفسييير  حافظ ، أحفظ أهل  هو: أبو الخط اب قتادة بن دعامة بن قتادة السييي  ي 

 .189/ 5هي(. األعالم 118البَصرة، )ت
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الط بري  
(1). 

 .(2)قَبياًل: أي: كل  قبيلٍة من ا قبيلةً قبيلة، فيعاينونهم، وبهذا قال مجاهد -4

ه، كميا   -5 هيه  قَبياًل: كفياًل، من قولهم: هو قبييل  فالٍن بميا لفالٍن علييه وزعيمي  وج 

 بعض  أهل العربية.

د  بييت  من زخرف، وهو اليذ هيب، كميا جياء عن ابن عبي اٍس   -10 أن يكون ليك ييا محمي 

  خرف حتى رأينياه في قراءة ابن مسييييعوٍد ا ال نيدري ميا الز  ، وغيره، قيال مجياهيد: كني 

.»وهي:» أو يكوَن لَك بيت  من ذهٍب ، 

ماء، وإن ما ي رقى إليها ال  -11 ماء، وإن ما قيل: في السيي  أن تصييعد في درجٍ إلى السيي 

ماء، فأدخلت:)في( في الكالم ليدل  على  ل ٍم إلى السيي  فيها، ألن  القوم قالوا: أو ترقى في سيي 

ق يًا. ق يًّا ور   معنى الكالم، يقال: رقيت  في السُّل م، فأنا أرقى َرق يًا ور 

َل عليه -12 ماء، فلن  أن تنز  م كتابًا يقرؤونه، إذ حكموا بأن ك حتى لو رقيَت في السيي 

ل عليهم كتابًا منشييوًرا يقرؤون فيه األمر  ماء حتى تنز   يصييد قوك من أجل رقي ك إلى السيي 

 بات باعه واإليمان به، كما جاء عن مجاهد.

 :رابعًا: مقول قول النبي  

  ، إذ جاءت  إخبياًرا عنه  ول النبي   ال يخفى: أن  اآلية األخيرة اشييييتمليت  على مقول ق

أنه   أن ه سييب ح رب ه على القراءة  األولى: )قاَل(، أي: على معنى الخبر عن رسييول هللا  

بالت سبيح على قراءة الباقين، فأمره هللا    سب ح عند قولهم، وجاءت  أمًرا من هللا تعالى له  

أي تنزيًها له سيييبحانه من اإلتيان [،  93ياإلسيييراء:سيييبحاَن رب  ى  عز وجل أن يقول:

 .  (3)بمقترحاتكم المتعن تة هذه

 فقه الحياة أو األحكام:  خامًسا:

 أهم  ما تشتمل عليه هذه اآليات في فقه الحياة أو األحكام:        

جَج المشييركين، فذك رهم بوجوب ات باع القرآن، ونب ههم على  -1 قطَع هللا  تعالى ح 

اس   غم من ذليك فيإن  أكثر الني  أَبوا إال    - وهم المشييييركون- لزوم تيدب ره والعميل بيه، وبيالر 

 
ر اإلمام، اسييييتوطن بغداد   (1) خ المفسيييي  ، المؤر  د بن جرير بن يزيد الطبري  هو: أبو جعفَر محم 

 .69/ 6هي(. األعالم  310وتوفي بها، )ت

ر،    (2) ، مولى بني مخزوم، تيابعيٌّ مفسيييي  اج مجياهيد بن جبر المكي  اء هو: أبو الحجي  شييييير القر 

 .278/ 5هي(. األعالم 104والمفس رين، )ت

، 135/  6، والكشييف والبيان عن تفسييير القرآن 141ينظر: التيسييير في القراءات السييبع:    (3)

ر الوجيز   .486، 485/ 3والمحر 
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 جحود الحق  وإنكاَره.

َل هللا تعالى بهذه اآليات في ذكر مقترحات  المشيييركين التي طلبوها من  -2 فصييي 

 على سبيل التعن ت  والعناد، ال على سبيل االستهداء واإليمان. الن بي   

د  -3 واحدةً من سيييبع آيات، وإيجازها:    طلب المشيييركون تعن تًا من الن بي  محم 

ماَء عليهم، أو المجيء    أن تكون للنبي    تفجير عيٍن، أو ، أو إسيقاط السي  جن ة ، أي: بسيتان 

بييت  من زخرف، أي: ذهيب، أو    ن يكون للنبي   بياهلل والمالئكية قبياًل، أي: عييانًيا، أو أ

 في درجٍ إلى الس ماء، أو تنزيل كتاٍب من رب  العالمين يقرؤونه. صعوده 

بعيد بييان هيذه مقترحيات المشييييركين المتعن تية السييييبعية أتى الجواب اإللهي   -4

ب َحاَن َرب  ي   :صييارًما وواضييًحا بتنزيه هللا تعالى بالقول من لدن نبي ه   َهل  ك نت  إاََل سيي 

س واًل     [.93ياإلسراء:َبَشًرا ر 

اه بتبلي  عقـيدة    قول النبي    المبـحث الـثاني: في دـعاء هللا تـعالى بـعد أمر هللا تـعالى إيـ 

 :التوحيد

   َون ل م  سي  د  فََهل  أَنت م مُّ ا فَق ل  آذَنت ك م  َعلَى فَإ ن   ق ل  إ ن َما ي وَحى إ لَي  أَن َما إ لَه ك م  إ لَه  َواح  تََول و 

وَ  ا ت وعَيد ونَ آسييييَ ييد  مي  ييب  أَم بَع  ي أَقَر  ا   ء َوإ ن  أَد ر  ل  َويَع لَم  ميَ َن ال قَو  َر م  ه  يَع لَم  ال َجه  إ ني 

ونَ  ت م  ين    تَك  ه  ف ت نَية  ل ك م  َوَمتَياع  إ لَى ح  ي لَعَلي  ال حَ   َوإ ن  أَد ر  ك م بي  ق   َوَربُّنَيا قَياَل َرب   اح 

ف ونَ  تَعَان  َعلَى َما تَص  س  َمن  ال م  ح   [.112- 108ياألنبياء:الر 

اًل: معاني الكلمات:  أو 

 وردت في هذه اآليات كلمات  قرآني ة، وإليك ذكَر معاني أهم  ما يحتاج  إلى بيان منها:

a.   َسلمون ذعنون مستسلمون لهم  نقادون للحق  م  : أي: م 
(1). 

b.    ٍآذنت كم على َسوآء أي: أعلمت كم وصرت  أنا وأنتم على سواٍء، وإن ييما يريد :

 .(2)نابَذ ت كم وعاديت كم وأعلمت كم ذلك، فاستَوي نا في العلم

c.   ف تنية:اَر لتظهر    : أي: اختبيار، ومحنية، وبالء، وأصييييليه إدخيال اليذ هيب الني 

 .(3)جودت ه من رداءته

d.  َوَمتاع،تعَة  إلى أجل تعَة   : م  وكل  ما ينتفع به على وجٍه ما فهو َمتاع  وم 
(4). 

 
 .423، والمفردات في غريب القرآن: 259ينظر: ن زهة القلوب:   (1)

 .235إلى تفسير غريب القرآن:  ، والهادي289ينظر: غريب القرآن:   (2)

 .623، والمفردات في غريب القرآن: 177ينظر: ياقوتة الصراط:   (3)

 .757، والمفردات في غريب القرآن: 409ينظر: ن زهة القلوب:   (4)
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 التَّفسير والمعنى العام : ثانيًا:

ونَ  قوليه تعيالى:      ل م  سيييي  د  فَهَيل  أَنت م مُّ : أمَر هللا  قي ل  إ ن مَيا ي وَحى إ لَي  أَن مَيا إ لَه ك م  إ لَيه  َواحي 

أن يبل غ الني اَس أجمعين أني ه رسييييول  من رب     تعيالى في هيذه اآليية الكريمية نبيي ه األمين  

العيالمين، وأني ه يوَحى إلييه أن  اإلليه الحق  إليه  واحيد ال شييييرييك ليه، فيخياطيب الكفي ار قيائاًل: 

ة وال وَن، أي: منقيادون إلى ميا يوحى إلي  من إخالص اإللهيي  توحييد هلل هيل أنتم مسييييل م 

 [.91يالمائدة:ونَ نتهفََهل  أَنت م مُّ  تعالى، والمراد بهذا االستفهام األمر، كقوله تعالى:

وَ     وقوليه تعيالى:      ل  آذَنت ك م  َعلَى سييييَ ا فَقي  ا آفَيإ ن تََول و  ييد  مي  ييب  أَم بَع  ي أَقَر  ء َوإ ن  أَد ر 

ي سيلموا، فقل لهم: أعلمت كم للحرب إعالًما على سيواء،  : أي: فإن أعرضيوا ولم ت وَعد ونَ 

أي: إعالما يسيييتوي في علمه الجميع، ولم نبدأ به دونكم، ولم يختص  به واحد دون آخر  

ييد  مَيا ت وعَيد وَن، يعني: أجيل القييامية ال  ييب  أم بَع  لتتيأه بوا لميا يراد منكم، وميا أدري أقر 

 يدري به أحد  إال  هللا تعالى.

ونَ    قوليه تعيالى:و      ت م  ل  َويَع لَم  مَيا تَك  َن ال قَو  َر م  : أي: يسييييتوي في علم إ ني ه  يَع لَم  ال َجه 

كم ال يغيب عن علمه   ون، أي: سير  ر  والعلن، فيعلم  ما تعلنون ويعلم  ما تكت م  هللا تعالى السي 

ألن  هللا إذا كيان عيالميا    ؛والمقصييييود هنيا: األمر بياإلخالص وترك الن فياق  شيييييء  منكم،

 بالض مائر وجب على العاقل أن يبالغ في اإلخالص له.

ين    وقوليه تعيالى:      ه  ف ت نَية  ل ك م  َوَمتَياع  إ لَى ح  ي لَعَلي  : أي: ميا أدري لعيل  ميا َوإ ن  أَد ر 

يعني: ما أخبركم به من أنه ال يدري وقت عذابهم، وهو    لكم، أي: اختبيار، آذنت كم به فتنية  

القيامة، فكأنه قال: لعل  تأخيَر العذاب عنكم اختبار  لكم، ليرى كيف صنيعكم، وَمتَاع  إ لَى 

يٍن تستمتعون إلى انقضاء آجال كم.  ح 

سييي     وقوله تعالى:      َمن  ال م  ح  ك م ب ال َحق   َوَربُّنَا الر  ف ونَ قَاَل َرب   اح  :  تَعَان  َعلَى َما تَصييي 

سيييول   بعذاب الكف ار الذي هو حقٌّ نازل بهم، فحكم    داعيًا رب ه: رب   احكم    أي: قال الر 

عليهم بيالقتيل يوَم بيدر، ويوَم أحيد، ويوَم األحزاب، ويوَم حنين، ويوَم الخنيدق، والمعنى 

، وهو أن تنصيييرني على هذا: افصيييل بيني وبين المشيييركين بما يظهر به الحقُّ للجميع

 ق يييييييييييييييل    بأن يقوَل ذلك، وهذا المعنى على القراءة الث انية:  عليهم، أو هو أمر  له  

  بياألمر، والوصييييف بمعنى الكيذب، ذكر في مواضييييع من التنزييل كقوليه سييييبحيانيه: 

 [.139ياألنعام:  َسيجزيهم وصفَه م

 :ثالثًا: مقول قول النبي  
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  ، إذ جاءت  إخبياًرا عنه  ال يخفى: أن  اآلية األخيرة اشييييتمليت  على مقول قول النبي   

 .       (1)أن ه دعا رب ه سبحانه بأن يحكَم بالحق  بيَنه وبيَن المشركين

 رابعًا: فقه الحياة أو األحكام: 

 أهم  ما تشتمل عليه هذه اآليات في فقه الحياة أو األحكام:     

دًا   -3 ه الكريَم محمي  ه  بيإعالن وحييه إلييه    أمَر هللا تعيالى نبيي  ، إذ قيد أمره ربيُّ

سييبحاَنه بتبليغ وحيه إلى الن اس، وال يخفى: أن  أعظم ما اشييتمَل عليه الوحي: توحيد هللا  

سييل، وأنزَل الكتب، فقال   وإفراده بالعبادة، وألجل هذا األمر العظيم أرسييَل هللا تعالى الر 

ه  اَل إ لَيهَ إ اَل أَنَيا    سييييبحيانيه: ه  أَني  ى إ لَيي  وٍل إ اَل ن وح  سيييي  ن ر  َك م  ن قَب لي  ل نَيا م  سييييَ ا أَر  َوميَ

ب د ون    [.25ياألنبياء:فَاع 

دًا   -4 ه الكريَم محمي  بيأن يسييييأَل   - للحق    بعيدَ إيضيييياحيه -   أمَر هللا تعيالى نبيي 

ا للغاي  ة: هل أنتم مسلموَن؟ أي: هل أنتم المشيركين علنًا، بل أن يجهَر بسؤالهم سؤااًل مهمًّ

؟ أي: أسييييلموا وانقيادوا، وذليك لكي ال يبقى عنيدَهم لبس  أو   منقيادوَن إلى ميا يوَحى إلي 

 خفاء، فيمتاز أهل  اإليمان عن أهل  الكفر.

هم، فأعلَمهم إعالًما يسيتوي فيه الجميع    أنذَر الن بي    -5 المشيركين حاَل إعراضي 

َط   خذ  كلُّ واحٍد حق ه، كما قاَل تعالى:بيوم الفصيل يوم القيامة، فيأ يَن ال ق سي  َوَنضَيع  ال َمَواز 

دٍَل أَتَي نَيا ب هَيا َوَكفَى ب نيَ  ن  َخر  ٍة م   ث قَياَل َحبي  ي ئًيا َوإ ن كَياَن م  لَم  نَف س  شييييَ م  ال ق يَيامَية  فاََل ت ظ  ا ل َيو 

ب ينَ  ه إال  47ياألنبياء:َحاس    هللا تعالى.[، ولكن  أجل القيامة ال يعلم 

إن  هللا تعالى بكل  شيييٍء عليم، إذ أحاَط بكل   شيييٍء علًما، فيسييتوي لديه السييرُّ   -6

 والعلَن.

إن  هلل أن يختبَر عبيادَه بميا شيييياَء، وقيد يكون  تيأخير العيذاب عن المشييييركين  -7

 اختباًرا لهم، أو إمهااًل لزيادة العذاب  عليهم.

حق  ههنا يرشيد  إلى عظيم  أهمي ة الد عاء  رب ه سيبحاَنه بالحكم بال  دعاء  النبي    -8

ار والمشييييركين   وذكر  هللا تعيالى دائمًيا، واللجوء إلييه سييييبحيانيه عنيد اشييييتيداد أذى الكفي 

 والمنافقين.

اجتمَع في هيذه اآلييات أمران عظيميان: توحييد هللا تعيالى بيالعبيادة، والحكم   -9

 
يحان في روابي علوم القرآن 90/ 6ينظر: إرشياد العقل السيليم    (1) وح والر  ، وتفسيير حدائق الر 

18 /219. 
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، إذ بهما يقوم  شرع هللا تعالى.   بالحق 

ــك  المبـحث الـثاـلث: للقرآن   قوـمه  في دـعاء هللا تـعالى بشـــــأن هجر    ون النبي  شــ

 الكريم:

  ب ياًل ول  سييييَ سيييي  ه  يَق ول  يَيا لَي تَن ى ات خَيذ ت  َمَع الر  ال م  َعلَى يَيدَيي  َم يَعَضُّ الظي  يَيا َوي لَتَى  َوَيو 

ذ  ف اَلنًا َخل ياًل   لَقَد  أََضل ن ي  لَي تَن ي لَم  أَت خ 

ك ر  بَع دَ إ ذ  جَ  ان  َخذ واًل آَعن  الذ   نسيييَ ي َطان  ل ش  ول  يَا َرب   إ ن    ءن ي َوَكاَن الشييي  سييي  َوقَاَل الر 

وًرا ج  آَن َمه  ى ات خَيذ وا هَيذَا ال ق ر  م  يَن َوَكفَى    قَو  م  ر  ج  َن ال م  ا م   ٍ عَيد وًّ ل   َنب ي  َك َجعَل نَيا ل كي  َوكَيذَلي 

يًراب   يًا َوَنص   [.31- 27يالفرقان:َرب  َك َهاد 

اًل: معاني الكلمات:  أو 

 وردت في هذه اآليات كلمات  قرآني ة، وإليك ذكر معاني أهم  ما يحتاج  إلى بيان منها:   

1.   يَعَض  الظالم:   م  باألسييينان، ويَعَضُّ الظ ال م : عبارة  عن الن دم لما : أز  العَضُّ

الم: ميأخوذ  من:) الظ لم(، وهو وضييييع   اس أن يفعلوه عنيد ذليك، والظي  جرى بيه عيادة  الني 

عه  .(1)الش يء في غير َموض 

2.   َسبياًل: يقًا إ لَى الجن ة لةً، أي: َطر  ص  أي: سببًا وو 
(2). 

3.    َخل ياًل:   داقة والمود ة،  الخلي ل ة، أي الصيي  ديق، وهو فَعيل بمعنى الخ  ل: الصيي 

وقييل: الخلييل: المصييييطفى المختص  اليذي أدخليه في خالل األمور وأسييييرار العلوم، 

ة التي هي المود ة التي ليس فيهيا خليل، وهللا  تعيالى  والجمهور على أن  الخلييل من الخلي 

 .(3)خليله وإبراهيم  خليل  إبراهيم 

4.    خذواًل ذالن: ترك  َمن ي َظن  به أن ذالن لييييييَمن يواليه، والخ  : أي: كثير الخ 

 .(4)َينص َر نصرتَه

5.   مهجوًرا  لَة الَهجر، وهو : أي: متروًكا اَل َيسمعونه، وقيل: أي: جعَل وه ب َمنز 

 .(5)ىالهذيان، َوه َو النُّط ق ب َما اَل ي فَهم، ي قَال:) َهَجَر اليَمريض( ب َمع نى َهذَ 

6.   هاديًا وَنصيييًرا  رشييد والد ال  بلطٍف، والن صييير: الن اصيير : الهادي: الييييييم 

 
 .571، 570، والمفردات في غريب القرآن: 325: ن زهة القلوب:  ينظر (1)

 .178، والس راج في بيان غريب القرآن: 313ينظر: غريب القرآن:   (2)

 .144، والتبيان في تفسير غريب القرآن: 203ينظر: ياقوتة الص راط:   (3)

 .210، وكلمات القرآن تفسير  وبيان:  277ينظر: المفردات في غريب القرآن:  (4)

 .148، وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: 422ينظر: ن زهة القلوب:   (5)
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عين واليم 
(1). 

 ثانيًا: سبب الن زول:

ه ويسيتمع إلى كالمه من   : كان أبي  بن خلَف يحضير النبي   عن ابن عب اٍس  ويجالسي 

ويوَم يعضُّ  غير أن يؤمن بيه، فزجره عقبية بن أبي معيط عن ذليك، فنزليت  هيذه اآليية:

 .(2)اآلية  الظ الم  

 ثالثًا: التَّفسير والمعنى العام :  

ول      قوليه تعيالى:      سيييي  ه  يَق ول  يَيا لَي تَن ى ات خَيذ ت  َمَع الر  ال م  َعلَى يَيدَيي  َم يَعَضُّ الظي  َوَيو 

ب ياًل  سيييول سيييبياًل، أي:    :سيييَ أي: يأكل  الظ الم  يديه ندًما، ليتني ات خذت  في الد نيا مع الر 

دًا   ، واتخذت  معه سبياًل إلى الهدى.ات بعت  محم 

ذ  ف اَلنًيا َخل ياًل يَيا    وقوليه تعيالى:      : فييه دعياء بيالوييل والثبور على َوي لَتَى لَي تَن ي لَم  أَت خي 

سييييول   ، وقوليه: فالنًيا: أي: أبي  بَن خلَف، وكن ى عنيه محيالفية الكيافر ومتيابعتيه دوَن الر 

ا به وال مقصيورا، بل يتناول جميع  ح باسيمه لئال يكون هذا الوعد مخصيوصيً ولم يصير 

يطان، بدليل أن  من فعل مثل  فعلهما، وقال مجاهد: الظالم عامٌّ في كل   ظالم، وفالن: الشيي 

نَسان  َخذ واًل   بعده:  .َوَكاَن الش ي َطان  ل ش 

دَ إ ذ  جيَ    وقوليه تعيالى:      ك ر  بَعي  ل ن ي َعن  اليذ   ان  آلَقَيد  أَضييييَ نسييييَ ي طَيان  ل ش  ءن ي َوكَياَن الشيييي 

يطاَن أضيييل ه : أي: يقول  هذاَخذ واًل  عن الذكر، وهو اإليمان والقرآن أو    الن ادم: إن  الشييي 

سييول   ، وكاَن الشيييطان   ، بعد إذ جاءني: يعني بعدَ إذ جاءني الذكر  مع الرسييول  الر 

أ منيه عنيد نزول البالء والعيذاب،   ه ويتبر  ه، يتركي  لشنسييييان خيذواًل: أي: تياركًيا لنصيييير 

ٍد عاتٍ  ، وكل  من صد  والش يطان: هو كلُّ متمر    عن سبيل هللا تعالى.  من اإلنس والجن 

وًرا  وقوله تعيالى:      ج  آَن َمه  ى ات خَيذ وا َهذَا ال ق ر  م  ول  يَا َرب   إ ن  قَو  سيييي  : أي:  َوقَاَل الر 

سول   في ذلك اليوم يوم القيامة: يارب  ! إن  قومي ات خذوا هذا القرآَن مهجوًرا،    يقول  الر 

تروكًيا فيأعرضييييوا عنيه، ولم يؤمنوا بيه، ولم يعملوا بميا فييه، أو جعلوه بمنزلية يعني: م

، وهو قول الن خعي   ء ، فزعموا أني ه شييييعر  وسييييحر  ، وهو الهيذييان والقول السييييي  الَهجر 

 
فردات في غريب القرآن:   (1) /  41، 107/ 2، وتفسيير غريب القرآن 808، 835ينظر: الييييييم 

44. 

الي  (2) جيياميع  فيي  اليطيبيري   ة:  440/  17بييييان  أخيرجييه  بيو  اليني  دالئييل  فيي  عيييم  ني  وأبيو   ،470 ،

:  401برقم:) أسييييبياب نزول القرآن للواحيدي  ، 284/  2، وجيامع األصييييول  333(، وينظر: 

، وحكم محق ق جامع األصيول بتوثيق  250/ 6(، والدر  المنثور في التفسيير بالمأثور 736برقم:)

 رجال سنده.
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سيول    دًا ومجاهد. وقيل: المعنى: قال الر  يشيكو قوَمه إلى هللا في الدنيا:   ، يعني محم 

 . (1)قرآَن مهجوًراإن  قومي ات خذوا هذا ال

 :رابعًا: مقول قول النبي  

، إذ جاءت  إخباًرا عنه ال يخفى: أن  اآلية قبَل األخيرة اشيييتملت  على مقول قول النبي   

   ه: ييا رب  ! إن  قومي ات خيذوا هيذا القرآَن َمهجوًرا، قياَل ه قيال يشييييتَكي قومَيه  إلى َربي  أني 

َمه إ لَى َرب  ه( تَكي قَو  ل  َنب ي  ك م َيش  قتادَة :) فهذا قَو 
(2). 

 خامًسا: فقه الحياة أو األحكام:

 األحكام:أهم  ما تشتمل عليه هذه اآليات في فقه الحياة أو      

ه   .1 جعيَل هللا  اليدنييا مزرعيةَ اآلخرة، وليذا فيإن  المؤمَن سييييينيال  كراميةَ هللا بيدخولي 

الجن ةَ يوَم القيامة، وبالمقابل فإن  الكافَر الظ الَم سييييندم  غايةَ الن دم على تركه الت باع الن بي  

  والث بور.، وات خاذه الكف اَر أصحابًا له، فيدعو على نفسه يوَم القيامة بالويل 

الل   .2 مصياحبة  الظ المين والكافرين مدعاة  لنبذ  دين هللا تعالى، والوقوع في الضي 

ار، بل   بعدَ تبي ن الهدى، ولذا حث  النبي   على مصييياحبة األبرار، ونبذ مصييياحبة الفج 

ل بحامل  المسييك، ومث ل الصيينَف الث انَي بنافر الكير، كما في الحديث   شييب ه الصيينَف األو 

 .لمشهورا الشريف

راط المسيتقيم، ولكن ه   .3 إن  الشييطاَن يدعو إلى ترك  دين  هللا تعالى، وتنك ب الصي 

 سرعاَن ما يخذل  صاحَبه بتركه لنصره عندَ نزول  البالء  والعذاب.

سييييوَل   .4 ألن هم ات خذوا القرآن مهجوًرا، بترك   ؛يشييييكو قوَمه إلى رب  ه  إن  الر 

 ق به.قراءته وتدب ره، أو بوصفه بما ال يلي 

ى النبي    .5 ضييييوا    إن  هللا تعيالى عز  ه بيأخبيار األنبيياء من قبيل، إذ تعر  وسييييال 

ألنواع من األذى من أعدائهم، وهذا فيه تأديب  للمجتمع اإلسييييالمي  بأسييييره، فيواسييييي  

اء.  بعض هم بعًضا عند الض راء، ويفرح  بعض هم لبعض عند السر 

ٍ إال  ويقيابلي ه باطل، وما م .6 ن جعيَل هللا تعيالى في الدنييا األمر بمقيابلي ه، فميا من حق 

 باٍن إال  ويقابل ه من يهدم.

 

 
 ، وما بعدها.25/ 13عدها، والجامع ألحكام القرآن ، وما ب441/ 3ينظر: معالم التنزيل   (1)

 .253/ 6، والدر  المنثور  2687/ 8تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم  (2)



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

162 

 

 خاتمة البحث: ُخالصة بذكر أهم ِّ ما تحق َق في هذا البحث:

بعدَ هذه الجولة الجميلة الماتعة في هذا البحث القرآني  مع أقوال سيييي د األنبياء وإمام       

ٍد   لت  إليه م المرسيييلين نبي نا محم  ل ههنا أهم  ما توصييي  ن في الدعاء يمكن  لي أن أسيييج 

 نتائج، وهي على الن حو اآلتي:

الواردة في الدعاء في القرآن الكريم بلغت ثالثة مواضيع، جاء الكالم   إن  أقوال النبي    

 عن كل  موضع منها في مبحث.

ل جاء بعنوان: قول النبي    -4 في دعاء هللا تعالى بعد سيييماعه   إن  المبحث األو 

 لمقترحات المشركين التعنتي ة الس بعة.

اني جياء بعنوان: قول النبي   إن  ال -5 دعياء هللا تعيالى بعيد أمر هللا    مبحيث الثي 

 تعالى إي اه بتبليغ عقيدة التوحيد.   

في دعاء هللا تعالى بشأن هجر    إن  المبحث الث الث جاء بعنوان شكوى النبي   -6

 للقرآن الكريم. قومه 

،  ا إلى االقتداء به في أدعيته هذه تعدُّ داعيًا مهمًّ   إن  دراسييية أقوال الن بي   -7

 .والت أس ي بهديه 

إن  الدراسييية العلمي ة لهذه المواضيييع تناولت  في كل  موضيييعٍ منها الكالم عن  -8

ة، وهي: معاني الكلمات، وأسيباب الن زول، والت فسيير والمعنى العام ،  خمسية جوانب مهم 

منه الموضييييع    ، وفقه الحياة أو األحكام، ولكن  سييييبب الن زول خالومقول قول الن بي   

 الث اني.

د   ، وعلى آله وصيحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسياٍن وصيل ى هللا وسيل َم على نبي نا محم 

 إلى يوم الد ين.                                                            

 فهرس المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم. ❖

مزايا   .1 إلى  الس ليم  العقل  د إرشاد  محم  بن  د  محم  السعود  أبو  الكريم:  الكتاب 

، )ت  هي(: دار إحياء التراث العربي  ببيروت، )د.ت(. 982العمادي 

، )ت .2 الواحدي  أحمد  بن  الحسن علي   أبو  القرآن:  نزول  تح  468أسباب  هي(: 

ام، ط  هي. 1412، 2عصام الحميدان: دار اإلصالح بالدم 

، )ت .3 هي(:  1396األعالم: خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي  الدمشقي 
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 هي. 1423، 15دار العلم للماليين، ط

هي(: تح 815الت بيان في تفسير غريب القرآن: أبو العب اس أحمد بن الهائم، )ت .4

 هي.1423، 1د.ضاحي عبد الباقي: دار الغرب اإلسالمي ببيروت، ط

القرآن   .5 في  بما  األريب  ، تحفة  األندلسي  د  محم  حي ان  أبو  الغريب:  من 

، ط745)ت  هي. 1403، 1هي(: تح سمير المجذوب: المكتب اإلسالمي 

: دار الكتب العلمية  .6 الت عريفات الفقهي ة: محمد عميم اإلحسان المجددي  البركتي 

 هيي. 1424، 1ببيروت، ط

، لعظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  تفسير القرآن ا .7 الدمشقي 

 هي. 1419، 1هي(: تح محمد حسين شمس الدين: دار الكتب العلمية ببيروت، ط 774)ت

8.  ، د عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم التميمي  تفسير القرآن العظيم: أبو محم 

ط327)ت بالسعودية،  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  الطيب:  محمد  أسعد  تح  ،  3هي(: 

 هي. 1419

وح والر   .9 يحان في روابي علوم القرآن: محمد األمين بن عبد تفسير حدائق الر 

ببيروت،   النجاة  طوق  دار  علي:  محمد  د.هاشم  ومراجعة  إشراف   : الهرري  ،  1طهللا 

 هي.  1421

ط .10 حزم،  ابن  دار   : الكواري  محمد  بنت  كاملة  القرآن:  غريب  ، 1تفسير 

 هي. 1429

د .11 بن فتوح    تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري  ومسلم: أبو عبد هللا محم 

)ت  ، يدي  الحم  عبد هللا  السنة  488بن  مكتبة  العزيز:  عبد  سعيد  محمد  د.زبيدة  تح  هي(: 

 هي. 1415، 1بالقاهرة، ط

تاج  .12 بن  الرؤوف  عبد  محمد  الدين  زين  الت عاريف:  ات  مهم  على  الت وقيف 

، )ت  . هي1410، 1هي(: عالم الكتب بالقاهرة، ط1031العارفين المناوي 

، )تالسبع:  التيسير في القراءات   .13 هي(:  444أبو عمر ع ثمان بن سعيد الداني 

 . هي1431، 1تح أوتوبرتزل: مؤسسة الري ان، ط

14.  ، الجزري  األثير  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  األصول:  جامع 

 هي. 1389، 1هي(: تح عبد القادر األرنؤوط، وبشير عيون: مكتبة الحلواني، ط606)ت

،   جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .15 د بن جرير بن يزيد الطبري  أبو جعفر محم 

 هي. 1422، 1هي(: تح د.عبد هللا التركي: دار هجر للطباعة والنشر، ط310)ت
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، )ت .16 د بن أحمد القرطبي  هي(: تح 671الجامع ألحكام القرآن: أبو عبد هللا محم 

 هي. 1384، 2أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش: دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط

بكر الدر   .17 أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جالل  بالمأثور:  التفسير  في  المنثور   

، )ت  هي(: دار الفكر ببيروت، )د.ت(. 911السيوطي 

، )ت .18 ة: أبو ن عيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني  د 430دالئل الن بو  هي(: تح د.محم 

 هيي.1406، 2قلعه جي، عبد البر عباس: دار النفائس ببيروت، ط

في   .19 المسير  محمد زاد  بن  علي   بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  الت فسير:  علم 

)ت  ، ط597الجوزي  ببيروت،  العربي   الكتاب  دار  المهدي:  الرزاق  عبد  تح  ،  1هي(: 

 هي. 1422

20.   : القرآن: محمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضيري  بيان غريب  الس راج في 

 هي.  1429، 1مكتبة الملك فهد الوطنية بالسعودية، ط

إس  .21 ابن  يسار  سيرة  بن  إسحاق  بن  د  محم  والمغازي(:  السير  كتاب  حاق:) 

، )ت  هي.1398، 1هي(: تح سهيل زكار: دار الفكر ببيروت، ط151المطلبي 

22.  ، الدمشقي  العز   أبي  بن  علي   بن  علي   الحسن  أبو  الطحاوي ة:  العقيدة  شرح 

، وشعيب األرنؤوط: مؤسسة الرسالة ببيروت 792)ت ،  هي(: تح د.عبد المحسن التركي 

 هي. 1419، 13ط

23.   ، الص حاح تاج اللغة وصحاح العربي ة: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 

 هي. 1407، 4هي(: تح أحمد عبد الغفور عطار: دار العلم للماليين ببيروت، ط393)ت

24.   ، النيسابوري  القشيري   الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبو  مسلم:  صحيح 

 الباقي: دار إحياء التراث ببيروت، )د.ت(. هي(: تح محمد فؤاد عبد 261)ت

، )ت .25 هي(:  276غريب القرآن: أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

 هي. 1398، 1، طتح أحمد صقر: دار الكتب العلمية

القاموس الفقهي  لغة واصطالًحا: الدكتور سعدي أبو حبيب: دار الفكر بدمشق،   .26

 هي.   1408، 2ط

مج .27 المحيط:  ، القاموس  الفيروزآبادي  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  د 

نعيم 817)ت محمد  بإشراف:  الرسالة  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تح  هي(: 

: مؤسسة الرسالة ببيروت، ط  هي.1426، 8العرقس وسي 

إبراهيم   .28 بن  محمد  بن  أحمد  إسحاق  أبو  القرآن:  تفسير  عن  والبيان  الكشف 
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، )ت بن عاشور: مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي:  هي(: تح أبي محمد  427الثعلبي 

 هي.  1422، 1دار إحياء التراث العربي  ببيروت، ط

د مخلوف: دار ابن حزم، طكلمات القرآن تفسير  وبيان:  .29 ، 1الشير حسين محم 

 هي.  1418

الك لي ات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء أي وب بن موسى   .30

، )ت  الحسيني القريمي   هي(: تح عدنان درويش، ومحمد المصري: مؤسسة  1094الكفوي 

 الرسالة ببيروت، )د.ت(. 

، )ت .31 د بن مكرم بن منظور اإلفريقي  هي(:  711لسان العرب: أبو الفضل محم 

 هي. 1414، 3دار صادر ببيروت، ط

)ت .32 القطان،  خليل  بن  من اع  القرآن:  علوم  في  مكتبة 1420مباحث  هي(: 

 هي. 1421، 3يع، طالمعارف للنشر والتوز

ر الوجيز .33 د عبد الحق بن غالب بن    اليمحر  في تفسير الكتاب العزيز: أبو محم 

)ت ط542عطية،  ببيروت،  العلمية  الكتب  دار  الشافي:  عبد  السالم  عبد  تح  ، 1هي(: 

 هي. 1422

محمد  .34 بن  مسعود  بن  الحسين  محمد  أبو  القرآن:  تفسير  في  التنزيل  معالم 

، )ت ،  1الرزاق المهدي: دار إحياء التراث العربي ببيروت، طهي(: تح عبد 510البغوي 

 هي.  1420

، )ت .35 هي(: مركز 370معاني القراءات: أبو منصور محمد بن أحمد األزهري 

 هي.1412، 1البحوث في كلية اآلداب بجامعة الملك سعود، ط

36.   ، الرازي  القزويني   زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  أبو  اللغة:  مقاييس 

 هي.1399، 1هي(: تح عبد السالم محمد هارون: دار الفكر، ط395)ت

37.  ، السجستاني  ع زير  بن  د  محم  بكر  أبو  القرآن:  غريب  في  القلوب  نزهة 

 هي. 1416، 1هي(: تح محمد أديب جمران: دار قتيبة بسوريا، ط330)ت

محمد  .38 ود.شعبان  محيسن،  سالم  د.محمد  القرآن:  غريب  تفسير  إلى  الهادي 

 . تبة جعفر الحديثة بمصر، )د.ت(إسماعيل: مك

دار :  مصطفى ديب البغا، محيى الدين ديب مستو  الواضح في علوم القرآن: .39

 هي.  1418، 2، طدمشقب  الكلم الطيب

الواحد   .40 عبد  بن  د  محم  عمر  أبو  القرآن:  غريب  تفسير  في  الص راط  ياقوتة 

)ت ثعلب،  بغالم  مكت 345المعروف   : التركستاني  يعقوب  بن  محمد  تح  العلوم هي(:  بة 

رة، 1والحكم بالسعودية، ط   هي. 1423، / المدينة المنو 
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 جلسات الدراسات احلديثية:-2
 

 

 

 

حول حديث والية املرأة  احلداثيني شبهات

 نقدية( -حتليلية )دراسة
1 ) 

 

 

 

  

 
 تخصص حديث وعلومه –أستاذ متعاون في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم  (1)

 يقيم في السودان. -الجنسية: يمني

 0964151130-0126545533تلفون:

 nalamri1979@gmail:  اإليميل
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 مستخلص البحث:  

  - شيبهات الحداثيين حول حديث والية المرأة )دراسية تحليليةجاء هذا البحث الموسيوم بيييييي       

نقدية(، والذي يهدف إلى بيان شيييبهات الحداثيين في تدمير حصييين األسيييرة، وتفنيدها، وتكمن 

أهميية هذا البحيث في أنه تنياول شييييبهيات الحيداثيين حول حديث والية المرأة الصييييحيح، وفنيدهيا  

النبوية وخصيوصيا في عصير شيعارات الحداثة  بأسيلوٍب نقدي علمي رصيين؛ دفاعا عن السينة  

التي تنادي بحقوق المرأة ومسييياواتها بالرجل وإتاحة الفرصييية لها في العمل، وقد اعتمد البحث  

 المنهج التحليلي النقدي؛ لهذا جاء البحث مقسما إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:

 أة.في المبحث األول تناول البحث التعريف بالحداثيين ووالية المر

 وفي المبحث الثاني تناول حديث والية المرأة ودراسته حديثياً.

 وفي المبحث الثالث تناول شبهات الحداثيين حول حديث والية المرأة والرد عليها. 

أما الخياتمية فقيد تضييييمنت أبرز النتائج التي توصييييل إليها البحث وكذلك جملة من التوصيييييات  

 وفهرس المصادر والمراجع.

 المرأة.-والية -حديث   -الحداثيين   -احية: شبهات  الكلمات المفت

Abstract 

This research was entitled (shobuhat Alhadaseen) ; Suspicions of  

interlocutors; reporters about hadith of woman ،s authority and 

command. (analytical critical study). The research aims to state the 

suspicions of interlocutors; reporters and refute their aims to destroy 

the woman fort .The importance of the study lies in refuting these 

Suspicions especially in our modern time where they call for the equality 

between male and female. The research adopted the analytical critical 

method.  The research was divided into introduction, three topics and 

conclusion. The first topic was definition of (Alhadaseen); interlocutors, 

reporters, the second was about woman ،s authority and command. The 

third topic was about Suspicions of interlocutors; reporters about hadith 

of woman ،s authority and command and  refuting their allegation.                                                       

It has a rich story about the series of graves, the result of the research, 

as well as a number of recommendations and a index of sources and 

references.  

Keywords: shobuhat, Alhadaseen, hadith, authority, woman ،s. 
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 مقدمة:

الحميد هلل اليذي خصيييينيا بيالقرآن الكريم، وأكرمنيا بمحميدصييييلى هللا علييه وسييييلم خير  

 وبعد:المرسلين، 

فلقد سيياد بيننا المثل الذي يقول: المرأة نصييف المجتمع؛ والحق أنها المجتمع كله، فهي  

م اإلسيييالمنصيييف المجتمع المرأةَ    - كتابا وسييينة - ، كما أنها تلد النصيييف اآلخر؛ لذا كر 

 مئ ُّٱٱ:وأعلى من شيأنها بعد أن كانت في الجاهلية تعدُّ من سيقط المتاع، فقال تعالى

 مج حج  مث هت متخت حت جت هب مب خب حب جب  هئ

 حض جض مصخص حص مسخس  حس جس مخ جخ مح جح

تقرر بل   .  1٩النساء::  َّ جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض

الكريم أن المرأة كيالرجيل من حييث الجزاء واألجر والخلود في الجنية، قيال  في القرآن  

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱٱ:تعالى

وقال عز من   ،   ٩٧النحل:  َّ مم ام يل ىل مل  يك

 نث  مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت  يب  ٱُّٱ  قائل:

. كما أن القرآن فرق بين  124النسييياء:   َّ يق ىق يف ىف يث ىث

  ُّٱٱ:والتكوين وأناط بكيل واحٍد ما ينياسييييب فطرته، فقيال تعيالىالرجل والمرأة في الخلقية  

 .36آل عمران:  َّ مصخص حص مس 

الرسييول صييلى هللا عليه وسييلم يرفع من مكانة المرأة ويوصييي الرجال بها وما زال    

«، ويقول: » اسيتوصيوا بالنسياء   النسياء شيقائق الرجال »:    صيلى هللا عليه وسيلم  فيقول

ومن أجيل هيذا عميل األعيداء    «؛خيركم خيركم ألهليه وأنيا خيركم ألهلي»ويقول خيرا«،  
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جياهيدين على التشييييكييك في األحيادييث النبويية التي تيدعو إلى صييييييانية المرأة وحميايية  

شيييبهات الحداثيين حول   - األسيييرة، فكانت من أخطر السيييهام العصيييرية الموجه اليوم

النبوية التي تدعو الى العفة والفضييلة بثوب قشييب وشيعارات براقة، كشيعار األحاديث  

حرية المرأة ومسيييياواتها بالرجل وحقوقها السييييياسييييية، وهم بهذا يهدفون إلى مهاجمة  

 حصن األسرة وتفكيكه ونشر الفساد في المجتمع اإلسالمي.

الجديدة، وأن المرأة  إننا اليوم أمام حرب يداهمنا ليل نهار بوسيييائل ونظريات الحداثيين  

عياطلية في بيتهيا بال عميل كيف، بياهلل عليكم تكون المرأة بال عميل؟! وهي تيدير أكبر 

مصينع للرجاٍل وتربية األبطال وبناء األجيال؛ فكان الواجب علينا التصيدي لهذه الشيبه، 

فإذا أقنعتهم يأن المرأة تشييكو من كثرة ألعمال في المنزل إلى جانب شييغلها المتناسييب 

وأين حقها السيييياسيييي والعمل في    قالوا:فطرتها أو في مجال خدمة بنات جنسيييها[   مع

الدوائر الحكومية؟! لتكون كالرجل في الحقوق؛ فجاء هذا البحث الموسيوم بييييي" شيبهات  

 نقدية". - الحداثيين حول حديث والية المرأة، دراسة تحليلية

حزن وأن يأخذ بيدي إلى   وهللا أسيأل أن يلهمني الصيواب وأن يعينني وأن يسيهل لي كل

 كل خير وأن ينفع بنا األمة والمجتمع.

 البحث:أهداف 

 التعريف بءلحداثيين ووالية المرأة. -

 تخريج حديث والية المرأة وبيءن طرقه ودرجة صحته. -

 المرأة.الراجح من أقوال العلمء: في والية بيءن  -

 المرأة.تفنيد شبهات الحداثيين حول حديث والية  - 

 أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في أنه تناول قضييية كبرى كانت مثار الجدل قديماً وحديثاً وهي 

والية المرأة، وكشييييف شييييبهات الحداثيين حول حديث والية المرأة، والتي انتشييييرت  

كانتشيار النار في الهشييم؛ ال سييما في عصير االنفتاح اإلعالمي وانتشيار شيبكة التواصيل  

 عمنفضييييالً   - بتولي المرأة الحكم- اعي، حتى اقتنع بعض العلمياء المعياصييييريناالجتمي

دونهم، إضييافة إلى تطلع بعض النسيياء إلى تولي الحكم في البالد اإلسييالمية، كحق من 

 حقوقهن الالزمة ويعتبرن أن عدم حصولهن على هذا الحق يعتبر ظلم لهن.
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 أسباب اختيار الموضوع:

ريات الحداثيين الجديدة وشييعاراتهم البراقة، وتنكرها انسييياق بعض األسيير وراء نظ-  

 لتعليمات السنة النبوية الصحيحة.

دحض شيييبهات الحداثيين حول حديث والية المرأة بنقد علمي مقنع وميسييير؛ حتى ال   - 

 تخلو الساحة لهم.

 بثقافة الغرب والتنصل عن موروثاتنا النقلية.- رجاال ونساء - انبهار الشباب المسلم- 

تطعن في حديث والية المرأة؟   للحداثيين شيبهاتهل البحث: هو ـسؤال رئيـسي:  مـشكلة 

 فرعية:ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة 

 المرأة؟ما مفهوم الحداثة والحداثيين ومفهوم والية - 

 ما حديث والية المرأة وطرقه ودرجته وشرحه؟- 

 وما الرد عليها؟ المرأة؟ما شبهات الحداثيين حول حديث والية - 

 منهجية البحث:

 النقدي. المنهج التحليلياعتمدت في بحثي على 

 الدراسات السابقة:

،  قاطرجي   د. نهىإعداد اإلسييييالم،   في المرأة  حول حقوق شييييبهات:  األولى  الدراسيييية

http://saaid.net/daeyat/nohakatergi. 

 www.alukah.net . 

 ،www.alukah.net 
 الفرق بين دراستي والدراسات السابقة:
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 التعريف بالحداثيين ووالية المرأة. األول:المبحث 

 المطلب األول ي التعريف بالحداثيين لغة واصطالحا. 

 المطلب الثاني: التعريف بوالية المرأة لغة واصطالحا. 

 المرأة.المبحث الثاني: الدراسة الحديثية لحديث والية 

 ودرجته.المطلب األول: نص الحديث وطرقه وتخريجه 

 المطلب الثاني: شرح حديث والية المرأة وبيان الراجح فيها. 

 المبحث الثالث: شبهات الحداثيين حول حديث والية المرأة والرد عليها.

 المطلب األول: شبهات الحداثيين حول رواية الحديث.

 شبهات الحداثيين حول دراية الحديث. الثاني:المطلب 

 يات وفهرس المصادرالخاتمة وتشمل النتائج والتوص

 المرأة ووالية بالحداثيين األول: التعريف المبحث

ً  المطلب األول: التعريف بالحداثيين   لغة واصطالحا

د وث: نقيض  الق د مة .   من مشييتق لفظلغةً:  مصييطلح الَحدَاثَة    . والح  يم  : نقيض  ال قَد  يث  الَحد 

د وثاً وَحداثةً،   د ث  ح  تَحدثه.  َحدََث الشيييء  َيح  دَث  وَحديث، َوَكذَل َك اسيي  ح  دَثه ه َو، فَه َو م  وأَح 

ث ل ه    ، إ ال  َمَع قَد م، كأَنه إ تباع، َوم  م   ن  ذَل َك َما قَد َم وَحد ث؛ َواَل ي قَال  َحد ث، ب الضيييي  وأَخذني م 

َن ال َكاَلم   ٍء م  ي  مُّ َحد َث ف ي شييَ : اَل ي ضييَ يُّ َهر  . َوقَاَل ال َجو  ع ، َوذَل َك   َكث ير  ضيي  إ ال ف ي َهذَا ال َمو 

د   ل  ي، فَلَم  َير  ع وٍد: أَنه سَيل َم َعلَي ه ، َوه َو ي صيَ يث  اب ن  َمسي  دواج. َوف ي َحد  ل َمَكان  قَد َم َعلَى االز 

وَمه  وأَفكاَره القديمةَ وا(1)َعلَي ه  السيييالَم، قَاَل: فأَخذني َما قَد َم َوَما َحد ث لحديثةَ.  ، يع ني ه م 

َم، لالزدواج. والحدوث: كون شيييييء لم يكن.  َن ب قَد َم ضيييي  ء، فَإ ذَا ق ر  ي  يقال: َحدََث الشيييي 

وتعني  والمتجيدد، الجيدييد، بمعنى وأحيدثيه هللا فحيدث. وحيدث أمر أي وقع، واألحيدث،

 
أخرجه أبو داود، المؤلف: أبو داود سييليمان بن األشييعث بن إسييحاق بن بشييير بن شييداد بن   (1)

تاني، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشير: المكتبة العصيرية،   سي  ج  عمرو األزدي السي  

 (.924( برقم)243/ 1بيروت ) -صيدا  
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ل. (2)وابتداؤه األمر وأول ،(1)والشيييباب العمر، أول ن    َحدَث ورج   َبي  ن   وَحديث ها، السييي  

دوثَة   الَحداثَة   فَت يُّ  :والح 
(3) . 

الَ »وقد وردت كلمة "حداثة" في قول الرسيييول صيييلى هللا عليه وسيييلم  ك    َحدَاثَة    لَو  م    قَو 

ت  الَبي َت، ب الك ف ر   ت ه    ث م   لَنَقَضي  يمَ   أَسَياس   َعلَى  لََبَني  الَم ،  َعلَي ه    إ ب َراه  تَق صَيَرت    ق َري شًيا  فَإ ن   السي    اسي 

 .(4)«َخل فًا لَه   َوَجعَل ت   ب نَاَءه  

وبسيبب شيعاراتها البراقة والتجديدية أخذت الحداثة مكانتها، وفشيت في عالمنا اإلسيالمي 

المعاصيييير، وتوافقت الحداثة مع ما يحمل عصييييرنا من عقد نفسييييية وقلق تجاه القديم 

فراح المنبهرون بالثقافة الغربية يفتشيييون عن كل  ومحاولة الثورة عليه والتخلص منه، 

ما هو جديد، يتوافق مع روح عصييير التطور العلمي والمادي، ولكن رفع هذا الشيييعار  

 التجديدي ال يعني صحته وجودته.

 ووجود شيييييء قبيل أن يكن،  الحيداثية هي ابتيداع فكرة لم يكن لهيا وجودوأصييييل كلمية   

 .(Modernity) عن الكلمة اإلنجليزيةاإلنجليزية منقولة  الحداثة في اللغةو

 ً  :الحداثيون اصطالحا

فنجد آراء  الحداثة  من أكثر المصييطلحات غموضيياً والتباسيياً هو مصييطلح الحداثيون و

الباحثين قد اختلفت في تعريف الحداثة وراح كل واحد منهم يفسيرها حسيب ميوله وبيئته 

سينورد بعض التعريفات حتى نصيل  ، ومع هذا فإننا (5)الفكرية أو االجتماعية الخاصية به

 إلى التعريف الذي نختاره.

 
(،  132/ 2على، أبي الفضييل، جمال الدين ابن منظور )لسييان العرب، لمحمد بن مكرم بن   (1)

 هي.1414بيروت، الطبعة :الثالثة،   –دار صادر 

المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد (2)

 (، دار الدعوة.160/ 1القادر / محمد النجار( )

(، تحقيق:  167القياموس المحيط، لمجيد الدين أبو طاهر محميد بن يعقوب الفيروزآبادى)ص:  (3)

لبنان، الطبعة:    –مكتب تحقيق التراث في مؤسييسيية الرسييالة للطباعة والنشيير والتوزيع، بيروت  

 م. 2005 -هي  1426الثامنة،  

الجامع المسيند الصيحيح المختصير من أمور رسيول هللا صيلى هللا عليه وسيلم وسيننه وأيامه   (4)

صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير 

بن ناصير الناصير، الناشير: دار طوق النجاة )مصيورة عن السيلطانية بإضيافة ترقيم ترقيم محمد 

 (.1585( برقم )146/ 2هي )1422الباقي(، الطبعة: األولى،   فؤاد عبد

حكاية الحداثة في المملكة العربية السييييعودية، لعبد هللا بن محمد الغذامي، الدار البيضيييياء،    (5)

 (.34-32م، )ص:  2004المغرب ، بيروت ، لبنان ، المركز الثقافي العربي ، الطبعة الثانية ، 
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، ومنهم من قال: هي النزوع إلى التجديد (1)فالبعض عرف الحداثة بأنها: التجديد الواعي

، فجعل الحداثة محصيييورة في األدب والفن. والبعض جعلها شييياملة  (2)في األدب والفن

 .(3)جديد للحياةلكل ميادين الحياة، فقال: الحداثة ذلك التصور ال

الحيداثية بيأنهيا: اإلبيداع اليذي هو نقيض االتبياع والعقيل هو نقيض - وربميا كيان تعريف  

من التعريفات التي أفزعت الجميع حيث يدعو إلى رد   النقل وتجاوز الموروث    -  (4)النقل

ميذهيب فكري أدبي علمياني، بني واالعتمياد على العقيل، وقييل أيضييييا في تعريفهيا: هي  

على أفكار وعقائد غربية خالصييية مثل الماركسيييية والوجودية والفرويدية والداروينية،  

 .(5)التي سيبقته مثل السيريالية والرمزية… وغيرها  وأفاد من المذاهب الفلسيفية واألدبية

ة اليد اعيية إلى الت جيدييد وقييل   الحيداثية: مصييييطلح أ طلق على عيدد من الحركيات الفكريي 

ة وكيان لهيا صييييداهيا في األدب العربي  الحيدييث   ائرة على القيديم في اآلداب الغربيي  والثي 

ة بعيد الحرب العيالميي ة الثي انيية ن المبيدعين اآلن إلى الحيداثة باسييييم "يمييل كثير م  ،خاصيييي 

" دق الفني  وعلى هذا فالحداثي: هو صياحب أيديولوجيا تقوم على  .(6)الت جديد وتارة الصي  

قراءة الواقع والنصوص وفق معطيات مسبقة تعتمد على أولية العقل والشك والتفكيك... 

بينميا يتعياطى مع وزن بهيا الحقيائق   ويتعياطى مع الحيداثية على أنهيا نهياييات معرفيية ت  

 .(7)النصوص على أنها معطيات فكرية قابلة للنقد والتحوير

ومن التعاريف السيابقة نسيتخلص تعريف شيامل للحداثة: أنها مذهب علماني غربي يقوم 

على أيديولوجيا تتجاوز كل موروث قديم لتحل مكانه فلسفات وضعية جديدة تتناسب مع 

 معطيات العصر في كل مجاالت الحياة.

 
 (.38ة العربية السعودية، للغذامي )ص: حكاية الحداثة في المملك (1)

بيروت، الطبعة    -الهادي إلى لغة العرب، لحسيين سييعيد الكرمي، دار لبنان لطباعة والنشيير  (2)

 (.1/425م ) 1991 -هي1411األولى،  

الحداثة عزلة النص وهرطقة التنظير، الحداثة األخرى مجلة كتابات معاصييرة،   –الصييمت    (3)

 (.14م، )ص:1993(، حزيران 15، العدد)5بنان ، مجلد  ل–ألحمد المديني، بيروت  

النص القرآني بين تجاوز الحداثيين وسيييقطات كتب التراث اإلسيييالمي" دعوة لنقد الذات"    (4)

 Mtafsir.net/forumم. 2022اكتوبر 11على شبكة النت تارير الزيارة  

ة العالمية للشيييباب  الموسيييوعة الميسيييرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصيييرة، للندو(5)

(، دار الندوة العالمية  867/  2اإلسيالمي، إشيراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني )

 هي. 1420للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة : الرابعة،  

(، عيالم الكتيب، 454/  1معجم اللغية العربيية المعياصييييرة، ألحميد مختيار عبيد ال حمييد عمر ) (6)

 م. 2008 -هي  1429الطبعة األولى،  

القاهرة،    -( دار السيالم35الحداثة وموقفها من السينة، للحارث فخري عيسيى عبدهللا )ص:   (7)

 م.2013-ه1434الطبعة األولى ، 
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  بوالية المرأة. الثاني: التعريفالمطلب 

 لك اك ُّٱ، وقرئ قوله تعالى: النصيرة السيلطان، وبفتحها  :الواو اللغة بكسيرالية في الو  

. وقيل  (1)  النصيييرة  بمعنى وهي  والكسييير،  . بالفتح72األنفال: َّ مل يك ىك مك

 .(2)عليه أو به والقيام األمر تولي هي: اللغة في الوالية

 .(3)أبى أو الغير شيييياء الغير، على  القول  تنفيذ  :  تأتي بمعنىاالصييييطالحوالوالية في  

  الشييخصييية شييئونه  تدبير  في  قاصيير  شييخص على  راشييد  كبير  شييخص هي قيام:    وقيل

  والتصيرفات  العقود إنشياء  من صياحبها بها  يتمكن شيرعية  سيلطة وقيل : هي . (4)والمالية

 .(5)وتنفيذها

ن  المرأة  من التصيرف  ومما سيبق  نخلص إلى أن   والية المرأة : هي سيلطة  شيرعية ت َمك  

الصحيح  النافذ لنفسها، أو لغيرها جبراً أو اختياراً، وهذا التعريف هو الذي اختاره كثير 

 ً  .(6)من الباحثين لكونه جامعاً مانعا

 المبحث الثاني: الدراسة الحديثية لحديث والية المرأة.

 الحديث وتخريجه.المطلب األول: نص 

: حيدثنيا عثميان بن الهيثم حيدثنيا عوف عن الحسيييين عن - رحميه هللا - قيال اإلميام البخياري 

 وسيييلم أيامأبي بكرة قال: لقد نفعني هللا بكلمة سيييمعتها من رسيييول هللا صيييلى هللا عليه 

الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصيحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسيول هللا صيلى  

يفلح قوم ولوا أمرهم  »لنأهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال:    وسيلم أنه  هللا علي 

باب   - أخرجه البخاري باللفظ السابق في موضعين من صحيحه: كتاب المغازي  .امرأة«

 
 (.407/ 15لسان العرب البن منظور )(1)

َحي ل ي  )(2)   -(،الناشر: دار الفكر 2983/  4الفقه اإلسالمي وأدلته، المؤلف: َوه بَة بن مصطفى الزُّ

ابعة. –سوري ة   دمشق، الطبعة: الر 

 (.254كتاب التعريفات، للجرجاني)ص:   (3)

دمشيق،    -(، الناشير: دار القلم2/843المدخل الفقهي العام، المؤلف: مصيطفى أحمد الزرقا )  (4)

 م.2004 -ه1425الطبعة الثانية  

 (.2983/ 4الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي )(5)

(، دار بلنسيييييية للنشيييير 675واليية المرأة في الفقيه اإلسييييالمي، لحيافظ محميد أنور ) ص:   (6)

 هي.1420الرياض، الطبعة األولى   –عربية السعودية  المملكة ال –والتوزيع  
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باب الفتنة التي  - ، وكتاب الفتن(1)كتاب النبي صيلى هللا عليه وسيلم إلى كسيرى وقيصير

وأخرجه أحمد بسييتة ألفاظ في مسيينده: مسييند البصييريين، حديث  ،  (2)تموج كموج البحر

، (3)« بلفظ: » ولن يفلح قوم أسيندوا أمرهم إلى امرأة أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة

اميرأة« تيميليكيهيم  قيوم  ييفيليح  »ال  وليفيظ(4)وليفيظ:  إليى   ،  أميرهيم  أسيييينييدوا  قيوم  ييفيليح  »ال   :

امرأة«(5)امرأة« تميليكيهيم  قوم  يفيليح  »ال  ولفيظ:  أمرهم  (6)،  يليي  قوم  أفليح  »مييا  ولفيظ:   ،

 .(8)، ولفظ: »لن يفلح قوم تملكهم امرأة«(7)امرأة«

بياب لن يفلح قوم    - وأخرجيه الترميذي بنفس لفظ البخياري في جيامعيه: في أبواب الفتن

 .(9)ولوا أمرهم امرأة

 باب النهي عن  - وأخرجه النسييائي في المجتبى بنفس لفظ البخاري: كتاب  آداب الق ضيياة

 .(10)استعمال النساء في الحكم

 
(  1610/  4الجامع الصييحيح المختصيير، لمحمد بن إسييماعيل أبي عبدهللا البخاري الجعفي )  (1)

– هيييييييي1407بيروت، الطبعة الثالثة،  –(، الناشييير : دار ابن كثير، اليمامة4163رقم الحديث )

 جامعة دمشق.  -لومه في كلية الشريعة م، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وع1987

 (.6686( رقم الحديث )2600/ 6صحيح البخاري ) (2)

/  34مسيند أحمد بن حنبل، ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسيد الشييباني )  (3)

عادل مرشييد، وآخرون، إشييراف: د  -(، المحقق: شييعيب األرنؤوط  20402( رقم الحديث )43

 م. 2001  -هي 1421عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، عبد هللا بن 

 (.20438( رقم الحديث)85/ 34مسند أحمد ) (4)

 (.20477( رقم الحديث)121/ 34مسند أحمد ) (5)

 (.20478( رقم الحديث)122/ 34مسند أحمد ) (6)

 (.20508( رقم الحديث )144/ 34مسند أحمد ) (7)

 (.20517( رقم الحديث)149/ 34حمد )مسند أ (8)

رة بن موسيى بن الضيحاك،   -الجامع الكبير  (9) سينن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسيى بن سَيو 

(، المحقق: بشييار عواد معروف، الناشيير:  2262( رقم الحديث )97/ 4الترمذي، أبو عيسييى )

 م.1998بيروت، سنة النشر:   –دار الغرب اإلسالمي  

لسييينن، المؤلف : أبو عبد الرحمن أحمد بن شيييعيب بن علي الخراسييياني،  : المجتبى من ا(10)

حلب،   –(، الناشيييير : مكتب المطبوعات اإلسييييالمية 5388( رقم الحديث )8/227النسييييائي )

 م.1986 –ه 1406الطبعة: الثانية ،  
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بلفظ: » لن يفلح قوم يملك   - رضيييي هللا عنه- (1)وله شييياهد من حديث جابر بن سيييمرة 

. وقال فيه الهيثمي: "رواه الطبراني في األوسييط عن شيييخه أبي عبيدة (2)أمَرهم امرأة«

، وابن جبلة كذبه غير واحد  (3)عبد الوارث بن إبراهيم، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات "

. وبالجملة فالحديث يصييح من حديث أبي بَك رة منفردا به، وال يصييح  (4)كما قال الذهبي  

 من حديث جابر بن سمرة.

 الثاني: دراسة حديث والية المرأة وبيان الراجح فيها.المطلب 

ـــبة ورود الـحدـيث:   المنورة، فسييييألهمأن نفراً قيدموا من بالد فيارس إلى الميدينية    مـناســ

فقال ) ما أفلح   –الرسييول صييلى هللا عليه وسييلم من يلي أمر فارس؟ فقال أحدهم امرأة  

 . (5) (قوم ولوا أمرهم امرأة

)أمرهم( مفرد أضيييييف الى معرفة وهذا يفيد العموم يعني جميع األمور  معنى الحديث:  

الخاصيية فجاز إسيينادها للمرأة  الخاصيية والعامة،  لكن االجماع قام على اسييتثناء والية  

االختالط   وبقيت الوالية العامة على العموم وهو المنع؛  ذلك ألن الوالية العامة تقتضيي

أن تكون رئيسيةً للدولة، وألن المرأة ناقصية في   ، وهو المانع للمرأةبالرجال والمشياورة

( و ) امرأة ( نكرة   ورد لفظ )قوم  كما  ،(6)أمر نفسها، فال ت جعل إليها الوالية على غيرها

 وقد سبقهما نفي فدل على العموم فيشمل كل األقوام سواء كانوا الفرس أم غيرهم.

 
هو جابر بن سيييمرة بن جنادة بن جندب السيييوائي، ويقال أبو عبدهللا له صيييحبة مشيييهورة   (1)

ه. سيير أعالم النبالء،  76أحاديث مات في والية بشير بن مروان على العراق توفي سينة ورواية 

( ، المحقق : مجموعية  183/  5المؤلف : شييييمس اليدين أبو عبيد هللا محميد بن أحميد اليذََهبي )

 محققين بإشراف شعيب األرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة.

أخرجه الطبراني في المعجم األوسيط، المؤلف: سيليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي   (2)

الشيامي، أبو القاسيم الطبراني، المحقق: طارق بن عوض هللا بن محمد   عبد المحسين بن إبراهيم  

 القاهرة. -الحسيني، الناشر: دار الحرمين 

نور الدين علي بن أبي بكر بن سيييليمان   مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، المؤلف: أبو الحسييين  (3)

(، المحقق: حسيام الدين القدسيي، الناشير: مكتبة القدسيي، القاهرة، عام النشير:  209/  5الهيثمي )

 م.1994 -هي1414

المغني في الضييعفاء، لشييمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي ماز الذهبي    (4)

 (، المحقق: الدكتور نور الدين عتر.384/ 2)

فتح الباري شيرح صيحيح البخاري، المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضيل العسيقالني  (5)

لفضيل العسيقالني الشيافعي، الناشير : (، تحقيق : أحمد بن علي بن  حجر أبو ا56/  13الشيافعي)

 هي.1379بيروت ،  -دار المعرفة 

ميآثر اإلنيافية في معيالم الخالفية، المؤلف: أحميد بن علي بن أحميد الفزاري القلقشيييينيدي ثم (6)

الكويت،   –(، المحقق: عبد السيتار أحمد فراج، الناشير: مطبعة حكومة الكويت  31/  1القاهري )

 م.1985الطبعة: الثانية،  
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العلميياء على عييدم تولي المرأة للوالييية العيياميية) الخالفيية(   وخييالف اإلجميياع  (1)أجمع 

من الخوارج فقيالوا بجواز أن تتولى المرأة الواليية العيامية كيالرجيل وبعض    (2)الشييييبيبيية

 . (3)الشيعة

عيدم تولي   : فيذهيب الجمهور إلى  واختلفوا في تولي المرأة االميارة والحكم والقضييييياء

 خل ُّٱٱٱمسيييتدلين بهذا الحديث، وقوله تعالى: (4)اإلمارة والحكم  والقضييياء المرأة 

 هي  - واألوالد األسيييرة  أمر  والية-   الوالية وهذه ؛34النسييياء:   َّ يل ىل مل

 هو ما تولي من منعها أولى باب  وإذ قد منع هللا المرأة من توليها فمن  الواليات، أصييغر

 .العامة الواليات من  أكبر منها

 
(، تحقيق : 585/  3كتياب المواقف، المؤلف : عضييييد اليدين عبيد الرحمن بن أحميد اإليجي) (1)

م. الجامع ألحكام 1997بيروت، الطبعة األولى،   –د.عبد الرحمن عميرة، الناشيييير : دار الجيل  

/  1القرآن   تفسييييير القرطبي، ألبي عبيد هللا محميد بن أحميد بن أبي بكر بن فرح القرطبي )

القاهرة، الطبعة:  -أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشير: دار الكتب المصيرية(، تحقيق:  270

 م. 1964-هي1384الثانية،  

الشييييبيبيية: فرقية من فرق الخوارج، تنتسييييب الى شييييبييب بن يزييد الشيييييبيانى المكنى بيأبى (2)

الصيحارى، ويعرفون بالصيالحية أيضيا النتسيابهم الى صيالح بن مشيرح الخارجي،  وكان شيبيب  

يزيد الخارجى من أصيحاب صيالح ثم تولى األمر بعده على جنده، زعموا أن غزالة أم شيبيب   بن

كانت اإلمام بعد قتل شييبيب إلى أن قتلت، واسييتدلوا على ذلك بأن شييبيبا لما دخل الكوفة أقام أمه 

على منبر الكوفية حتى خطبيت. الفرق بين الفرق وبييان الفرقية النياجيية ، المؤلف: عبيد القياهر بن 

 (90 -89طاهر بن محمد بن عبد هللا البغدادي التميمي األسفراييني، أبو منصور )ص:  

 م.1977بيروت، الطبعة: الثانية،   –الناشر: دار اآلفاق الجديدة  

/  1الملل والنحل، المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشيييهرسيييتاني )(3)

 (، الناشر: مؤسسة الحلبي.170

ظر: إرشيياد السييالك إلى أشييرف المسييالك في فقه اإلمام مالك، المؤلف: عبد الرحمن بن ان  (4)

(، الناشير: شيركة مكتبة ومطبعة مصيطفى البابي الحلبي  117محمد بن عسيكر البغدادي،  )ص:  

وأوالده، مصييير، الطبعة: الثالثة ، والنووي: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، أبو زكريا 

(، المحقق: عوض قاسيم أحمد عوض، الناشير: 336يحيى بن شيرف النووي  )ص:    محيي الدين

م. المغني،  ألبي محمد موفق الدين عبد هللا بن 2005هييييييييي/1425دار الفكر، الطبعة: األولى،  

أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسييي ثم الدمشييقي الحنبلي، الشييهير بابن قدامة المقدسييي  

 م.1968 -هي 1388تبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تارير النشر:  (، الناشر: مك36/ 10)
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، وذهيب بعض العلمياء إلى  (1)إلى جوازه في غير الحيدود والجنياييات  وذهيب أبو حنيفية

، وأبو الفتح بن  (3)وابن حزم الظياهري (2)اإلبياحية المطلقية، وهم محميد بن جرير الطبري

ومن .                                                     (5)وهي رواية عن مالك، وأبو القاسم  (4)طرار

ق بين اإلمامة ) الخالفة ( كمنصيييب ديني وبين رئاسييية  (6)العلماء المعاصيييرين  من فر 

 .(7)الدولة المعاصرة كمنصب مدني

 
الهيدايية في شييييرح بيدايية المبتيدي، المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبيد الجلييل الفرغياني   (1)

(، المحقق: طالل يوسيييف، الناشييير: دار احياء  3/106المرغيناني، أبو الحسييين برهان الدين )

حيح عنيد الحنفيية: أن المرأة تمنع من واليية القضيييياء  لبنيان. والصيييي  –بيروت    -التراث العربي  

القصيياص والحدود أم في غيرها فينفذ قضيياها ويأثم من والها القضيياء. مجمع األنهر في شييرح 

 (.168/ 2ملتقى األبحر )

نسيب هذا القول إلى ابن جرير الماوردي في كتابه  األحكام السيلطانية، المؤلف: أبو الحسين   (2)

(، الناشير:  110مد بن حبيب البصيري البغدادي، الشيهير بالماوردي )ص: علي بن محمد بن مح

( وابن رشييييد في بداية المجتهد ونهاية  36/  10القاهرة،  وابن قدامة في المغني ) –دار الحيديث  

المقتصييد، المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشييد القرطبي الشييهير بابن 

القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تارير النشييير:   –ناشييير: دار الحديث  (، ال243/  4رشيييد الحفيد )

م. ولم أجد هذا القول البن جرير الطبري في كتبه ، خاصة كتابه في التفسير.    2004  -هي  1425

 (.183/ 13بل جزم القرطبي أن ذلك ال يصح عنه. تفسير القرطبي )

سييييعييد بن حزم األنيدلسييييي القرطبي  المحلى بياآلثيار، المؤلف: أبو محميد علي بن أحميد بن  (3)

 بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تارير. –(، الناشر: دار الفكر 527/ 8الظاهري )

نسيب إليه القول بجواز والية المرأة ولم يقله، والحقيقة أنه كان ذلك منه في باب المناظرة إذ   (4)

ي مقابلة القاضيي أبو بكر بن كان يمثل الجانب المناصير لوالية المرأة، في مجلس عضيد الدولة ف

الطيب المالكي. أحكام القرآن القاضييي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشييبيلي  

(، راجع أصييوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: محمد عبد القادر عطا، الناشيير:  483/ 3المالكي )

 م. 2003 -ي ه 1424لبنان، الطبعة: الثالثة،   –دار الكتب العلمية، بيروت  

التوضييح في شيرح المختصير الفرعي البن الحاجب، المؤلف: خليل بن إسيحاق بن موسيى، (5)

( ، المحقق: د. أحميد بن عبيد الكريم نجيب،  388/  7ضيييييياء الدين الجنيدي الميالكي المصييييري )

 م.2008 -هي 1429الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: األولى،  

لشيييير محمد الغزالي، والدكتور يوسيييف القرضييياوي، والدكتور محمد سيييليم العوا،  منهم: ا(6)

واألسيييتاذ راشيييد الغنوشيييي، والدكتور محمد عمارة، وغيرهم. أسييياسييييات في نظام الحكم في 

 هي.1435/  12/ 4( الرياض في 114اإلسالم، المؤلف: أ. د. عبد الكريم بكار)ص:

الخيالق وتكملية الطوري، المؤلف: زين اليدين بن البحر الرائق شييييرح كنز اليدقيائق ومنحية  (7)

(، الناشيييير: دار الكتاب اإلسييييالمي،  5/  7إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصييييري )

بيدون تيارير. الفتياوى اإلسييييالميية من دار اإلفتياء المصييييريية، علي جمعية   -الطبعية: الثيانيية  

 م.2010-هي1431القاهرة ، (، دار اإلفتاء المصرية، مصر، 71-72/ 39( ) 36/130-231)
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بين الخصييومات يكون حكمه    واسييتدلوا بان األصييل أن من يكون عنده األهلية للفصييل

، (1)وردوا على دليل الجمهور بأنه  حالة خاصيية، وهي والية ابنة كسييرى الملك  جائزا

 وبأنه خصص األصل العام فتمنع المرأة من الوالية العامة وتجوز واليتها للقضاء. 

  هيا للواليياتوجوازأن الراجح عيدم واليية المرأة للوالييات العيامية،    ويظهر للبـاحـث

 . مؤسسة جماعية اليوم الواليات أن أصبحت، وخاصة بعد الخاصة

حييث قيال: "إن واليتهيا    اليمني فقيد ذهيب إلى رأي وسييييط ،  دكتور فضييييل مرادأميا الي

الة اسييتبداد ، وال تجوز في حللرئاسيية تجوز في حالة كون الدولة قائمة على المؤسييسييية

 .(2)الرئيس بالحكم والقرار استبداداً شمولياً 

 المبحث الثالث: شبهات الحداثيين حول حديث والية المرأة والرد عليها.

 المطلب األول: شبهات الحداثيين حول رواية الحديث

 (3)الشبهة األولى: الحديث موضوع

تشيبث الحداثيون في رد هذا الحديث بأن رواته كلهم بصيريون ضيعفاء، كما قال           

  الحجاز  من  للحديث  يوجد لم إذا الشييافعي:    وقال ،  (4)بصييريون كله  ابن حجر:  والسييند

  وليس  العراق من جاء  حديث  كل  أيضييا: نخاعه كما قال اإلمام مالك، وعنه  ذهب  أصييل

وضيييع   الحديث أنهكما طعن في    .(5)  صيييحيحا كان وإن تقبله  فال  الحجاز في  أصيييل  له

لتضعيف موقف عائشة رضي هللا عنها ضد علي بن   - أيام الفتنة- تحت ظروف سياسية  

 أبي طالب رضي هللا عنه في موقعة الجمل والتقليل من شأنها.

 تفنيد الشبهة:

هيذا الكالم ليس علييه أثيارة من علم فيالحيدييث صييييحيح؛ أميا اسييييتيداللهم بقول: أن رواة  

في الحديث؛ ألنه جاء في معرض بيان أصييييح   الحديث كلهم بصييييريون فال يعتبر قدحا

األسييانيد، كما أن أبا بكرة كان من أهل الطائف ثم نزل البصييرة فهو حجازي، أما قول  

 
(،  160النظام السيييياسيييي في اإلسيييالم، المؤلف: الدكتور عبد العزيز عزت الخياط )ص:    (1)

- ه1420القاهرة، الطبعة األولى:    -الناشيييير: دار السييييالم للطباعة والنشيييير والتوزيع، مصيييير

 م.1999

جيل الجديد ناشيرون  (، الناشير: ال653/  2المقدمة في فقه العصير، لفضيل بن عبد هللا مراد)  (2)

 م. 2016 -هي  1437،  2صنعاء، ط –

(، األهيالي  321نحو أصييييول جيدييدة للفقيه اإلسييييالمي فقيه المرأة، لمحميد شييييحرور )ص:  (3)

 م.8/2000دمشق، الطبعة األولى،  -سورية  -للطباعة والنشر

 (.54/ 13فتح الباري البن حجر)(4)

 (.85/  1تدريب الراوي للسيوطي)(5)
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مالك إن الحيديث إذا لم يكن أهل الحجياز ذهب نخياعه... فمن المعلوم أن الميالكيية يقيدمون 

قبيل قول مياليك عميل أهيل الميدينية على غيرهم، ويؤييد ذليك ميا جياء في تيدرييب الراوي  

  خرج  إذا  مياليك:  قيال  حتى  شيييييئيا؛    الحجياز  حيدييث  على  يقيد مون  ال  جمياعية  هيذا: وكيان

فالعلماء لم يضييعفوا سييند البصييريين بل اعتمدوا   .  (1)نخاعه انقطع  الحجاز عن  الحديث

ضييييعفوا حيدييث أهيل العراق    الحرمين، وإنمياعلييه وجعلوه في المرتبية الثيانيية بعيد أهيل 

  الراوي:لعدم تحرجهم في وضييع الحديث، ورواية األحاديث الضييعيفة، قال في تدريب 

  وألهيل ... والميدينية مكية  الحرمين أهيل يروييه  ميا  السيييينن  طرق أصييييح  الخطييب:  وقيال

 ابن  .... وقال  إكثارهم مع  لغيرهم  ليس ما  الواضيحة  باألسيانيد  الثابتة السينن من البصيرة

 أهيل  ثم  الميدينية  أهيل رواه  ميا األحيادييث  أصييييح  أن  على  بيالحيدييث  العلم  أهيل  اتفق  تيميية:

ومما سيبق يتضيح أن سيند البصيريين صيحيح ثابت، والطاعن    ،(2)  الشيام  أهل  ثم  البصيرة

 فيه إنما أخذ جزءاً من الكالم ورتب عليه النتيجة.

أما كون الحديث سيياسيي وضيع لتوهين رأي أم المؤمنين عائشية رضيي هللا عنها فليس   

بصيحيح بل هو كذب واتهام للصيحابة الكرام بأنهم ينظرون إلى القضيايا نظرة سيياسيية 

ون الحديث لفوائد دنيوية وهذا ال يمكن أن يصيييدر عن مسيييلم في قلبه ذرة  وأنهم يضيييع

يمان، فالقضيية جلية واضيحة كالشيمس فإنها لم تكن قضيية سيياسيية، فأم المؤمنين عائشية  

لم تيدع  إلى بيعتهيا للخالفية ولم ييدع أحيد ليذليك وال خرجيت لطليب ذليك وال خطر على قليب  

صيالح واالقتصياص من قتلة أمير المؤمنين أحد من الصيحابة بيعتها، وإنما خرجت لش

ا أن أبا بكرة أراد توهين رأي أم المؤمنين عائشييية  عثمان بن عفان رضيييي هللا عنه. أم 

ا تذك ر الحديث، لم يقل ه أمام من يقاتل  رضيي هللا عنها فغير صيحيح؛ ألنه كان معها، ولم 

بل قد كان له دور في نهي مع عائشيية رضييي هللا عنها، ولم يمنع أحدا من القتال معها،  

 بن  . قال األحنف(3)الصيحابة عن القتال في صيفوف على بن أبي طالب رضيي هللا عنه 

 
 (.85/ 1للسيوطي )  تدريب الراوي(1)

 ( بتصرف.85/ 1تدريب الراوي للسيوطي )(2)

 (.56/ 13فتح الباري البن حجر ) (3)
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 هذا  أنصر  قلت:  ؟  تريد أين  فقال: بكرة أبو فلقيني  (2)الرجل هذا ألنصر ذهبت  : (1)قيس

 التقى  )إذا  وسيييلم يقول: عليه  هللا صيييلى هللا  رسيييول  سيييمعت فإني ارجع  قال:  الرجل،

 بال  فما القاتل هذا هللا،  رسييول يا  فقلت:  النار(. في  والمقتول  فالقاتل بسيييفهما المسييلمان

  .(3)( صاحبه قتل على حريصا كان إنه)  قال: المقتول؟

 تأخر رواية الحديث:: الثانيةالشبهة 

وفجيأة، وفي  لمياذا لم يتيذكر أبو بكرة روايية هيذا الحيدييث إال بعيد ربع قرن من الزميان،  

 ظل ظروف مضطربة؟

 تفنيد الشبهة:

حيابية أنهم تيذك روا أحيادييث  لم ينفرد أبو بكرة بهيذا التيذ كر، فقيد ورد عن عيدد من الصيييي 

سييمعوها من رسييول هللا صييلى هللا عليه وسييلم ولم يرووها إال في مناسييباتها أو حين 

ها. فمن ذلك:  بن والصييحابي الجليل عمرو  - 2.(4)  الصييحابي الجليل أبو حذيفة  - 1تذكُّر 

، وغيرهم ممن روى الحيدييث قبيل موتيه  (6)ميا فعليه عبيد هللا بن الزبير    - 3.  (5) أخطيب

 تأثما.

 

 

  

 
هو: االحنف بن قيس بن معاوية بن حصييين التميمي السييعدي أبو بحر البصييري، واسييمه   (1)

الضيحاك، وقيل: صيخر واالحنف لقب، مخضيرم وقد رأى النبي صيلى هللا عليه وسيلم لكن قبل  

إسيييالمه، كان رئيس القوم في اإلسيييالم وكان يضيييرب به المثل في الحلم وكان ثقة مأمونا قليل  

ه. تهذيب التهذيب، المؤلف: أبو الفضييل أحمد بن علي بن محمد 72يله وق76الحديث مات سيينة 

(، النياشيييير: مطبعية دائرة المعيارف النظياميية، الهنيد،  191/  1بن أحميد بن حجر العسييييقالني )

 هي.1326الطبعة: الطبعة األولى،  

 (.86/ 1أي علي بن أبي طالب.  فتح الباري البن حجر ) (2)

باب و وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصييلحوا بينهما  صييحيح البخاري، كتاب اإليمان،  (3)

 (.20/ 1/   ) 9] / الحجرات  

انظر الحديث في المسيند الصيحيح المختصير بنقل العدل عن العدل إلى رسيول هللا صيلى هللا (4)

عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب  

( 2891( رقم الحديث)2217/ 4النبي صيلى هللا عليه وسيلم فيما يكون إلى قيام السياعة )إخبار 

 بيروت. –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 (.2892( رقم الحديث )2217/ 4انظر الحديث في صحيح مسلم ) (5)

 (.1333( رقم الحديث )972/ 2انظر الحديث في صحيح مسلم ) (6)
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 الشبهة الثالثة: حديث والية المرأة معلول سنداً.

د  بسيييبب    (1)ومما تشيييبث به الحداثيون في هذا الحديث كونه لم يروه إال أبو بكرة وقد ح 

شيهادة أدلى بها ضيد المغيرة بن شيعبة، فكيف يؤخذ بالحديث وهو ليس متواتر؟ وراويه  

 .(2)، كما أن الحديث مضطرب بسبب رواياته الكثيرة قد أقيم عليه حد من الحدود

 تفنيد الشبهة:

د   صيحابي والصيحابة كلهم  ال يصيح؛ ألنهرد الحديث لكون راويه أبا بكرة الثقفي وقد ح 

  - رضييي هللا عنه –قد حد ه عمر بن الخطاب    - رضييي هللا عنه–ثم إن أبا بكرة ، (3)عدول

، فهذا ال يرد - رضييي هللا عنه–بسييبب نقص عدد الشييهود في قضييية المغيرة بن شييعبة

؛ إن كان بغير لفظ الشهادة رد خبرهأما  ليس من فعله، وخبره، ألن)نقصان(عدد الشهادة  

 .(4) ألنه أتى بكبيرة، إال أن يتوب

وقيال مثيل هيذا ابن قيدامية في روضيييية النياظر ثم قيال : ولهيذا روى النياس عن أبي بكرة، 

 .(5)واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف

أربعية   - رضييييي هللا عنيه- ألبي بكرة    بكرة، وكيذليكثم إن الحيدييث لم ينفرد بروايتيه أبو  

؛ السييبب أن !لم َيطعن الحداثيون إال في هذا الحديث  البخاري، فلماذاحديثا في صييحيح  

 !هذا الحديث ال يوافق أهواهم المسعورة القاضية بإخراج المرأة من بيتها

 
هو: نفيع بن الحيارث بن كليدة الثقفي، ويقيال: نفيع بن مسييييروح، المكنى بيأبي بكرة حييث   (1)

-من حصين الطائف وقت حصيار النبي    -صيلى هللا عليه وسيلم-اشيتهر بها؛ ألنه تدلى إلى النبي  

ة، فاشيتهر بها. كان من فضيالء الصيحابة الذين سيكنوا له بعد "حنين" ببكر  -صيلى هللا عليه وسيلم

قد جلده   -رضيي هللا عنه-وكان عمر   -رضيي هللا عنه-البصيرة، واعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان  

هيييي. انظر في ترجمته:  51حين شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا ولم تكتمل الشهادة. توفي سنة  

لفضيييل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر اإلصيييابة في تمييز الصيييحابة، المؤلف: أبو ا

(، تحقيق: عيادل أحميد عبيد الموجود وعلى محميد معوض، النياشيييير: دار 369/ 6العسييييقالني )

 هي. 1415 -بيروت، الطبعة: األولى   –الكتب العلمية  

(. موقع إسييالم 81-80المرأة المسييلمة بين تحرير القران وتقييد الفقهاء، لجمال البنا )ص:   (2)

 م16/6/2022تارير الزيارة   islamweb.net،  ويب

/  2تدريب الراوي في شيرح تقريب النواوي، المؤلف : عبد الرحمن بن أبي بكر السييوطي)  (3)

 الرياض، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف. –(، الناشر : مكتبة الرياض الحديثة  214

ن أحميد الَكل َوذَاني، أَب و التمهييد في أصييييول الفقيه، المؤلف: محفوظ بن أحميد بن الحسيييين ب(4)

(، المحقق: محمد بن علي بن إبراهيم، الناشيير: مركز  127/ 3الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي )

  1985 -هيي   1406جامعة أم القرى، الطبعة: األولى،   -البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 

 م، بتصرف.

 (.348/ 1روضة الناظر وجنة المناظر، للمقدسي ) (5)
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 للفرس واقعة خاصة  (1)الشبهة الرابعة: والية بوران 

إن هذا الحديث قاله النبي صييلى هللا عليه وسييلم : في  مما تمسييك به الحداثيون قولهم  و 

 .(2)واقعة خاصة بالفرس فهو نبوءة بزوال ملك الفرس

 تفنيد الشبهة:

النهي المسيتفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصير من العصيور  من أن   ال شيك أن

العبرة بعموم اللفظ ال بخصييوص السييبب كما قال  و  أي شيييء من األمور العامة تتولى

ومما أجمع عليه األصييييوليون كذلك أن الحكم الواقع على العام في أي    (3)األصييييوليون

 .(4)قضية واقع على أي فرد من أفراد هذا العام

 شبهات الحداثيين حول دراية الحديث  الثاني:المطلب 

ــبـهة األولى:   ــة  قـياالشــ ــي هللا عنـها–دة أم المؤمنين ـعائشــ للجيش في موقـعة    -رضــ

 .(5)الجمل

في موقعة    للجيش - رضيييي هللا عنها–يقول دعاة الحداثة: إن قيادة أم المؤمنين عائشييية 

دليل على جواز والية وفيه آالف الصحابة والتابعين ولم يعترض عليها أحد؛ فيه  الجمل  

 .(6)اشتغال المرأة بالسياسة واإلدارة وغيرهاالمرأة وبنوا عليها الدعوة إلى 

 
لما قتل أباه كما تقدم كان    هي بوران بنت شيييرويه بن كسييرى بن برويز وذلك أن شيييرويه  (1)

أبوه لميا عرف أن ابنيه قيد عميل على قتليه احتيال على قتيل ابنيه بعيد موتيه فعميل في بعض خزائنيه  

المختصييية به حقا مسيييموما وكتب عليه حق الجماع من تناول منه كذا جامع كذا فقرأه شييييرويه 

لم يخلف أخا ألنه كان  فتناول منه فكان فيه هالكه فلم يعش بعد أبيه سييوى سييتة أشييهر فلما مات

قتل إخوته حرصا على الملك ولم يخلف ذكرا وكرهوا خروج الملك عن ذلك البيت فملكوا المرأة  

 (.128/ 8واسمها بوران. فتح الباري البن حجر )

 (.81المرأة المسلمة بين تحرير القرآن وتقييد الفقهاء، لجمال البنا) ص: (2)

حمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب  المحصيول، المؤلف: أبو عبد هللا م(3)

(، دراسييييية وتحقيق: اليدكتور طيه جيابر فيياض  125/  3بفخر اليدين الرازي خطييب الري )

 م.1997 -هي 1418العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة،  

/  4القرافي )نفائس األصييول في شييرح المحصييول، المؤلف:  شييهاب الدين أحمد بن إدريس  (4)

(،المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشيير: مكتبة نزار مصييطفى  1736

 م1995 -هي 1416البا، الطبعة: األولى،  

(، الناشيييير: مكتبة 183علم أصييييول الفقه ط مكتبة الدعوة، المؤلف: عبد الوهاب خالف )ص:  

 ، الطبعة: عن الطبعة الثامنة لدار القلم.شباب األزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم( -الدعوة  

 (.39حكومة المرأة في اإلسالم لجاويد جمال دسكوي )ص: (5)

(، دار المعراج 109المرأة المسيييلمة أمام التحديات، ألحمد بن عبد العزيز الحصييين )ص:   (6)

 م.1998-هي1418الدولية للنشر، الطبعة األولى،  
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ال يراها   (1)كانت في الهودج - رضييى هللا عنها- عائشيية  أم المؤمنين  إن   تفنيد الشـــبهة:

خرجت لتصيلح بين   - رضيى هللا عنها- عائشية أم المؤمنين ثم إن  ،أحد وال ي سيمع صيوت ها

وقد أنكر   .متزعمة لفئة سييياسيييةلم تخرج محاربة وال  ومنها،   اً فئتين متحاربتين اجتهاد

، وسيييعيد بن - رضيييي هللا عنها- خروجها بعض الصيييحابة ونصيييحوها منهم: أم سيييلمة  

وأبو بكرة راوي الحيدييث وعلي بن أبي   العياص والمغيرة بن شييييعبية وعبيد هللا بن عمر

ثم إن خروجها  ال يعتبر دليل شييرعي يسييتند إليه أمام   .(2) عنهم جميعاطالب رضييى هللا

 .(3)والسنة، بل اجتهاد منها وهي مخطئة فيه وقد ندمت على ذلك الكتاب 

 ولى امرأة: -رضي هللا عنه–الشبهة الثانية: عمر بن الخطاب 

-نادى الحداثيون بجواز تولية المرأة للحكم والقضيييياء مسييييتدلين بأن عمر بن الخطاب 

 .(4)، رغم وجود كبار الصحابة ولى الشفاء بنت عبدهللا حسبة السوق - رضي هللا عنه

                                                                                                                                                    :تفنيد الشبهة

وخليفته    صلى هللا عليه وسلم هذا الخبر لم يثبت،  وحاشا عمر أن يخالف سنة رسول هللا

قال ابن العربي: وقد روي أن عمر قد م امرأة على حسييييبة     - رضييييي هللا عنيه - بكر اأبي

 .(5)السوق، ولم يصح؛ فال تلتفتوا إليه؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في األحاديث

 الشبهة الثالثة: النهي الوارد في الحديث عن والية المرأة للتنزيه.

إنميا هو للتنزييه ال للتحريم ؛ «يفلح قوملن »الوارد في الحيدييث  يعتقيد الحيداثيون أن النهي 

 .(6)بداللة التعليل بعدم الفالح في توليتها

 
ع من العصيي ويوضيع على ظهر البعير، ثم يجعل الهودج: مركب من مراكب النسياء يصين  (1)

فوقه الخشييب فيقبب.المحكم والمحيط األعظم، المؤلف: أبو الحسيين علي بن إسييماعيل بن سيييده  

 (، المحقق: عبد الحميد هنداوي153/ 4المرسي )

 م. 2000 -هي  1421بيروت، الطبعة: األولى،   –الناشر: دار الكتب العلمية  

 (.92-90التحديات، ألحمد الحصين  )ص:  المرأة المسلمة أمام(2)

تارير دمشييق تارير دمشييق، المؤلف: أبو القاسييم علي بن الحسيين بن هبة هللا المعروف بابن (3)

(، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشيير: دار الفكر للطباعة والنشيير 274/ 34عسيياكر )

 (.177/ 2ء ط الرسالة )م. سير أعالم النبال 1995 -هي  1415والتوزيع، عام النشر:  

/  26(، الناشييير: مؤسيييسييية هنداوي ، بتارير  12المرأة الجديدة، المؤلف: قاسيييم أمين )ص:  (4)

 م. 1/2017

أحكام القرآن، المؤلف: القاضييييي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري االشييييبيلي  (5)

عبد القادر عطا، الناشيير:   (، راجع أصييوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: محمد482/ 3المالكي )

 م. 2003 -هي  1424لبنان، الطبعة: الثالثة،   –دار الكتب العلمية، بيروت  

، http://www.alminbar.net(، /36شييييبهيات حول المرأة ، إعيداد موقع المنبر)ص:  (6)

 ttp://www.saaid.netنشره موقع صيد الفوائد، 
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هذه مما فرح بها دعاة تحرير المرأة والحقيقة أن القاعدة األصولية تقول:    تفنيد الشبهة:

فقوم نكرة وامرأة نكرة ومعنى أي قوم ولوا أمرهم    (1)النكرة في سياق النفي تفيد العموم  

أمرأة قال الشيوكاني : فيه دليل على أن المرأة ليسيت من أهل الواليات وال يحل لقوم  أي  

فهو خسييييارة في الدارين، ولو  ،  (2)توليتها ألن تجنب األمر الموجب لعدم الفالح واجب

لم يكن إال في ذلك الخسيران إال مخالفة الرسيول فقد حذر تعالى من مخالفة أمر الرسيول  

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف ُّٱقال تعالى: صيلى هللا عليه وسيلم ف

 63النور:   َّ مم ام يل ىل مل يك

 تقدم الغرب ورفاهيته وقد ولى المرأة الرابعة:الشبهة 

يتخيذ الحيداثيون الغرَب قيدوةً لهم من حييث التقيدم والرفياهيية ورغيد العيش، ويجعلون كيل  

اليدين، وخروج  هيذا التقيدم والرفياء والعيش الرغييد إنميا هو بسييييبيب التحرر من سييييلطية  

 .(3)المرأة عن ربقة القيود التي تجعلها حبيسة البيت

 

                                                                                                                                          تفنيد الشبهة:

الغرب ليس حجة  علينا وال هو مصييدر نأخذ منه ديننا، ثم إن المرأة في الغرب خرجت  

لتعيل نفسييييها، أما في اإلسييييالم فالمرأة   –للعمل مجبورة بعد أن نكل الرجل عن النفقة 

كيالملكية في بيتهيا ينفق عليهيا الزوج وجوبيا؛ حتى ولو كيانيت غنيية، وكيذليك المرأة في  

الى البييت من كثرة البالء الموجيه إليهيا لتعيش العفية  الغرب أصييييبحيت تنيادي بيالعودة  

والطهارة  وتعنى بتربية أطفالها واالهتمام بزوجها التي هي مهمتها األصيلية في  الدفاع  

.                                                                                             أما (4)عن حصن األسرة  

،  الفالح الكياميل دليالً على   المرأة فليسالغرب نتيجية حكم  الواقع فيالرفياء  بيم اسييييتيدالله

 
(، المحقق: محمد محيي الدين عبد 103تيمية  )ص: المسييودة في أصييول الفقه، المؤلف: آل (1)

 الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي.

(،  304/ 8نيل األوطار، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشييييوكاني اليمني  )  (2)

 -هيييييي 1413تحقيق: عصييام الدين الصييبابطي، الناشيير: دار الحديث، مصيير، الطبعة: األولى،  

 م.1993

(، الناشيير: دار 58نة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، المؤلف: محمد الغزالي )ص:السيي  (3)

 الشروق، الطبعة: السادسة.

 (.100-94مركز المرأة في اإلسالم ، يوسف القرضاوي ) ص:  (4)
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من الدنيا إلى اآلخرة. علما بأن هذه   واألخالقي ويمتدفالفالح يضييم الرخاء االقتصييادي  

 .(1)الدول قد بلغت حدا متدني في الفساد األخالقي واالجتماعي

 امتهان لها. المرأة فيهالشبهة الخامسة: حديث النهي عن تولي 

إن حبس المرأة بين أربعية جيدران ومنعهيا من تقليد المنياصييييب الحكوميية، ظلم للمرأة  

 .(2)وهدر لكرامتها، وتعطيل لطاقتها في إفادة المجتمع واألمة

                                                                                                                                            تفنيد الشبه: 

إذ لم يقيل أحيد أن هنياك شييييريعية أو قيانون   ؛هيذا تكريم للمرأة ال امتهيان لهيافعلى العكس 

الحقوق  والواجبات أكثر مما أعطتها الشيريعة اإلسيالمية ورغم هذا لم  منأعطى المرأة 

 تولي كان  ولو يثبت في عهد الرسيول صيلى هللا عليه وسيلم وال أصيحابه أنهم ولوا امرأة؛

 هذا  وسييييلم عليه  هللا  صييييلى  النبي  أغفل لما  المرأة أو حقاً لها، على الواليات واجبا هذه

مر به حتى في مسيتقبل الزمان، ولَما أجمع الصيحابة  الواجب والحق، بل لو كان كذلك أل

ومن بعيدهم على منعهيا من هيذا الحق وأمية محميد صييييلى علييه وسييييلم ال تجتمع على 

 ، وهذا من أقوى األدلة على أن منع الشيريعة االسيالمية والية المرأة إنما كان (3)ضياللة

يقتضي  - اشتغالها بالوالية و الرقة والعطف والرأفة  المركبة من   مراعاة لخلقتها النفسيية

إخالل بوظيفتها الطبيعية االجتماعية التي ال يقوم مقامها فيها سواها،   - الحزم والصرامة

وهي القيام على مملكة البيت وتدبير شييييؤونه وحفظ النسييييل باالعتناء بالحمل والوالدة  

 .(4)وتربية األوالد

 

 

 
 (.156-155والية المرأة في الفقه اإلسالمي، لحافظ محمد أنور ) ص:  (1)

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيير ، المؤلف: محمد فتاوى ورسيائل سيماحة الشيير  (2)

(، جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد 243-242/ 10بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيييير )

 هي. 1399الرحمن بن قاسم، الناشر: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: األولى،  

(  36/  4تن، بياب ميا جياء في لزوم الجمياعية )أخرجيه الترميذي في الجيامع الكبير، أبواب الف  (3)

رة بن موسييى، الترمذي، أبو عيسييى،  2167رقم الحديث ) و  (، المؤلف: محمد بن عيسييى بن سييَ

 م. 1998بيروت، سنة النشر:   –المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب اإلسالمي 

(، المحقق: عمار  44/  2ي )آثار ابن باديس، المؤلف: عبد الحميد محمد بن باديس الصيينهاج(4)

 طالبي، الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية

م(. اإلسالم وأوضاعنا السياسية، المؤلف: عبد القادر   1968 -هييييي  1388الطبعة: األولى )عام 

لبنان، عام  –(، الناشير: مؤسيسية الرسيالة للطباعة والنشير والتوزيع، بيروت 135عودة )ص:  

 م.1981 -هي  1401النشر:  
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 الشبهة السادسة: والية بلقيس على قومها 

فقد اسييتدل الحداثيون على والية المرأة بذكر هللا للملكة بلقيس في القرآن الكريم وأشيياد  

 .  (1)بهذه المرأة

 تفنيد الشبهة:

 مك لك خك ٱُّٱ؟ كما قال تعالى: !أفي نسيبتها إلى الكفر والضيالل  اإلشيادة!؟أين هي  

، أو في ذكر بعثها بالرشييوة باسييم 43النمل:    َّجن مم خم حم جم هلمل خل حل جل

  َّجه  هن من خن حن جن مم خم ُّٱٱٱ؟ كميا قيال تعيالى:!الهيديية

، أما إذا قصيد باإلشيادة بعقلها وحكمتها فهل في الثناء على عقل الكافر وعدله  35النمل:  

 مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱٱفقد ورد في نفس القصة قال تعالى:  !وحكمته إشادة ؟

. فهيل هيذا ثنياء على 39لنميل:  ا  َّ ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت

وتحكم في الناس!!! وإذا افترضيينا أن فيها إشييادة    والرئاسيية!العفاريت!؟ فت ولى الحكم 

فليس فيه مسيتند لكونه شيرع من قبلنا وشيرعنا جاء بخالفه، ثم إن بلقيس كانت ملكة قبل  

-وصيار حكمها تحت حكم سيليمان   - عليه السيالم- إسيالمها فلما أسيلمت تبعت سيليمان 

 مل مك لك  هش مش هس ُّٱفقد حكى عنها أنها قالت:    - عليه الصيالة والسيالم

 . 44النمل:  َّ َّـ هي مي هن من

يعبدون الشيمس؛ لذا عمل سيليمان على   تملكهم،ثم إن الهدد اسيتنكر عليها أمرين: امرأة   

أن يسلموا، وأن يأتوا إليه منخلعين  بأمرين:إزالة هذين المنكرين العظيمين فأرسل إليهم  

ه على ملكه إن  عن الحكم، ولو كان المتولي رجالً الكتفى بدعوته إلى اإلسييالم فقط وأقر 

؛ ألن هذا مخالف ألمر ملكة على قومها  - لو أسييلمت- أسييلم. وسييليمان لم يكن ليقر امرأة 

هللا وحكمه، لذا دعاها وقومها إلى اإلسييالم وأن تأتي بنفسييها وقومها خارجة من ملكها، 

 
البنييا )ص:  (1) لجمييال  الفقهيياء،  القرآن وتقييييد  المسييييلميية بين تحرير  (، دار الفكر 18المرأة 

 م.2002-هي1423القاهرة،   -اإلسالمي
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ولما تيقن سيييليمان أن بلقيس أتته مسيييلمة مذعنة لم يكتف بهذا بل نقل عرشيييها كله إليه  

أة  لينهي وجود هذا المنكر في كون امرأة تتولى هذا الشييييأن العام، ولو كانت والية المر

ها على ملكها بعد أن أسييلمت ولما اسييتحل أخذ عرشييها  جائزة في شييرع سييليمان ألقر 

غنيمية ليه وهي محرمية ولم تحيل إال لهيذه األمية وقيد علم اسييييتجيابية قومهيا وإسييييالمهم  

 (1)38النمل:  َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ  ُّٱبقوله:

المرأة،  فهيذا من النيادر فيإن فرضيييينيا جيدالً أن في قصيييية بلقيس داللية على واليية      

واألحكيام ال ت بنى على النيادر، بيل على األعم األغليب ولهيذا قيال علمياؤنيا: النيادر ال حكم  

 . (2)له

وأخيرا: إلى كيل من خياض في مسييييألية واليية المرأة مسييييتيدال بميا كيان من الكفيار قيديميا 

بح يسيييتدل  كبلقيس وحديثاً كإليزابيت، فإن هذا لعجيب ممن ترك الكتاب والسييينة وأصييي

أميا حكم   للتشييييريع؟!بيأحوال الكفيار قيديميا وحيديثياً! ومتى كيانيت أفعيال الكفيار مصييييدراً 

اليزابيت لبريطانيا فهو حكم تشيريفي ووراثي، أما الحكم السيياسيي وإدارة شيؤون الدولة  

 فللرجال سواء في الدول اإلسالمية أو األوربية.

والواقع خير   حصييييوالً على حقوقهيا،  ثم أن الحيداثيين يزعمون أن المرأة الغربيية أكثر 

شيهد والية عامة للمرأة إال نسياء معدودات باألصيابع حتى الدول الالتي لم َي حيث  شياهد، 

 .يرفعن شعار مشاركة المرأة في العمل السياسي لم يشهدن رئاسة امرأة

قيال اليدكتور عبيد الكريم زييدان: "وال نرييد أن نكثر من ذكر الحجج واألدلية فيميا ذكرنياه   

من قول هللا تعالى وقول رسيييوله، تكفينا وتكفي من يؤمن باهلل واليوم اآلخر وباإلسيييالم  

دينًا، ومن يجد في نفسه شيئاً من ذلك نقول له: أمامك دول العالم في الماضي والحاضر،  

حص  عدد النسيياء الالتي تول ي ن رئاسيية الدولة، وعدد الرجال الذين تول وا  افامسييك قلماً و

رئاسيية الدولة، ثم قارن بين العددين، ترى ضييآلة نسييبتهن  إلى نسييبتهم في والية رئاسية  

، مما يدل على أن  الناس بتجربتهم يعرفون أن  رئاسييية الدولة ال يصيييلح لها إال   (3)الدولة

 
 م.12/8/2022تارير الزيارة  albayan.co.uk/articleموقع  (1)

 (.18مركز المرأة في الحياة اإلسالمية، للقرضاوي )ص:  (2)

  Aljazeera.net/encyclلى منصيييب رئاسييية الجمهورية . موقع:  ثمان عشيييرة امرأة تو  (3)

 م.4/7/2022تارير الزيارة  
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ر منهن  في منصييييب رئياسيييية اليدولية إنميا كيان نيادراً ولظروف  الرجيال، وأن  من صييييا

 .(1)استثنائية"

 الخاتمة:

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصييالحات وصييلى هللا وسييلم على محمد وعلى آله وصييحبه  

 فمن خالل تنقلي بين مراحل البحث استخلصت    ،أجمعين

 نتائج البحث:

أن الحيداثيين ينيادون بيإحيياء الفكر الغربي واليذي يهيدف لنقيد الموروث اإلسييييالمي    - 

 وتجاوزه وتمييع القيم والمبادئ التي جاء بها.  

أن أسييلوب النقد العلمي المبني على العلم المتخصييص هو األسييلوب المناسييب لدحض  - 

 شبهه الحداثيين، حتى ال يد عون العلم والحداثة.

يين في شيبهاتهم حول حديث والية المرأة يقوم على اجتزاء النصيوص  أن اعتماد الحداث - 

 والتيأويل الفاسد وتعميم األحكام.

المرأة  مشاركة    - مساواتها بالرجل  –المرأة    )تحريرإن ثوب الحداثة وشعاراتهم البراقة  - 

الحياة السياسية( ما هو إال غطاء ظاهره فيه المصلحة وباطنه يهدف لزعزعة عقيدة   في

 بعقيدته وااللتزام بسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم. - رجاالً ونساءً - اب المسلم الشب 

وحصيييينهيا  أن هيدف الحيداثيين من الطعن في هيذا الحيدييث هو إخراج المرأة من بيتهيا  - 

 شهواتهم المسعورة ونشر الفساد في المجتمع اإلسالمي. إلشباع

ن جهلهم الذريع بعلوم السييينة  إن هذه الشيييبه الحداثية التي ترد معظم األحاديث، تنم ع- 

 فهي بحر لم يصل إلى شاطئها فحول العلماء المسلمين فكيف بهؤالء.

ألجيل كون المنياصييييب الخياصيييية؛  واليية الجواز  و  للمرأة،عيدم جواز الواليية العيامية    - 

 مؤسسية بحيث ال ينفرد الشخص أو المرأة ويستبد برأيه.اليوم أصبحت 

 توصيات البحث:

للذب عن القرآن الكريم والسينة المطهرة مسيتفيدة المفصيولة    متخصيصيةإقامة مرا كز - 

من التقنيية الحيديثية، تقوم على دراسيييية األحيادييث المشييييكلية التي ظياهرهيا التعيارض 

 
(، الناشير: مؤسيسية الرسيالة، الطبعة:  214أصيول الدعوة، المؤلف: عبد الكريم زيدان)ص:  (1)

 م.2001-هي1421التاسعة  
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اليوم   - رجاال ونسياء- والمخالفة للعقل والواقع؛ وذلك حتى ال يتعرض الشيباب اإلسيالمي

 للوثات فكرية.

لتحصيييين الشيييباب  النبوية   علوم السييينةتربية والتعليم بجرعات من التطعيم مناهج     - 

 الحداثيين.رجاال ونساء ضد شبهات 

تشيجيع الباحثين والمؤلفين وأهل االختصياص ليسيتمروا في الدفاع عن السينة ودحض  - 

 شبه الحداثيين والمستشرقين وغيرهم من أعداء اإلسالم.

المية في هذا المجال واالسييييتفادة من عقد المؤتمرات والندوات في كل األقطار اإلسيييي- 

 القران والسنة. المتخصصين لخدمة

 قائمة المصادر والمراجع

  النياشيييير:  ،علم أصييييول الفقيه ط مكتبية الدعوة، المؤلف: عبيد الوهاب خالف -

عن الطبعية    الطبعية:شييييبياب األزهر )عن الطبعية الثيامنية ليدار القلم(،    - مكتبية اليدعوة  

 الثامنة لدار القلم.

اإلسيالم وأوضياعنا السيياسيية، المؤلف: عبد القادر عودة، الناشير: مؤسيسية   -

 م.1981 - هي  1401لبنان، عام النشر:  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

الدين أحمد بن إدريس    المؤلف: شيهابشيرح المحصيول،  نفائس األصيول في  -

المحقق: عيادل أحميد عبيد الموجود، علي محميد معوض، النياشيييير: مكتبية نزار ،القرافي

 م1995 - هي 1416مصطفى البا، الطبعة: األولى، 

، أسيييياسييييييات في نظيام الحكم في اإلسييييالم، المؤلف: أ. د. عبد الكريم بكار -

 ه.1435/  12/ 4الرياض في الناشر: 

ميآثر اإلنيافية في معيالم الخالفية، المؤلف: أحميد بن علي بن أحميد الفزاري   -

القلقشيندي ثم القاهري، المحقق: عبد السيتار أحمد فراج، الناشير: مطبعة حكومة الكويت  

 م.1985الكويت، الطبعة: الثانية،  –

أحمد بن علي بن حجر أبو   المؤلف:فتح الباري شييييرح صييييحيح البخاري،   -

أبو الفضييل العسييقالني   بن حجرأحمد بن علي  تحقيق:الفضييل العسييقالني الشييافعي،  

 هي.1379 بيروت، - دار المعرفة  الناشر:الشافعي، 

 الشييير،فتاوى ورسييائل سييماحة الشييير محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل  -

ع وترتيب وتحقيق: محمد بن المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيييير، جم

 1399عبد الرحمن بن قاسيم، الناشير: مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، الطبعة: األولى، 

 هي.

تارير دمشييق تارير دمشييق، المؤلف: أبو القاسييم علي بن الحسيين بن هبة هللا   -

المعروف بيابن عسييييياكر، المحقق: عمرو بن غرامية العمروي، النياشيييير: دار الفكر 

  م. 1995 - هي  1415والتوزيع، عام النشر:  للطباعة والنشر

المختصير بنقل العدل عن العدل إلى رسيول هللا صيلى هللا عليه وسيلم، مسيلم  -

بن الحجاج أبو الحسين القشييري النيسيابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشير:  

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي 
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واألحزاب المعاصييييرة، للندوة  الموسييييوعة الميسييييرة في األديان والمذاهب   -

العالمية للشيباب اإلسيالمي، إشيراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، دار  

 هي. 1420الرابعة،  الطبعة:الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، 

عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد اإليجي،   المؤلف:المواقف،   المواقف كتاب -

 م. 1997بيروت، الطبعة األولى،  –الناشر : دار الجيل  ،د.عبد الرحمن عميرة تحقيق:

الجيامع ألحكيام القرآن   تفسييييير القرطبي، ألبي عبيد هللا محميد بن أحميد بن  -

الكتب   تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار القرطبي،أبي بكر بن فرح  

 م. 1964- هي1384القاهرة، الطبعة: الثانية، - المصرية

المليل والنحيل، المؤلف: أبو الفتح محميد بن عبيد الكريم بن أبى بكر أحميد   -

 الناشر: مؤسسة الحلبي. الشهرستاني،

المعجم الوسييييط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصيييطفى / أحمد   -

 .محمد النجار، دار الدعوةالزيات / حامد عبد القادر / 

المسيودة في أصيول الفقه، المؤلف: آل تيمية، المحقق: محمد محيي الدين عبد  -

 الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي.

المحلى باآلثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي    -

 بدون طبعة وبدون تارير.بيروت، الطبعة:  –القرطبي الظاهر، الناشر: دار الفكر 

محصول، المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ال -

الرازي الملقيب بفخر اليدين الرازي خطييب الري، دراسيييية وتحقيق: اليدكتور طيه جيابر  

 م.1997 - هي 1418فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 

اليدين أبو طياهر محميد بن يعقوب الفيروزآبيادى،  لقياموس المحيط، لمجيد  ا -

 –والنشير والتوزيع، بيروت  تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسيسية الرسيالة للطباعة  

 م. 2005 - هي  1426لبنان، الطبعة: الثامنة، 

- ، َحي ل ي  َبة بن مصييطفى الزُّ الناشيير: دار   الفقه اإلسييالمي وأدلته، المؤلف: َوه 

ابعة.دمشق –سوري ة  - الفكر  ، الطبعة: الر 

المؤلف: عبيد القياهر بن طياهر بن الفرق بين الفرق وبييان الفرقية النياجيية،   -

  .محمد بن عبد هللا البغدادي التميمي األسفراييني، أبو منصور

رة بن موسى    - الجامع الكبير  - سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن َسو 

المحقق: بشيار عواد معروف، الناشير: دار الغرب  بن الضيحاك، الترمذي، أبو عيسيى، 

 م.1998بيروت، سنة النشر:  –اإلسالمي 

الحاجب، المؤلف: خليل بن  التوضييييح في شيييرح المختصييير الفرعي البن -

إسييحاق بن موسييى، ضييياء الدين الجندي المالكي المصييري، المحقق: د. أحمد بن عبد 

دمية التراث، الطبعية: األولى،  الكريم نجييب، النياشيييير: مركز نجيبوييه للمخطوطيات وخي

 م.2008 - هي  1429

التمهييد في أصييييول الفقيه، المؤلف: محفوظ بن أحميد بن الحسيييين بن أحميد   -

الَكل َوذَاني، أَب و الخطياب البغيدادي الفقييه الحنبلي، المحقق: محميد بن علي بن إبراهيم،  

، الطبعية:  جيامعية أم القرى - النياشيييير: مركز البحيث العلمي وإحيياء التراث اإلسييييالمي 

 م.  1985 - هي  1406األولى، 
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البحر الرائق شييييرح كنز اليدقيائق ومنحية الخيالق وتكملية الطوري، المؤلف:   -

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصيييري، الناشييير: دار الكتاب 

،  بدون تارير. الفتاوى اإلسييالمية من دار اإلفتاء المصييرية  - اإلسييالمي، الطبعة: الثانية 

 م.2010- هي1431 القاهرة،علي جمعة، دار اإلفتاء المصرية، مصر، 

أصيييول الدعوة، المؤلف: عبد الكريم زيدان، الناشييير: مؤسيييسييية الرسيييالة،   -

 م.2001- هي1421الطبعة: التاسعة 

أحكييام القرآن، المؤلف: القيياضييييي محمييد بن عبييد هللا أبو بكر بن العربي  -

وخرج أحياديثيه وعل ق علييه: محميد عبيد المعيافري االشييييبيلي الميالكي ، راجع أصييييوليه  

  - هييييي    1424لبنان، الطبعة: الثالثة،   –القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.  2003

المحقق:   ،آثار ابن باديس، المؤلف: عبد الحميد محمد بن باديس الصييينهاجي -

 عمار طالبي، الناشر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية

السيييينن، المؤلف : أبو عبيد الرحمن أحميد بن شييييعييب بن علي المجتبى من   -

حلب، الطبعة: الثانية ،  –الخراسياني، النسيائي، الناشير : مكتب المطبوعات اإلسيالمية  

 م.1986 –  يه1406

أنور، دار بلنسيييييية للنشيييير    والية المرأة في الفقيه اإلسييييالمي، لحيافظ محميد -

 هي.1420، الطبعة األولى الرياض –المملكة العربية السعودية  –والتوزيع 

اإلصيابة في تمييز الصيحابة، المؤلف: أبو الفضيل أحمد بن علي بن محمد بن  -

أحميد بن حجر العسييييقالني، تحقيق: عيادل أحميد عبيد الموجود وعلى محميد معوض،  

 هي. 1415 - بيروت، الطبعة: األولى  –الناشر: دار الكتب العلمية 

د بن علي بن محميد بن أحميد بن تهيذييب التهيذييب، المؤلف: أبو الفضييييل أحمي -

حجر العسييييقالني، النياشيييير: مطبعية دائرة المعيارف النظياميية، الهنيد، الطبعية: الطبعية  

 هي.1326األولى، 

شيمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد الذََهبي،   المؤلف:سيير أعالم النبالء،   -

 لة.مؤسسة الرسا الناشر:مجموعة محققين بإشراف شعيب األرناؤوط،  المحقق:

 بشااير  بن  إسااحء   بن  األشااعث  بن  سااليمءن داود أبو: المؤلف،  أبي داودسينن   -
تءني األزدي  عمرو بن شاااااااااداد  بن سااااااااا  ج   ،الحميد  عبد الدين محيي محمد:  المحقق، الساااااااااي 
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 ملخص 

ننا إذا نظرنا في بعض مرويات السينة النبوية والسييرة المطه رة سينَقف على روايات قد  إ

كل من حيث   تَشي  يكون ظاهر سيندها صيحيحاً، أو صيححها بعض أهل العلم، من غير تدقيق، أوت سي 

سيين معالجة للنصييوص؛ إذ من أوجب   ي والت دقيق، وح  ل والت حر  المتن؛ مما يتطلب الت وق ف والت أم 

 الواجبات دق ة الت حري فيما ينسب إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

اقيد في ولمعيالجية اإلشييييكياال َز َعلى بنياء الت فكير الني  ب علينيا أن  ن رك   هيا؛ يتوجي  َر بعضيييي  ت التي ذ ك 

 التعامل مع روايات السنة لدى الدارسين؛ للوصول إلى فَهٍم أقرب، ونقد أدق، قدر الجهد البشري. 

ج  فجياء هيذا البحيث ليلقي نظرةً على مفهوم التفكير النياقيد، وتحقيق مفهوم النقيد الحيديثي، ومنياه

 العلماء في الكشف عن أوهام الروايات ونقدها، والذي تمث ل في منهجين:

 : منهج  يت صل بما له عالقة بعلوم النقد الحديثي من حيث السند بكل تفصيالته ودقائقه.األول

 : منهج يتصل بنقد المتن بضوابطه الشرعي ة.الثاني

 السنة، نقد المتن، العقل الناقد.: النقد، التفكير الناقد،  الكلمات المفتاحية

 

The criticizing thinking in dealing with the prophetic sunnah 

narrations 

Abstract 

If we scrutinize in some prophetic sunnah narrations and the purified 

prophetic line of life, we will find narrations that     may be apparent  

correct, or corrected by some scholars without verification or can be 

problematic from part of the text, the thing that requires slowness, 

meditation,  detection,  verification and good processing of the text,  for it 

is the most obligation and accurate detection about what is ascribed to the 

messenger of god(peace be upon him) . 

And to treat the problematics that some of them had been mentioned, we 

should concentrate on building the criticizing thinking in dealing with the 

sunnah narrations at the studiers to have access to nearer understanding, 

and more accurate criticism, equivalent to the human effort . 

So this study comes to shed light on the concept of the criticizing thinking, 

and achieving the concept of the hadithi  (prophetic tradition), and scholars 

methods in disclosing illusions of narrations and their criticism 

represented in two methods: 

The first: a method connects and relates with sciences of the hadithi  

(prophetic tradition)  criticism from part of the prop with all its details and 

incidents. 

The second:  a method connects with the criticism of the text with its legal 

restrictions. 

Key words:  Criticism, Criticizing thinking, The Sunnah text,  The 

Criticism, The Criticizing mind. 
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 المقدمة 

ض طلبة العلم ألسئلة كثيرة تتصل بأحاديث ومرويات ت نسب للنبي   جوع  يتعر  ، وبالر 

الشبكة   أو  المصنفات  الحكم على األحاديث، سواًء من خالل  يتوافر من مظان  إلى ما 

العنكبوتية، يجدون أحكاماً تطلق؛ نقداً لبعٍض، أو تصحيحاً لبعض، لكننا نالحظ أن  في  

ما ي ستشكل أو ي ستغرب، وفي بعض تلك األحكام الن قدية بعض تلك النصوص المصححة  

لة دقيقة   عاً أو تساهالً، وفي بعض منها اختالفاً بين النقاد؛ مما يقتضي دراسات مفص  تسر 

منهجي ة للوقوف على جلية األمر، وال يمكن أن يتحقق ذلك إال إذا امتلك النُّق اد أدوات علم 

 . دق ة التحري فيما ينسب إلى رسول هللا   النقد الدقيق؛ إذ من أوجب الواجبات

ولمعالجة اإلشكاالت التي ذ كر بعضها يتوجب علينا أن نرك ز على بناء التفكير الناقد في  

؛ قدر الجهد   التعامل مع مروايات السنة لدى الدارسين؛ للوصول إلى فهم أقرٍب، ونقٍد أدق 

 البشري. 

 المنهجية النقدية في التعامل مع الروايات 

 لتأمل في مناهج المحدثين نلحظ أنهم يعتمدون منهجين متكاملين:با

يت صل بكل ما له عالقة بعلوم الن قد الحديثي من حيث السند بكل  تفصيالتها    المنهج األول:

 ودقائقها.

 : يت صل بنقد  المتن بضوابطه  الشرعي ة. والمنهج الثاني 

 وتفرع عن ذلك علمان رئيسان متكامالن:

من حيث القبول والرد، والتصحيح والتضعيف، وي ع نَى   علم النقد الحديثيالعلم األول:  

بإطالق الحكم الكل ي على الحديث بعد استيفاء طرقه ومتابعاته، وشواهده، وربما َعن َون  

إلى الحكم الدقيق    نستطيع الوصولله بعضهم ب ي: النقد العام أو علم النقد الجلي، ولكننا ال  

 الثاني.إال بعد تطبيق العلم 

وهو علم يعنى بدقائق أحوال الراوي من حيث هو، ومن حيث  :  (1) العلم الثاني: علم العلل

عالقة كل راو بشيخه، والنظر في دقائق أحوال رواياته، وعدم االكتفاء بالحكم العام على 

 
لة: عبارة عن أسيباب خفية غامضية طرأت على الحديث   قال العراقي في تعريف العل ة:  (1) "الع 

فأثرت فيه، أي قدحت في صييحته" يينظر: العراقي، شييرح التبصييرة والتذكرة )ألفية العراقي(،  

َب بيأنهيا قيد ال تكون طرأت. وال داعي لتكرار كلمية غيامضيييية وأن في قوليه:   ([.274/  1) وت عقي  

)أثرت... أي قدحت(؛ تكراراً. يينظر: همام سييييعيد، مقدمة شييييرح علل الترمذي، مكتبة المنار،  

([. ويمكننا تعريف العلة: وصف خفي يقدح في حديث ظاهره السالمة؛  1/22الزرقاء، األردن، )

 جزئياً أوكليًا.
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المخالفات،  الراوي، ثم ينظر علم العلل في كل طريق على حدة، لمعرفة الموافقات أو  

 والتفرد أو الشذوذ. 

 .(1)وربما عنون بعضهم لذلك بعنوان: النقد الخاص، أوعلم النقد الخفي

وإذ كانت قواعد هذا العلم من السعة بمكان؛ فسألقي األضواء على أصول قضايا التعامل  

ت  النقدي مع الروايات للوصول إلى عقلية تقوم على التفكير الناقد، بما تتيحه هذه الصفحا 

الدقيق،   الرحب  العلم  ميادين هذا  في  لالنطالق  العلم  لطلبة  مفتاح  بمثابة  تكون  القليلة، 

ومهدت بإلقاء نظرة على مفهوم التفكير وآلياته ومهاراته وصفات المفكر الناجح، ومن 

ثم بيان مفهوم التفكير الناقد وتحقيق مفهوم النقد الحديثي ومن ثم  بيان مناهج العلماء في 

 أوهام الروايات ونقدها، والذي تمثل في منهجين:  الكشف عن

 منهج يتصل بما له عالقة بعلوم النقد الحديثي من حيث السند بكل تفصيالته ودقائقه. 

 ومنهج يتصل بنقد المتن بضوابطه الشرعية. 

 ولتحقيق ذلك جاء البحث في مدخل، ومطلبين.

 د.مفهوَم التفكير والنقد، والتفكير الناق المدخلبي نت في 

 في: قواعد التفكير الناقد المتصلة بعلم العلل.  المطلب األولثم كان 

 .في: النظر في قضية نقد المتن المطلب الثانيو

 : وأكدت فيها على بعض الضوابط المنهجية العامة. الخاتمةثم 

بإيجاز،   التطبيقات  التمثيل ببعض  إلقاء نظرةً شاملة، مع  يتمكن من  الباحث  أن  فيرجو 

 ون بمثابة دليل استرشادي للطلبة والباحثين. لعل ها تك

  

 
ح. يينظر: التبصيرة   ا الحديث المعل: فهو خبر  ظاهره السيالمة اطُّل َع بعد التفتيش فيه على قاد  وأم 

 [.275/ 1والتذكرة،  

لل، فهو: قال الحاكم: "علم برأسيييه غير الصيييحيح والسيييقيم والجرح والتعديل".. ثم  لم الع  ا ع  وأم 

يث   قال: " َوإ ن َما ي عَل ل   ن  ال َحد  هٍ م  ج  ". أَو  ح  ف يَها َمد َخل  َجر 
 لَي َس ل ل 

ليل. يمعرفية علوم الحيدييث، للحياكم،   [. ويمكن تعريفيه: قواعيد 112/  1وهيذا وصييييف لعلم الع 

وضيوابط تختص بالقوادح الخفية في الحديث، من حيث: معرفة ماهيتها، ومصيادرها، وأسيبابها،  

ينظر: شييرح علل الترمذي،  وأنواعها، ووسييائل الكشييف عنها، وحكمها، ومنهج التعامل معها. ي

 ، وقد استخلصت  هذا التعريف استخالصاً[.663/ 2البن رجب،  

 (.2/637ينظر: الجديع، عبدهللا، تحرير علوم الحديث، )  (1)
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 في مفاهيم ومصطلحات: التفكير والنقد  مدخل

 أوالً: التفكير 

. ي قَال  التفكير لغةً:  ء  ذَ هذا المصطلح من مادة فََكر، وتدل  على: "تََردُّد  ال قَل ب  ف ي الش ي  أ خ 

َبه   "تَفَك َر إ ذَا َرد دَ قَل  : َكث ير  ال ف ك ر  ير  ل  ف ك   تَب ًرا. َوَرج  ع  م 
(1). 

ف  التفكير اصطالحاً:   ال يبتعد المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي، ويمكن أن يعر 

 ً  بعدة تعريفات، منها: (2)التفكير اصطالحا

 تقليب األمر، وترداد النظر فيه مرةً بعد مرة؛ مع حضور القلب. 

 محيصاً وتدبيراً؛ لتحقيق مطلوٍب ذي هدٍف وغاية.أو: إدارة قوى التعق ل ت 

 أو: هي عملية عقلية مبنية على مصادرها.

 حاجتنا إلى التفكير:  

والكون  المقروء  الكتاب  في  والتدب ر  الن ظر،  وإعمال  التفكير  إلى  القرآن   ه  وج  طالما 

فَت األئمة   المنظور، وقد وردت  مادة الفكر في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعاً، ول

 .(3)الن ظَر إلى أهمية الفكر والتفكير

فهو: بدهي؛  أمر   التفكير  إلى  والبحث،  والحاجة  والعلم  الفهم  ووسيلة  إنسانية،  صفة 

والخطوة األولى في أي  إنجاز، وطريق التميز واإلبداع والتجديد والتطوير، لتكون فاعالً 

 ال منفعالً مدققاً محققاً، ال مقل داً. 

 :(4) آلية التفكير ومهاراته وأساسياته

 
 (.446القزويني، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، )ص:  (1)

. وملكياوي، 386، ص:  4ينظر: الراغيب األصييييفهياني، المفردات في غرييب القرآن، ج:    (2)

(، فما بعد. وجاسيم سيلطان، التفكير االسيتراتيجي، )ص: 22فتحي حسين، البناء الفكري، )ص: 

 (.15(. وينظر: أحمد البراء األميري، فن التفكير، )ص: 105

الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، ربع المنجيات، كتاب المراقبة والمحاسيبة، ج:   (3)

 .33نظر: ملكاوي، البناء الفكري، ص:  ، فما بعد. وي426، ص:  4

فما بعد. َوأحمد البراء األميري، فن   124ينظر: جاسيم سيلطان، التفكير االسيتراتيجي، ص :   (4)

فميا بعيد. وك تيَب الكثير في هيذا الصييييدد، ومن ذليك: تربيية العقيل الني اقيد،    33، و25التفكير، ص:  

ياس. وصييييناعة الفكر، جمال يوسييييف  جارلس ولنكتن َوجين ولت ولنكتن، ترجمية طه الحياج إل

الهميلي. وإعادة التفكير، نيجل ماي بارلو. واسيييتراتيجية التفكير الناقد، وجيه بن قاسيييم القاسيييم،  

وممدوح العقيل. وفن التفكير بوضيييوح، فاليري بيرس. وأسييياليب التفكير، عبد المنعم المليجي.  

هالل. والتفكير االسيتراتيجي، جاسيم ومهارات التفكير والتخطيط اإلسيتراتيجي، محمد عبد الغني 

سييييلطان. والتفكير التكتيكي، شييييارلز فليبس. والتفكير العلمي، فؤاد زكريا. والجانب اإللهي من  

التفكير اإلسييييالمي، محميد البهي. ومنياهج التفكير، فالح العابدي. والتفكير اإلبداعي باسييييتخدام  

للمتبدئين، بين العلم والدين والعقل  سييياكمبر، عبد الناصييير األشيييعري، كما ينظر مناهج التفكير

 والقلب، صادر عن أكاديمية )بالعقل نبدأ(.
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،  تحد ث المختصون في هذا الصدد في مهارات التفكير عن دق ة ال سن  الفَهم  مالحظة ، وح 

واختبارها؛  الممكنة  والن ظريات  اإلشكاليات  وطرح  المالحظات،  هذه  بين  بط  والر 

 للوصول إلى جواٍب ألي إشكالي ة تعرض. 

ذلك في  المهم  زاوية  :  (1)ومن  الزوايا:  كل  من  موضوع  ألي  والنظر  األسئلة،  طرح 

و والبدائل،  والسلبيات،  اإليجابيات  وزاوية  على المشاعر،  والقدرة  واألرقام،  الحقائق 

التحكم والضبط، ورفض التعصب لرأي، ورفض األحكام المسبقة، والبحث عن أكثر 

 من تفسير.

ــر الناجح  :صفات المفك ِّ

الن اجح على   ر  المفك   بها  يتحقق  أن  ينبغي  التي  الصفات؛  من  نستخلَص جملةً  أن  يمكننا 

 :(2)ضوء ما سبقَ 

نق اد ،   تقديم  فهو:  قادر على   ، ، مبادر  ، شك ياك  ، مستشكل  المالحظة، مثابر  ، شديد  ياح  ليم 

  ، إيجابي  االهتمام،  كبير  االطالع،  واسع  منضبطة،  منهجية  والبدائل، صاحب  الحلول 

استقاللي،   عملي،  بها،  يهتم  التي  والقضايا  وتوظيفها  المعلومات  استخدام  في  واقعي 

م  متحرر  من التبعية والهوى، محص ن الذات من المؤثرات السلبية والمصادر الخطأ، يقو 

 األفكار باستمرار، يحرص على صحة المعلومات، وسالمة المصدر. 

 ثانياً: الن قد 

. قال    النقد لغةً: مصدر من الثالثي نَقَدَ، تقول: نَقَد ت  الش عَر نَق داً، من باب َنَصَر، ينصر 

: نَقَدَ الَكالم. وهو  الد راهم  -الن اقد- : نقَدَ  (3) في األساس : مي َز جي دها من رديئها. ومن المجاز 

ع َر على قائله. وقال في مختار الصحاح ه  وانتَقَدَ الش   عر  ون ق اد  من نَقَدَة  الش  
: وناقَدَه : ناقشه  (4) 

 .(5)في األمر

 

 

 
العقييل النيياقييد، ص )  (1) ، فمييا بعييد(. وينظر: طييارق سييييويييدان: 111ينظر: ولنكتن، تربييية 

https://www.youtube.com/watch?v=JvZ7rPOF8Rs 

https://www.youtube.com/watch?v=PPFCYQ1VzDA 

 . َوأحمد البراء األميري، فن التفكير.211ينظر: ولنكتن، تربية العقل الناقد، ص :  (2)

 .297، ص:  2الزمخشري، محمود بن عمرو، أساس البالغة، ج:  (3)

 )نَقَدَ(. 453أبو بكر الرازي، محمد، مختار الصحاح، ص:   (4)

 .137مود، محاضرات في تخريج الحديث ونقده، ص:  ينظر: الحمش، عداب مح (5)

https://www.youtube.com/watch?v=JvZ7rPOF8Rs
https://www.youtube.com/watch?v=PPFCYQ1VzDA
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 ً  :(1) النقد اصطالحا

االصطالحي، ويمكن تعريف ه : التمييز استخلَص العلماء  من معاني الن قد اللغوية المعنى  

لمعرفة  والتثب ت؛  والت حقق  الرديء،  من  الجي د  لتمييز  والس بر؛  والفَحص  والتمحيص 

 الص واب. 

 النقد الحديثي: 

، ومن ذلك:  نا هنا تعريف النقد الحديثي على وجٍه خاص   َويهم 

وأقوا وعلله،  المتن  وأحوال  الس ند،  رجال  أحوال  على  الوقوف  العلم  قولهم:  أهل  ل 

 .(2) واالختصاص

واة   الر  أحوال  ومعرفة  والمعلولة،  الس قيمة  ن  م  الصحيحة  األحاديث  تمييز  هو:  أو 

واية  . (3) والر 

ويعرفه الباحث بأنه: تمييز الحديث سنداً ومتناً، من حيث القبول أو الرد، ومعرفة السليم  

 .(4)من المعلول، والوقوف على أحوال الرواة

 ير الن اقد ثالثاً: التفك

 ولعل ه بناًء على ما سبق يمكننا تعريف التفكير الناقد: 

تمييز الحديث سنداً    التعق ل في  بإدارة قوى  بعد مرة،  النظر مرةً  تقليب األمر، وترداد 

 ومتناً، قبوالً أو رداً. 

 

  

 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AFينظر:  (1)

 .37نقده، ص:  ينظر: الحمش، عداب محمود، محاضرات في تخريج الحديث و (2)

ازي، الجرح والتعديل، ج:  (3)  .2، ص:  1ينظر: ابن أبي حاتم الر 

ينظر: حوا، محميد سييييعييد، نحو منهج تطبيقي في التخريج والنقيد الحيديثي، ميذكرة لطلبية    (4)

 .68جامعة مؤتة، ص: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF
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 المطلب األول 

 قواعد التفكير الناقد المتصلة بعلم العلل 

 :(1) وهي كثيرة، ولعل  من أهمها

 جمع الطرق:  -35

ل ة     وهو من أهم أبواب الكشف عن العلل، قال الخطيب البغدادي: " فَة  ع  الس ب يل  إ لَى َمع ر 

أَن   يث   ف ظ    ال َحد  ال ح  َن  م  م   ب َمَكان ه  َوي ع تََبَر  َوات ه ،  ر  ت اَلف   اخ  ف ي  َوي ن َظَر  ق ه ،  ط ر  َبي َن  َمَع  ي ج 

" ب ط  ت قَان  َوالض  م  ف ي اإل   لَت ه  َوَمن ز 
(2). 

 .(3)إلى أن الوهم إن اطُّل ع عليه بجمع الطرق والقرائن فالمعلل وأشار ابن حجر

مثال لجمع الطرق: حديث )تقاتلكم اليهود(، رواه سالم ونافع عن ابن عمر من غير زيادة 

 .(4) أبيه عن أبي هريرة بهذه الزيادة  )إال شجر الغرقد(؛ بينما رواه سهيل بن أبي صالح عن

 التثبت حال التفرد:  -36

ن كون هذا الراوي    كيف َنتَثب تإن  مجرد وجود الت فرد يدعوك للتأمل والتفح ص والتأن ي،   م 

؟ أو كان مما  وشأنه أن يعرفلم يخطئ؟ وكيف لم يرَو هذا الحديث إال من هذا الطريق،  

به   ثم    البلوىتعم  واحد؟  إال من وجه  يروى  إال من هذا  ثم ال  يعرف  الحديث ال  كون 

د الراوي فيما    الطريق ل في حد ذاته؟  فلهذا كان من أهم مناهج كشف العلل تفر  ش ك  ال  م 

ده، تَمل تفر  حديثه، ولكنه ي غفَل عن هذا المنهج كثيراً، مع أنه  يجمعأو يتفرد عن شير  ي ح 

 
ع عرضييييهم ات فقيت مضييييامينهم، أو تقياربيت   (1) ن أهيل العلم، ومع تنو  ، َكتَيَب في ذليك العيدييد م 

. والحديث المعلل، د. خليل مال خاطر،  1/128ومنهم: همام سييعيد، مقدمة شييرح علل الترمذي،  

. وعلم عليل الحيدييث من خالل كتياب بييان الوهم واإليهيام  140 - 1986مكتبية دار الوفياء، جيدة،  

الواقعين في كتياب األحكيام، البن القطيان الفياسييييي، تيأليف ابراهيم بن الصييييديق الغمياري، دار 

(. الحديث المعلول، قواعد وضيوابط، حمزة 61 -  49/ 1هيييييي )1415،  1اف المغربية، طاألوق

. المنهج العلمي في دراسيية الحديث المعل  1، ط1416  -1996عبدهللا المليباري، دار ابن حزم،  

س في جامعة الملك سعود ،   در    2009)دراسة تأصيلية تطبيقية(، د. علي بن عبدهللا الصي اح، الم 

صيفحة( تقريباً. دراسية متقدمة في علم   100سيعودية، دار ابن الجوزي، وهو في )، ال1430 –

العلل، تأليف األستاذ الدكتور عبد ربه أبو صعيليك، والدكتور محمد أبو صعيليك، دار الرياحين،  

ان، ط /  2فميا بعيد. وتحرير علوم الحيدييث، عبيدهللا الجيديع، )  20. ينظر صييييفحية  2022،  1عمي 

761 – 784.) 

 .90ابن الصالح، المقدمة، ص:  (2)

ينظر: ابن حجر العسيقالني، نخبة النظر، نزهة النظر في توضييح نخبة الفكر في مصيطلح   (3)

 .92أهل األثر، ص: 

(.  3593، 2926، 2925أخرجه البخاري، صيحيح البخاري، كتاب الجهاد والسيير، رقم: )  (4)

ومسيلم، صيحيح مسيلم، كتاب الفتن وأشيراط السياعة، باب ال تقوم السياعة حتى يمر الرجل بقبر 

ا الزيادة في مسلم، )من طريق س هيل(، برقم: )2921الرجل، رقم: )  (.2922/82(. وأم 
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د الراوي أو بمخالفة غيره مع قرائن تنضم قال ابن الصالح: ي ستعان ع لى إدراكها بتفر 

 .(1)إليه

 (2)وقال ابن رجب: "ومنه ما يقال في حقه أن يه شاذ المتن"

 .(3)ومنه قول علي بن المديني: "في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب، ومنكرة"

 .(4)تفرده(لحنبلي ينقل عن علماء عبارة: )ليس ممن يحتمل و نجد ابن رجب ا

، وكحديث خالد بن مخلد  (5)أقول: ولعل  منها: حديث فاطمة بنت قيس في قصة الجساسة

العلماء عند (6)القطواني توقف  إلى  وإن ما اإلشارة  الحديثين،  أتكلم عن صحة  ، وهنا ال 

 قضية التفرد. 

حديث،  ويتحدث العلماء عن أثر  تفرد الثقات بعد التابعين فربما جعلوا ذلك علة في ال

إال إذا كان المتفرد ثقة متقناً إماماً كمالك، أو ثقة إماماً في ذلك الشير لطول مالزمته  

 .(7) وكثرة عنايته بحديثه

ل أحد األئمة بالتفرد فقد يكون المقصود حصر طرق الحديث أو بيان تفرد   وعندما ي ع 

 الراوي بهذا الطريق، أو بيان أن هذا التفرد غير مقبول، وي عرف ذلك من السياق.  

ونص  على أثر التفرد، وأنه قد يكون علة، عدد من العلماء؛ منهم: اإلمام مسلم في مقدمة  

، واإلمام الترمذي (9)بو داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننهواإلمام أ  (8)الصحيح

 .(10)في العلل الصغير

 جمع أحاديث الباب:  -37

 .(11)قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه

 
 .90ابن الصالح، ص:  ابن الصالح، مقدمة  (1)

 (.624/ 2ابن رجب، شرح علل الترمذي، ) (2)

 (.691/ 2المرجع السابق، ) (3)

 (.655/ 2ابن رجب، شرح علل الترمذي، ) (4)

 (.2942البخاري، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، رقم: ) (5)

صييييحيح البخياري، كتياب الرقياق، بياب ينظر حيدييث: )من عيادى لي وليياً ...(، البخياري،    (6)

، وذكره . ثم 6502التواضيع، رقم: ) (. قال الذهبي: ومما انفردَ به ما رواه البخاري في صيحيحه 

قيال: فهيذا حيدييث غرييب جيد اً، لوال هيبية الجيامع الصييييحيح لعيد وه في منكرات خياليد. يميزان  

 [.641/ 1االعتدال،  

 فما بعد. 90، د. حمزة المليباري، صفحة ينظر: الحديث المعلول، قواعد وضوابط (7)

 ، فما بعد.6مسلم، المقدمة، ص:   (8)

 .29أبو داود، رسالة أبي داود إلى أهل مك ة، ص:   (9)

لل في آخر الكتاب، ) (10) ل كتاب الع   (.256 – 251/ 6الترمذي، سنن الترمذي، فَص 

 .91ابن الصالح، المقدمة، ص:  (11)
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 .(3) ، و)الشرب قائماً((2)، )صيام السبت(( 1) قلت، ومنه أحاديث: )الماء طهور(

 مدارات األسانيد وحركتها: معرفة  -38

والش يوخ   والت الميذ  والع لماء  واة   بالر  الدقيقة  بالعلوم  عالقة  له  جد اً،  ع  واس  باب   وهذا 

حلَة، مما يقتضي من الناقد التنبه إلى أثر كل ذلك، وال يتسع للمقام للبسط فيه والر  
(4). 

 الرجوع إلى العلماء السابقين:  -39

اً، لكن لَما لعلمائنا السابقين من خبرةٍ في النقد؛ لربما قد يبدو الحديث في ظاهره صحيح

كشفوا عن عل ة لم يتنبه إليها؛ بل ربما َخفيت  على بعض الس ابقين، فال بد  قبَل أن  نحكَم  

على حديث أن  َنن ظَر في أقوال العلماء الس ابقين. فتجد أحاديث يصححها المتأخرون، وقد  

 . (5) كأعل ها المتقدمون، وهم أولى بذل

 مذاكرة الشيوخ:  -40

في  بينهم،  فيما  والعلل  الن قد  لم  ع  في  المختصون  العلماء  يتداوله  ما  بالمذاكرة  ونعني 

ويتم  المعارف،  فتتسع  والرواة؛  بالنقد  المتعل قة  المعارف  فيتبادلون  العلمي ة،  مجالسهم 

رة والممارسة،  التبادل فيما بينهم فيها، وهذا مبني على قوة الحفظ وح سن الفهم وطول الخب 

 وبناء اليَملَكة النقدي ة.

وهذا غير المبدأ الذي ذكرناه قبَل قليل؛ فالذي ذكرناه قبل هو العودة إلى العلماء أنفسهم  

لنأخذ منهم، بينما المقصود هنا تبادل العلماء المعارف فيما بينهم؛ فيكون سبباً من أسباب 

لل. والمقصود هنا أيضاً الرد  على   د ظنوٍن  الكشف عن الع  َمن يد عي أن  هذا العلم مجر 

 َوحدس. 

 . (6)من هنا قال ابن رجب: إن يه يأي علم العلل[ مبني على طول الممارسة، وكثرة المذاكرة

 
ال: حوا، محمد  (.11257، حديث رقم: )(359/  17أحمد، المسيند، )  (1) وينظر تخريجه مفصي 

 سعيد، دراسة نقدية في حديث: "الماء طهور ال ينجسه شيء".

/  2(. ينظر: ابن القيم، زاد المعياد، )17686(، حيدييث رقم: )230/  29أحميد، المسيييينيد، )  (2)

 (.468/ 2(. وينظر: ابن حجر، التلخيص الحبير، )75

فقيد وردَ ميا يفييد اإلبياحية ويفييد الن هي، وأكثرهيا يفييد اإلبياحية، لشيجياز ينظر: النووي، ريياض  (3)

نظر حيدييث: )ال يشييييربن  أحيد منكم قيائمياً( في (. وي772 – 767الصييييالحين، األحيادييث رقم: )

ع  ف. ينظر: ميزان 2026مسيلم، الصيحيح، رقم: ) (، وفي سينده عمر بن حمزة القرشيي، وقد ضي 

 (.192/ 3االعتدال، )

/  2وقد اسيتوفى كثيراً من هذه القواعد والضيوابط ابن رجب في كتاب شيرح علل الترمذي، )  (4)

 (، فما بعد.665

المثال: علل حديث صيييام يوم السييبت، وقد صييححه بعضييهم. ينظر: ابن   ينظر على سييبيل  (5)

 (.468/ 2(. وينظر: ابن حجر، التلخيص الحبير، )75/ 2القيم، زاد المعاد، )

 (.126/ 1ابن رجب، شرح علل الترمذي، ) (6)
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 امتحان الشيوخ والرجوع إلى الكتب واألصول:  -41

، ومن نماذج ذلك: أن البخاري تفق د كتاب إسماعيل بن أبي أويس  (1)ونماذج ذلك كثيرة

 . (2) فاستخرج منه ما فيه من خطأ

 معرفة علوم الرواة الدقيقة:  -42

لل، ويدخل في ذلك:    فدق ة المعرفة، ومن ثم  حسن التوظيف لها يكشف عن كثيٍر من الع 

معرفة المدارس الحديثي ة، والمذاهب الفقهي ة والعَقَدي ة، والمراتب، والط بقات، وعالقات  

ومعرفة   بشيوخهم،  واألوهام  التالميذ  والمختَل طين،  لين،  والمرس  والمدل  سين،  األسماء، 

 بسبب اختالف األمصار. 

 ومن أمثلة ذلك: معمر إذا روى عن أهل العراق يقع فيه الخطأ. 

 وهشام بن عروة إذا روى عنه الكوفيون والعراقيون ففيه شيء. 

 وإسماعيل بن عي اش يخلط عن غير الحمصيين.

 ي غير دمشق ففي حديثه شيء. والوليد بن مسلم إذا حدث ف

 .(3)وعبيدهللا بن عمر العمري في سماع أهل الكوفة منه شيء

دون على أهمي ة معرفة مراتب الرواة، وتفاوتهم في الشير ، وهذا باب  واسع  (4)وهنا يؤك  

 جداً. 

التحقق  على  قادراً  ليكون  بها  يتصل  وما  النقدية،  المعارف  هذه  يمتلك  أن  للناقد  فالبد 

م العقلية النقدية والتفكير الناقد، ومؤهالً للنظر في النصوص والروايات، ومع ذلك  بمفهو

 خالل النظر في المتن، كما سأبين في المطلب اآلتي.   المؤهالت منفالبد أن يستكمل هذه  

 ثمرات مناهج الكشف عن العلل: 

وعندما يسير الناقد في خطاً صحيحة وضمن قواعد وضوابط يلتزم فيها مناهج العلماء  

في الكشف عن العلل؛ سينتج ذلك معرفة حقيقة الرواية، لذلك وجدنا العلماء قد ينظرون  

إلى حديث ظاهره صحيح، ثم يعل ونه بالزيادة، أو المخالفة، أو الوهم، أو التفرد، وغيرها  

 
(. وينظر: الخطييب البغيدادي، الجيامع ألخالق  23/  2ينظر: السييييخياوي، فتح المغييث، )  (1)

 (.153 – 131/ 1)الراوي،  

 (.430، 429/ 12سير أعالم النبالء، ) (2)

 (.129/ 1انظر فيما سبق من أمثلة: ابن رجب، شرح علل الترمذي، )(3)

(، ضيمن ثالث رسيائل في علم 156 –  152ينظر: الحازمي، شيروط األئمة الخمسية، )ص:   (4)

 مصطلح الحديث.
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وكل هذا ال يتم بتمامه وكماله إال من خالل نقد المتن أيضاً الذي من موضوعات العلل،  

 سنتحدث عنه. 

 المطلب الثاني 

نقد المتن، بعرضه على الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة، والتاريخ، وقواعد العلم  

 القطعية 

 ال يتم نقد الحديث إال بالمنهج الثاني وهو نقد المتن.

 عالقة نقد المتن بعلم العلل: 

ا كان ميدان علم العلل الثقات والخفاء؛ فقد ال يهتدي الن اقد إلى وجود علٍة إال من خالل    لم 

 المتن ذاته.

وال شك أن  أي علٍة في المتن هي أثر  عن علٍة في السند، لكنها ربما ال تظهر لنا؛ كأن  

 يكون هنالك انقطاع خفي، أو وهم بشري لم نقف عليه. 

 :(1)مشروعية نقد المتن

يتردد المحدثون في نقد المتن ضمن قواعد وضوابط، عند وجود المقتضى، بعيداً عن ال 

، منها:  الهوى واألمزجة الخاصة، ويدل على مشروعية نقد المتن أمور 

؛ وقد ال يتم ذلك إال  المبدأ العام في وجوب تحرير ما ينسب إلى رسول هللا  •

 على ضوء النظر في السند والمتن معاً.

الصحابة؛ فقد نقد بعض الصحابة أحاديث، وكان مستندهم في  ثبوت ذلك عن   •

 .(2) ذلك ما رأوا في المتن من مخالفة

الوهم البشري؛ فإنه مهما بلغ الرواي  من العلم والضبط واإلتقان، فقد يقع منه  •

 الوهم والخطأ، وقد ال ي عرف إال من خالل النظر في المتن؛ لكون الرواي ثقة.

الس ن ة أمور  تقتضي بمجموعها الت دقيق والتمحيص سنداً أنه قد طرأ على رواية   •

البدع،  ونشوء  الرواة،  بعض  من  واإلرسال  التدليس  أو  الكذب  وقوع  ومنها:  ومتناً، 

بعض   وتَسل ل  النَُّسر،  بين  االختالف  ووجود  لبدعته،  االنتصار  بعضهم  واستحالل 

 
هج نقيد المتن عنيد علمياء الحيدييث النبوي. وممن َكتَيَب في ذليك: اإلدلبي، صييييالح اليدين، من  (1)

والد ميني، مسيييف ر، مقاييس نقد متون السييين ة. وينظر: الكور، موزة أحمد، منهج المحدثين في نقد 

 متون األحاديث النبوية. وينظر: مقال، إلبراهيم محمد صديق، معايير نقد المتن عند المحدثين.

 (.119علماء الحديث النبوي، )ص:   اإلدلبي، صالح الدين، منهج نقد المتن عند (2)
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وي بالمعنى،  ف بعض الرواة  اإلسرائيليات إلى الروايات، وكون بعض السنة ر  أو تصر 

ذلك   فكل  التدوين؛  تأخر  مع  تفرد،  أو  إغراب  فيها  ثمة روايات وقع  وأن   باالختصار، 

 عوامل تقتضي النظر سنداً ومتناً. 

أن  من شروط الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ، والشذوذ: مخالفة الثقة لمن هو  •

وقد يقع ذلك في السند   أولى منه؛ وهذا يقتضي وجود مرجعية أعلى نحاكم إليها النص،

 أو المتن.

الخفاء   • العلل  العلل، وميدان علم  انتفاء  الصحيح  الحديث  كما أن من شروط 

من رواية الثقة، بينما   مقبوالً؛ ألنه ورواية الثقات، مما يعني أن ظاهر النص قد يكون  

 هو في الحقيقة ليس كذلك، وقد ال يتبي ن الخطأ فيه إال على ضوء النظر في المتن.

أن ه ال يتم معرفة ضبط الرواة إال من خالل مقارنة مروياتهم بمرويات الثقات   •

من حيث الموافقة والمخالفة، وبعض ذلك متعلق بالمتن وال شك، ولكن إذا تفرد فكيف 

 سيعرف؟ 

وبينوا ذلك؛ كما في كالم  • المتن،  نقد  أقروا مشروعية  قد  الحديث  أن  علماء 

الشافعي إذ قال في كتابه الرسالة: "ال يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إال بصدق  

وذلك أن يستدل على الصدق    [المتواتريالمخبر و كذبه إال في الخاص القليل من الحديث  

ما هو أثبت أو    ريخالفما  ال يجوز أن يكون مثله أو    والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما

والمعنى أنه قد يكون ظاهره صحيحاً لكنه ال يصح قلت:  .  (1)"منه   بالصدق  تٍ أكثر دالال

 لألسباب المشار إليها(. 

يقول: "إذا روى الثقة المأمون خبراً مت صل اإلسناد )أي    (2)وهذا اإلمام الخطيب البغدادي

د  بأمور: ال علة ظاهرة فيه(   ر 

 أن يخالف موجبات العقل فيعلم بطالنه. .1

 أن يخالف نص الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة.  .2

أن يخالف اإلجماع؛ فيستدل أنه منسوخ أو ال أصل له؛ إذ ال يجوز أن  تجمع  .3

 األمة على خالف الصواب. 

 
 .1099(، فقرة: 399الشافعي، الرسالة، )ص:   (1)

 (.133 – 132/ 1الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، ) (2)
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  أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كاف ة الخلق علمه؛ فيدل ذلك على أنه ال  .4

 أصل له. 

 أن ينفرد بنقل ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر". ا.هي. بتصرف واختصار.  .5

عن    (1) أقول: وقد تقرر عند العلماء أن  صحة السند ال يعني صحة المتن؛ فذكر الخطيب

األئمة سفيان الثوري والشافعي وشعبة أنه إذا كان الغالب على الراوي الحفظ فهو حافظ،  

ده ما قاله الترمذي: وإنما تفاضل أهل  فإنه ال يكاد يفلت من الغلط أحد، ويقوي ذلك ويؤك  

العلم بالحفظ واإلتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من  

 . (2) ئمة مع حفظهماأل

القيم: ابن  وليست    وقال  الحديث،  من شروط صحة  اإلسناد شرط  أن صحة  ع لم  "وقد 

وانتفاء   أمور، منها: صحة سنده،  بمجموع  الحديث يصح  فإن  الحديث،  موجبة لصحة 

 . (3) علته، وعدم شذوذه ونكارته"

كلي ة   أموراً  فصول  في  يبي ن  الجوزية  القيم  ابن  اإلمام  الحديث  ونجد  كون  بها  ي عرف 

 .(4)موضوعاً في كتابه: "المنار المنيف في الصحيح والضعيف"

 .(5)ونجد ن ق اد الحديث أحياناً يحكمون على حديث بالنكارة ويتعجبون من نظافة إسناده

ولهذا اشت رط في الحديث الصحيح سالمت ه من الشذوذ والعلة، وهما يقعان في أحاديث 

: وإنما ي عل ل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها (6)أبو عبد هللا الحاكمالثقات، قال اإلمام  

مدخل، فإن حديث المجروح ساقط  واٍه، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن ي حدثوا  

بحديث له علة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلوالً، والحجة فيه عندنا الحفظ  

 والفهم والمعرفة ال غير. 

 موازين نقد المتن: 

 ويمكنني على ضوء ما سبق إجمال موازين نقد المتن في اآلتي:

 

 
 (.145 – 144الخطيب البغدادي، الكفاية في علوم الحديث، )ص:  (1)

 (.431/ 1ابن رجب، شرح علل الترمذي، ) (2)

 (.64ابن القيم، الفروسية، )ص:   (3)

 (، فما بعد.50ابن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، )ص:  (4)

(. وابن كثير 317/ 1(. وتلخيص المسيييتدرك، )213/  1ينظر: الذهبي، ميزان االعتدال، )  (5)

 في تفسير سورة الكهف.

 .113 – 112علوم الحديث، ص:   الحاكم،  (6)
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 العرض على القرآن:   - ت

تَكل ف؛ فال ي قَبل.   فكل ما فيه تشكيك بالقرآن أو مخالفة صريحة، أو ال يتفق إال بتأوبل م 

 ً  باإلشارة وال أود أن  أكثر من األمثلة أو أن أفص ل فيها؛ إذ ال يتسع المقام لذلك، مكتفيا

إلى نماذج يوردونها في هذا الصدد، فينظر فيها؛ فإن أمكن فهمها بما يتفق مع القرآن 

، وإال فال بد من التعامل معها نقدياً بما يقتضيه تقديم النص القرآني القطعي، ومن   ق ب لَت 

، وحديث: )سحر النبي (2)، وحديث: )َرضاع الكبير((1)ذلك حديث: )خمس  معلومات(

) (3)(4) (يوم السبت ، وحديث: )خلق هللا التربة . 

: فإذا ما ورد ي خلف الصحيح المشهور المعروف  العرض على السنة الثابتة - ث 

  يقدم ما كان صحيحا معروفاً، ومن نماذج ذلك: )ما ورد في الشرب قائماً(   من سنته  

لذهب المحل يق(؛  ، وما ورد في: )تحريم ا(6)، وما ورد في: )الجمع تقديماً في الحضر((5)

، واد عاء أن  عائشة رضي هللا عنها (7)فاألشهر جوازه للنساء خالف ما ذهب إليه األلباني

من  الرضاعة  )إنما  حديث:  رواية  عنها  ثبت  وقد  الَكبير،  رضاع  بجواز   تفتي  كانت 

 . (8) المجاعة(

بحيرا( -ج الراهب  )قصة  لك:  الثابت، ومن  التارير  )وفاة  ،  (9) النقد على ضوء 

يهودي( عند  ودرعه  النبي (10)النبي   من  أمور  ثالثة  طلبه  في  سفيان  أبي  و)حديث   ،

) (11) . 

 
 (.1452مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم: ) (1)

 (.1453مسلم، صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، حديث رقم: ) (2)

 (.5765البخاري، صحيح البخاري، كتاب الطب، باب هل يستخرج السحر، حديث رقم: ) (3)

مسييلم، صييحيح مسييلم، كتاب صييفة القيامة والجنة والنار، باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه   (4)

 (.123/ 1(. وينظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، )2789السالم، حديث رقم: )

فقيد وردَ ميا يفييد اإلبياحية ويفييد الن هي، وأكثرهيا يفييد اإلبياحية، لشيجياز ينظر: النووي، ريياض  (5)

(. وينظر حيدييث: )ال يشييييربن  أحيد منكم قيائمياً( في 772 – 767حين، األحيادييث رقم: )الصييييال

ع  ف. ينظر: ميزان 2026مسيلم، الصيحيح، رقم: ) (، وفي سينده عمر بن حمزة القرشيي، وقد ضي 

 (.192/ 3االعتدال، )

ينظر: حوا، محمد سييعيد، الجمع بين الصييالتين في الحضيير بعذر المطر تقديما : دراسيية   (6)

 ديثية فقهية ناقدة.ح

 (.34ينظر: أبو داود، السنن، كتاب الخاتم رقم: ) (7)

ينظر: البخاري، الصيييحيح، كتاب الشيييهادات، باب الشيييهادة على األنسييياب والرضييياع    (8)

(. ومسيلم، الصيحيح، كتاب الرضياع، باب إنما الرضياعة من المجاعة،  2647المسيتفيض، رقم: )

 (.1455رقم: )

 (.3620لسنن، رقم: )ينظر: الترمذي، ا (9)

 (.2916البخاري، الصحيح، كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي، رقم: ) (10)

 (.2501مسلم، الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي سفيان، رقم: ) (11)
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ز    -ح َوخ  )الط اعون  اآلتية:  النصوص  نفهم  فكيف  العلم،  حقائق  على  العرض 

) ن   َن ال ج  دَائ ك م  م  أَع 
، )أن الشمس تذهب تسجد (2) مات مسموماً( ، )ما يروى أن النبي(1) 

العرش( ليلة(  (3) تحت  اربعين  أمه  بطن  في  خلق ه  أََحد كم  )ي جَمع  
بعض  (4)  أوهمت  إذ   .

الوايات أن الجمع هذا في مائة وعشرين يوماً، بينما ثبت علمياً ووفق روايات أخر أنه.  

وقصدت من هذه األمثلة بيان الحاجة للنظر في المتن، ولم أقصد النقد، إذ ال يتسع المقام 

 لذلك.

عل -خ المتن  في  نفهم النظر  فكيف  والواقع:  والحس  والنواميس  السنن  ى ضوء 

، )أن السماء أمطرت  (5) ألبي هريرة: ماذا فعل أسيرك(  النصوص اآلتية: )قول النبي

ليلة واحدة((6)جراداً من ذهب( أنني هنا ال  (7) ، )طواف سليمان على نسائه في  . منبهاً 

أمثلة لحاجتنا للنظر في المتون على  أهدف إلى مناقشة النصوص وال نقدها، بل لضرب 

 ضوء ما ذكر. 

العرض على قواعد الشريعة، ولذا كيف نفهم النصوص اآلتية: حديث: )الربا  -د

باباً( ثالث((8) سبعون  في  )الشؤم  وحديث:   ،(9)) الرجل  )يقطع صالة  وحديث:   ،(10) ،

، وحديث:  (12).(، وحديث: )من لعنته أو سببته ..(11)وحديث: )أتاهم بصورة ال يعرفونها(

. مؤكداً على ما ذكرت أنني (14) ، )حديث الجارية: أين هللا؟((13))اذهب فاقتله يا علي ...(

 
 (.19528أخرجه أحمد، المسند، حديث رقم: ) (1)

ً البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي   (2)  (.4428، رقم: )، معلقا

 (.3199البخاري، صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس، حديث رقم: ) (3)

(.  3208البخياري، صييييحيح البخياري، كتياب بيدء الخلق، بياب ذكر المالئكية، حيدييث رقم: ) (4)

 (.2643قدر، باب كيفية خلق اآلدمي، حديث رقم: )ومسلم، صحيح مسلم، كتاب ال

 (.2311البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوكالة، باب إذا وك ل رجالً، حديث رقم: ) (5)

البخاري، صييييحيح البخاري، كتاب الغسييييل، باب من اغتسييييل عرياناً وحده، حديث رقم:   (6)

(279.) 

دَ   البخياري، صييييحيح البخياري، كتياب أحيادييث األنبيياء،   (7) دَاو  ل  هللا  تَعَيالَى وَوَوَهب نَيا لي  بَياب  قَو 

]، حديث رقم: ) اب   ( 1654(. ومسلم، صحيح مسلم، حديث رقم: )3424س لَي َماَن ن ع َم ال عَب د  إ ن ه  أَو 

 (.14994(، حديث رقم: )361/ 14الطبراني، المعجم الكبير، ) (8)

سيييير، باب ما يذكر من شيييؤم الفرس، حديث  البخاري، صيييحيح البخاري، كتاب الجهاد وال  (9)

 (.2225(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب السالم، باب الطيرة والفأل، حديث رقم: )2858رقم: )

 (511مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب قدر ما يستر المصلي، حديث رقم: ) (10)

 (182مسلم، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب معرفة طريق الرؤية، حديث رقم: ) (11)

مسيييلم، صيييحيح مسيييلم، كتاب البر والصيييلة واآلداب، باب من لعنه النبي، حديث رقم:   (12)

(2600.) 

 (.11118(، حديث رقم: )188/ 17أحمد، المسند، ) (13)

 (.537مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب تحريم الكالم في الصالة، حديث رقم: ) (14)
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هنا ال أهدف إلى مناقشة النصوص وال نقدها، بل لضرب أمثلة لحاجتنا للنظر في المتون  

 على ضوء ما ذكر.  

أو المالئكة أو  الحذر أن  يكون مما يشبه اإلسرائيليات مما فيه إساءة لألنبياء   -ذ

، )كذب  (2)، )فر الحجر بثوبه((1)مخالفات، فكيف نفهم النصوص اآلتية: )فقأ عين الملك(

 .(3) إبراهيم(

 :ومنه ما ينبو عن اللفظ النبوي  •

َنت ه  إ لَى الن ب ي    (4)كحديث )اللهم اقطع أثره( اًل َجاَء ب اب  ي   ، أَن  َرج  د ر  يٍد ال خ  ، وحديث أَب ي َسع 

 َعلَى ج   و  الز  َحق   َما  يَن  أَتَد ر  أَبَاك   ي  يع  »أَط  فَقَاَل:  َج،  تََزو  أَن   أََبت   َنت ي  اب  ه   َهذ  فَقَاَل:   ،

؟ ، لَو  َكاَن ب أَن ف ه    َجة  و  َحة   الز  يل  ق ر  يدًا لََحَست ه  َما أَد ت  َحق ه « تَس   .(5)  قَي ًحا َوَصد 

 :ملحوظات على نقد المتن

ومع التأكيد على أهمية النظر في المتن وضمن ضوابط وقواعد علمية شرعية، فالبد من 

 : مالحظة جملة أمور، منها

 التحذير من الهوى والجهل والتسرع. -1

 تحرير الدوافع.  -2

ربما أصدر  إذ  الفرق بين مناهج المحدثين والفقهاء في التعامل مع الحديث،   -3

الفقيه حكماً بناء على مجموع ما وقع تحت نظره من أدلة، بينما حكم المحدث على النص  

 من حيث هو سنداً ومتناً.

 

 
البخياري، صييييحيح البخياري، كتياب الجنيائز، باب من أحب الدفن في األرض المقيدسيييية أو   (1)

ئل، باب من فضيائل موسيى،  (. ومسيلم، صيحيح مسيلم، كتاب الفضيا1339نحوها، حديث رقم: )

 (.2372حديث رقم: )

البخاري، صيحيح البخاري، كتاب الغسيل، باب من اغتسيل عرياناً وحده في الخلوة، حديث    (2)

(. ومسييلم، صييحيح مسييلم، كتاب الحيض، باب جواز االغتسييال عرياناً في الخلوة،  278رقم: )

 (.339حديث رقم: )

األنبياء، باب قول هللا تعالى: )واتخذ هللا إبراهيم    البخاري، صييحيح البخاري، كتاب أحاديث  (3)

 (.3358خليالً(، حديث رقم: )

 (.705أبو داود، السنن، كتاب الصالة، ما يقطع الصالة، حديث رقم: ) (4)

ن بعضييييهم  3571الدارقطني، السيييينن، حديث رقم: )  (5) ق رب ما حسيييي  (، وللحديث ألفاظ وط ر 

 منها. بعضها، وفي نقد الباحث ال يصح  شيء
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 (1)معايير مرفوضة في نقد المتن

فقد لوحظ أن بعضهم ربما وإذ تقرر مشروعية نقد المتن ضمن معايير شرعية منضبطة،  

 اعتمد من المعايير ما ال يصح، ومن ذلك: 

استأثر هللا  ❖ مما  أن يها  بدعوى  القيامة  إلى  الموت  من  بدءاً  الغيبيات  كونه من 

 بعلمه.

 كونه يفصل في مبهمات القرآن.  ❖

 كل ما جاء في أسباب النزول.  ❖

بدعوى أن معجزته   ❖ المادية  المعجزات  الرسول من  أحاديث  كل ما جاء في 

 القرآن، وحسب. 

 رد كل حديث يعطي ميزة لشخص أو مكان أو قبيلة.  ❖

 أحاديث الخالفات السياسية والحكم.  ❖

 أحاديث الفتن. ❖

 رفض القصص الواردة في بني إسرائيل واألمم السابقة مطلقاً بال قيد. ❖

 الخاتمة 

أن قضية التعامل النقدي الصارم من العمق والسعة واألهمية بمكان، وأنه البد من    الشك

بناء الملََكة النقدية، والتفكير الناقد الدقيق، باعتماد  منهجين متكاملين: منهج علم العلل، 

هذه   ختام  في  هنا  أشير  ولعل ي  الشرعية،  والمعايير  الضوابط  المتن ضمن  نقد  ومنهج 

ما سبق البد من مراعاة قضايا لها أهميتها الخاصة في التفكير الناقد،    الجولة أنه مع كل

 .(2) محاكمة الروايات الظني ة إلى القرآن، ال العكسوجوب ومنها:  

األصل أال  يقع تعارض بين الوحيين )الكتاب والسن ة(، وإال  وجَب التأويل بدليٍل غير   وأن

 متكل ف، أو الرد  لحديث اآلحاد.  

 
وقد ذكر هذه المعايير: البنا، جمال، في كتابه تجريد البخاري ومسييييلم من األحاديث التي ال   (1)

م، )ص:   (.18 – 17ت لز 

شيياع عندَ بعضييهم مقولة: "السيينة تقضييي على الكتاب، وال يقضييي الكتاب على السيينة"،    (2)

يى بن أبي كثير. ينظر:  وتنسيب لبعض التابعين، منهم: مكحول الدمشيقي، وعزاها بعضهم إلى يح

. كما ن سييبت لشمام أحمد، لكن األصييح أن 24الحازمي، االعتبار في الناسيير والمنسييوخ، ص:  

اإلمام أحمد قال: "ال أجرؤ أن أقول ذلك، ولكن أقول: السيينة مبينة للكتاب". ون قل عن األوزاعي 

البر، يوسيف بن عبد هللا،  قوله: "الكتاب أحوج إلى السينة من السينة إلى الكتاب". ينظر: ابن عبد

(. والزركشييي، محمد بن عبد هللا، البحر المحيط في أصييول 192/  2جامع بيان العلم وفضييله، )

 (.386/ 1والشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول، ) (.480/ 4الفقه، )
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ضرورة الجمع بين نقد السند والمتن، فإنه ال ي قبل االكتفاء بأحدهما؛ إال يد على  ومع التأك

إذا كان السند ظاهر الوهاء؛ فيكفي إلسقاط الَخبر، أو كان المتن بي  َن الب طالن
(1). 

، وعدم الت ساهل في الت صحيح كما البد من مراعاة شروط التقوية بالمتابعات والش واهد

يه منهج الترقيعوفَق منهجٍ يقوم ع  :(2) لى ما يمكن أن  ن سم 

النظر، ألذكر   لوجهات  الصدر  يتسع  والناقد، وأن  الفقيه  يتكامل عمل  أن  مع ضرورة 

بأهمية الرجوع إلى منهج المتقدمين في النقد، لنتجاوز التساهالت الكثيرة التي وقعت من 

، أو بسبب الغفلة  بعض المتأخرين، بسبب التصحيح بالشواهد أو المتابعات،بال ضوابط

عن دقائق علم العلل، أو بسبب اإلعراض عن منهج نقد المتن، مع ضرورة التزام منهج 

 نقد المتن الضوابط الشرعية الدقية بعيداً عن الهوى والغلو. 

ن   ن االت ساع بمكاٍن، كما أن ها م  واية  وتصحيحها والعَمل بها م  الشك  أن  قواعدَ ضبط الر 

يت سع البحث لشطالة  فيها؛ إن ما هي محاولة  ولفت نظر إلى أهم هذه  األهمية بمكان، وال  

 القواعد.

 قائمة المصادر والمراجع 

ازي، الجرح والتعديل، بيروت: دار إحياء التراث العربي، طبعة مجلس   ابن أبي حاتم الر 

 . 1م، ط1952دائرة المعارف العثمانية، 

سوريا، ودار الفكر   - ين عتر، دار الفكرابن الصالح، مقدمة ابن الصالح، تحقيق نور الد

 م. 1986بيروت،  –المعاصر 

قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة،  الابن  

 م.1970، 1مكتبة المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط

 هي. 1414، 1، الفروسية، دار األندلس، السعودية، طالجوزية ابن القيم

 م.1994، 27زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط الجوزية، القيمابن 

ابن حجر العسقالني، نخبة النظر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل  

 م. 2000، 3األثر، مطبعة الصياح، دمشق، ط

 م.1989، 1ابن حجر، التلخيص الحبير، دار الكتب العلمية، ط

،  1حقيق همام سعيد، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، طابن رجب، شرح علل الترمذي، ت 

 م. 1987

ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق أبي األشبال الزهيري،  

 . 1م(، ط 1994)المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي، 

حس  محمد  تحقيق  العظيم،  القرآن  تفسير  بن عمر،  إسماعيل  كثير،  الكتب ابن  دار  ين، 

 هي.149، 1العلمية، بيروت، ط

 
، فميا 23وي، )ص: ينظر: اإلدلبي، صييييالح اليدين، منهج نقيد المتن عنيد علمياء الحيدييث النب (1)

 بعد(.

 (.1087/ 2ينظر: الجديع، عبد هللا بن يوسف، تحرير علوم الحديث، ) (2)
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أبو بكر الرازي، محمد، مختار الصحاح، )دمشق: دار الفيحاء، ودار المنهل ناشرون، 

 .1م(، ط 2010

 أبو داود، رسالة أبي داود إلى أهل مك ة، تحقيق محمد الصباغ، دار العربية، بيروت. 

ان   1حديث النبوي، طاإلدلبي، صالح الدين، منهج نقد المتن عند علماء ال لدار الفتح، عم 

 م. 2012

 . 3م(، ط 2008األميري، أحمد البراء، فن التفكير، )الرياض: مكتبة العبيكان، 

الكبرى   بالمطبعة  السلطانية،  الطبعة  البخاري،  إسماعيل، صحيح  بن  محمد  البخاري، 

 هي.1311األميرية، ببوالق مصر، 

م، دار االنتشار العربي، البنا، جمال، تجريد البخاري ومسلم من األ ت لز  حاديث التي ال 

 م.2011، 1ط

ط معروف،  عواد  بشار  تحقيق  بيروت،  الغرب،  دار  الترمذي،  سنن  ،  2الترمذي، 

 م. 1998

 . 2م(، ط 2010جاسم سلطان، التفكير االستراتيجي، )المنصورة: مؤسسة أم القرى، 

هللاالجديع،   الري   عبد  مؤسسة  الحديث،  علوم  تحرير  يوسف،  طبن  بيروت،  ، 2ان، 

 م. 2004

زاهد   محمد  وتعليق:  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  بعناية:  الخمسة،  األئمة  شروط  الحازمي، 

الكوثري، ضمن ثالث رسائل في علم مصطلح الحديث، مكتب المطبوعات اإلسالمية،  

 ه1417، 1حلب، ط

رف  الحازمي، محمد بن موسى، االعتبار في الناسر والمنسوخ من اآلثار، دائرة المعا

 العثمانية، حيدر آباد، الدكن 

، معرفة علوم الحديث، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب عبد هللاالحاكم، محمد بن  

 م.1977، 2العلمية، بيروت، ط

 الحديث المعلول، قواعد وضوابط، د. حمزة المليباري،  

، 3طالحمش، عداب محمود، محاضرات في تخريج الحديث ونقده، دار الفرقان، عمان،  

 م. 2008

دراسة حديثية    تقديما:حوا، محمد سعيد، الجمع بين الصالتين في الحضر بعذر المطر  

 م. 2014(، 29(/ المجلد )4فقهية ناقدة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، العدد )

مجلة مؤتة    .،حوا، محمد سعيد، دراسة نقدية في حديث: "الماء طهور ال ينجسه شيء"

 م.2012، (27(/ المجلد )3د )العد، للبحوث والدراسات

حوا، محمد سعيد، نحو منهج تطبيقي في التخريج والنقد الحديثي، مذكرة لطلبة جامعة  

 مؤتة. 

المعارف،  الطحان، مكتبة  تحقيق محمود  الراوي،  الجامع ألخالق  البغدادي،  الخطيب 

 الرياض.

الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، تحقيق: عادل الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية،  

 هي. 1421، 2ط

الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، نشر جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر  

 هي 1357، 1آباد، الدكن، ط

مؤسسة الرسالة،   الدارقطني، علي بن عمر، السنن، تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون،

 م،2004، 1بيروت، ط

 م.1984، 1الد ميني، مسف ر، مقاييس نقد متون السن ة. الرياض، ط
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الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء، تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرون، تقديم 

 م.1985، 3بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط

االعتدال في نقد الرجال، تحقيق علي البجاوي، دار إحياء  الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان  

 م.1963، 1الكتب العربية، ط

م( ط  2055الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، )بيروت: دار المعرفة،  

4. 

الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا، البحر المحيط في أصول الفقه، )دار  

 .1طم(، 1994الكتبي، 

الزمخشري، محمود بن عمرو، أساس البالغة، تحقيق محمد عيون السود، )بيروت: دار  

 .1م(، ط 1998الكتب العلمية، 

السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، دار الكتب العلمية، 

 م.1983، 1بيروت، ط

كتب العلمية، بيروت، بال الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، دار ال

 . تارير

الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول.دار السالم،  

 م. 1998، 1القاهرة، ط

 محمد، معايير نقد المتن عند المحدثين.  بن إبراهيمصد يق، 

 هي. 1359،  2ط

جيد، مكتبة ابن تيمية، الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد الم

 .2القاهرة، ط

بيروت، ط العلمية،  الكتب  دار  العراقي(،  )ألفية  والتذكرة  التبصرة  ، 1العراقي، شرح 

 م. 2002

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار المعرفة، بال تارير(،  

 بال طبعة. 

متحدة األمريكية: المعهد العالمي للفكر فتحي حسن ملكاوي، البناء الفكري، )الواليات ال

 .1م(، ط 2015اإلسالمي، 

القاري، مال علي، األسرار المرفوعة في األخبار الموضوعة، دار السالم، الرياض، 

 م.2006، 1ط

الفكر،   دار  )بيروت:  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  بن  أحمد  بال 1979القزويني،  م(، 

 طبعة. 

 ين في نقد متون األحاديث النبوية. الكور، موزة أحمد، منهج المحدث 

مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،  

 م. 1955القاهرة، 

 م. 1997، 1النووي، يحيى بن شرف، رياض الصالحين، مؤسسة الرسالة، ط

شاركة مع مؤسسة  ولنكتن، تربية العقل الناقد، المكتبة األهلية، مطبعة أسعد، ونشر بالم

 م.1965نيويورك،  –فرانكلين للطباعة والنشر، بغداد 
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عناية احملّدثني مببدأ اعتبار املآل، وأهميَّته يف 

 فهم السّنة الّنبويَّة
 (1)حسيبة مرابطان /د 

 

 

  

 
(1)   hassiba.eljazairia@gmail.com   / جيامعية األمير عبيد القيادر للعلوم اإلسييييالميية /

 الجزائر  -قسنطينة

mailto:hassiba.eljazairia@gmail.com
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 ملخص البحث:  

هذا  ل  أس س(الن بي )جاء هذا البحث لبيان عناية المحدثين بمبدأ اعتبار المآل، باعتبار أن   

لذلك  ( وورثة علمه وحكمته؛ فأهل الحديث هم أهل الن بي ) أن  و  ،ن تهمبدأ من خالل س  ال

المآالت في فهم   اعتبار  أهمية  إلى  الوقائع، وتفطنوا  التعامل مع  في  المنهج  سلكوا هذا 

الشارع يتوافق ومقاصد  سليما  تنزيال  الوقائع  المبدأ  السنة وتنزيلها على  فقد كان هذا   ،

حاضراً في عموم آرائهم واختياراتهم الفقهية، من خالل الموازنة بين المصالح والمفاسد  

 كام؛ من أجل الوصول إلى تحقيق مقصد الشارع من المكل فين.  قبل إصدار األح

اللذي ن    - رحمهما هللا تعالى–نماذج من اجتهادات اإلمامين مالك وأحمد    البحث  عرضو

على  ب   عرفا الحكم  قبل  المآالت  في  والن ظر  والحكم،  المصالح  على  األحكام  بناء 

فات، فكان كلُّ واحد منهما يمنع الفعل إذا ران   الت صرُّ ي إلى حرام، كما كانا يقر   كان يؤد  

يت سم   يافبن   ،مشروعيته كل ما كان مآله عبارة عن مصلحة تستجلب أو مفسدةٍ تدرأ فقها 

 .بالواقعية ومسايرة روح التشريع

من أعظم األدلة  في فهم السُّن ة الن بوي ة وأن ه  اعتبار المآل  وانتهى البحث إلى بيان أهمي ة  

الن  السُّ   على واقعية ي وصد  وأن ه    ة ومعقوليتها،بوي  ن ة  الفهم  الد قيق في  المبدأ  بمراعاة هذا 

بوية، والت ي يسعى أصحابها إلى تجريدها  ن ة الن  الباب أمام محاوالت التالعب بنصوص السُّ 

دائرة االختالف في فهم أحاديث الن بي     تتقل ص  وبذلكعن سياقاتها ومقاصدها ومآالتها،  

( )  ألن  الفهوم إذا استظلت تحت راية المآالت في االستنباط فإن ها تتوص ل إلى أحكام ،

المتساهلين،   وتمييع  الغالين،  جمود  عن  بعيدة  المعاني  في  أن   متقاربة  في  كما  الن ظر 

تط الن بوية وحسن  السن ة  تنزيل  ه عملية  يوج   الز  المآالت  حال  بمراعاة  وذلك  مان  بيقها، 

روف والمالبسات المحتفة، وإهماله يؤدي إلى الوقوع في استخدام النصوص  وأهله، والظُّ 

 في غير موضعها والعمل بها في غير أماكنها.

 الكلمات المفتاحية:  

 بوية، التنزيل على الواقع.نة النُّ اعتبار المآل، المحدثين، الفهم، السُّ 
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مة:   مقد ِّ

الحمد هلل رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والص الة والس الم على إمام المرسلين، وسيد 

ا بعد  :الخلق أجمعين، أم 

فقد جاءت الشريعة اإلسالمية في أصولها وفروعها بمقاصد تشريعية عظمية، تنظم الحياة  

ع من أجلها، والعلم  اإلنسانية في جميع مجاالتها، فلكل حكم شرعي غاية ومصلحة شر   

بها،   الناس  وبيانها، وتبصير  الشريعة اإلسالمية  فهم محاسن  يعين على  المقاصد  بهذه 

 وترغيبهم فيها. 

فنجد أن القرآن الكريم ينطوي على أرقى المقاصد وأكبرها، وأعلى المصالح وأعظمها،  

فهو أصل األصول ومصدر المصادر، وأساس النقول والعقول، وجميع المقاصد المهمة  

والمعلومة والمقررة في الشرع راجعة في جملتها أو تفصيلها، تصريحاً أو تضميناً إلى  

 وتوجيهاته. هدي القرآن وتعاليمه وأسراره

( الن بي  جاء  برزاً  ثم  وم  لها،  ومدعماً  وشارحاً  القرآن  ألحكام  مبيناً  الشريفة  (بسنته 

سنته)  فمن  وأسرارها،  الحياة لمقاصدها  وأهداف  الكوني  الوجود  غايات  (تستفاد 

المخلوق،   وإصالح  الخالق،  عبودية  بتحقيق  المتعلق  الكلي  المقصد  ويتبين  اإلنسانية، 

لت الكليات الخمس )حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال(،  ومنها   استخلصت وف ص  

في   تفص لت  الكتاب  في  تأص لت  كما  الخمس  "فالضروريات  الشاطبي:  قال 

)السنة"  التي ([4/347يالموافقات  األحكام  مختلف  القرآن،  أقر   كما  السنة  أقرت  فقد   ،

 ة. أكدت شرعية تلك الكليات المهمة في كل أمة ومل  

ومن ذلك تقدير مآالت األفعال وعواقب األمور، دون التوقف عند ظواهرها فقط، وكان 

( ًسا لهذا المنهج في التعامل مع الوقائع، وما يترتب على  الن ب يُّ َؤس   (من خالل س ن ته م 

األفعال والت صرفات من نتائج، فال يبني على الواقع الذي هو عليه بل يستشرف ما يؤول  

 إليه: 

 له في اليوم عيناً على غد   * كأن  *برأيه *بصير بأعقاب األمور 

أنه ) ( لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته ولكنه قبل ذلك رسول من رب  ذلك 

ده ويرشده. العالمين قد أي ده هللا )  ( بوحي منه يسد  

ا كان أهل الحديث هم أهل الن بي )  در بهم أن  ( وهم ورثة علمه وحكمته؛ فإن ه يجولم 

يكونوا قد سلكوا هذا المنهج في التعامل مع الوقائع، وتفطنوا إلى أهمية اعتبار المآالت 

 في فهم السنة وتنزيلها على الوقائع تنزيال سليما يتوافق ومقاصد الشارع. 
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ثين أن هم ليسوا سوى زوامل أخبار، ونقلة آثار،ومع ذلك   حد   وأن  جهودهم  شاع عن الم 

في حدود نشاط  الر     كانت  ثين  للمحد   يكون  أن  كثيرون  واستبعد   واية وعلومها ال غير، 

واة لم تكن تنظر فيما تحمل، ولم يكن  فقهي، وساعد على ترويج هذه الفكرة نماذج من الرُّ

 لها القدرة على االجتهاد واالستنباط. 

 ؤال اآلتي: ة لهذا البحث في السُّ ئيسي  ة الر  تبرز اإلشكالي  ة البحث: إشكاليَّ 

ثين؟ رً إلى أي مدى كان اعتبار المآل حاض  حد    ا عند الم 

ي  السُّ وكيف  لفهم  تحديد إطار موضوعي  في  المبدأ  استثمار هذا  فهمً ن  مكن  ا في  ا سليمً ة 

 متوقع؟ضوء ما هو واقع واستشرافا لما هو  

اإلشكالي   هذه  عن  بعنوان:  ولشجابة  البحث  هذا  جاء  اعتبار  "ة  بمبدأ  المحد ثين  عناية 

 " ةته في فهم السن ة الن بويَّ المآل، وأهميَّ 

ة  البحث بيان عناية أئمة الحديث بمراعاة المآل باعتباره أحد القضايا الجوهري  ويهدف هذا  

 ، وأثره في توجيه بعض القضايا الواقعية. ا وتنزياًل ظر المقاصدي فهمً للن  

 ة اآلتية: ط  وذلك وفق الخ  

 مقدمة

ي ته المطلب األول:  ج    حقيقة اعتبار المآل، وح 

 الفرع األول: حقيقة اعتبار المآل

 الفرع الث اني: حجية اعتبار المآل 

 المطلب الثاني: عناية المحد ثين بمبدأ اعتبار المآل 

ل: عناية اإلمام مالك بمبدأ اعتبار المآل   الفرع األو 

 الفرع الثاني: عناية اإلمام أحمد بمبدأ اعتبار المآل 

 تنزيلها  المطلب الثالث: أهمية مبدأ اعتبار المآل في فهم السن ة الن بوية وحسن

 الفرع األول: أهمية مبدأ اعتبار المآل في فهم السن ة الن بوية 

 الفرع الثاني: أهمية مبدأ اعتبار المآل في حسن تنزيل السن ة الن بوية على الواقع 

 ة خاتم
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يَّته المطلب األول:   حقيقة اعتبار المآل، وُحج ِّ

 الفرع األول: حقيقة اعتبار المآل 

)اعتبار   ومصطلح  إضافي،  مركب  حقيقته  المآل(  من  الستجالء  كل  تعريف  من  البد 

(، ألن تعريف المرك ب يتوقف على  ل المضاف وهو )االعتبار( والمضاف إليه وهو )المآ

 تعريف مفرداته.

 الفرع األول: تعريف االعتبار  

 االعتبار لغةً:  -9

واالستعمال، إال  أن المتصفح  تعددت المعاني اللُّغوية لمصطلح "االعتبار" حسب السياق  

اللة على معنى المجاوزة والعبور، وهذا العبور   للمعاجم اللغوية يلحظ أن ها تشترك في الد  

النهر والطريق بالفكر والذهن  (1)قد يكون حسيا كعبور  العبور  ، أو معنويا حيث يكون 

المآل، وذلك أن   ، "وهذا المعنى اللغوي هو أساس بناء مفهوم اعتبار(2) والنظر العقلي

المقصد   يناسب  بما  عليه  للحكم  متوقع  هو  ما  إلى  الواقع  مجاوزة  هو  المآل  في  النظر 

الشرعي من وضع األحكام، ولذلك فالعالقة بين المعنى اللغوي لالعتبار ومفهوم اعتبار 

 . (3) المآل بمعناه التركيبي قوية بالن ظر إلى األثر المقصدي للعمل بمبدأ المآالت"

 بار اصطالحا: االعت -10

يسوني االعتبار بقوله: "هو الجمع بين الن ظر في المسألة ودليلها  ف الدكتور أحمد الر  عر 

 .(4) المباشر، والنظر في كل ما له عالقة بها وتأثير في حكمها إثباتا ونفيا"

 

 
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسييين أحمد بن فارس بن زكريا، تح: عبد السييالم محمد هارون،   (1)

 (.04/208(م(، 1979 -هي1399دار الفكر، دط، )

العروس من جواهر ال  (2) تيياج  اق قيياموس،  ينظر:  د بن عبييد الرز  د بن محميي  أبو الفيض محميي 

بيدي، دار الهداية، ) (، نقلها الزبيدي عن كتاب: بصييائر ذوي التمييز في 12/511الحسيييني الز 

لطيائف الكتياب العزيز، أبو طياهر مجيد اليدين محميد بن يعقوب الفيروز آبيادي، تح: محميد علي 

  -هيي1412لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة، )   -النجار، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  

(. المصيباح المنير في غريب الشيرح الكبير، أبو العباس أحمد بن محمد بن 15/  04م(، )1992

 (.02/389لبنان(، )-علي الفيومي، المكتبة العلمية، )بيروت

امالت في االجتهياد  مبيدأ اعتبيار الميآل في البحيث الفقهي من التنظير إلى التطبيق، فتياوى المعي  (3)

  –، يوسيف بن عبد هللا احميتو، مركز نماء للبحوث والدراسيات، )بيروت -دراسية حالة–المالكي 

 (.34م، )ص2012،  01لبنان(، ط

نيات هيذا التعريف في كتيابيه نظريية    (، وقيد أورد الريسييييوني37المرجع نفسييييه، )ص  (4) مكو 

، 04المعهد العالمي للفكر اإلسيالمي، طالمقاصيد عند اإلمام الشياطبي، تقديم: طه جابر العلواني،  

 (.381م(، )ص1995 -هي1415المغرب(، )-)الدار البيضاء
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 الفرع الثاني: تعريف المآل 

 المآل لغة:  -5

تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقيل المآل مصدر ميمي للفعل "آل" وأصله "أول" لكن  

يقال آل الشيء  الرجوع والمصير والعاقبة:  ، ويطلق المآل في اللغة على معنى  (1)"آل"

والموئل   إليه،  بمعنى صار  كذا  إلى  الشيء  وآل  وعاد،  رجع  بمعنى  ومآال  أوال  يؤول 

 . (2) المرجع، ومنه تسمية الشيء بما يؤول إليه، أي يصير ويرجع إليه

 اصطالحا: المآل  -6

هو: "عاقبة ونتيجة الفعل المترتبة عليه سواء كانت خيراً أم شراً، وسواء كانت مقصودة  

الفعل أم كانت غير مقصودة منه" ينتهي (3) لفاعل  الفعل إلى حال  ، وذلك يعني رجوع 

 .(4) إليها من صالحٍ أو فسادٍ 

 - باعتباره مركبا إضافيا   -تعريف اعتبار المآل 

قديما على إعطاء حد  وتعريف لمصطلح "اعتبار المآل"، لم يحرص الفقهاء واألصوليون  

وإنما توجهوا  إلى توظيفه وإعمال مضمونه ومعناه ضمن القواعد األصولية والفقهية  

وقواعد:   والحيل،  واالستحسان  الذ ريعة  سد  مثل:  اجتهاداتهم  في  يطبقونها  كانوا  التي 

، و"الضرر في  (6)، أو "المتوق ع كالواقع"(5)مور بعواقبها""األمور بمقاصدها"، أو "األ

ل منزلة الضرر في الحال"  .(7)المآل ي نز 

الشاطبي   بذكر اسمه- وحتى اإلمام  المآل  اعتبار  يرتبط ذكر  يشتغل    - الذي غالبا ما  لم 

ل من أص ل لهذا المبدأ العظيم  بوضع تعريف جامع مانع العتبار المآل وإن كان هو أو 

 ي كتابه الموافقات. ف

 
 (.01/29المصباح المنير، ) (1)

 (.11/32)رب، لسان الع(، و162 -01/158معجم مقاييس اللغة، ) أنظر: (2)

-قاعدة سييد الذرائع وأثرها في الفقه اإلسييالمي، محمود حامد عثمان، دار الحديث، )القاهرة  (3)

 (.211م(، )ص1996-ه1417، )01مصر(، ط

 (.19اعتبار المآالت ومراعاة نتائج التصرفات، )ص(4)

دط،  لبنان(،  -المبسيييوط، محمد بن أحمد بن أبي سيييهل السيييرخسيييي، دار المعرفة، )بيروت  (5)

 (.13/131م(، )1993-هي1414)

قواعد األحكام في مصيييالح األنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السيييالم تح: طه   (6)

 (.01/107م(،)1991 -هي1414القاهرة، ) –عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية  

كشييي، دار شييرح الزركشييي على مختصيير الخرقي، شييمس الدين محمد بن عبد هللا الزر  (7)

 (.04/262م(، )1993 -هي1413، )01العبيكان، ط
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وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين أن يضعوا حدًّا اصطالحيًا لهذا المصطلح، وهم  

وإن اختلفت في العبارة، وتباينت في األلفاظ، إال  أن واضعيها لم يخرجوا عن اإلطار  

النظري الذي َخل ص إليه الش اطبي في تأصيله لهذا المبدأ، فكان جل  اعتمادهم على روح  

الم اإلمام الشاطبي، ومن ذلك تعريف الدُّكتور عمر جدية الذي يقول فيه: "اعتبار ما ك

يصير إليه الفعل أثناء تنزيل األحكام الش رعية على محال  ها، سواء أكان ذلك خيًرا أم شًرا، 

 . (1) وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده"

 الفرع الثَّاني: حجية اعتبار المآل 

من أدل ة تثبت مشروعيته، سواء كانت هذه األدل ة منقولة أو معقولة، وإال     البد لكل أصل

فال عبرة به، وأصل اعتبار المآل قد تضافرت األدلة على مشروعيته من الكتاب، والسنة  

 النبوية، وعمل الصحابة، 

ال: حجية اعتبار المآل من القرآن الكريم   أوَّ

استقراء   على  المآل  اعتبار  مشروعية  عدم  تنبني  تؤكد  التي  القرآنية  اآليات  من  كثير 

بمشروعية األمر في جميع الحاالت وتحت كل الظروف، بل    الظاهر للحكمالوقوف عند  

 البد من النظر في العواقب والنتائج، ومن ذلك: 

ِّ آلهة المشركين:   •  النَّهي عن سب 

ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ۆ          ۈ   چ   قال هللا تعالى: 

 [. 108ياألنعام:   چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې                ې  ې  

( نهى عن سب   آلهة المشركين رغم أنه أمر جائز لما فيه من  أن  ):  وجه االستشهاد

ة تزيد على مصلحة سبها وهي  إهانة الباطل ونصرة الحق، لما يؤول إليه ذلك من مفسد

 (. مقابلتهم ذلك بسب هللا )

 
لبنيان(،   –أصييييل اعتبيار الميآل بين النظريية والتطبيق، عمر جيديية، دار ابن حزم، )بيروت  (1)

 (.36م(، )ص2010-هي 1430، )1ط
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هي(: "كان المسلمون يسبونها فنهوا لئال يكون سبهم سبباً لسب   685قال البيضاوي )ت

هللا سبحانه وتعالى، وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها  

 .(1)فإن ما يؤدي إلى الشر شر"

هي(: "فحرم هللا سب  آلهة المشركين مع كون الس ب  غيظا وحمية  751القيم )توقال ابن 

هلل وإهانة آللهتهم؛ لكونه ذريعة لسب هللا تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح  

من مصلحة سب نا آللهتهم، وهذا كالت نبيه بل كالت صريح على المنع من الجائز لئال يكون  

 . (2)"سببا في فعل ما ال يجوز 

 المنع من تزو  أكثر من أربع . 2

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ قال هللا تعالى:  

 [. 3يالنساء:   چگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

( على الرجال أن يجمعوا بين أكثر من أربع نسوة في  حرم هللا ) وجه االستشهاد:  

، والعجز عن القيام  الزواج، ألن ذلك   يفضي في معتاد  األحوال إلى التقصير في حقهن 

، وذلك بال شك مفسدة يجب االحتياط لها  .(3)بواجب العدل بينهن 

ر، وقيل:  هي(751)تقال ابن القيم   م نكاح أكثر من أربع ألن ذلك ذريعة إلى الَجو  : "حر 

َية إلى أكل الحرام، وعلى التقديرين فهو من   ف ض  العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة ال م 

هن  -باب سد الذرائع، وأباح األربع   ت َماع  ر  في اج  َمن  ال َجو  ألن حاجته قد    -وإن كان ال ي ؤ 

؛ فكانت مصلحة اإلباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة"ال تندفع بما د وَن ه ن 
(4). 

 ثانيا: حجيَّة اعتبار المآل من السُّنَّة النَّبويَّة 

النبي   عن  جاءت  فقد  به،  وعملت  بالمآل  السنة  على    ()اعتنت  تدل  كثيرة  أحاديث 

 مشروعية أصل اعتبار المآل، ومن ذلك: 

 براهيم: ترك تجديد بناء الكعبة على قواعد إ  -43

 
أنوار التنزيل وأسيرار التأويل، ناصير الدين أبو سيعيد عبد هللا بن عمر بن محمد البيضياوي،    (1)

  1418 - 01لبنان(، ط-تح: محمد عبد الرحمن المرعشييلي، دار إحياء التراث العربي، )بيروت

 (.2/177هي، )

 (.03/110أعالم الموقعين عن رب العالمين، )(2)

 (.126التصرفات، )صاعتبار المآالت ومراعاة نتائج   (3)

 (.113 -3/112أعالم الموقعين عن رب العالمين، )(4)
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قالت: قال لي رسول هللا    - رضي هللا عنها- وهو ما ثبت من حديث أم المؤمنين عائشة   

( ) «:  َّيَم فَإِّن كِّ بِّاْلُكْفرِّ لَنَقَْضُت اْلَكْعبَةَ َولََجعَْلتَُها َعلَى أََساسِّ إِّْبَراهِّ لَْوالَ َحَداثَةُ َعْهدِّ قَْومِّ

يَن بَنَتِّ اْلبَْيَت اْستَْقَصَرْت َولََجعَْلُت لََها َخْلفًا  .(1)«قَُرْيًشا حِّ

سول    وجه االستشهاد:  ( مع قواعد إبراهيم )امتنع عن بناء الكعبة على  (  ) أن الر 

أن ذلك مصلحة؛ ألن ذلك يؤول إلى مفسدة الت نفير عن دخول اإلسالم، وقد نص على هذا 

 .(2)«َمَخافَةَ أَْن تَْنفَِّر قُلُوبُُهمْ »بقوله: 

القاضي عياض )ت الن بي   544قال  التي  (  ) هي(: "وفي قول  ترك بعض األمور  هذا 

الناس على اإليمان،  تولد ما هو أضر  من تركه واستئالف  يستصوب عملها إذا خيف 

وتمييز خير الشرين وإن سهل على الناس أمرهم، وال ينفروا ويتباعدوا من األمور على 

 .(3)ما ليس فيه تعطيل ركن من أركان شرعهم"

 منع تناجي اثنين دون الثالث   -44

إِّذَا ُكْنتُْم ثاَلَثَةً  »(:  ) ( قَاَل: قَاَل َرس ول  َّللا    كما ورد في حديث َعب د  َّللا   بن مسعود )

نُهُ  َما فَإِّنَّ ذَلَِّك يُْحزِّ بِّهِّ  .(4) «فَالَ يَتَنَاَجى اثْنَانِّ ُدوَن َصاحِّ

اثنين مع وجود ثالث معهما، مع أن األصل  عن تناجي  (  )نهى الن بيُّ    وجه االستشهاد:

 في التناجي الجواز، وعلل ذلك بما قد يؤول إليه من حزن الثالث وكسر قلبه وظن ه السوء. 

: "نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ ألن ذلك ذريعة إلى حزنه  هي(751)تقال ابن القيم  

 .(5)وكسر قلبه وظن ه السوء"

 عمل الصحابة ثالثا: حجية اعتبار المآل من 

 
الجامع المسيند الصيحيح المختصير من أمور رسيول هللا صيلى هللا عليه وسيلم وسيننه وأيامه،  (1)

  –أبو عبيد هللا محمد بن إسييييماعيل البخاري، تح: مصييييطفى ديب البغا، دار ابن كثير، )اليمامة 

(، رقم 02/146)، كتاب الحج، باب فضيييل مكة وبنيانها،  م(1987  –ه1407، )03بيروت(، ط

 .(1585الحديث )

(، أبو الحسين مسيلم بن المسيند الصيحيح المختصير بنقل العدل عن العدل إلى رسيول هللا )  (2)

كتياب لبنيان(، دط، دت،  -الحجياج، تح: محميد فؤاد عبيد البياقي، دار إحيياء التراث العربي،)بيروت

 (.1333رقم الحديث )  (، 02/973)الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، 

أبو الفضيل عياض بن موسيى بن عياض بن عمرون اليحصيبي،  إ كمال المعلم بفوائد مسيلم،  (3)

يَى إ سماعيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط  م(، 1998  -هي1419، )01تح: يح 

(4/428.) 

(، رقم 08/64أخرجيه البخياري، كتياب االسييييتئيذان، بياب ال يتنياجى اثنيان دون الثياليث، )  (4)

اب السييالم، باب تحريم مناجاة االثنين دون الثالث بغير (، ومسييلم واللفظ له، كت6288الحديث )

 (.2184(، رقم الحديث)04/1718رضاه،)

 (.3/120أعالم الموقعين عن رب العالمين ) (5)
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عن نهج القرآن والسنة في اعتبار المآل والنظر إلى  (  ) لم يخرج صحابة رسول هللا  

فات، و  نتائج األحكام، وأثر تنزيلها على الواقع، فقد ال تفت وا إلى المآالت وراعَ  ا نتائج التصر 

ة، ومن ذلك:   سواء فيما يخص  حال المرء في نفسه، أو ما يخص حال عموم األم 

 حابة سنة األضحية:بعض الصَّ ترك   -

ي  ) َن َصار  إِّن ِّي أَلََدعُ اأْلَْضَحى، َوإِّن ِّي  (أنه قال: »من ذلك ما روي عن أَبي َمس ع وٍد األ 

» يَرانِّي أَنَّهُ َحتْمث َعلَيَّ رث َمَخافَةَ أَْن يََرن جِّ لَُموسِّ
 (1). 

 وجه االستشهاد: 

الذي يقتدى به إذا خشي من العامة أن هي(: "وهكذا ينبغي للعالم  449قال ابن بطال)ت

نن التزام الفرائض أن يترك فعلها ليتأسى به فيها، ولئال يخلط على الناس أمر يلتزموا السُّ 

 .(2)دينهم فال يفرقوا بين فرضه ونفله"

 ترك المداومة على سجود الت ِّالوة:  -

ء السجدة نزل،  (أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حت ى إذا جافعن عمر )

»يَا    فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال:

، فََمْن َسَجَد، فَقَْد أََصاَب َوَمْن لَْم يَْسُجْد، فاَلَ إِّثَْم َعلَْيهِّ«   ولم  أَيَُّها النَّاُس إِّنَّا نَُمرُّ بِّالسُُّجودِّ

 .(3)(يسجد عمر )

( ترك سجدة الت  الوة مع أنها مشروعة؛ لئال تؤول المداومة  أن  عمر )  االستشهاد:وجه  

 عليها إلى أن يعتقد الن اس وجوبها. 

 المنع من تزوُّ  الكتابيات   -

 
المصيينف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصيينعاني، تح: حبيب الرحمان األعظمي،  (1)

(،  8149(، بياب الضييييحياييا، رقم الحيدييث )04/383)ه،  1403،  02الهنيد، ط  -المجلس العلمي

والسييينن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسيييين بن علي بن موسيييى البيهقي، تح: محمد عبد القادر 

(، كتاب  09/445م(، )2003-هيييييييي1424، )03لبنان(، ط–عطا، دار الكتب العلمية، )بيروت

 .(19038)  يثالضحايا، باب األضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها، رقم الحد

 (.09-06/08شرح صحيح البخاري، ) (2)

( لم يوجيب السييييجود،  أخرجيه البخياري، كتياب سييييجود القرآن، بياب من رأى أن هللا )  (3)

 (.1077(، رقم الحديث )02/42)
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إِّن ِّي  ( أن يفارقها، فقال: "( يهودية، فكتب إليه عمر )فقد تزوج حذيفة بن اليمان )

".أَْخَشى أَْن تََدُعوا اْلُمْسلَِّماتِّ  َساتِّ ُحوا اْلُمومِّ وفي رواية أن حذيفة كتب إليه: أحرام     َوتَْنكِّ

"هي؟ قال: "  ْنُهنَّ َساتِّ مِّ ن ِّي أََخاُف أَْن تُعَاُطوا اْلُمومِّ  .(1)اَل َولَكِّ

وعن سعيد بن جبير، قال: "بعث عمر بن الخطاب إلى حذيفة بعد ما واله المدائن وكثر  

فطلقها"    المسلمات: الكتاب  أهل  المدائن من  أهل  امرأة من  تزوجت  أنك  بلغني  "إنه 

"ال بل    فكتب إليه: ال أفعل حتى تخبرني: أحالل أم حرام، وما أردت بذلك! فكتب إليه: 

البة فقال:  ، فإن أقبلتم عليهن غلْبنَكم على نسائكم" (2)حالل، ولكن في نساء األعاجم خِّ

 .(3) اآلن، فطلقها"

( رأى أن كثيرا من الجنود قد أقبل على تزوج  أن عمر بن الخطاب )هاد:  وجه االستش

الكتابيات؛ وهذا سيزيد من نسبة العوانس، وافتتان المسلمات بانصراف الرجال عنهن، 

غير مقطوع بكونهن محصنات، في خشى وقوع المسلمين   - وقتئذ–إضافة إلى أن الكتابيات  

تقبلَ  أن  ي خشى  كما  المومسات،  نكاح  وتسريب    في  التجسس  قصد  بالزواج  بعضهن 

ر عمر منع الزواج  األخبار إلى األعداء والمتربصين بدولة اإلسالم وما أكثرهم، لذا قر 

من الكتابيات، دفعا لهذه المفاسد واألضرار العظيمة التي ستلحق باألمة قطعا إذا استمر  

ع الفعل المباح إذا العمل بالحكم األصلي الذي يقتضي اإلباحة، وفي هذا داللة على من 

 .(4) كان مفضيا إلى محظور

 المطلب الثاني: عناية المحد ثين بمبدأ اعتبار المآل  

ثين أن هم ليسوا سوى زوامل حد   وأن  جهودهم كانت في  أخبار، ونقلة آثار،  لقد شاع عن الم 

ثين نشاط فقهي، وساعد  حدود الرواية وعلومها ال غير، واستبعد كثيرون أن يكون للمحد  

 
اع  أبواب نكياح حرائر أهيل الكتياب  رواه    (1) مي  البيهقي في السيييينن الكبرى، كتياب النكياح، ج 

، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشيييرك دون أهل الكتاب، وتحريم وإمائهم وإماء المسيييلمين

. صيييححه األلباني في إرواء الغليل  (13984)  (، رقم الحديث07/280المؤمنات على الكفار، )

لبنان(،  -في تخريج أحاديث منار السيبيل، إشيراف: زهير الشياويش، المكتب اإلسيالمي، )بيروت

 (.6/301م(، )1985 -هي1405، )2ط

. وامرأة  َخال بية  أي: ميذهبية للفؤاد،   (2) لَبي ه  لي َب المرأة قليب الرجيل بيألطف القول وأخ  البَية : أن تَخ  الخ 

ينظر: كتياب العين، أبو عبيد الرحمن الخلييل بن أحميد بن عمرو بن تميم الفراهييدي، تح: مهيدي 

 (4/270المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، دط، )

لبنيان(،  -الرسييييل والملوك، أبو جعفر محميد بن جرير الطبري، دار التراث، )بيروتتارير    (3)

 (588ص -3)ج هي، 1387،  02ط

، مؤسيييسييية أنظر: نظرية التعسيييف في اسيييتعمال الحق  في الفقه اإلسيييالمي، فتحي الدريني  (4)

(، اعتبيار الميآالت  169-166م(، ص)1988-ه1408لبنيان(، )  –، )بيروت04الرسيييييالية، ط

 (.1/154(، اعتبار مآالت األفعال وأثرها الفقهي، )166-165ومراعاة نتائج التصرفات، ص)
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واة لم تكن تنظر فيما تحمل، ولم يكن لها القدرة  على ترويج هذه الفكرة نماذج من الرُّ

ثي ال–على االجتهاد واالستنباط، مثل مطر الوراق   الذي سأله رجل    - قرن الثانيمن محد  

جل عن معناه، أجابه مطر بقوله: "ال أدري إن ما أنا  ا سأله الر  عن حديث، فحد ثه به، فلم 

 .(1) زاملة"

فقهي   نشاط  لهم  كان  بل  الحديث،  علوم  على  نشاطهم  يقتصر  لم  ثين  المحد   أن   والواقع 

فق أهل  الحديث كانوا  أئمة  ل من  األو  عيل  فالر  أمثال  ملحوظ،  بالمتون، وذلك  ه ودراية 

 . (2) األئمة مالك وأحمد والسفيانان والبخاري ومسلم وغيرهم من أصحاب الكتب الستة

وال أدل  على علو   مكانتهم في الفقه واالستنباط من أن هم اعتبروا مسلكا دقيقاً من مسالك  

نتائج التصرفات، إذ الن ظر في االجتهاد المقاصدي؛ وهو مبدأ اعتبار المآالت ومراعاة  

المصالح   بين  الموازنة  خالل  من  الفقهية،  واختياراتهم  آرائهم  عموم  في  حاضراً  كان 

 والمفاسد قبل إصدار األحكام؛ من أجل الوصول إلى تحقيق مقصد الشارع من المكل فين. 

ثين ألصل اعتبار المآل واستشراف العواقب   وفي سبيل الكشف عن مدى إعمال المحد  

رحمهما  - بيقاتهم الفقهية؛ أقوم بعرض نماذج من اجتهادات اإلمامين مالك وأحمد  أثناء تط

إذا كان    - هللا تعالى الفعل  يمنع  المآالت، فكان كلُّ واحٍد منهما  فَا بمراعاتهما  اللذي ن  ع ر 

ران مشروعيته كل ما كان مآله عبارة عن مصلحة تستجلب   ي إلى حرام، كما كانا يقر   ي ؤد  

 تدرأ. أو مفسدةٍ 

، ومثله في ذلك مالك  - رحمه هللا–يقول اإلمام محمد أبو زهرة: "وترى من هذا أن  أحمد 

ها، ويمنع كل ما يؤد  ي مآله إلى    - رحمه هللا– ر  كان عند الحكم ينظر إلى المآالت، فيقر  

... وكان  كلياً وجزئياً  ي إلى مطلوب، وينظر في ذلك نظراً  يؤد   م، ويقرر كل ما  محر 

المترت  بة، سواء أكانت مقصودة أم غير    المنع الن تيجة  فيه إلى  للمآالت منظوراً  بالن  سبة 

ا اإلثم األخروي فإن ه ينظر فيه إلى الباعث"  .(3)مقصودة، أم 

ل: عناية اإلمام مالك )ت   هـ( بمبدأ اعتبار المآل  179الفرع األوَّ

 
الجامع ألخالق الراوي وآداب السييييامع، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي   (1)

المملكة العربية السييعودية(،  -ادي، تح: محمود الطحان، مكتبة المعارف، )الرياضالخطيب البغد

 (.2/112دط، دت، )

ينظر: االتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الث الث الهجري، عبد المجيد محمود (2)

 (.4م(، )ص1979هي/1399عبد المجيد، مكتبة الخانجي، دط، )

و  (3) ابن حنبييل حييياتييه  آراؤه وفقهييه، محمييد أبو زهرة، دار الفكر العربي،  -عصييييرهينظر: 

 .291(، ص1947هي/1367جمهورية مصر العربية( دط، )-)القاهرة
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غم من أن  اإلمام مالك نشأ وتعل م في المدي  ف أهلها بات  باع األثر، إال  على الر  نة الت  ي ع ر 

أي وبناء األحكام على المصالح والحكم، والن ظر في   أن ه لم يكن يستنكف من استخدام الر 

فات، فبنى فقها يت سم بالواقعية ومسايرة روح التشريع،   المآالت قبل الحكم على الت صرُّ

جل ى، وصاحب القدح ا عل ى، فقد قيل ألبي األسود: "فكان في ذلك الفارس الم  من للرأي  لم 

 )يريد اإلمام مالك بن أنس(.  (1)الغالم األصبحي؟". فقال: بعد ربيعة بالمدينة

من    - رحمه هللا تعالى- ومن المسائل الت  ي تشهد العتبار المآل الش رعي عند اإلمام مالك  

 خالل الموطأ، نذكر ما يأتي:

 كراهة صيام الست من شوال:   ❖

"قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم ير أحدا 

العلم  أهل  وأن   السليف،  من  أحد  عن  ذلك  يبلغني  ولم  يصومها،  والفقه  العلم  أهل  من 

الجهالة   أهل  منه  ليس  ما  برمضان  يلحق  وأن  بدعته،  ويخافون  ذلك،  يكرهون 

 .(2).."والجفاء.

ت  من شوال بناء على ما قد يؤول  ذهب اإلمام مالك ) ( إلى القول بكراهية صيام الس  

الجهالة والجفاء.   أهل  قبل  منه، وخاصة من  ليس  ما  برمضان  اإللحاق  األمر من  إليه 

وذكر ذلك اإلمام ابن رشد رغم ميله إلى القول بعدم بلوغ حديث صيام الست من شوال  

تُّ من شوال فإن ه ثبت  -قال رحمه هللا- مالك، أو عدم صحته عنده  إلى اإلمام   ا الس   : "وأم 

( هللا  رسول  »أن   قال:  يَامِّ  (  َكصِّ َكاَن  اٍل،  َشوَّ ْن  مِّ تًّا  سِّ أَتْبَعَهُ  ثُمَّ  َرَمَضاَن  َصاَم  َمْن 

» الدَّْهرِّ
مضان، .بيد أن مالكا كره ذلك، إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في ر(3)

يبلغه الحديث أو لم يصح عنده وهو األظهر..." . وأك د ذلك اإلمام (4)وإما ألنه لعله لم 

الشاطبي حين قال: "وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال، ووافقه أبو حنيفة فقال  

ال أستحبها، مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح، وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى  

 .(5) ا ال يصومونها ويخافون بدعتها"به أنهم كانو

 
م، 1965،  1ترتيب المدارك وتقريب المسيالك، القاضي عياض، تح: ابن تاويت الطنجي، ط  (1)

(1/148.) 

 (.1103(، رقم)3/447الموطأ، )(2)

(،  2/822ب اسيتحباب سيتة أيام من شيوال اتباعا لرمضيان، )أخرجه مسيلم، كتاب الصييام، با(3)

 (.1164رقم)

 (.2/71بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ) (4)

 (.2/347االعتصام، ) (5)
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باديس )ت   هي(: "والذي يظهر من عبارات مالك أن 1359قال الشير عبد الحميد بن 

المكروه هو صوم ستة أيام متوالية بيوم الفطر كما يفهم من قوله: )في صيام ستة أيام بعد  

إنما يخشى  الفطر( ومن قوله )وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء( و

هذا اإللحاق إذا كانت متوالية ومتصلة بيوم الفطر. فالكراهة إذا عنده منصبة على صومها  

في   التحقيق  هو  وهذا  صومها،  أصل  على  ال  واالتصال،  التوالي  من  الصفة  بهذه 

 .(1)مذهبه"

ا قال بكراهة صيام الست من شوال، ونب ه الدُّكتور عمر جدية إلى أن  اإلمام مالك ) ( لم 

فإنه )رحمه هللا( كان يخص العوام من الناس، أما في الحاالت التي يطمئن إليها العبد  

على نفسه، وال يخشى الوصول إلى تلك العواقب والمآالت، فإن الكراهة ترفع إستناداً  

 . (2)إلى أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

با: سدُّ الذَّرائع ا ❖  لمفضية إلى الر ِّ

قال مالك في الذ ي يشتري الط عام، فيكتاله ثم  يأتيه من يشتريه منه، فيخبر الذي يأتيه أن ه  

قَه  ويأخذه بكيله، قال مالك: إن ه ما بيع   قد اكتاله لنفسه واستوفاه، فيريد المبتاع أن ي َصد  

فة بنقد، فال بأس به، وما بيع على هذه   فة إلى أجل فإن ه مكروه حت ى  على هذه الص   الص  

 يكتاله المشتري اآلخر لنفسه. 

ف  أن ي دار ذلك على هذا الوجه،   با، َوتََخوُّ وإن ما كره الذ ي إلى أجل، ألن ه ذريعة إلى الر  

 . (3)بغير كيل وال وزن، فإن كان إلى أجل فهو مكروه وال اختالف فيه عندنا"

البر إلى  : "ال هي( 463)تقال ابن عبد  أَجٍل وجعله ذريعةً  البيع إلى  ذ ي كرهه مالك في 

ل األَجل، فكأن ه أخذ األجل ثمناً ألن ه ي مكن أن يكون  با معناه أن ه لم َيصد ق ه إال  من أج  الر  

دون ما قاله له من الَكي ل فرضي بذلك األَجل فصار كذلك إذا كان رباً لما وصف نا ولهذا،  

 . (4) وهللا أعلم"

 كاح الُمحل ِّل معاملة له بنقيض مقصوده: إبطال ن ❖

يداً، فَإ ن  أََصابَهَ  ب َل ن َكاحاً َجد  تَق  ه ، َحت ى َيس  : إ ن ه  الَ ي ق يم  َعلَى ن َكاح  َحل  ل  ا، "قَاَل َمال ك  ف ي ال م 

 
 (.54مجالس التذكير من حديث البشير النذير، )ص (1)

 (.110أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، ص)(2)

َول، )الموطأ، كتاب البيوع، جامع ا (3)  (.2487(، رقم )4/974لد ين والح 

 (.6/495االستذكار، ) (4)
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َها" ر   .(1)فَلََها َمه 

حل  ل( المق ام على نكاحه حتى فهذا النكاح "باطل عند اإلمام مالك، وال يجوز له )أي الم 

يستقبل نكاحاً جديداً إذا رغب في البقاء مع زوجته، وعدم إقراره على نكاحها هذا، سواء 

العقد أم نواه فقط، ففي جميع الحاالت   التحليل في  بها أم لم يدخل، وسواء شرط  دخل 

 . (2) يبطل الن  كاح وال تترت ب عليه آثاره الش رعية"

حل  ل  وقد بنى اإلمام مالك هذا الح ح نكاح الم  كل ف، فلم يصح   كم بناًء على مراعاة قصد الم 

في كل األحوال؛ معاملة له بنقيض قصده الفاسد الذي يعود باإلبطال على مقاصد الش ارع  

 من الن  كاح.

ال وحده:  ❖  من رأن هالل شوَّ

الناس  من رأى هالل شوال وحده فإنه ال يفطر؛ ألن  قال يحي: "وسمعت مالكا يقول: و

رأينا  قد  ظهر عليهم:  إذا  أولئك  ويقول  مأموناً،  ليس  من  منهم  يفطر  أن  على  يتهمون 

الهالل، ومن رأى هالل شوال نهاراً فال يفطر ويتم صيام يومه ذلك، فإنما هو هالل الليلة  

 .(3) التي تأتي"

يام؛ سدًّا لذريعة ات  هامه وسقوط عدالته،   ال وحده بالص   ألزم اإلمام مالك من رأى هالل شو 

 ولئال يكون ذلك سببا ألهل الفسق إلى الفطر قبل الن اس.  

من أن  ذلك ذريعة    - رحمه هللا- : "ووجه ما احتج  به مالك  هي(474)تقال أبو الوليد الباجي 

ؤية الهالل إذا ظهر عليهم"ألهل الفسق والبدع إلى الفطر   .(4)قبل الن اس بيوم ويد ع ون ر 

ر المآالت ويعتبرها في فتاويه وآرائه الفقهية، في  وبهذا تبي ن أن  إمام دار الهجرة كان يقد  

 سبيل حفظ المصالح العامة للعباد، وتحقيقاً للمقاصد الش رعية. 

 بدأ اعتبار المآل  هـ( بم241ت أحمد ) الفرع الثَّاني: عناية اإلمام 

"إن  أحمد بن حنبل إمام في الحديث، ومن طريق هذه اإلمامة في الحديث واآلثار كانت  

، حت ى قال َعب د الوهاب الوراق: "ما َرأَي ت مثل  (5) إمامته في الفقه، وفقهه آثار في حقيقته"

ي بان لك من علمه وفضله َعلَى سائر من َرأَي ت قَاَل   َمد ب ن حنبل قَال وا له وإيش ال ذ  أَح 

 
حل  ل وما أشبهه، )(1)  (.1945(، رقم )3/761الموطأ، كتاب النكاح، باب نكاح الم 

فات والعقود، )ص (2)  (.18-17أثر القصود في التصرُّ

يام، باب ما جاء في رؤية الهالل للصيام والفطر في  (3) (،  3/409رمضان، )الموطأ، كتاب الص  

 (.1005رقم )

 (.2/39المنتقى شرح الموطإ، )(4)

 (.142آراؤه وفقهه، )ص-ابن حنبل حياته وعصره(5)
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َبَرنَا وَحد ثَنَا" ل سئل َعن  ستين ألف مسألة فأجاب فيها بأن قَاَل أَخ  ، "ولهذا أنكر ابن (1)َرج 

ثين ولم يعد ه في الفقهاء، وكثيرون جرير الطبري أن يكون   حد   فقيها، وعد ه ابن قتيبة في الم 

 . ( 2)قالوا مثل هذه المقالة أو قريباً منها"

أن هم  قال   الجه ال  األحداث  هؤالء  عن  تسمعه  ما  "ومن عجيب  عليهم:  راد اً  عقيل  ابن 

قد خرج عنه اختيارات    يقولون: "أحمد ليس بفقيه لكن ه محد  ث"، وهذا غاية الجهل، ألن ه 

بناها على األحاديث بناًء ال يعرفه أكثرهم، وخرج عنه من دقيق الفقه ما ليس نراه ألحٍد  

 . (3)منهم"

، بل يتخيلونه من بابة محدثي زماننا،  (4)وقال الذهبي: "أحسبهم يظنونه كان محدثا وبس

هد  ووهللا لقد بلغ في الفقه خاصة رتبة الل يث، ومالك، والش افعي ، وأبي يوسف، وفي الزُّ

والورع رتبة الفضيل، وإبراهيم بن أدهم، وفي الحفظ رتبة شعبة، ويحيى القطان، وابن 

 .(5) المديني"

فاإلمام أحمد كان فقيها غلب عليه اتباع األثر، غير أن ه لم يهمل النظر المصلحي، واعتبار  

ومن المسائل الت  ي ي بي  ن ذلك   العواقب والمآالت عند تطلُّعه إلى االستنباط من النصوص،

 ما يأتي:  

 منع خرو  النساء لصالة العيدين  -5

ال يعجبني في زماننا  روى صالح قال: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: "

 . (6) "هذا ألنَّه فتنة

َحاَبة على َطريقَة أزواجهن  ف ي التدين والتعبد، وانضم إ لَى َهذَا َما ف ي  "كانت نَساء الص 

ة؟   ن د: َوهل تَزني ال حر  ش خ ص وصا ال َحَرائ ر، َكَما قَالَت ه  طباع ال عََرب من تقبيح ال فََواح 

 
طبقيات الحنيابلية، أبو الحسييييين محميد بن محميد ابن أبي يعلى، تح: محميد حياميد الفقي، دار   (1)

 (.1/6لبنان(، دط، دت، )-المعرفة، )بيروت

 (.142آراؤه وفقهه، )ص-ابن حنبل حياته وعصره (2)

 (.11/321سير أعالم النبالء، ) (3)

للغية، أحميد بن فيارس بن بس: بمعنى حسييييب وفقط، ويقيال إنهيا غير عربيية. ينظر: مجميل ا (4)

زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسييين، تح: زهير عبد المحسيين سييلطان، مؤسييسيية الرسييالة،  

(، وشمس العلوم ودواء كالم العرب من  112م(، )ص1986هي/   1406، )2لبنان(، ط-)بيروت

يوسف  الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري، حسين بن عبد هللا العمري، مطهر بن علي اإلرياني، و

  1420، )1سيورية(، ط -لبنان(، دار الفكر )دمشيق -محمد عبد هللا، دار الفكر المعاصير )بيروت

 (.1/385م(، )1999هي/

 (.11/321سير أعالم النبالء، ) (5)

مسيييائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية أبي الفضيييل صيييالح، أبو عبد هللا أحمد بن حنبل، الدار   (6)

 (.468العلمية، الهند، )ص
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تمع َما ف ي الطباع من األنفة والعفاف إ لَى َما وهب هللا لَه ن    من الد ين، فَأذن لَه ن  َرس ول  فَاج 

د، َوقد كن يحضرن موعظته، ويصلين َخلفه، ويسافرن  (  ) هللا   وج إ لَى ال َمَساج  ر  ف ي ال خ 

ف ي ال غََزَوات َمعَه"
ي ض والعواتق وذوات الخدور في صالة  (1) ، بل كان يأمر بإخراج الح 

ْرنَا  ديث أم   عطي ة أن ها قالت: "العيدين لشهود جماعة المسلمين ودعوتهم، كما ثبت في ح  أُمِّ

ا الُحيَُّض: فَيَْشَهْدَن َجَماَعةَ   ، فَأَمَّ َ  الُحيََّض، َوالعََواتَِّق، َوذََواتِّ الُخُدورِّ أَْن نَْخُرَ  فَنُْخرِّ

هُمْ  ْلَن ُمَصالَّ يَن، َوَدْعَوتَُهْم َويَْعتَزِّ  . (2)"الُمْسلِّمِّ

مان وأهله، وضعفت   ا تغي ر الز  النُّفوس، وتوس عت النساء في حسن المالبس والزينة  فلم 

والطيب، منع اإلمام أحمد من خروجهن  إلى المساجد وهو مشروع إلفضائه إلى الممنوع؛ 

 وهو خشية الفتنة والفساد. 

وي عن عائشة   ِّ )قالت: »   - رضي هللا عنها–ونظير هذا ما ر  َُّ ( َما  لَْو أَْدَرَك َرُسوُل 

 .(3) «الن َِّساُء لََمنَعَُهنَّ َكَما ُمنِّعَْت نَِّساُء بَنِّي إِّْسَرائِّيلَ أَْحَدَث 

ما  اط لعوا على  إذا  بهم  الحال  فكيف  المفضل ة،  القرون  في زمانهم؛ زمن  كان هذا  إذا 

ج والسفور. وال حول وال قوة إال  باهلل.   أحدثت الن  ساء في زماننا من التبرُّ

 من حلف بالمشي إلى بيت هللا:  -6

 حجة؟ وى صالح قال: "وسألت أبي عن رجل حلف بالمشي إلى بيت هللا ثالثين ر

قال: ال أفتي بشيء، قلت: فإلى أي   شيء كنت تذهب فيه؟ قال: إلى كفارة اليمين، ولكن 

 .(4)قد لهج الن اس به فال أحبُّ أن أجيب فيه"

مان قَد م اإلمام أحمد في هذه الفتوى درأ المفسدة على جلب المصلحة، م ع مراعاة تغير الز 

 وأهله، ورفع الحرج والمشق ة على المكلفين. 

 ما يكره من الصَّدقة على من يشربون المسكر:  -7

هي( قال: "سألت أبا عبد هللا، يعني: عن رجل أوصى أن ي تصد ق  275روى المروزي )ت

لعلَّ في الخلق من هو أحو  منهم، ولكن  عنه بشيء، وله قرابة يشربون المسكر؟ قال: 

 
 (.2/482نظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين )ي (1)

 (.981(، رقم )2/22أخرجه البخاري، أبواب العيدين، باب اعتزال الحي ض الم صل ى، ) (2)

(،  1/173أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب خروج الن  سياء إلى المسياجد بالليل والغلس، )  (3)

 (.869رقم )

 (.126(، )ص11-12مسائل صالح، رقم ) (4)
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 . (1)" يعطون لعلَّة القرابة، وال يعجبني أن يعطوا دراهم، ولكن يعطون كسوة 

إن  الت صدُّق بالدراهم على من يشرب الخمر مظن ة الستعمالها في شراء المسكر، ويكون 

عة منع اإلمام أحمد من  المتصدق عليه متعاوناً معه على المنكر والفساد، وسد اً لهذه الذ ري 

له قرابة يشربون الخمر أن يتصد ق عليهم بالد راهم، وأمره بكسوتهم مراعاة لما بينهم 

 من صلة وقرابة. 

س إمام دار السالم؛ أحمد بن حنبل في   راً مبدئياً عن مدى تمرُّ هذه األمثلة تعطينا تصوُّ

ة، وهذا أوضح دليل على عمق  إعمال مبدأ النظر في المآالت في فتاويه واختياراته الفقهي 

 إدراكه لغايات الش ريعة ومعانيها.  

 المطلب الثَّالث: أهميَّة مبدأ اعتبار المآل في فهم السن ة الن بوية وحسن تنزيلها 

 الفرع األول: أهمية مبدأ اعتبار المآل في فهم السن ة الن بوية 

الت  الغايات  وأجل  المطالب  أسنى  من  النبوية  السنة  فهم  سبيل  إن   في  السعي  ينبغي  ي 

تحقيقها، فبعد معرفة صحة الحديث؛ يجب االشتغال بفهمه وفقهه، إذ هو ثمرة هذا العلم، 

الن بي   نقل عن  لما  السليم  الفهم  العمل وفق مقصد    ( )ومن خالل  المكل ف من  يتمكن 

 الشارع، وهذه هي الغاية من نقل السنة ودراستها.  

جال   الر   ومعرفة  العلم،  نصف  الحديث  معاني  في  "الت فقه  يقول:  المديني  بن  علي  كان 

 .(2) نصف العلم"

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم هللا  : " ؛ إذ قال- رحمه هللا - وهلل دَرُّ ابن القيم  

التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد اإلسالم أفضل وال أجل منهما،  

بل هما ساقا اإلسالم وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين  

فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين  

لصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل هللا أن  حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل ا

 . (3) "يهدينا صراطهم في كل صالة

 
الورع، أبو عبيد هللا أحميد بن محميد بن حنبيل، روايية: أبو بكر أحميد بن محميد بن الحجياج    (1)

،  1السييييعوديية(، ط  –المروزي، تح: سييييمير بن أمين الزهيري، دار الصييييميعي، )الريياض  

 (.179م(، )ص1997 -هي1418)

 (.2/211الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، ) (2)

 (.1/69أعالم الموقعين عن رب العالمين، )(3)
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: "ينبغي أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو وال تقصير، فال يحمل  - أيضا -وقال 

وقد   والبيان،  الهدى  من  قصده  وما  مراده  به عن  يقصر  يحتمله، وال  ال  ما  كالمه 

ما ال يعلمه إال هللا؛ بل   -عن الصواب  بإهمال ذلك والعدول عنه من الضالل–حصل 

سوء الفهم عن هللا ورسوله أصل كل بدعة وضاللة نشأت في اإلسالم، بل هو أصل  

 .(1) "كل خطأ في األصول والفروع، وال سيما إن أضيف إليه سوء القصد 

ن ة  ومن أهم القواعد والض وابط المعينة على   شيد لنصوص السُّ الفهم الس ديد والفقه الر 

حها الن بي ) ( في إصدار األحكام؛ باعتبارها مسلكاً  الن بوي ة؛ مراعاة المآالت التي تلم 

دقيقاً من مسالك الن ظر المقاصدي، ويمكن بيان أهمية اعتبار المآالت في فهم السنة  

 النبوية من خالل النقاط اآلتية:

ر المآالت من أعظم األدلة على واقعية الس ن ة النبوية ومعقوليتها، فقد إن  اعتبا •

جاءت العديد من األحاديث الن بوية معل لة بما يؤول إليه الحكم من جلب مصلحة أو دفع  

ر الفهم على الناظر في هذه   مفسدة أو مراعاة أحوال الن اس وظروفهم، وهذا التعليل ييس  

 ته ومعانيها ومقاصدها، ويبعث في نفسه االطمئنان على امتثالها األحاديث بمعرفة مدلوال

التالعب  • محاوالت  أمام  الباب  ي وصد  الفهم  في  الد قيق  المبدأ  هذا  بمراعاة 

ومقاصدها  سياقاتها  تجريدها عن  إلى  أصحابها  يسعى  والت ي  النبوية،  السن ة  بنصوص 

أ يبثُّها  التي  الشبهات  الوقوف في وجه  السن ة، وذلك بضبط مسار  ومآالتها، وكذا  عداء 

 قراءة الن ص الحديثي، فهماً وشرحاً، وتفعيالً وتنزيالً. 

سبيل  قويم من سبل الت وفيق  (  )إعمال هذا المبدأ عند الن ظر في أحاديث الن بي   •

"تأمل شديد، وقلب سليم من  والجمع بين األحاديث الت  ي ظاهرها التعارض، وهذا يحتاج 

ع سديد،  الحكمة  التعصب  وفهم  ومجامعها،  الشريعة  قواعد  إلى  االلتفات  طريق  ن 

 .(2)المقصودة بها من شارعها"

ي إلى تقليص دائرة االختالف    مراعاة الن ظر المآلي  • لنصوص الس ن ة الن بوية يؤد  

، ألن  الفهوم إذا استظلت تحت راية المآالت في االستنباط  ( )في فهم أحاديث الن بي    

 
الروح في الكالم على أرواح األموات واألحيياء بياليدالئيل من الكتياب والسيييينية، دار الكتيب (1)

 (.62لبنان(، دط، دت، )ص-العلمية، )بيروت

 (.1/92ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك، )(2)
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فإن ها تتوص ل إلى أحكام متقاربة في المعاني بعيدة عن جمود الغالين، وتمييع المتساهلين،  

 اآلجل.  لتخدم مصالح العباد في العاجل و

 الفرع الثَّاني: أهمية مبدأ اعتبار المآل في حسن تنزيل السن ة الن بويَّة على الواقع 

ه عملية تنزيل السُّن ة الن بوية ويساهم في حسن تطبيقها، وذلك  إن    الن ظر في المآالت يوج  

مان وأهله، والظروف والمالبسات المحتفة، وإهماله يؤدي إلى ال وقوع  بمراعاة حال الز 

 في استخدام النصوص في غير موضعها والعمل بها في غير أماكنها.

يقول اإلمام السبكي مبي  نا هذا المعنى: "وقد يحصل بمجموع أمور حكم ال يحصل لكل  

واحد منهما وهذا معنى قول مالك يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور فال  

بتغير الزمان بل تتغير  الحادثة فإذا حدثت صورة    نقول إن األحكام  باختالف الصورة 

 . (1) على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما"

في ضالة اإلبل، فحين سئل عنها،   - َصل ى هللا  َعلَي ه  َوَسل َم    - ونمثل لهذا بما ورد عن الن بي    

»َمالََك   وقال:  التقاطها  الَماَء نهى عن  د   تَر  قَاَءَها،  َوس  ذَاَءَها  ح  َمعََها  فَإ ن   َها[،  يدَع  َولََها؟ 

دََها َربَُّها".   َوتَأ ك ل  الش َجَر َحت ى َيج 

ثم عهد أبي بكر الصديق   - َصل ى هللا  َعلَي ه  َوَسل َم    - وعلى هذا مضى العمل في عهد الرسول  

َي هللا  َعن ه    -وعهد عمر بن الخطاب   ا جاء،  - َما  َرض  َي هللا  َعن ه     - عثمان بن عفان    فلم  َرض 

: »َكانَت     -  ي   يَق ول  ه ر  َهاٍب الزُّ َع اب َن ش  فكان ما يرويه مالك في " الموطأ " إ ذ  يَذ ك ر  أَن ه  َسم 

. الَ يََمسُّ  تَنَاتَج  َؤب لَةً  ب ل  ف ي َزَمان  ع َمَر ب ن  الَخط اب  إ ب الً م  َها أََحد . َحت ى إ ذَا َكاَن  َضَوالُّ اإل 

َي ثََمنََها« ب َها أ ع ط  يف َها ث م  ت بَاع ، فَإ ذَا َجاَء َصاح   َزَمان  ع ث َماَن ب ن  َعف اَن، أََمَر ب تَع ر 

،  فسي  دنا عثمان رضي هللا عنه هنا اعتبر ما آل إليه الزمان من تغير وفساد أخالق أهله

الحديث   بحرفية  يتمس ك  "فإن   فلم  الضوال،  هذه  على  الحفاظ  من  مقصوده  إلى  ونظر 

مقصوده صلى هللا عليه وسلم أنها إذا أمن عليها الهالك وبقيت حيث تتمك ن مما يعيشها  

ض لها أحد، فلو تعذ ر شيء من ذلك وخيف عليها الهالك التقطت لتحفظ؛ ألنها  فال يتعر 

 .(2) مال مسلم"

 

 

 
 (.2/572فتاوى السبكي ) (1)

لشيرح الجامع الصيحيح المؤلف: ابن الملقن سيراج الدين أبو حفص عمر بن علي   التوضييح  (2)

 (.15/529م(، )2008 -هي1429سوريا، ) –(، دار النوادر، دمشق  01بن أحمد، )ط
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 خاتمة: 

 ل أهم النتائج المتوص ل إليها: في ختام هذا البحث أسج 

االعتداد بما تفضي إليه األحكام عند تطبيقها بما يوافق    ي قصد باعتبار المآالت .45

ل من ذكر هذا المصطلح، وهو من أكثر العلماء   مقاصد التشريع، ويعدُّ اإلمام الش اطبي أو 

 اسشمارا له، إلى جانب اصطالحات أخرى ذات صلة به. 

وعمل  .46 والسنة  الكتاب  من  مشروعيته  يستمدُّ  مقاصديٌّ  أصل  المآل  اعتبار 

ومدلوالتها الصحا بمجموعها  األدلة  هذه  تضافرت  وقد  والنظر،  العقل  يؤي  ده  كما  بة، 

اللة على قطعيته.  عة في الد    المتنو  

اجتهاداتهم  .47 في  العواقب  واستشراف  المآل  اعتبار  مبدأ  الحديث  أئمة  أَع مل 

وتطبيقاتهم الفقهية، من خالل الموازنة بين المصالح والمفاسد قبل إصدار األحكام؛ من 

أجل تحقيق مقاصد الشارع من المكل فين، وقد ظهر ذلك جلي اً من خالل تطبيقات اإلمامين: 

 ل.مالك بن أنس، وأحمد بن حني 

إن  اعتبار المآل من أهم القواعد والض وابط المعينة على الفهم الس ديد والفقه   .48

النبوية   السُّن ة  تنزيل  توجيه عملية  تعين على  أن ها  كما  الن بوية،  السُّن ة  لنصوص  شيد  الر 

والمالبسات   والظروف  وأهله  الزمان  مراعاة  خالل  من  الواقع؛  على  تطبيقها  وحسن 

 الوقائع والمستجد ات. المحتف ة ب 

وذلك  .49 الش رعية،  أحكامها  تحديد  في  األساس  الض ابط  هو  المآل  اعتبار  إن  

بمعرفة مآالتها، ثم الموازنة بين كف تي المصالح المرجوة والعواقب المرفوضة، للوصول  

 إلى حكم يتحقق فيه موافقة قصد الش ارع.

 قائمة المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم

آراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، - بل حياته وعصرهابن حن  -

 (.1947هي/1367جمهورية مصر العربية( دط، )- )القاهرة

االتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الث الث الهجري، عبد المجيد  -

 .م(1979هي/1399محمود عبد المجيد، مكتبة الخانجي، دط، )

النظرية والتطبيق، عمر جدية، دار ابن حزم، )بيروت  أصل اعتبار المآل بين   -

 م(. 2010- هي 1430، )1لبنان(، ط –

التصرفات   - نتائج  المآالت ومراعاة  الفقه    -اعتبار  دراسة مقارنة في أصول 

هي 1424، )1ومقاصد الشريعة، عبد الرحمان بن معمر السنوسي، دار ابن الجوزي، ط

 م(.2004- 
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التدمرية، اعتبار مآالت األفعال وأثرها   - الفقهي، وليد بن علي الحسين، دار 

 م(.2008- هي1429، )01المملكة العربية السعودية(، ط- )الرياض

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس   إعالم الموقعين عن رب العالمين، -

الجوزية،   قيم  ابن  محمد الدين  )ييروت   تح:  العلمية،  الكتب  دار  إبراهيم،  السالم  -عبد 

 م(. 1991 - هي 1411، )01لبنان(، ط

بن   - بن عمر  أبو سعيد عبد هللا  الدين  ناصر  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار 

العربي،  التراث  إحياء  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد  محمد  تح:  البيضاوي،  محمد 

 هي،  1418 -   01لبنان(، ط- )بيروت

ن محمد بن أحمد بن بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد ب  -

 م(.2004 - هي 1425جمهورية مصر العربية(، دط، )  - رشد، دار الحديث، )القاهرة

اق   - د بن عبد الرز  د بن محم  تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض محم 

بيدي، دار الهداية.   الحسيني الز 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص  -

 .م(2008 - هي1429سوريا، ) –(، دار النوادر، دمشق 01طأحمد، )عمر بن علي بن 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -

: مصطفى ديب البغا، دار ابن  وسننه وأيامه، أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، تح

 م(. 1987 –ه 1407، ) 03بيروت(، ط –كثير، )اليمامة 

بن  - ثابت  بن  بن علي  بكر أحمد  أبو  السامع،  الراوي وآداب  الجامع ألخالق 

)الرياض  المعارف،  مكتبة  الطحان،  محمود  تح:  البغدادي،  الخطيب  مهدي  بن  -أحمد 

 المملكة العربية السعودية(، دط، دت.

لكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة، الروح في ا -

 لبنان(، دط، دت. - دار الكتب العلمية، )بيروت 

هللا   - عبد  بن  محمد  الدين  شمس  الخرقي،  مختصر  على  الزركشي  شرح 

 م(. 1993 - هي1413، )01الزركشي، دار العبيكان، ط

، تح: محمد حامد طبقات الحنابلة، أبو الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى -

 لبنان(، دط، دت، - الفقي، دار المعرفة، )بيروت

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، تح:  -

 ه.1379لبنان(، - محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، دط، )بيروت
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األنام، - في مصالح  األحكام  عبد   قواعد  بن  العزيز  الدين عبد  أبو محمد عز 

األزهرية    السالم الكليات  مكتبة  سعد،  الرؤوف  عبد  طه  )  –تح:    - هي1414القاهرة، 

 م(.1991

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن كشف المشكل من حديث الصحيحين،   -

 الرياض(، دط، دت.  –علي بن محمد الجوزي، تح: علي حسين البواب، )دار الوطن 

بن منظور، تح: عبد هللا لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم   -

)القاهرة  المعارف،  دار  الشاذلي،  محمد  هاشم  هللا،  حسب  أحمد  محمد  الكبير،    -علي 

 مصر(. 

مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقهي من التنظير إلى التطبيق، فتاوى المعامالت   -

المالكي   للبحوث -دراسة حالة –في االجتهاد  نماء  بن عبد هللا احميتو، مركز  ، يوسف 

 م. 2012، 01لبنان(، ط –دراسات، )بيروت  وال

باديس،  - بن  محمد  الحميد  عبد  النذير،  البشير  حديث  من  التذكير  مجالس 

 م(،1983- هي1403، )01مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ط 

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل رواية أبي الفضل صالح، أبو عبد هللا أحمد بن  -

 حنبل، الدار العلمية، الهند

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه   -

العربي، وسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  

 ، دت. (، دطلبنان- بيروت)

الفضل عياض بن موسى بن عياض،   اآلثار، أبومشارق األنوار على صحاح   -

 دار التراث، دط، دت. المكتبة العتيقة و

العباس أحمد بن محمد بن علي   الكبير، أبوالمصباح المنير في غريب الشرح   -

 لبنان.  - المكتبة العلمية، بيروت الفيومي،

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تح: عبد السالم  -

 م.1979 - هي 1399محمد هارون، دار الفكر، )

أنس  ال - بن  مالك  عبد موطأ،  فؤاد  محمد  تح:  األصبحي،  عامر  بن  مالك  بن 

 م(. 1985 - هي1406(، )لبنان –الباقي، دار إحياء التراث العربي، )بيروت 

نظرية التعسف في استعمال الحق  في الفقه اإلسالمي، فتحي الدريني، مؤسسة   -

ط )بيروت04الرسالة،   ،–  ( )م(،  1988- ه1408لبنان(،  اعتبار  169- 166ص   ،)
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التصرفات،  المآالت ومرا نتائج  اعتبار مآالت األفعال وأثرها  166- 165ص )عاة   ،)

 الفقهي.

الورع، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل، رواية: أبو بكر أحمد بن محمد  -

)الرياض   الصميعي،  دار  الزهيري،  أمين  بن  سمير  تح:  المروزي،  الحجاج    – بن 

   م(.1997 - هي1418، )1السعودية(، ط
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ضبط الراوي يف ميزان النقد العقلي"دراسة 

 توثيقية من كتب نقد الرواة"
 ( 1) د.راما نبيل أبو طربوش

 محاضر غير متفرغ/ الجامعة األردنية

 

 

  

 
(1) Rama.nabeel_92@yahoo.com 
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 المقدمة: 

ة النص  الحيديثي من جهية إسيييينياده، حييث وقعيت بعض  تتحيد ث هيذه الورقية عن ثبوتيي 

هة لنقد   ة االعتماد على العقل وموافقته عند محاكمة  اإلشييييكاالت الموج  الرواة، ومدى قو 

الراوي من جهة ضييبطه، سييي ما إذا علمنا أن  احتمالية الخطأ أو النسيييان أو حتى الكذب  

 بالطبيعة البشري ة كان دافعاً قوي اً للتشكيك برواة الحديث.

الت المحيدثين وعلييه فيإن  هيذه اليدراسييييية تبحيث من خالل األمثلية التطبيقيية من  تعيام

وأحكيامهم على الرواة  عن قواعيدهم النقيديية وميدى اسييييتنيادهيا على العقيل عنيد نقيدهم  

فيأتي هذا البحث لشجابة عن أسييئلة مطروحة وهي: إن سييل منا  تحديداً؛لضييبط الراوي  

لعدالة الراوي عقالً؛ فكيف نسيييل م لضيييبطه مع ورود احتماالت عقلية تقتضيييي تخطئته  

القواعد النقدية في ضييبط الراوي عند المحدثين مع ما يقتضيييه وتضييعيفه؟ وهل وافقت  

للرواة جرحاً وتعديالً، ثقة وضيعفاً مبني    تصينيفهمالعقل من بشيري ة هؤالء الرواة؟ وهل  

على أسييييس عقليية ومنهجيية محكمية راعيت بشييييريية الرواة وبيئياتهم وظروفهم؟  أم أن  

دافعهيا البياعيث النفسييييي  أن  كيانيت تعتميد على الشييييكيل الخيارجي فحسييييب؟ أم   أحكيامهم

 واالختالف المذهبي؟

بالتالي فإن  أهمية الدراسييية تكمن في إبراز المعايير العقلية التي اسيييتند إليها المحدثون 

ا يزيد  عند نقدهم لضيبط الراوي، وبيان مدى معقولي ة المحدثين ودقتهم في ذلك النقد، مم 

 كال المتعلق فيه.ذلك من موثوقية اإلسناد وسلسلة رواته ويزيل اإلش

الراوي( دون العدالة؛ ألن  هناك دراسيات أفردت في    ضيبط)بيييييي وقد تم  تحديد الدراسية  

 الراوي كيانيتموضييييوع العيدالية وقيد أ ثبيت من خاللهيا أن  الشييييروط المتعلقية في عيدالية 

منهج  )عقالنيةيقتضييييه العقل؛ كدراسييية الدكتور الشيييريف حاتم العوني  مع مامتوافقة  

ا بيان نظرة المحد ثين العقلية في ضبط الرواة  فحسب    المحدثين في تحقيق العدالة(، وأم 

االطالع  لم ت فرد بالدراسييية، وفي ظن ي أن ها مسيييألة مهمة يجب بيانها وإبرازها لتثبيت 

ة منهجي ة المحدثين العقلية من جهة   السينة من ناحية إسينادية من جهة، وبيان صيحة وقو 

 أخرى.

الكتاب، يمكن تقسييم البحث    الصيدر وضيبطحدثين يتعلق في ضيبط  وألن  الضيبط عند الم

 إلى مبحثين رئيسيين:

 المبحث األول: المعايير العقلية في نقد ضبط الصدر، وفيه مطلبان:

 المطلب األول: المعايير المتعلقة بالراوي نفسه
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 المطلب الثاني: المعايير المتعلقة بالظروف المحيطة بالراوي.

 لمعايير العقلية في نقد ضبط الكتاب، وفيه مطلبان:المبحث الثاني: ا

 المطلب األول: المعايير المتعلقة بكتاب الراوي نفسه

 المطلب الثاني: المعايير المتعلقة بالظروف التي أحاطت كتاب الراوي.

 تمهيد:

من المعلوم أن  الضبط في علم الحديث يقصد به  مدى قدرة الراوي على حفظ األحاديث  

ختصييير في هذا المقال  ه في الخطأ أو النسييييان أو كل  ما يؤد ي إلى ذلك، وأوعدم وقوع

فه بييي :" أن يكون متيقظ اً حافظاً غير على تعريف الجرجاني للضبط لشمولي ته، حيث عر 

وال شياك في حالتي التحمل واألداء، فإن حد ث من حفظه فينبغي أن يكون  مغفل وال سياهٍ 

حافظاً، وإن حد ث من كتابه فينبغي أن يكون ضيييابطاً له، وإن حد ث بالمعنى فينبغي أن 

 (1)يكون عارفاً بما يختل به المعنى"

ا يعني أن  الضبط ينقسم  إلى  : (2)مم 

أن يثبت الراوي في صيدره ما سيمعه بحيث يتمكن من اسيتحضياره  وهو :  ـضبط الـصدر- 

 متى شاء 

 : وهو صيانته لديه منذ سمعه فيه وصححه إلى أن يؤدي منه.ضبط كتاب-

ومن خالل هذا التقسيييييم يمكن أن نالحظ عقالني ة المحد ثين ومراعاتهم لبشييييرية هؤالء  

عهم   في طريقية الحفظ، حييث هنياك الرواة، وميدى واقعي تهم في بييان تفياوت الرواة وتنو 

من ليس  بينما بعضييهم من كانت عنده القدرة على حفظ الحديث دون الحاجة إلى كتابته، 

الجمع بينهما؛  وااسيييتطاعآخرون  عنده القدرة على حفظ الحديث إال  من خالل الكتابة، و

 الحفظ:وأذكر بعض األمثلة على قدرات الرواة المختلفة في 

ا كتبه فصييحاح، كنت أتتبع أصييوله، وأكتب  -  سييويد بن سييعيد: قال عنه أبو زرعة: " أم 

 (3)منها، فأما إذا حد ث من حفظه فال".

 
 97الجرجاني، رسالة في أصول الحديث، ص (1)

م، دار 1997، 1ني تنقيح األنظار، طالصيينعاني محمد بن إسييماعيل، توضيييح األفكار لمعا  (2)

 82، ص2الكتب العلمية، بيروت، ج

م، مؤسيسية  1980، 1المزي، يوسيف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال في أسيماء الرجال، ط  (3)

 252، ص12الرسالة، بيروت، ج
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محمد بن مسييييلم المدني:  قال عنه عباس الدوري: "وكان إذا حد ث من حفظه يخطئ،  - 

 (1)إذا حد ث من كتابه فليس به بأس"و

أبو إسييحاق الرازي وهو إبراهيم بن موسييى: يقول أبو زرعة عنه: "  ال يحد ث إال من - 

 (2)كتابه"

ة حفظيه وعدم حاجتيه إلى الكتيابة حييث كان يقول عن  ا الشييييعبي فقيد كان معروفاً بقو  وأم 

رجل بحديث قط إال نفسيييه: "ما كتبت سيييوداء في بيضييياء إلى يومي هذا، وال حدثني 

ة حفظيه حييث لم يحتياج يومياً لكتيابية (3)حفظتيه، وال أحببيت أن يعييده علي" ، كنيايية عن قو 

 حديث واحد وال حتى أن يعاد عليه الحديث.

اد بن   لم يكتيب الحيدييث    "ميا رأييت أحيداً   زييد:كميا ويقول عبيد الرحمن بن مهيدي عن حمي 

 أحفظ من حماد بن زيد".

 يعرف القراءة والكتيابية إال  أني ه كيان حيافظياً للحيدييث، فهيذا حمياد بن وهنياك من كيان أميي اً ال

،  ( 4)خياليد الخيياط يقول عنيه يحيى بن معين: "ثقية كيان أميي اً ال يكتيب، وكيان يقرأ الحيدييث"

اً وكيان حيافظياً" ،  ( 5)وكيذليك عكرمية بن عميار اليميامي قيال عنيه ابن معين: "كيان أميي 

 وغيرهم.

لرواة يختلفون في قدراتهم على حفظ الحديث وضييبطه؛ لذلك وخالصيية هذا الكالم أن  ا

موا الضييبط إلى هذين القسييمين ووضييعوا له ضييوابط   راعى العلماء هذا التفاوت فقسيي 

 للحديث.وشروط لكل  من أراد أن يكون حافظاً 

فيإذا كيان العلمياء ابتيداًء قيد مي زوا قيدرات الرواة المتفياوتية في الضييييبط، وجعلوهم تحيت  

در والكتاب، فهذا يعني أن  نظرتهم للرواة نظرة عقلية تراعي ظروفهم  قسييييمين؛ الصيييي

وأحوالهم، لكن هل نقدهم للرواة بعد ذلك وتصينيفهم إلى ثقة أو ضيعيف ب ني على أسيس  

 عقلية ومنهجية سليمة؟ أم أنها فوضوية ومذهبية؟

حان معايير  ن ي يمكن اإلجابة عن هذا التسييياؤل من خالل المبحثين اآلتيين الل ذ سييييوضييي 

 النق اد العقلية في حكمهم على رواة الحديث جرحاً وتعديالً.

 
م، دار إحيياء  1952،  1ابن أبي حياتم، عبيد الرحمن بن محميد الرازي، الجرح والتعيدييل،  ط (1)

 77، ص8، بيروت، جالتراث

 137، ص2المصدر السابق، ج (2)

 323، ص6المصدر نفسه، ج (3)

 136، ص3المصدر نفسه، ج (4)

 558، ص6المزي، تهذيب الكمال، ج (5)
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 المبحث األول: المعايير العقلية في نقد ضبط الصدر

لم يكن نقيد الرواة مبنيي اً على ظياهر حيال الراوي فحسييييب، بيل إن  النقي اد فت شييييوا ودق قوا  

ط الحيدييث، وتمييز الرواة  بيأحوال الرواة، ومي زوا قيدراتهم القويي ة والضييييعيفية في ضييييب 

ونقدهم ليس باألمر الهي ن الذي يسهل على أي  أحد، يقول ابن أبي حاتم: "ليس نقد الرواة  

 ً   بياألمر الهين، فيإن النياقيد ال بيد أن يكون واسييييع االطالع على األخبيار المرويية، عيارفيا

غراضييهم،  بعوائد الرواة ومقاصييدهم وأ  بأحوال الرواة السييابقين وطرق الرواية، خبيراً 

وباألسييباب الداعية إلى التسيياهل والكذب، والموقعة في الخطأ والغلط، ثم يحتاج إلى أن 

الييدين واألمييانيية والعقييل   في  بلييد؟ وكيف هو  ولييد؟ وبييأي  يعرف أحوال الراوي متى 

والمروءة والتحفظ؟ ومتى شيرع في الطلب؟ ومتى سيمع؟ وكيف سيمع؟ ومع من سيمع؟ 

شيييييوخ اليذين يحيدث عنهم وبليدانهم ووفيياتهم وأوقيات  وكيف كتيابيه؟، ثم يعرف أحوال ال

تحيديثهم وعيادتهم في التحيدييث، ثم يعرف مروييات النياس عنهم ويعرض عليهيا مروييات  

 ً ، هيذا الراوي ويعتبرهيا بهيا، إلى غير ذليك مميا يطول شييييرحيه، ويكون مع ذليك متيقظيا

زه الغضييب، وال  مرهف الفهم، دقيق الفطنة، مالكا لنفسييه، ال يسييتميله الهوى وال يسييتف

يسيييتخفه بادر ظن حتى يسيييتوفى النظر ويبلغ المقر، ثم يحسييين التطبيق في حكمه فال  

 .(1)يجاوز وال يقصر. وهذه المرتبة بعيدة المرام عزيزة المنال لم يبلغها إال األفذاذ "

اد يتتبعون  كميا أن هم  ن في أدق  التفياصييييييل المتعلقية في الراوي،  نظروي   ليذليك نجيد النقي 

  ، ووضيعوا معايير وضيوابطوالمؤثرات التي قد تؤثر على ضيبطه  المحيطة به  الظروف

ا أن يتم  توثيقه و  لقياس ضيييبط الراوي قبول حديثه، أو تضيييعيفه ورد  حديثه، ويمكن فإم 

 توضيح تلك المعايير بما يلي:

 المطلب األول: المعايير المتعلقة بالراوي نفسه:

 وعدالته.عدم االكتفاء بصالح الراوي -1

بيه من  فيالنياقيد قيد يثق في الراوي من جهية عيدالتيه وصييييالحيه في دينيه، وكثرة تعبي ده وتقر 

، ولكن هذا ال يعني التسليم له من جهة ضبطه وحفظه للحديث، وهذا يرجع  هللا عز وجل 

إلى الطبيعية البشييييريية والقيدرات العقليية للراوي، ليذا نجيد في كتيب التراجم كثيرا  من 

عد لهم العلماء من جهة عدالتهم، إال  أنهم ضيييع فوا من جهة ضيييبطهم، مثال   الرواة الذين

 ذلك:

 
 3ص-2، ص1ابن أبي حاتم، مقدمة الجرح والتعديل، ج (1)
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 - ً ن كثر وهمه  مم  صيييالحا ً  الحارث بن عبيد أبو قدامة، قال عنه ابن حبان: " كان شييييخا

 (1)حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا"

زرعة عنه، فقال: كان محمد بن معاوية النيسيييابوري، قال ابن أبي حاتم: "سيييألت أبا - 

 ً ً  شيييييخيا ا قييل: إن  هيذا من حيديثيك، حيد    صييييالحيا ث بيه، يجيئيه إال أني ه كلميا ل ق ن تلق ن، وكلمي 

الرجيل فيقول: هيذا من حيدييث معلى الرازي وكنيت أنيت معيه، فيحيد ث بهيا على التوهم. 

 (2)وترك أبو زرعة الرواية عنه، ولم يقرأ علينا حديثه."

ً الحسيين بن أبي جعفر  الج-   فري، قال عنه أبو حاتم: "ليس بقوي في الحديث كان شيييخا

 ً  (3)، في بعض حديثه إنكار."صالحا

عباد بن كثير، قال ابن أبي حاتم: "سيييألت أبا زرعة عنه، قلت: يكتب حديثه؟ قال: ال، - 

 ً ً  ثم قال: كان شيخا  (4)، وكان ال يضبط الحديث"صالحا

كن مقياسيياً لقبول روايته، ولم يمنع النق اد فنرى من ذلك أن  صييالح الراوي في دينه لم ي 

 من تضعيفه وعدم قبول روايته؛ ألسباب متعلقة في حال الراوي وقدرته على الحفظ.

 القدرة الذهنية:-2

من األمور التي تنب ه إليها علماء الجرح والتعديل وجعلوها معياراً وشييرطاً أسيياسييياً في  

راوي، فاألسيياس أن  الرواة بشيير يتفاوتون في  قبول رواية المحد ث القدرة الذهنية لدى ال

قيدراتهم على الحفظ وضييييبط الروايية، فييأتي المعييار العقلي في قيياس قيدرات هؤالء  

الرواة في ضيييبط الحديث، وقد نرى كثيراً من تعريفات العلماء لمعنى الضيييبط:" أن ال 

؛ فاشييييترطوا    (5)يكون مغف الً غير يقظ وال متقن، لئال يروي من حفظه المختل  فيخطئ"

 يقظة الراوي وإتقانه للرواية، وعدم غفلته أثناء سماعه لئال يرويه على الوهم.

وفي جعل هذا معياراً عقلي ا، وشرطاً في قبول رواية المحد ث دليل على أن  قبول الرواية  

من الراوي لم تكن بتلك الفوضييييى المد عية، بل إن هم فت شييييوا ودق قوا عن أحوال الرواة،  

بحسييب   عن قدراتهم الذهنية في الحفظ واإلتقان حتى تم  تصيينيفهم إلى مراتب  وكشييفوا

 
، 1ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البسيييتي، المجروحين من الضيييعفاء والمتروكين، ط  (1)

 224، ص1هي، دار الوعي، حلب، ج1936

 103، ص8ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (2)

 29، ص3المصدر السابق، ج (3)

 85، ص6ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (4)

م، مكتبة 2003،  1فتح المغيث شيييرح ألفية الحديث، طالسيييخاوي، محمد بن عبد الرحمن،    (5)

 4، ص2السنة، مصر، ج
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فنرى منهم الحيافظ المتقن اإلميام، ومنهم الثقية الميأمون،   نسييييبية ميا حفظيه أو أخطيأ فييه؛

ومنهم الثقية، ومنهم الصيييييدق، ومنهم من يهم؛ فتليك المراتيب أتيت من قيياس العلمياء 

لروايية، وحكموا على حيالهم بنياء على ذليك، لقيدراتهم اليذهنيية ومعرفية ميدى ضييييبطهم ل

 مثال ذلك:

إسيييماعيل بن أبي أويس، قال عنه ابن معين: " ضيييعيف العقل ليس بذلك"، وقال عنه - 

 (1)أبو حاتم: "كان مغف الً"

 - ً يهم في األخبار حتى  الً مغف   طريف بن سيفيان السيعدي، قال عنه ابن حبان: " كان شيخا

 (2) يشبه حديث األثبات"يقلبها ويروي عن الثقات ماال

 - ً يقلب األخبار وال يعلم  مغفالً  وهب بن حفص البجلي، قال عنه ابن حبان: "كان شييييخا

 (3)ويخطئ فيها وال يفهم".

 ومن ذلك أيضاً بيان كثرة وهم الراوي وعدم قدرته على الحفظ:

كثير عبدهللا بن سيييلمة األفطس: قال عنه ابن حبان:  "كان سييييء الحفظ فاحش الخطأ  - 

 (4)الوهم"

، فمع قل ة حديثه  (5)وكميا قييل في ثابت بن قيس أبو الغصيييين أن ه قلييل الحديث كثير الوهم

 إال  أنه كان كثير الخطأ والوهم، فتبي ن للناقد قدرة هذا الراوي في ضبطه.

كما قيس مدى ضيبط جعفر بن الحارث المكن ى بأبي األشيهب، وتبي ن البن حبان أن ه كان 

شييء بعد الشييء ولم يكثر خطؤه حتى يصيير من المجروحين في الحقيقة  اليخطىء في  

 (6)ولكنه مم ن ال يحتج به إذا انفرد وهو من الثقات يقرب"

أن  ذليك لم يكثر منيه فكيان أقرب  أي أن  هيذا الراوي مع وقوعيه في الخطيأ بيالروايية إال   

 للثقة منه إلى الضعيف.

 
 181، ص2ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (1)

 381، ص1ابن حبان، المجروحين، ج (2)

 76، ص3المصدر السابق، ج (3)

 20، ص2المصدر نفسه، ج (4)

 206، ص1المصدر نفسه، ج (5)

 212ابن حبان المجروحين، ص (6)
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بيل وقيد يوصييييف الراوي بيالثقية مع بييان قلية خطئيه، كميا قيال أبو حياتم الرازي عن 

، وكيذليك قوليه في حمياد بن (1)إسييييمياعييل بن جعفر الميديني: " ثقية ميأمون قلييل الخطيأ"

 (2)أسامة: " ال يكاد يخطئ"

قلتيه من الراوي كيان معيياراً حقيقيي ا واقعيي اً    الخطيأ والوهم أووهيذا الميزان في قيياس كثرة 

نجده بكثرة في كتب التراجم يؤك د لنا أن  اشتراط ضبط الراوي ليس بعيداً عن واقع حاله  

ا يجياري قيدراتيه وظروفيه ، فمن خالل قيياسييييهم للرواييات التي وإنميا هو معيياراً عقليي 

ما كان يخطئ فيه يتبي ن لهم ضيبط الراوي    ضيبطها الراوي ومعرفة نسيبتها بالمقارنة مع

 وحفظه لمروي اته.

ة الذهنية:-3  ثبوت القو 

إثبيات كون الراوي ثقية أو ضييييعيف ال يكفي في قبول روايتيه، فيالعلمياء تتبعوا أحوال  

حفظهم   من  تغي ر  أمور  من  عليهم  يطرأ  أن  يمكن  لمييا  وتنب هوا  حييياتهم،  الرواة آلخر 

ة الذهنية لقبول روايته والحكم عليه وضييبطهم للروايات، وكما اشييت ر ط في الراوي القو 

ة الذهنية إلى آخر حياة الراوي، فتلك  بالوثاقة واإلتقان، اشييييت رط أيضيييياً ثبوت تلك القو 

ضه لظرف يطرأ   القدرة الذهنية قد تتغي ر مع الوقت خاصة عند كبر سن  الراوي، أو تعر 

العلمياء ألحوال ا ة من على عقليه وحفظيه، فنرى تتب ع  لرواة وميا يطرأ على تليك القو 

كما أن  هذا التتبع من النق اد يبي ن لنا الحفظ واإلتقان،  نعها وتبعدها  أسييييباب قد تضييييعف

تيه اليذهنيية  تليك  الوقيت اليذي كيان فييه الراوي ثقية ضييييابطياً للحيدييث، ثم  ضييييعفيت فييه   قو 

ته، ثم رد ها   وأصيبح يخلط بين األحاديث، فكان هذا المعيار لقبول رواية الراوي حال قو 

 بعد تأثره وضعفه.

ومن ذلك حين يكبر الراوي في سييين ه، كما حصيييل لخلف بن خليفة حيث قال عثمان بن 

، وكذلك صييالح  (3)أبي شيييبة: هو صييدوق ثقة لكن ه كان خرف فاضييطرب عليه حديثه

مولى التوأمة: "قال ابن أبي مريم سييمعت يحيى بن معين يقول : صييالح مولى التوأمة،  

ثقية، حجية. قليت ليه: إن  ميالكياً ترك السييييمياع منيه. فقيال: إن ميالكيا إنميا أدركيه بعيد أن كبر 

 
 163، ص2ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (1)

 133، ص3المصدر السابق، ج (2)

، 1م، دار السيلفية، بيروت، ج1984،  1ابن شياهين، عمر بن أحمد، تارير أسيماء الثقات، ط  (3)

 78ص
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وخرف، وسيفيان الثوري إنما أدركه بعد أن خرف، فسيمع منه سيفيان أحاديث منكرات، 

 .(1)رف. ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف"وذلك بعدما خ

وقد يكون هذا االختالط بسيبب شيغله في أمور أخرى كالقضياء، كحفص بن غياث: تول ى 

قضيياء الكوفة فقال عنه أبو زرعة : "سيياء حفظه بعد ما اسييتقضييي، فمن كتب عنه من 

يلى: قال أبو حاتم:  ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ل(2)كتابه فهو صيالح، وإال فهو كذا"

" محله الصيدق كان سييئ الحفظ شيغل بالقضياء فسياء حفظه ال يتهم بشيئ من الكذب إنما 

، وشييييرييك بن عبيدهللا الكوفي  (3)ينكر علييه كثرة الخطيأ يكتيب حيديثيه وال يحتج بيه"

القياضييييي:  قيال ابن حجر: "صييييدوق يخطىء كثيرا تغير حفظيه منيذ ولي القضيييياء  

 .(4)بالكوفة"

ف الراوي بسييبب العمى، كما حصييل لعبد الرزاق بن همام حيث ذكر أحمد  أن يضييع أو

بن حنبل أنه عمي في آخر عمره، فكان ي لق ن فيتلق ن، فسيماع من سيمع منه بعدما عمي ال 

، وسيييويد بن سيييعيد: قال  (5)شييييء، وقال النسيييائي: " فيه نظر لمن كتب عنه بأخرة ".

ق ن ما ليس من حديثه، فمن سييمع منه وهو  الحاكم أبو أحمد: عمي في آخر عمره فربما ل

، وأبو بكر بن مالك القطيعي، قال أبو الحسين ابن الفرات: "  (6)بصيير فحديثه عنه أحسين

كيان القطيعي كثير السييييمياع من عبيد هللا بن أحميد، إال أنيه خلط في آخر عمره، وكف   

 .(7)بصره، وخرف، حتى كان ال يعرف شيئاً مما يقرأ عليه"

ل فات العديدة التي اعتنت بجمع الرواة المختلطين وبيان حالهم وأقوال العلماء وهناك المؤ

ال، واالغتبياط بمن رمي  فيهم، ككتياب المختلطين للعالئي، والكواكيب الني رات البن الكيي 

 من الرواة في االختالط البن العجمي وغيرهم.

 
لكتيب م، دار ا1997،  1ابن عيدي، أبو أحميد الجرجياني، الكياميل في ضييييعفياء الرجيال، ط  (1)

 85، ص5العلمية، بيروت، ج

 185، ص3ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (2)

 323، ص7المصدر السابق، ج (3)

، دار الرشيييد، سييوريا، 1986،  1ابن حجر،أحمد بن علي العسييقالني، تقريب التهذيب، ط  (4)

 266ص

م، 1981، 1، طابن الكييال، بركات بن أحمد، الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات  (5)

 272، ص1دار المأمون، بيروت، ج

 252، ص12المزي، تهذيب الكمال، ج (6)

م، دار الغرب اإلسييالمي،  2003،  1الذهبي، أبو عبدهللا محمد بن أحمد، تارير اإلسييالم، ط  (7)

 282، ص8ج
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 ً  لقبول ضيييبط الراوي، إال  والخالصييية في هذا أن  معيار القوة الذهنية معياراً عقلياً مهما

أن ه ال يكفي إلثبات ثقة الراوي في كل األحوال واألزمان، فكان معياراً إضيييافي ا مالزماً 

 لهذا وهو ثبوت تلك القوة الذهنية لقبول رواية الراوي في جميع أحواله وأزمانه.

 معيار االختبار: -4

اد للقوة اليذهنيية ليدى الراوي، ومن ثم تصيييينيفهم إلى مراتيب   على الرغم من قيياس النقي 

متناسييييبة وقدراتهم على الحفظ، إال  أنهم وبعد معرفة قوة ضييييبط الراوي أو ضييييعفه،  

يختبرونه بين الحين واألخرى لقياس مدى ثبوت قدراته على الحفظ وعدم تأثره بشييييء  

ة،الر متابعة، فقد يؤدي إلى ضيعفه ونسييانه للحديث في كل    يراقبون ضيبطه  اوي مسيتمر 

ال يسييل مون لثقتهم وضييبطهم، وصييور اختبار الرواة كثيرة، أختصيير على بيان  ، فحين

 بعض منها: 

ا حفظه، وقد اشييتهر بذلك شييعبة حيث سييمع مرة حديثاً واحداً  -   كثرة سييؤال الراوي عم 

له: ل َم يا أبا بسيييطام؟ قال:    من طلحة بن مصيييرف فكان كل ما مر  عليه يسيييأله عنه، فقال

، وقال أيضيا: "ما رويت عن رجل  (1)"أردت أن أنظر إلى حفظه فإن غي ر شييئا تركته"

 (2)حديثاً إال أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنه عشرة، أتيته أكثر من عشر مرار".

اش، قلب  قلب األحاديث: كما فعل ذلك حماد بن سيلمة مع ثابت البناني وأبان بن أبي عي  - 

عليهم أحيادييث، فنجح في هيذا االختبيار ثيابيت البنياني دون أبيان، يقول حمياد بن سييييلمية:  

 »قلبت أحاديث على ثابت البناني فلم تنقلب، وقلبت على أبان بن أبي عياش فانقلبت«.

ومثل هذا القصيييص المشيييهورة ابن معين، وفضيييل بن دكين، والبخاري في اختبارهم 

ة حفظهم وضبطه  م.ومعرفة قو 

للتأك د من ثبوته على   وهذا فيه داللة قوي ة على نجاعة المحد ثين في قياس ضيبط الراوي 

 ضبطه الذي شهدوه منه.

 المطلب الثاني: المعايير المتعلقة بالظروف المحيطة بالراوي:

، وميا يتغي ر علييه من جهية  هنياك معيايير وضييييعهيا النقياد لمعرفية ضييييبط الراويكميا أن  

البيئة أيضييياً إلى معايير أخرى من حوله قد تؤثر على ضيييبطه، كضيييبطه، فقد نظروا  

 
أبو بكر أحميد بن علي، الكفيايية في علم الروايية، دط، دت، المكتبية    (1) البغيدادي،  الخطييب 

 113، ص1مية، المدينة المنورة، جالعل

م، مكتبية 1987،  1ابن رجيب، عبيد الرحمن بن أحميد الحنبلي، شييييرح عليل الترميذي، ط  (2)

 432، ص1المنار، األردن، ج



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

251 

 

المحيطة بالراوي، وما تعتريه تلك البيئة من ظروف قد تكون سيييبباً واضيييحاً وقوي اً في  

التأثير على ضيبط الراوي، فتنب ه العلماء لذلك، ووضيعوا معايير عقلية تقيس مدى ضيبط  

راوي وقيدرتيه على إتقيان الرواييات من خالل البيئية والمؤثرات التي تحيط بيه، وأكثر ال

(؛  ، ومالزمته لألشخاص ما قد يؤثر على الراوي من حوله أمران: )المكان، واألشخاص

  ى ثالثة معايير رئيسية:لذا يمكن لنا أن نقف عل

 المكاني:المعيار -1

ورحالته التي رحلها في سيييبيل سيييماع  قصيييد بذلك المكان الذي يعيش فيه الراوي،  ي و

الحديث أو التحديث به؛ فال شييييك  أن  المكان الذي يعيش فيه الراوي هي بيئته التي يأخذ 

ة الراوي في حفظيه   ، وكثيراً ميا نرى بعض قيد تيأتي من مكيانيه وبيئتيهمنهيا العلم، وقو 

اد يمي زون بين روا يتيه للحيدييث في  الرواة يتقنون الحيدييث في مكيان دون آخر، فنجيد النقي 

، ويعود ذلك ألسيييباب  ، في حين يرد ون حديثه في مدينة أخرىرواياتهفيقبلون ما  مدينة

منها؛ أن  الراوي قد يتقن حديث بلده لكثرة سيماعه من شييوخه وتحديثه بما يروي، بينما 

نجده ضيعيفاً في أحاديث سيمعها خارج بلده لقل ة سيماعاته، أو لعدم وجود الكتاب إن كان 

فلم يترك العلماء مثل هذا الضابط، وجعلوه معياراً فيروي من حفظه فيخلط،    د عليهيعتم

 أساسياً في قبول رواية الراوي، ومن ذلك:

إسيماعيل بن عي اش بن سيليم الحمصيي صيدوق في روايته عن أهل بلده  ما نراه في سييرة

متقنياً له عارفاً به، ، وكأن  إسييييمياعييل قد حفظ حديث أهل بليده وكان (1)ط في غيرهممخل  

امي اليذي إذا حيد ث عن  فيإذا رحيل إلى بليد آخر لم يضييييبط، ومثليه بقيية بن الولييد الشيييي 

 (2)الشامي ين فهو ثبت، وإذا حد ث عن غيرهم فربما وهم عليهم

 ً حصل  من كتابه، ثم  إذا ارتحل دون كتابه لم يضبط، كما   أو أن يكون الراوي ثقة ضابطا

ل البصييييرة وهو من الثقيات، فقيد كيان يعتميد على كتيابيه في  لمعمر بن راشييييد اليذي نز

الروايية، وحين رحيل إلى البصييييرة لم يكن معيه كتيابيه فحيد ث من حفظيه فغلط، فحكم  

العلمياء  على روايتيه في البصييييرة بياالضييييطراب، وقيد كيان يحيد ث في اليمن من كتيابيه 

حوا أح اديثه باليمن، يقول  فيضبط؛ لذلك نرى العلماء قد ضع فوا أحاديثه بالبصرة، وصح 

اإلميام أحميد رحميه هللا: "حيدييث عبيد الرزاق عن معمر أحيب إلي من حيدييث هؤالء  

 
 109ابن حجر، تقريب التهذيب، ص (1)

 276، ص2ابن عدي، الكامل، ج (2)
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البصييريين، كان يتعاهد كتبه وينظر، يعني باليمن، وكان يحدثهم بخطأ بالبصييرة، وقال  

يعقوب بن شيييبة: سييماع أهل البصييرة من معمر، حيث قدم عليهم فيه اضييطراب، ألن 

 (1)كتبه لم تكن معه."

وكذلك ما قيل في يزيد بن هارون بأن  سيماعه بواسيط أصيح  من بغداد، حيث قال صيالح 

بن أحمد: قال أبي: يزيد بن هارون من سمع منه بواسط هو أصح  ممن سمع منه ببغداد، 

 (2)ن فيرجع إلى ما في الكتب.لق  ألنه كان بواسط ي  

المكيان والبيئية لهيا دور في    وغير ذليك الكثير من األسييييبياب واألمثلية التي تيدل  على أن  

ا نب ه العلماء على ذلك وجعلوه معياراً يقاس فيه ضيبط الراوي   ضيبط الراوي لحفظه، مم 

 في مكان دون مكان.

 معيار الصحبة: -2

ما أن  للمكان أثر في ضيييبط الراوي، فإن  الشييييوخ الذين تلق ى منهم العلم له أثر كبير وك

أيضييياً في ضيييبط الراوي وحفظه، فحين يأخذ الراوي من الثقة القوي المتقن، سييييأخذ  

الحديث صيحيحاً ويرويه صيحيحاً، وحين يكون شييخه ضيعيفاً مغف الً سييأخذ عنه الرواية  

ن يأخذ   على الضيعف ويضيعف لضيعف شييخه، وفي ذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز عم 

" ما رأيت أحدا أحسيين سييوقا للحديث إذا حدث عن الحديث عن الزهري اإلمام الحافظ  

؛ وكيأن  مقولية عمر بن عبيدالعزيز تقول لنيا أن  كيل  من يحيد ث عن الزهري  (3)الزهري"

لما رواه لضييبط  فهو ثقة لثقة الزهري، وكل من يسييمع منه ويروي عنه يكون ضييابطاً  

 الزهري.

عف الراوي ألجل شييييخه الذي   وخالف ذلك إذا نظرنا إلى تضيييعيف الرواة، فقد ي ضييي 

بشيييير بن السييييري    يروي عنه، رغم أن ه قد يكون ثقة في نفسييييه، ومثل ذلك ما قيل في

البصييييري، حين قيال عنيه ابن عيدي: " ليه غرائيب من الحيدييث عن الثوري، ومسييييعر  

ممن يكتيب حيديثيه، ويقع في أحياديثيه من النكرة، ألنيه   وغيرهميا، وهو حسيييين الحيدييث،

 (4)يروي عن شير محتمل، فأما هو في نفسه، فال بأس به."

 معيار المالزمة:-3

 
 677، ص2ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج (1)

 770، ص2المصدر السابق،، ج (2)

 المصدر نفسه  (3)

 125، ص4ابن عدي، الكامل، ج (4)
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ال بيد  وأن يكون للمالزمية دور في قيياس ضييييبط الراوي للروايية، فيالراوي اليذي يالزم 

شيييخه، ويسييمع منه الحديث مراراً وتكراراً، ويكثر من مجالسييته، ليس كمن يسييمع منه 

من الزم شييييخه  ؛ فسيييماع واحدحديثاً واحداً، وال كمن يأتي من بلد آخر ليجلس مجلس  

وتقبل   حتى إن  الراوي يوث ق، أكثر من غيره  لحديثيكون ضيابطاً لوكثرت مجالسيته له  

روايته في هذا الشيير خاصية لكثرة مالزمته له، ومثال ذلك ما قاله أبو حاتم الرازي في  

وراية الزبيدي عن الزهري: " الزبيدي أثبت من معمر في الزهري خاصية، ألنه سيمع 

روايته عن الزهري: " قال  ، وما قاله اإلمام أحمد بن حنبل عن يونس في  (1)منه مرتين"

أحميد سييييمعيت أحيادييث يونس عن الزهري فوجيدت الحيدييث الواحيد ربميا سييييمعيه من 

إذا قدم أيلة نزل على يونس وإذا سييار إلى المدينة زامله    يالزهري مراراً، وكان الزهر

لون رواية المالزم لشييخه على غيره وإن كان ثقة، يقول ابن معين: "  (2)يونس" ، ويفضي 

 (3): هشام الدستوائي أعلم بحديث قتادة مني وأكثر مجالسة له مني".قال شعبة

كما أن  تفردات الراوي إن كانت عن شيييييخه المالزم له فال تعد  انتقاداً للراوي، بل تقبل 

منه لكثرة مالزمته لشييخه فيحتمل منه سيماع حديث لم يسيمعه غيره، ومثل هذا ما نراه 

ن اختلف النق اد بين توثيقه وتضيعيفه، إال  في ترجمة محمد بن عجالن البصيري، و هو مم 

ده بروايات عن حماد بن زيد، فجاء الرد   الذهبي على من  أن  بعضييييهم أنكروا عليه تفر 

هيذا االنتقياد بقوليه: "أبلغ ميا نقموا علييه أنيه ينفرد بيأحيادييث عن حمياد بن زييد وهيذا ال ييدل 

ا يعني أن  ا(4)على لينيه فإنه الزمه مدة" إلمام الذهبي ال يرى بأسيييياً في تفرد ات ابن ، مم 

عجالن عن حماد بن زيد والسيبب في ذلك كثرة مالزمته له، فمن الطبيعي أن يسيمع منه 

يسييييمعيه غيره، ويتفرد بيالروايية عنيه، وكيذليك ميا ذكر في ترجمية الفرييابي شييييير  مميا ل

د بروايات عن الثوري، فقال عنه ابن عدي: صيدوق له إ فرادات عن البخاري، حيث تفر 

 (6)، فأجاب الذهبي: "  ألنه الزمه مدة، فال ينكر له أن ينفرد عن ذاك البحر"(5)الثوري

 
 675ص 2ابن رجب، شرح علل الترمذي، ج (1)

ابن معين، يحيى البغيدادي أبو زكرييا التيارير روايية اليدارمي، دت، دط، دار الميأمون،    (2)

 46، ص1دمشق، ج

 155، ص1ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (3)

أبو عبيدهللا محميد بن أحميد، سييييير أعالم النبالء، ط  (4) م، دار الحيدييث،  2006،  1اليذهبي، 

 499، ص8القاهرة، ج

 469، ص7ابن عدي، الكامل، ج (5)

م، دار المعرفية، لبنيان،  1963،  1اليذهبي، أبو عبيدهللا محميد بن أحميد، ميزان االعتيدال، ط  (6)

 71، ص4ج
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اد مع الرواييات عنيد االختالف خياصييييية، أن هم  وكثيراً ميا نرى من خالل تعيامالت النقي 

حون رواية الراوي المالزم لشييييخه، وجعلوها معياراً عقلي اً إلثبات ضيييبط الراوي   يرج 

وحفظه للرواية، فمتى ثبتت الصييييحبة والمالزمة للراوي مع شيييييخه فحديثه أضييييبط،  

 وأرجح وأصح  من حديث غيره إن اختلفوا في الرواية.

 وأمثلة هذا المعيار في كتب المحد ثين كثيرة، أقتصر على شيء منها: 

 - ً ً   فى أن   بالحديث ورواته يشيك   قال الشيافعي: "ال أحسيب عالما أحفظ لحديث، نافع  مالكا

 (1)من أيوب؛ ألنه كان ألزم له من أيوب"

قال الفضيل بن زياد، قال: سيمعت أبا عبد هللا، وقيل له: حماد بن سيلمة، وحماد بن زيد - 

إذا اجتمعا في حديث أيوب أيهما أحب إليك؟ قال: ما فيهما إال ثقة، إال أن ابن سيلمة أقدم  

 ً اد بن زييد أشييييد ليه معرفية ألنيه كيان يكثر كتيب عن أيوب في أول أمره، وحمي سييييمياعيا

 (2)مجالسته.

اً   وخالصييييية الكالم في هيذا أن  المحيد ثين جعلوا مالزمية الراوي للشييييير معيياراً عقليي 

 وضابطاً مهماً في قبول رواية الراوي، وفي بيان مدى ضبطه للحديث.

 المبحث الثاني: المعايير العقلية في نقد ضبط الكتاب

موا ضيبط الرواة إلى قسيمين؛ الصيدر والكتاب، وكان بي نا في ما سيبق أ ن  المحدثين قسي 

هذا التقسييييم مبنيٌّ على واقع قدرات الرواة في الحفظ واإلتقان، إذ نرى أن  بعضيييهم له  

القيدرة على الحفظ دون الحياجية إلى الكتيابية، بينميا نرى بعضييييهم ال يمكن ليه الحفظ إال 

 يفيارقيه حيال تحيديثيه، وإن تركيه أو ضيييياع عنيه  بكتيابية الحيدييث، فنجيده مالزمياً لكتيابيه ال

 ضعف ولم يعرف التحديث.

ووجود الكتياب بين ييدي الراوي ال يكفي لقبول روايتيه والوثوق بهيا، فليس كيل  روايية  

معت بالتالي قبولها على اإلطالق، بل قد   تروى من كتاب تكون مضيبوطة مكتوبة كما سي 

ش على الرواية فيؤديها الراوي على غير ما هي  يتخل ل الكتاب بعض األمور التي تشييو 

لك نجدهم وضيعوا شيرطاً في ضيبط الكتاب نراه كثيراً في  عليه فيقع في الخطأ؛ ألجل ذ

كتب مصيييطلح الحديث حين تعريفهم لضيييبط الكتاب وهو: " أن يصيييونه صييياحبه عن 

 
، 21م، مركز هجر،  ج2011،  1البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسييييين، السيييينن الكبرى، ط  (1)

 326ص

 260، ص7المزي، تهذيب الكمال، ج (2)
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، من هنيا (1)تطرق الخليل والتزوير والتغيير إلييه من حين سييييمع فييه إلى أن يؤدي منيه"

 يمكن أن ننظر في المعايير التي وضعت في ضبط كتاب الراوي.

 األول: المعايير العقلية المتعلقة في كتاب الراوي نفسه:المطلب 

إذا أراد الراوي أن يعتميد على كتيابيه في الروايية والتحيدييث، فال بيد  وأن يكون هنياك 

 معايير لقبول روايته، ومن ذلك:

  معيار المطابقة-1

ليه    وهيذا من أهم  المعيايير التي يجيب أن تكون في الراوي اليذي يروي من كتيابيه، فال بيد  

أن يكون عيالمياً في كيل روايية مكتوبية في كتيابيه، ضييييابطياً لهيا؛ لئال  ييدخلهيا التغيير أو  

ا  التبديل فيقع حينها بالخطأ فيضيييع ف الراوي ألجل ذلك وترد  روايته، وهذه المطابقة إم 

أن تكون بين حفظ الراوي من صيدره وبين ما هو في كتابه، فإن تطابق كالهما دل  ذلك 

ا أن تكون بين أصيل كتابه ون سيخه، فإن تطابقت الرواية  على ضيبط الراو ي لكتابه، وإم 

ً   الموجودة في أصييل كتابه مع نسييخه دل  ذلك على ضييبطه للرواية ، ونذكر بعض أيضييا

 األمثلة على مطابقة العلماء بين كتب الرواة للتأك د من ضبطهم: 

عن الحسن، وحديث    حيث قال: " كتبت حديث أنس أبان بن أبي عي اشفعله شعبة مع  ما

غي ر  أبان؛ فحتى يتأكد شييعبة من ضييبط (2)الحسيين عن أنس، فدفعتها إليه فقرأها علي" 

ا لم  وبيد ل في كتيابيه ليرى إن الحظ أن  هنياك فرقياً بين ميا حفظيه وبين ميا هو مكتوب، فلمي 

 يالحظ فرقاً وقرأها على شعبة دل  على عدم ضبطه.

قل عن أبي داود أنه قال: سييمعت الحلواني يقول: "أول من أظهر كتابه روح بن وفيما ن  

عبارته حيث قال: "يعني أنهما رويا  عبادة، وأبو أسيامة"، وقد أوضيح الخطيب البغدادي

ميا خولفيا فييه، فيأظهرا كتبهميا حجية لهميا على مخيالفيهميا إذ روايتهميا عن حفظهميا موافقية  

 .(3)لما ف ي كتبهما"

 للرواية التي ظ ن  فيها الخطأ. افلما وافق حفظهما ما روي في كتبهما تأك د ضبطهم

 
 4، ص2السخاوي، فتح المغيث، ج (1)

الخطييب البغيدادي، أبو بكر أحميد بن علي، الجيامع ألخالق الراوي وآداب السييييامع، مكتبية   (2)

 136، ص1المعارف، الرياض، ج

ط  (3) بغييداد،  تييارير  بن علي،  أحمييد  بكر  أبو  البغييدادي،  الغرب 2002،  1الخطيييب  دار  م، 

 401، ص8اإلسالمي، بيروت، ج



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

256 

 

اق له، فلم يلحظ  وكذلك ما حصييييل مع سييييفيان بن وكيع حين د س  في كت  ابه من قبل ور 

اق اسمه قرطة يدخل عليه األحاديث الباطلة فيحد ث   الفرق، يقول ابن حجر:" كان له ور 

 (1)بها سفيان فينبهونه فال يرجع فألجل هذا تركوا حديثه"

وكذلك عبد هللا بن صالح المصري: يقول عنه ابن خزيمة: " كان له جار كان بينه وبينه 

ع الحديث على شيير أبي صيالح ويكتبه بخط يشيبه خط عبد هللا ويرميه  عداوة، كان يضي

 (2)في داره بين كتبه، فيتوهم عبد هللا أن ه خط ه فيحد ث به."

والشيياهد من هذه األمثلة أن  النق اد تنب هوا إلى حفظ الراوي وما في كتابه، وأن  الراوي لم 

ا تبيد ل  الب أكثر من  يسييييتطع حفظ ميا كتبيه في كتيابيه، فكيان يرتكن على الكتيا حفظ، ولمي 

 وتغي ر ما في كتابه لم يستطع التمييز، فدل  على ضعفه وعدم ضبطه لكتابه.

وأما صيور المطابقة بين أصيول الراوي ونسيخه، ما نراه في ترجمة محمد بن محمد أبو 

الحسين الكوفي، حيث قال ابن عدي في ترجمته: " وهذه النسيخة كتبتها عنه وهي قريبة  

حيدييث وكتبيت عيامتهيا عنيه، وهيذه األحيادييث وغيرهيا من المنياكير في هيذه من ألف  

النسييخة وفيها أخبار مما يوافق متونها متون أهل الصييدق وكان متهماً في هذه النسييخة  

، فقد تبي ن البن عدي  (3)ولم أجد له فيها أصييال كان يخرج إلينا بخط طري وكاغد جديد"

لتي وصيل إليها مع أصيله، فوجد أنه ال يوجد  ضيعف أحاديثه حين حاول مطابقة النسيخة ا

 فضع ف أحاديثه من تلك النسخة. لتلك النسخة أصالً 

قال: "رأيت أبا   ونقل العقيلي في ترجمة يعقوب بن كاسب عن زكريا بن يحيى الحلواني

داود السيجسيتاني قد جعل حديث يعقوب بن كاسيب في وقايات على ظهور كتبه، فسيألته  

سييينده أحاديث أنكرناها فطالبناه باألصيييول فدافعنا، ثم أخرجها بعد عنه فقال: رأينا في  

 (4)رة بخط طري، كانت مراسيل فأسندها وزاد فيها"فوجدنا األحاديث في األصول مغي  

وفي االختالف الحياصييييل في حيدييث: " ليس منيا من لم يتغن  في القرآن"، اليذي بروييه  

الليث واختلف فيه؛ فمنهم من رواه عن سيييعد بن أبي وق اص، ومنهم عن سيييعيد بن أبي 

 
م، مؤسيييسييية االعلمي،  1971،  2ابن حجر، أحمد بن علي العسيييقالني، لسيييان الميزان، ط  (1)

 473، ص4بيروت، ج

 441، ص2الذهبي،ميزان االعتدال، ج (2)

 567، ص7ابن عدي، الكامل، ج (3)

السيجسيتاني، أبو داود سيليمان بن أشيعث، سيؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود السيجسيتاني في   (4)

م، عميادة البحيث العلمي بيالجيامعية اإلسييييالميية، الميدينية المنورة،  1983،  1الجرح والتعيدييل، ط

 28، ص1ج
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سييعيد، فسييأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أبا زرعة عن هذا االختالف؟ فقال: »في كتاب 

؛ فحين طابقوا  (1)ولكن لقن بالعراق: عن سيعد« . الليث في أصيله: سيعيد بن أبي سيعيد، 

 بين أصله وما رواه تأك د لهم الراجح من الرواية.

 وهذه المطابقة موجودة بكثرة عند النق اد يحاولون من خاللها قياس ضبط الراوي لكتابه.

 ر المعارضة:يامع-2

ي سييمعها من بأن يقابل الراوي نسييخته بالنسييخة الت  ،ويقصييد بالمعارضيية هنا المقابلة

شييخه؛ لتصيحيحه وإزالة الشيك واالرتياب يجب على من كتب نسيخة من أصيل بعض 

الشيييوخ أن يعارض نسييخته باألصييل، فإن ذلك شييرط في صييحة الرواية من الكتاب 

 (2)المسموع

قال لي أبي: " أكتبت؟ قلت: نعم قال: عارضييت؟ قلت: ال   عروة:لذلك يقول هشييام بن  

ويقول يحيى بن أبي كثير قيال: »من كتيب ولم يعيارض، كيان كمن ،  (3)قيال: لم تكتيب "

 (4)خرج من المخرج ولم يستنج«

 :(5)وأمثلة المعارضة كثيرة، منها

عن بشييييير بن نهيك، قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبته عنه فقرأته عليه فقلت: "  - 

 هذا سمعته منك؟ قال: نعم "

ليه: قيد كتبوا علميك فقيال: " كتبوا؟ فقييل ليه: نعم   عن نيافع، مولى ابن عمر: " أنيه قييل- 

 فقال نافع: فليأتوا به حتى أقومه "

قال أبو بكر يعني الحميدي: »كان سيفيان يحدثنا بحديث الخضير فنكتب بعضيه ويذهب  - 

علينا بعضييه ثم يحدثنا به فنكتب ما سييقط علينا فلما تم كلمناه فيه فحدثنا به ونحن ننظر 

 في الكتاب«

 
 م، 2006،  1ابن أبي حياتم، أبو محميد عبيد الرحمن بن محميد الرازي، عليل الحيدييث، ط  (1)

 124، ص1مطابع الحميضي، ج

 275، ص1الخطيب البغدادي، الجامع ألخالق الراوي، ج (2)

الرامهرمزي، أبو محمد الحسييين بن عبد الرحمن، المحدث الفاصيييل بين الراوي والواعي،    (3)

 544هي، دار الفكر، بيروت، ص1404،  3ط

 المصدر السابق (4)

 134، ص2الخطيب البغدادي، الجامع ألخالق الراوي، ج (5)
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ا أن يحرص الراوي نفسيه على عرض ما في كتابه على كتاب شييخه لتصيحيحه، أو   فإم 

أن يحرص الشيير نفسيه على تقويم نسير طالبه، وفي كال األمرين ضيبط للكتاب ومنعه  

 من التحريف أو الخطأ.

 معيار السؤال:-3

وذلك من خالل سيييؤال الراوي نفسيييه مباشيييرة عن كتابة الحديث؛ ليتأكد من ضيييبطه،  

 ومثاله: 

ً "عبد الرحمن:    قال سيليمان بن حرب بأحاديث عن جرير الرازي، فقلت   ولقد حدثنا يوما

له: أين كتبت يا أبا أيوب عن جرير الرازي؟ قال: بمكة أنا وعبد الحمن وشياذان، أخرج  

 (1)."إلينا جرير كتابا فدفعه إلى عبد الرحمن وإلى شاذان فهذه األحاديث انتقاؤهما

ار بن عطيية ينقيل الخطييب البغيدادي كالم محميد بن بكي  وفي ترجمية محميد بن الفضييييل  

 ً وقال   حيث قال:" سييمعنا من قيس بن الربيع ومحمد بن الفضييل بن عطية، ببغداد قديما

محميد بن عمر حيدثني محميد بن سييييليميان بن محبوب أبو عبيد هللا، قيال: قيالوا لمحميد بن 

بغيداد وقيدم علينيا عيسييييى الميدائني: أين كتبيت عن محميد بن الفضييييل بن عطيية؟ قيال: ب 

 (2)المدائن فسمعنا منه".

 المطلب الثاني: المعايير المتعلقة بالظروف التي أحاطت كتب الراوي

قد بي نت في المطلب السييابق كيف حاول العلماء وضييع الضييوابط والمعايير المناسييبة 

ألحوال الرواة أنفسييييهم حين تحيديثهم من كتبهم، وكيف مي ز النقي اد بين الضييييابط لكتابه 

وبين من لم يضيبط، إال  أن  تلك الضيوابط قد تتعل ق أحياناً بأمور طارئة طرأت على كتب 

لذا فإن نا نجد النق اد تتبعوا تلك  ا ويؤثر على ضيييبط الراوي لكتابه؛فيتغي ر ما فيهالراوي،  

األحوال وحاولوا وضييييع المعايير العقلية التي يقاس فيها ضييييبط الراوي بعد الظروف  

 والمخاطر التي أث رت على كتب الرواة، ومن ذلك:  

ه يتلف بسييييبيب الغرق، ومثياليه أبو بكر بنأن   مياليك   يرتكن الراوي على كتيابيه إال  أني 

القطيعي: قال عنه أبو بكر الباقالني: " كان شييييخاً صيييالحاً وكان ألبيه اتصيييال ببعض 

السييالطين، فقرئ البن ذلك السييلطان علي عبد هللا بن أحمد " المسييند "، وحضيير ابن 

 
 184، ص8الخطيب البغدادي، تارير بغداد، ج (1)

 248، ص4المصدر السابق، ج (2)
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مالك سيييماعه، ثم غرقت قطعة من كتبه بعد ذلك، فنسيييخها من كتاب ذكروا أنه لم يكن 

 (1)ك، وإال فهو ثقة.سماعه فيه، فغمزوه ألجل ذل

ه بعيد أن غرقيت قطعية من كتبيه  ح بيذليك البياقالني إال  أني  فيالقطيعي رغم ثقتيه كميا صيييير 

 حاول نسخها من كتاب لم يكن له سماع فيه فغمزه العلماء بسبب ذلك.

وكيذليك لمن احترقيت كتبيه كميا حصييييل مع عبيد هللا بن لهيعية، قيال عنيه عمرو بن علي:  

نيه قبيل ذليك مثيل ابن المبيارك وعبيد هللا بن يزييد المقري  "احترقيت كتبيه، فمن كتيب ع

؛ فقد مي ز النق اد ضيييبط ابن لهيعة قبل  (2)أصيييح  من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب "

احتراق كتبه وبعد ذلك، حيث من يروي عنه قبل احتراقها فروايته صيحيحة، ولم يكتفوا 

كتبه، قال إسييحاق بن عيسييى: "احترقت  بذلك بل بعضييهم بي ن السيينة التي احترقت فيها 

، بذلك يسييهل معرفة ما ضييبطه ابن لهيعة وما لم  (3)كتب ابن لهيعة سيينة تسييع وسييتين"

 يضبطه.

أو أن يي دس  في كتبيه ميا ليس منهيا  رغم أن كتيابيه صييييحيح، وهو كيذليك في إبراهيم بن 

ن قد سيمع عصيمة: وهذا الرجل من مشياير الحاكم قال في تاريخه: أدركته وقد شياخ وكا

أباه وغيره قبل الثمانين ومئتين، وكانت أصيوله صيحاحاً وسيماعاته صيحيحة، فوقع إليه  

اقين فزاد فيها أشيياء قد برأ هللا أبا إسيحاق منها" ح الحاكم بصيحة  (4)بعض الور  ، فقد صير 

.  كتابه وسماعاته إال  أن ه تغي ر بعد التدخل والدس 

النقاد في قياس ضييييبط الراوي لكتابه، ومراعاتهم والشيييياهد من هذا كل ه بيان مدى دقة  

للظروف التي تطرأ عليهيا، فلم يكن حكمهم على كتبهم بيالصييييحية أو الضييييعف على 

اإلطالق، بل نظروا وتتبعوا لحال الرواة وما يحيطهم من مؤثرات تؤثر في ضييييبطهم،  

في كتاب وال  على أنها مسيييجلة   كما أن هم لم يكتفوا بقبول الرواية المكتوبة على اإلطالق

الكتيب من التصييييحيف    تليك  تنب هوا لميا قيد يقع في  الحفظ، بيليمكن تغييرهيا بخالف  

ض إلييه من مخياطر تؤدي إلى تلفهيا، ووالتحريف  ك من األمور التي ميا إلى ذليوميا تتعر 

 قد ت ضعف من ضبط الراوي لكتابه.

 

 
 116، ص15الخطيب البغدادي، تارير بغداد، ج (1)

 147، ص5ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج (2)

 493، ص15المزي، تهذيب الكمال، ج (3)

 317، ص1سان الميزان، جابن حجر، ل (4)
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 الخاتمة:

 في نهاية البحث توصلت إلى النتائج اآلتية:

راوي حفظاً وكتابةً مبنيٌّ على أسيس علمية وعقلية موافقة لواقع أحوال  قياس ضيبط ال- 1

 الرواة، ولم يكن النقد يعتمد على الشكل الخارجي فحسب.

لم يكن النقد المتعلق بضييييبط الرواة فوضييييوي  أو مذهبي، بل أثبتت الدراسيييية مدى  - 2

على ضبط   موضوعية ذلك النقد من خالل ما ذكرته من معايير كانت األساس في الحكم

 الرواة.

المعايير التي وضيعها العلماء لنقد ضيبط الرواة، كانت شياملة لحال الراوي نفسيه، أو  - 3

 ما يحيطه من ظروف تؤثر على ضبطه.

اد للراوي الثقية أو للروايية المكتوبية، بيل كيان هنياك معيايير لكيل  منهميا  - 4 لم يسييييل م النقي 

 التي تؤثر على الرواية المكتوبة.  يراعى من خاللها بشرية الراوي الثقة، والمؤثرات

 

 المصادر والمراجع: 

أبي داود لشمام أحمد في جرح الرواة    الشيييباني، سييؤاالت  عبد هللاأحمد بن حنبل، أبو - 

 هي مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.1616، 1وتعديلهم، ط

 م، مركز هجر.2011، 1البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، ط- 

هيييي، مكتبة الرشد،  1407، 1طرسالة في أصول الحديث، علي بن محمد، الجرجاني،  - 

 الرياض.

م، دار  1952،  1والتعيدييل، ط، عبيد الرحمن بن محميد الرازي، الجرح  ابن أبي حياتم- 

 إحياء التراث، بيروت.

م، 2006،  1ابن أبي حياتم، أبو محميد عبيد الرحمن بن محميد الرازي، عليل الحيدييث، ط- 

 مطابع الحميضي.

ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البسيييتي، المجروحين من الضيييعفاء والمتروكين، - 

 دار الوعي، حلب.هي،  1936، 1ط

م، مؤسيسية االعلمي، 1971، 2ابن حجر، أحمد بن علي العسيقالني، لسيان الميزان، ط- 

 بيروت.

، دار الرشييييييد، 1986،  1بن علي العسييييقالني، تقرييب التهيذييب، ط  دحجر، أحميابن  - 

 سوريا.
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م، دار الغرب  2002،  1الخطييب البغيدادي، أبو بكر أحميد بن علي، تيارير بغيداد، ط- 

 بيروت.اإلسالمي، 

الخطييب البغيدادي، أبو بكر أحميد بن علي، الكفيايية في علم الروايية، دط، دت، المكتبية - 

 العلمية، المدينة المنورة.
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 المنار، األردن.

السيييجسيييتاني، أبو داود سيييليمان بن أشيييعث، سيييؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود    - 
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بني  التكافؤ املادي، والفكري، والعمري

 يف االستقرار األسري الزوجني، وأثره
 إعــــــــداد: 

 على. أ.د / جمال محمد يوسف 

أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات  

 – جامعة األزهر  -بسوها  

 م ( 2022هـ 1443)   العربية.جمهورية مصر  

gamal01002705634@gmail.com 
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  الزوجين، لقد أسس اإلسالم األسرة وفق نظام يسود فيه جو المحبة والمودة واأللفة بين  

بعيدا عن أعاصير   والوجداني،والسكن النفسي   الروحي،ينعم في ظلها الزوجان باألنس 

خاصة،  أوالها المشرع الحكيم عناية    الشقاق، ولذلك  النزاع، وأمواج  الخالف، وتيارات

وبناها على أسس وثوابت   والتكريم؛بسياج منيع من الرعاية والعناية واالهتمام  فأحاطها

صيانة لها من كل ما قد يتسلل    األكمل؛وتأدية وظيفتها على الوجه    استقرارها،تضمن  

 السامية. عن مقاصدها  بها، وتخرجهاإليها من عوائق وإشكاالت تفتك 

مقصدها  وم وتخرجها عن  األسرة  تعوق  التي  المعاصرة  العوائق  تلك  بين    السامي: ن 

 عمريا وماديا وفكرياً.    الزوجين التفاوت بين

الفارق إن  والفكري  العمري   حيث   االنسجام عدم إلى يؤدي الزوجين، بينوالمادي 

الزوجية   والخالفات المشاكل من الكثير يؤدي إلى حدوث بينهما وهذا بدوره  والتفاهم،

 المجتمع.التي تفضي في النهاية إلى حدوث الطالق وانهيار األسرة التي هي أساس 

،  يقية والنظرية في حياتنا اليوميةوبما أن طبيعة الحياة الزوجية ، موضوع له قيمته التطب 

 الد هذه لما له من آثار ونتائج خطيرة على صعيد األسرة وأفرادها والمجتمع ؛ جاءت

 الزوجين عمريا ، ومادياً ، وفكرياً ؛ حفاظا على أهمية التكافؤ بين الضوء إللقاء راسة

التفكك واالنهيار ، فإن الزواج الزوجية العالقة على الزواج   هو الناجح وحمايتها من 

ً  فيه يتكافأ الذي ً  الزوجان عمريا ، وماديا  وثقافياً ؛ ألن  الكفاءة في هذه األمور وفكريا

ا االستقرار  على  الطالق تساعد  انتشار  من  وتحد   وانعكاساته المجتمعات في  ألسري 

 .والمجتمع واألزواج األطفال على السلبية

المادي    المفتاحية:الكلمات   الفكري    - األسرة    -التكافؤ    –   االستقرار األسري  –التكافؤ 

 الطالق. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الزوجين ،وأثره في االستقرار األسري () التكافؤ المادي ،والفكري ،والعمري بين 

(1) . 

سبحانه     - الحمد هلل الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا  –الحمد هلل رب العالمين  

جل شأنه    - شرع الزواج وجعله مظهرا من مظاهر وحدانيته وآية من آياته الباهرة قال  

ن  أَن ف     -  ن  آيَات ه  أَن  َخلََق لَك م  م  َمةً  : ) َوم  ك ن وا إ لَي َها َوَجعََل َبي نَك م  َمَود ةً َوَرح  َواجاً ل تَس  ك م  أَز  س 

وَن ] ٍم َيتَفَك ر   والصالة والسالم على إمام المتقين وخاتم النبيين    (2)إ ن  ف ي ذَل َك آَلياٍت ل قَو 

سيد    سيدنا محمد ، رسول الرحمة والهدى الذي نشر الرحمة والتراحم بين الناس فكان

الرحماء وإمام الحكماء بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا  ومعلما وناصحا ألمته ومبينا لكل  

ما جاءنا في التشريع من أحكام  وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم  

 وبعد،    الدين. 

تكوين و صرحها،فلقد رغ ب دين اإلسالم في الزواج لبناء كيان األسرة المسلمة، وإقامة 

فرغب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين والخلق والمنبت    أركانها،قواعدها، وإشادة  

كما حث على إنكاح من تتحقق فيه الكفاءة في    المؤمنة،لكونها دعامة األسرة    الحسن؛

وظل أسرة صالحة    رغيدة،وما ذاك إال لتنشأ األسرة في كنف حياة    وأمانته،دينه وخلقه  

  سعيدة،

 الزوجين،فقد أسس اإلسالم األسرة وفق نظام يسود فيه جو المحبة والمودة واأللفة بين  

بعيدا عن أعاصير   والوجداني،والسكن النفسي   الروحي،ينعم في ظلها الزوجان باألنس 

خاصة،  أوالها المشرع الحكيم عناية    الشقاق، ولذلك  النزاع، وأمواج  الخالف، وتيارات

وبناها على أسس وثوابت   والتكريم؛بسياج منيع من الرعاية والعناية واالهتمام  فأحاطها

صيانة لها من كل ما قد يتسلل    األكمل؛وتأدية وظيفتها على الوجه    استقرارها،تضمن  

 السامية. ا عن مقاصده بها، وتخرجهاإليها من عوائق وإشكاالت تفتك 

مقصدها   وتخرجها عن  األسرة  تعوق  التي  المعاصرة  العوائق  تلك  بين    السامي: ومن 

المادي والفكري والعمري   ماديَاً وفكريًاً وعمريا ً، حيث إن الفارق  الزوجين التفاوت بين

 
أسيتاذ ورئيس قسيم الفقه المقارن في كلية الدراسيات   –( إعداد أ. د / جمال محمد يوسيف علي 1)

جمهورية مصر العربية. بريد إلكتروني:    –جامعة األزهر    –اإلسالمية والعربية للبنات بسوهاج  

(gamal01002705634@gmail.com.) 

 الروم.( من سورة 21( اآلية رقم )2)
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 يؤدي إلى حدوث بينهما وهذا بدوره  والتفاهم، االنسجام عدم إلى يؤدي الزوجين، بين

إلى حدوث الطالق وانهيار    في النهايةالزوجية التي تفضي   والخالفات مشاكلال من الكثير

 المجتمع.األسرة التي هي أساس 

بين    يعد:  منه  الموضوع، والهدفأهمية   المادي والفكري والعمري  التكافؤ  موضوع 

إذ يمس جوهر حياتنا فيما   الحالي؛الزوجين من الموضوعات المهمة والبارزة في وقتنا  

حيث فرضه واقعنا المعاصر؛ نظرا لتغير األعراف    واالجتماعية،يتعلق بالناحية األسرية  

 واألزمان.بين الناس بتغير األمكنة 

لزوجية ، موضوع له قيمته التطبيقية والنظرية في حياتنا اليومية  وبما أن طبيعة الحياة ا

 الد  هذه ؛ لما له من آثار ونتائج خطيرة على صعيد األسرة وأفرادها والمجتمع ؛ جاءت

 على الزوجين ماديَاً وفكريًاً وعمريا ً ؛ حفاظا على أهمية التكافؤ بين الضوء إللقاء  راسة

 الزواج الذي هو الناجح تفكك واالنهيار ، فإن الزواجوحمايتها من ال الزوجية العالقة

ً  فيه يتكافأ ً  الزوجان ، ماديا تساعد  وثقافيا وعمريا ؛ ألن  الكفاءة في هذه األمور وفكريا

 السلبية وانعكاساته المجتمعات في على االستقرار األسري ،وتحد من انتشار الطالق

فنظرا   واألزواج األطفال على هذا  والمجتمع،  في  بالكتابة  أسهم  أن  أردت   : لذلك 

الموضوع األسري ، وجاءت دراسته تحت عنوان : ) التكافؤ المادي والفكري والعمري  

 بين الزوجين وأثره في االستقرار األسري (. 

عند كتابتي في هذا الموضوع أن أتبع    - مستعينا باهلل تعالى    -حرصت    :البحث منهج   

وذل االستقرائي  العلمي  من  المنهج  البحث  موضوع  بمادة  المتعلقة  المعلومات  بتتبع  ك 

عند   وذلكمظانها  لكل    العلماء،  مفهومة  سهلة  المنهج    قارئ،بلغة  على  اعتمدت  كما 

 النقل.مراعيا في كل ذلك أمانة  العلماء،المقارن في المسائل الخالفية التي اختلف فيها 

وخاتمة  ومبحثين، مقدمة، إلى:اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن أقسمه  :البحث خطة 

 كما يلي:

الكتابة  منه، ومنهج البحث، والهدفتحدثت فيها عن أهمية موضوع  المقدمة: أوالً:

 .  فيه، وخطته

اعتبارها، محل اعتبار الكفاءة في عقد النكاح، ووقت  األول: المبحث  :ثانيا 

 مطلبين: ويشتمل على  ،وخصالها

 النكاح.محل اعتبار الكفاءة في عقد  األول:المطلب 

 المعتبرة. الزواج وخصالهاوقت اعتبار الكفاءة في عقد  الثاني:المطلب 
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  الزوجين، ودوره بين    المادي، والفكري، والعمريأهمية التكافؤ    الثاني:المبحث    :ثالثا

   مطالب:على ثالثة  األسرة، ويشتملفي استقرار 

 األسرة. التكافؤ المادي بين الزوجين وأثره في استقرار  األول:المطلب 

 األسرة. التكافؤ الفكري والعلمي بين الزوجين وأثره في استقرار   الثاني:المطلب 

 األسرة. التكافؤ العمري بين الزوجين وأثره في استقرار  الثالث:المطلب 

التي توصلت إليها في هذا البحث    والتوصياتالنتائج،  وتشتمل على أهم    الخاتمة:  :رابعا 

 والمراجع. مزيلة بفهرس المصادر  

 ، ووقت اعتبارها ، وخصالها   (1) المبحث األول : محل اعتبار الكفاءة في عقد النكاح 

وبقاء الجنس    واستئناسها،وحتى تتحقق مقاصد النكاح وأغراضه السامية من سكن النفس  

وحتى تتحقق هذه   األغراض،والحفاظ عليه وعمارة األرض وغير ذلك من    البشري،

 اختيار في  للرجل الحق  اإلسالمية الشريعة فقد أعطت  فيه، ينبغي مراعاة الكفاءة    الغاية،

 الزوج اختيار فلها  للمرأة الحق نفس ومنحت معها،نفسه   وترتاح إليها يسكن التي زوجته

 .ى جانبهإل أحوالها وتستقر معه تسعد الذي

 
 : فيقال ،  ، والمناظرة ، والمسيياواة المماثلة  :منها عدة معان على اللغة في الكفاءة تطلق  (1)

وهي  النكاح في الكفاءة ومنه النظير والمسياوي ،  ،والكفء هو له مسياو أي : لفالن،  كفء فالن

لسيان العرب البن ذلك. ينظر:  ودينها ،وغير ونسيبها في حسيبها للزوجة مسياويا الزوج يكون أن

، وميا بعيدهيا ط: دار صييييادر، بيروت، والمحكم والمحيط األعظم البن سييييييدة 1/139منظور  

، وميا بعيدهيا ط: دار الكتيب العلميية، بيروت، وتياج العروس من جواهر القياموس للزبييدي  7/92

 ، وما بعدها ط: دار الهداية.1/389

رجيل للمرأة دفعيا للعيار في أمور ويقصييييد بيالكفياءة بين الزوجين كمصييييطلح فقهي: مسيييياواة ال

مخصييوصيية كالحسييب والنسييب والدين وغير ذلك على خالف بين الفقهاء في تحديدها. ينظر : 

ط : دار الكتيب العلميية ، بيروت   1/500مجمع األنهر في شييييرح ملتقى األبحر لشيييييخي زادة  

وت ،وحاشية  ط : دار المعرفة ، بير  3/137م ( ،والبحر الرائق البن نجيم  1998  -هيييي 1419)

،وما بعدها ط : إحياء الكتب العربية لعيسييى الحلبى ،وشييرح  2/248الدسييوقي والشييرح الكبير 

ط :   3/330ط : دار الفكر ، وإعانة الطالبين للدمياطي   3/205الخرشيييي على مختصييير خليل 

ط : دار الفكر ، بيروت ،والمغني البن  3/165دار الفكر ،ومغني المحتاج للخطيب الشييييربيني  

،وميا بعيدهيا ط : دار  5/67ط : دار الفكر ، بيروت ،وكشيييياف القنياع  للبهوتي   7/374دامية   قي

ط : دار الكتيب     4/54الفكر، بيروت ،والفقيه على الميذاهيب األربعية  لعبيد الرحمن الجزيري  

 م (.1987 –هي 1408الطبعة األولى )  -القاهرة   –دار الريان للتراث   –بيروت  –العلمية  

عض العلمياء المعياصييييرين بيأنهيا : تحقيق المسيييياواة بين الزوج وزوجتيه في أمور كميا عرفهيا ب

اجتماعية من أجل توفير اسييييتقرار الحياة الزوجية ، وتحقيق السييييعادة بين الزوجين ، بحيث ال 

تعير المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسيييب العرف. ينظر : الفقه اإلسيييالمي وأدلته للدكتور : وهبة  

لألسييتاذ : على حسييب هللا   –: دار الفكر ،والزواج في الشييريعة اإلسييالمية  ط   9/216الزحيلي  

 م ( .1996 –هي 1416الطبعة الثانية )  – 118صي ي
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 المرأة عند اختيار مراعاتها  ينبغي من األمور التي   الزواج كانت الكفاءة في  ثم:ومن  

وتوفير بين والتقارب التآلف تحقق ألن لزوجها؛  والتفاهم االنسجام أسباب الزوجين 

 العالقة على للحفاظ الزوج، وذلك اختيار عند الكفاءة أوصاف مراعاة إلى يعود بينهما،

 وبالتالي والرحمة، المودة متماسكة تحكمها أسرة وبناء  عالقة، تضاهيها ال التي الزوجية

والحديث في هذا المبحث    متماسكة،وقوية  متينة   أركان مبني على متماسك بناء مجتمع

 المطلبين:ينتظم في هذين 

 محل اعتبار الكفاءة في عقد النكاح   األول:المطلب 

لقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الكفاءة بين الزوجين تعتبر في جانب الرجال للنساء ، و  

ليس في جانب النساء للرجال ، فالجانب الذي تعتبر فيه الكفاءة في عقد الزواج هو جانب  

ا للمرأة التي يريد زواجها  وذلك بأن يكون الرجل مكافئ الزوج فقط باتفاق جمهور الفقهاء ،  

في صفات معينة وال يكون أقل منها في هذه الصفات ، وال تعتبر هذه الصفات في جانب  

  . (1)   المرأة ، فال يراعى أن تكافئه فيها ، بل يجوز أن تكون أقل منه منزلة

تَف َرَشة،ألن المرأة هي  س  والمرأة الشريفة تأبي أن تكون فراشا للدنيء حيث إنها ت عَي ر  الم 

ش،بخالف الرجل فإنه    وأولياؤها،به هي   تَف ر  س  هو    وال يعير  الفراش،فال تهينه دناءة    م 

 وال أولياؤه إذا كانت زوجته غير كفء له.  

ف  بشرف أبيه ال بشرف أمه ؛ حيث إن نسبه يكون إلى أبيه ،  وليس إلى  وألن الولد َيش ر 

( ، فقد تزوج ممن ال تكافؤه ، وال مكافئ له  أمه ، وال أدل على ذلك من فعل النبي )

( ( من العرب ، فقد تزوج صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت ، وتسرى )  ) 

 
ط : دار الكتاب العربي ، بيروت ، الجامع الصغير   2/320ينظر : بدائع الصنائع  للكاساني   (1)

هيييييي( ، والبحر الرائق  1406)األولى    –بيروت    –، ط : عالم الكتب   1/175لمحمد بن الحسين 

  –، وميا بعيدهيا ط : دار الفكر    3/313، وفتح القيدير شييييرح الهيدايية للكميال بن الهميام    3/137

، وإعانة الطالبين    3/205، وشرح الخرشي 249/ /2بيروت ،وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 

مرداوي  ،و اإلنصييييياف في معرفية الراجح من الخالف لل  3/165، ومغني المحتياج    3/330

،وما  5/67وكشيييياف القناع    7/374ط : دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،والمغني    8/109

 بعدها .
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( : ) تنكح ( فيما رواه عنه أبو هريرة )، وهذا ال يتعارض مع قوله )    (1) باإلماء  

؛   (2)المرأة ألربع لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك( 

ألن هذا الحديث هو إخبار لما يدعو الرجال إلى الزواج من النساء وهو أحد هذه الصفات  

ا  ( على اختيار ذات الدين إذا وجدت فال يحيد عنها اإلنسان إذالنبي )  –األربع فحثهم  

وجدها ، فأهم هذه الصفات التي ترغب في الزواج من المرأة هي صفة الدين والصالح  

(3)   . 

وبذلك تكون الكفاءة في الزواج حقا للمرأة معتبرا في جانب الرجل ، فينبغي للزوج أن  

ولكن    ، غيرها  دون  فقط  للزوجة  خالصا  ليس  الحق  هذا  ولكن   ، لزوجته  كفؤا  يكون 

، ولذلك يكون لهم حق االعتراض على عقد النكاح إذا أراد غير يشاركها فيه أولياؤها  

الكفء الزواج منها ، أو يكون لهم الحق في فسر العقد إذا كان الزوج ال يكافؤها ، ولو  

لم يكن لهم الحق في هذه الكفاءة المعتبرة في جانب الزوج لم يكن لهم حق االعتراض  

 . (4) على العقد أو فسخه بعد انعقاده 

 وخصالها المعتبرة    الزوا ،وقت اعتبار الكفاءة في عقد  الثاني:ب المطل 

فهو وقت إنشاء العقد ، فإذا كان    :  بالنسبة للوقت الذي تعتبر فيه الكفاءة بين الزوجين

الزوج كفؤا لزوجته في األوصاف المعتبرة في الكفاءة كان عقد الزواج صحيحا الزما ،  

 .  (5) ألن الكفاءة شرط إلنشاء عقد الزواج وليست شرطا لبقائه 

 
  2/320الصيييينيائع    ط : المطبعية الخيريية ،و بيدائع  1/11ينظر : الجوهرة النيرة للحيدادي    (1)

ط : المكتب اإلسييالمي ،  7/51،والمبدع البن مفلح    5/68، وكشيياف القناع    7/374،والمغني  

 بيروت .

ح    5/1958كتاب النكاح ، باب : األكفاء في الدين    -متفق عليه بلفظه : صيييحيح البخاري   (2)

، باب : بيروت ، وصييييحيح مسييييلم ، كتاب الرضيييياع   –( ط : دار ابن كثير واليمامة  4802)

 بيروت . –( ط : دار إحياء التراث العربي 1466ح ) 2/1086استحباب نكاح ذات الدين  

،وما بعدها  ط : دار المعرفة   9/135ينظر : فتح الباري شيرح صيحيح البخاري البن حجر   (3)

بيروت ،وسييييبيل    –، وما بعيدها ط : دار الجييل    6/232بيروت ، ونييل األوطار  للشييييوكاني   –

 بيروت. –ط :  دار إحياء التراث العربي  3/111صنعاني  السالم  لل

  –، وما بعيدها  ط : دار الفكر   3/84، وحاشيييييية ابن عابدين    3/137ينظر : البحر الرائق    (4)

الدار البيضيياء ،وحاشييية   –ط : دار الرشيياد الحديثة    3/460بيروت ، ومواهب الجليل للحطاب  

 . 5/67، وما بعدها ،وكشاف القناع  7/371،والمغني  2/249الدسوقي والشرح الكبير  

ط : دار الكتاب    2/128،وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه    3/139ينظر : البحر الرائق    (5)

،وحاشييية الدسييوقي والشييرح الكبير   3/300اإلسييالمي ،وفتح القدير شييرح الهداية البن الهمام 

دار الفكر ، بيروت ،والمغني  ط :    311،وميا بعيدهيا ،ونهيايية الزين لمحميد الجياوي/  2/248

 ط : مكتبة المعارف بالرياض . 2/147،وما بعدها ، ومنار السبيل البن ضويان   7/371
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روابط يجب وصلها،   االبتداء لقطعتألن الكفاءة لو اعتبرت في البقاء كما اعتبرت في  

وذلك من أسمى   والرخاء،وماتت عواطف الوفاء في الشدة    رعايتهم،د تجب  وضاع أوال

ألن    حرجاً شديداً،كما أن في اشتراط دوام الكفاءة وبقائها    الكريمة،الصفات اإلنسانية  

فيلزم على اعتبار استمرارها فسر عقود كثيرة وال    نادر،بقاء الشخص على حالة واحدة  

 يخفى ما في ذلك من

 .  (1) الضرر  

الزواج وذلك    وعليه:  بعد عقد  للتغير والتخلف  القابلة  تخلف وصف من األوصاف  إذا 

  الحال، والغنىواالستقامة وصالح  كالحرفة،

 . (2) النكاحواليسار ، والسالمة من العيوب ، فهذا ال يؤثر في لزوم عقد 

فإذا كان الزوج تَق ي ا ومعروفا بالتقوى والصالح وقت عقد النكاح ، ثم تغير حاله بعد العقد 

وأصبح غير تقي وانحرف عن طريق التقوى ، والصالح واالستقامة ، أو كان صاحب  

مهنة ، أو حرفة شريفة ، ثم أصبح دون عمل ، أو كان صاحب مال وقادرا على اإلنفاق  

بح بال مال وعجز عن اإلنفاق ، فإن هذا ال يؤثر على عقد النكاح وال يصبح ، ثم أص

العقد قابال للفسر ، بل يبقى الزما كما كان ؛ ألن الزواج قد ثبت بتحقق الكفاءة عند إنشاء  

العقد ، فال يجوز فسخه بهذه األمور الطارئة أو العارضة عليه ؛ لعدم استقرار أحوال  

 والكسب والعدم وغير ذلك ، ألن دوام الحال من المحال .   الناس بين الغنى والفقر

كما أن بقاء الزوجة مع زوجها الذي تغير حاله من غنى إلى فقر أو أصبح بال عمل أو 

 وظيفة أو مهنة ، فهذا ال يترتب عليه كبير ضرر ، وال عار يلحق بالزوجة إن بقيت مع 

 
   ،وما بعدها ط :54/ 1ينظر : شيييرح األحكام الشيييرعية في األحوال الشيييخصيييية لألبيانى    (1)

حسب هللا  هيي ( ،والزواج في الشريعة اإلسالمية لألستاذ/ على1329علي سكر بمصر )  مطبعة

/124. 

  2/317،وما بعدها  ط : دار المعرفة ،و بدائع الصينائع   5/22ينظر : المبسيوط للسيرخسيي    (2)

، وما بعدها ، و مواهب الجليل للحطاب ،ومعه التاج    2/248،وحاشيية الدسيوقي والشيرح الكبير  

صييييياف  ،واإلن  3/164، ومغني المحتياج    3/330،وإعيانية الطيالبين    3/460واإلكلييل للمواق  

  –ط : دار اآلفياق الجيدييدة    10/24،والمحلى البن حزم    7/371،وميا بعيدهيا ،والمغني    8/105

بالقاهرة ، وشرائع    –ط : دار الكتاب اإلسالمي    4/48بيروت ، و البحر الزخار البن المرتضيى  

 ط : مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان. 2/243اإلسالم للحلي  
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زوجها بعد تَغَيُّر حاله ، بل يعتبر ذلك دليال على وفائها لزوجها ، وصبرها على تحمل 

 .  (1)الضرر ، ورضاها بحكم القدر فعليها أن تصبر وتتقبل الواقع بصدر رحب 

  الفقهاء، منها ما هو محل اتفاق بين    الزوجين:وبالنسبة للصفات المعتبرة في الكفاءة بين  

 واختالف بينهم ومنها ما هو محل نظر  

) كفاءة    : الكفاءة  في  اعتبارها  بد من  الفقهاء والتي ال  بين  المتفق عليها  الصفات  فمن 

اتفق   المسلم ، حيث  ي ن ( ، فال يجوز زواج المسلمة بغير  الد   الزوج لزوجته في صفة 

ي ن دون خالف بينهم  الفقهاء على أن الزوج ال بد من أن يكون كفؤا لزوجته في صفة الد  

 .   (2) ي ذلك ف

ن وا "    -لقوله   م  يَن َحت ى ي ؤ  ك  ش ر  وا الم  ح  عََل    -ولقوله    (3) تعالى : " َواَل ت ن ك  تعالى : " َولَن  َيج 

ن يَن َسبياًل "  م  ؤ  يَن َعلَى الم   . (4)هللا  ل ل َكاف ر 

ي ن،فال يجوز ألحد مهما كان أن يسقط اعتبار كفاءة الزوج لزوجته في جانب    ثم:ومن    الد  

  فليس للزوجة وال   األحوال،فهذا الحق ال يجوز إسقاطه بحال من    -تعالى - ألنها حق هلل 

أخته   أو  بغيره زوجا البنته  المسلم ويرضى  الزوج  يترك  أن  أوليائها    .   (5) ألحد من 

فالكفاءة في الد ي ن  صفة يجب اعتبارها بين الزوجين في عقد النكاح ، فال بد أن يكون 

  ، الصفات  ذلك من  أما غير   ، بينهما   َق  ف ر   وإال  الجانب  هذا  لزوجته في  كفؤا  الزوج 

والحسب والنسب ،والسالمة من العيوب ، والحرية وغيرها ، فهي  كالصالح والتقوى ، 

 
،وفتح القدير   2/128يين الحقائق و حاشييية الشييلبي عليه  ،وتب  3/139ينظر : البحر الرائق    (1)

،والمغني    311، وما بعدها ،و نهاية الزين /  2/248،وحاشيية الدسيوقي والشيرح الكبير    3/300

 . 2/147،  منار السبيل   7/371

،وميا بعيدهيا ،ومواهيب    3/299،وميا بعيدهيا ،وفتح القيدير    2/318ينظر : بيدائع الصيييينيائع    (2)

،وما بعدها ،و روضييية الطالبين    2/248،وحاشيييية الدسيييوقي والشيييرح الكبير   3/460الجليل  

بيروت ، وفتح الوهياب شييييرح منهج الطالب لزكرييا  –ط : المكتيب اإلسييييالمي  7/81للنووي  

  5/67،وكشييياف القناع    7/374بيروت ،والمغني    –ط : دار الكتب العلمية   2/67األنصييياري  

بيروت ،  –ط : دار الكتب العلمية   2/291شييوكاني  ،والسيييل الجرار لل 4/49،والبحر الزخار 

 . 2/243وشرائع اإلسالم  

 ( من سورة البقرة .221من اآلية رقم ) (3)

 ( من سورة النساء .141من اآلية رقم ) (4)

ط :   3/72ط : دار طيبة للنشير والتوزيع ،وتفسيير القرطبي   1/256ينظر : تفسيير البغوي    (5)

ط : دار   1/320م ( ،وتفسيير ابن كثير   985  -هيييييي 1405يروت ) دار احياء التراث العربي ب

 -هييييييييي  1421بيروت )  -ط : دار الكتيب العلميية    6/52الفكر ،ومفياتيح الغييب للفخر الرازي  

،وما بعدها ،وحاشييية الدسييوقي والشييرح   2/205م ( ،وشييرح الخرشييي ومختصيير خليل  2000

 بيروت. –دار الفكر ط :  2/30،والفواكه الدواني للنفراوي   2/249الكبير  
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محل نظر واختالف بين الفقهاء في اعتبارها من صفات الكفاءة بين الزوجين في عقد  

 .  (1)النكاح 

التكافؤ    الثاني:المبحث   والعمريأهمية  والفكري،  في   الزوجين،بين    المادي،  ودوره 

 استقرار األسرة  

والتوافق واالنسجام بينه  مراعاة التقارب على الزواج على مقبل كل يحرص ال بد أن 

في   شريكه  األسرة   سالمة عليه يبنى المدروس السليم االختيار ألن  الزواج؛وبين 

 واستقراره.المجتمع  سالمة وبالتالي وبقاؤها،

،وتخرجها عن   بها  تفتك  التي  واإلشكاالت  العوائق  بعض  األسرة  إلى  يتسلل  قد  ولكن 

السامية ، ومن بين تلك العوائق المعاصرة التي تعوق األسرة وتخرجها عن   مقاصدها

ماديَاً وفكريًاً وعمريا ً، حيث إن الفارق المادي   الزوجين مقصدها السامي : التفاوت بين

بين بينهما ،وهذا   االنسجام عدم إلى الزوجين ، قد يؤدي  والفكري والعمري  والتفاهم  

الزوجية التي تفضي في  النهاية  والخالفات المشاكل من الكثير يؤدي إلى حدوث بدوره

إلى حدوث الطالق وانهيار األسرة التي هي أساس المجتمع ،ومن ثم : فإن الحديث عن 

 هذا المبحث ينتظم في المطالب التالية : 

 التكافؤ المادي بين الزوجين وأثره في استقرار األسرة  األول:المطلب 

وليس المقصود    والغنى،التقارب في اليسار بالمال    الزوجين: يقصد بالتكافؤ المادي بين  

بين   التام  والتطابق  المساواة  ولكنمنه  المستوى    الزوجين،  في  بينهما    المالي، التقارب 

بالمال والغني من خصال الكفاءة المطلوبة  فهل الكفاءة في جانب المال أو اليسار    ثم:ومن  

 أقول: لشجابة عن هذا السؤال  الزواج؟والمعتبرة بين الزوجين في عقد 

اختلف الفقهاء في اعتبار المال أو اليسار بالمال والغنى من صفات أو خصال الكفاءة  

  يلي:كما  قولين،التي يجب اعتبارها بين الزوجين في عقد النكاح على 

 
والحديث عن صيفات الكفاءة المختلف فيها بين الفقهاء يطول بسيطه هنا ، فمن أراد المطالعة    (1)

،وميا بعيدهيا ،وبيدائع الصيييينيائع    5/24ومزييد من البحيث فليراجع المراجع التياليية : المبسييييوط  

الجليل على  ،وما بعدها ، ومنح  2/248وما بعدها ،وحاشييية الدسييوقي والشييرح الكبير   2/318

،وحاشييية الجمل  7/81ط : دار الفكر ،وروضيية الطالبين    3/323مختصيير خليل للشييير عليش  

،وما بعدها    8/107،واإلنصيييياف    7/374ط : دار الفكر ،والمغني    4/166على منهج الطالب  

، وما بعيدها ط : مكتبية   2/67،والتياج الميذهب ألحكيام الميذهب للعنسييييي  4/49،والبحر الزخار 

 .2/243الكبرى ،وشرائع اإلسالم  اليمن 
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القول     األول:  القول في  ،والشافعية  المذهب  في  المعتمد  غير  في  والمالكية   ، للحنفية 

: أن   (1)الصحيح ، والحنابلة في القول المعتمد في المذهب ، واإلمامية في غير األشبه  

الكفاءة معتبرة بين الزوجين في جانب المال في عقد النكاح ، فال بد أن يكون الزوج كفؤا  

لزوجته في اليسار بالمال ، والمعتبر في ذلك أن يكون الزوج قادرا على مهر مثلها ،  

، فإن    (2)واإلنفاق عليها ، أو أن يكون مساويا لها في الغنى ، على خالف بينهم في ذلك  

الزوج غير قادر على مهرها واإلنفاق عليها ، جاز لها وألوليائها فسر النكاح أو  لم يكن

 طلب التفريق .  

للمالكية في القول الراجح وهو المعتمد في المذهب ،و الشافعية في القول    :  الثاني  القول

ال    : أن الكفاءة  (3)األصح ، والحنابلة في غير المعتمد في المذهب ، واإلمامية في األشبه  

تعتبر في جانب المال بين الزوجين في عقد النكاح ، ومن ثم : إذا كان الزوج غير كفء  

لزوجته في اليسار بالمال بأن كانت أيسر منه ماالً ، فإنه ال يجوز لها أو ألوليائها الحق 

 في طلب التفريق أو فسر عقد النكاح . 

 - األدلة   -

على اعتبار الكفاءة في المال بين   وافقهم( ومن    )الحنفية  :األول   القول  أصحاب   أدلة   : أوال 

   يلي:كما  السنة، والمعقول،استدلوا على ذلك بأدلة من  الزوجين،

 
،وحاشييييية   3/142، والبحر الرائق    2/319، وبدائع الصيييينائع   5/25ينظر : المبسييييوط    (1)

، وما بعدها ،والوسيييط في  3/324،وما بعدها ،ومنح الجليل   2/249الدسييوقي والشييرح الكبير 

  3/167المحتياج    ط : دار السييييالم بيالقياهرة ، الطبعية األولى ، ومغني  5/85الميذهيب للغزالي  

بيروت ،وشرائع اإلسالم    –ط : المكتب اإلسالمي   3/32،والكافي البن قدامة   7/374،والمغني  

2/243 . 

حيث ذهب اإلمام أبو حنيفة ، ومحمد ،والشيافعية في الوجه األصيح ، وبعض الحنابلة : إلى   (2)

 أن المعتبر في ذلك هو أن يكون الزوج مساويا لزوجته في جانب الغنى .

بينما ذهب اإلمام أبو يوسييف ،وبعض الشييافعية ،واإلمامية في قول : إلى أن المعتبر في ذلك هو 

مهر زوجته وعلى اإلنفاق عليها دون أن يكون مسياويا لها في الغنى.  أن يكون الزوج قادرا على

،وروضيييية   3/142،والبحر الرائق  130/ 2،وتبيين الحقائق    2/319ينظر : بدائع الصيييينيائع  

  3/138،وروض الطالب البن المقري مع أسييينى المطالب لزكريا األنصييياري    7/82الطالبين  

 . 2/243،وشرائع اإلسالم   8/109واإلنصاف  ،وما بعدها ط : دار الكتاب اإلسالمي . ، 

وأرى أن ميا ذهيب إلييه اإلميام أبو يوسييييف ومن وافقيه هو األولى واألرجح : ألن غنى الزوجية  

ويسييييارهيا الفيائق ال يقيدح في كفياءة زوجهيا إن كيان قيادرا على مهر مثلهيا أو اإلنفياق عليهيا ؛ ألن 

 الغنى أمر غير ثابت وال يمكن دوامه واستقراره .

،وما   2/249،وما بعدها ، وحاشييية الدسييوقي والشييرح الكبير    3/324ينظر : منح الجليل    (3)

،وروضية 3/167،وما بعدها ،ومغني المحتاج  3/206بعدها ،وشيرح الخرشيي ومختصير خليل  

،وشييييرائع    3/32،والكيافي البن قيدامية    7/374، والمغني    5/85،والوسيييييط    7/82الطيالبين  

 .2/243اإلسالم  
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    السنة: من دليلهمأ( 

َرة بن جندب  )   - 1 ( قال : ) الحسب : المال ، والكرم  ( أن النبي )ما روي عن َسم 

   . (1): التقوى ( 

( : ) إن أحساب الدنيا وبما روي عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول ) - 2

 . (2)الذين يذهبون إليه هذا المال( 

يستفاد منهما أن الكفاءة في المال معتبرة بين الزوجين ، فال  : الحديثين من الداللة وجه 

بد من أن يكون الزوج كفؤا لزوجته في هذا الجانب بأن يكون قادرا على مهرها والنفقة  

عليها ، وألن المال صاحبه مهاب وهو محل الفخر بين الناس وحسب من ال حسب له ،  

 . (3)فقد قام مقام النسب الشريف لمن ال نسب له 

   :المعقول  من دليلهمب( 

ال بد في الزوج أن يكون كفؤا لزوجته في المال بأن يكون قادرا على نفقتها ، ألن    - 1

إعساره بالنفقة ضرر عليها ، وعلى أوالدها إن كانت هي موسرة ، ولذلك يحق لها طلب  

 .  (4)الفسر بسبب إخالله بالنفقة لعدم يساره لرفع الضرر عنها 

لذي ال يملك مهرا وال نفقة ال يكون كفؤا للزوجة في عقد النكاح ، ألن إن الزوج ا  - 2

ا يملكه بهذا العقد ، فال بد أن يكون قادرا عليه ، والزواج يقوم بالنفقة   المهر هو عوض َعم 

، فال بد من القدرة على اإلنفاق فمن ال قدرة له على المهر والنفقة يستهان به ويستحقر  

 
( ط : دار الكتب العلمية 2690ح:) 2/177لحاكم في المسييييتدرك ، كتاب : النكاح أخرجه ا  (1)

بيروت ،وقال عنه : صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبي ،والترمذي في   –

( ط : دار إحياء التراث  3271ح )  5/390سيييننه كتاب تفسيييير القرآن ، باب سيييورة الحجرات  

: هذا حديث حسيين صييحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من   وقال عنه  -بيروت   -العربي 

حديث سييالم بن أبي مطيع ،والبيهقي في السيينن الكبرى في النكاح باب اعتبار اليسييار في النفقة  

( ط : مكتبية دار البياز بمكية المكرمية ،واليدار قطني في سييييننيه ، كتياب 13554ح : )  7/135

 بيروت. –: دار المعرفة  ( ط208ح:) 3/302النكاح ، باب : المهر 

( وقال عنه ، صيحيح على شيرط 2689ح:)  2/177أخرجه الحاكم ، المسيتدرك في النكاح    (2)

كتاب النكاح ، باب : اعتبار   -الشييييخين ولم يخرجاه ،ووافقه الذهبي ، والسييينن الكبرى للبيهقي  

ح  3/304( ،وسيييينن اليدار قطني في كتياب النكياح  13553ح : )  7/135اليسييييار في الكفياءة  

 ( ولفظ الحديث للحاكم .215)

للعراقي    9/135ينظر : فتح البياري البن حجر    (3) ط : دار الفكر    7/20، وطرح التثرييب 

 . 3/32،والكافي   7/374، والمغني  2/130، وتبيين الحقائق   5/25العربي ، والمبسوط  

 . 5/68،وكشاف القناع   7/374،والمغني  3/167ينظر : مغني المحتاج   (4)
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ئ وبذلك تختل مصالح النكاح بين الزوجين كما تختل عند دناءة عادة ، كمن له نسب دن 

 . (1)النسب 

إن النكاح يتعلق بالمهر والنفقة تعلقا الزما فال يجوز بال مهر ، والنفقة في عقد الزواج    - 3

الزمة على الزوج ، وليس للنكاح تعلق بالنسب والحرية ، ولكن اعتبرت الكفاءة فيهما ،  

يتعلق به النكاح ، وهو القدرة على المهر والنفقة دون الزيادة على فأولى اعتباره فيما  

 .  (2)ذلك 

المعتمد ومن    )المالكية  :الثاني  القول   أصحاب  أدلة  ثانيا: اعتبار   وافقهم( في  على عدم 

   يلي:الكفاءة بين الزوجين في صفة المال استدلوا على ذلك من المعقول كما 

إن المال والغنى ال يعتبر في الكفاءة بين الزوجين ؛ ألنه ظل زائل ، وحال حائل ال    - 1

 .  (3) يدوم ، وال يثبت فال يفتخر به أهل المروءة والبصائر ، لعدم دوامه  

إن الغنى والمال ال يصح اعتباره في الكفاءة ، ألن الفقر ال يعير به ، بل هو شرف   - 2

زما فهو يشبه العافية من المرض ،والمرض ال يدوم وال يستمر في الدين فهو أمر ليس ال

 .  ( 4) فحال اإلنسان متقلب بين الصحة والمرض ، والغنى والفقر وغير ذلك 

وعرض أدلتهم التي    المسألة،بعد بيان أقوال الفقهاء في هذه    :المسألةالرأي الراجح في  

ما ذهب إليه أصحاب القول    هو   نظري:استدلوا بها فإن الراجح من القولين من وجهة  

ومن وافقهم وهو القول بأن الكفاءة معتبرة بين الزوجين في جانب المال    للحنفية،األول  

في عقد   وذلك   النكاح،والغنى  بالمال  اليسار  في  لزوجته  كفؤا  الزوج  يكون  أن  بد  فال 

   التالية:لألسباب 

 القوية. من المعارضة  وسالمتهاووجاهتها، لقوة أدلتهم التي استدلوا بها  :أوال

عز  - ألن هذا األمر هو بيد هللا  صاحبه؛إن الفقر ليس عيبا ينفر منه الناس ويعيب  :ثانيا

فهو يعز من يشاء من عباده ، ويذل من يشاء ويغنى ويفقر من يشاء ، فالفقر ال    - وجل  

م  هللا    - تعالى  –يمنع من النكاح ، وكيف يمنع منه ؟ وهللا   يقول : " إ ن  يَك ون وا ف قََراَء ي غ ن ه 

َعل يم  "   ع   َواس  َوهللا   ل ه   فَض  ن   بين    ،    (5) م  المال والغنى معتبرة  الكفاءة في جانب  أن  إال 

 
 . 5/68،وكشاف القناع   7/7/374،والمغني  2/319ينظر : بدائع الصنائع   (1)

 . 2/319ينظر : بدائع الصنائع   (2)

،والمنهاج مع   3/138، وروض الطالب مع أسيينى المطالب    3/167ينظر : مغني المحتاج    (3)

 . 7/283تحفة المحتاج  

 . 3/32، والكافي البن قدامة   7/374ينظر : المغني  (4)

 ( من سورة النور .32من اآلية رقم ) (5)
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بين الزوجين حفاظا   الزواج وإبرامه ؛ لمنع الخالف والنزاع  الزوجين قبل إنشاء عقد 

 على استقرار األسرة ودوامها .  

ومن ثم : فإن أدلة أصحاب القول الثاني تحمل على عدم اعتبار الكفاءة بين الزوجين في 

 المال ألن إنشاء عقد الزواج والدخول بالزوجة وإنجاب األوالد ؛  جانب المال والغنى بعد

بأن الدنيا بما    - تعالى    –هو َعَرض  من أعراض الدنيا وزينة من زينتها ، وقد أخبر هللا  

يَنة  الَحيَاة  الدُّن يَا    - تعالى    –فيها من متاع ظل زائل ، وزينة فانية بقوله   : " الَمال  َوالَبن وَن ز 

ن دَ َرب  َك ثََوابًا َوَخي ر  أََماًل "  َوالبَاق   ال َحات  َخي ر  ع  ، فالمال ال يستقر على حال    (1)يَات  الص 

وحال الناس متقلب في الدنيا ، فالكثير من الناس يملكون األموال واليوم هم فقراء ال مال 

ل َها بيَن الن   - تعالى  –لهم وهللا   . (2)اس  " يقول : " َوت ل َك األَي ام  ن دَاو 

كما أن القول القائل بعدم اعتبار الكفاءة بين الزوجين في اليسار بالمال والغنى ال يصح 

العمل به على إطالقه ، وإنما يصح اعتباره والقول به بعد إنشاء عقد الزواج وإنجاب  

سببا  األوالد ، حيث إن عدم الكفاءة في اليسار والغنى بين الزوجين ال يصلح أن يكون  

زوجته   نفقة  على  قادر  وغير  معدما  الزوج  كان  إذا  إال   ، الزواج  بعد  بينهما  للتفريق 

المطلوبة منه ؛ ألن النفقة تقوم عليها مصالح الحياة ، فإذا تضررت الزوجة من ذلك ولم  

 على باإلنفاق مكلف الزوج تتحمل عدم اإلنفاق عليها ، فلها الحق في طلب التفريق ؛ ألن

 يكون الزوج مماثال أن ال يشترط ؛ لذا  (3) القوامة   صاحب باعتباره ه ،وأوالد  زوجته

 الغنى واليسار بالمال أو الدخل المادي عند إنشاء عقد الزواج . لزوجته في

: إن التقارب المادي بين الزوجين من األمور المطلوبة والمعتبرة بين الزوجين قبل    ثالثا

الزوج قادرا على القيام بالواجبات المادية لزوجته    إنشاء عقد الزواج وانعقاده ؛ حتى يكون

الغنية زواج   بالمرأة  الفقير  : فإن زواج الرجل  ثم  النفقة وغيرها ، ومن  وأوالده كحق 

صحيح إال أنه غير متكافئ ؛ ألن هذا الزوج الفقير ال يستطيع أن يلبي حاجات زوجته  

شرعا ؛   حرام  والظلم  لزوجته ظلم  الغنية ، ومنها حق النفقة الواجبة ألمثالها ،وهذا فيه

بالمرأة الغنية التي اعتادت على مستوى مادي وعيشة معينة  الضرر إلحاق من فيه لما

 
 ( من سورة الكهف .46اآلية رقم ) (1)

 ( من سورة آل عمران .140من اآلية رقم ) (2)

،وحاشييية الدسييوقي مع الشييرح   3/590،وحاشييية ابن عابدين    4/389ينظر : فتح القدير    (3)

المحتيياج    6/222،والوسيييييط    2/518الكبير   ،والمحلى    8/162،والمغنى    3/442،ومغنى 

  8/ 14ألطفيش  ،و شيرح كتاب النيل  2/244،و شيرائع اإلسيالم  4/276،والبحر الزخار    10/92

. 
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ومن  ، زواجها  قبل  أسرتها  الشريعة في  ال ضرر االسالمية مقاصد   ضرار وال  أنه 

، فال بد من التقارب المادي بين الزوجين لدفع الظلم والضرر عن    (1) يزال   والضرر

 الزوجة .  

صفات الكفاءة بين الزوجين ، نظرا  أهم من اليسار بالمال في الكفاءة ا : تعتبررابع

 هذا حيث أصبح زماننا في خاصة الحياة الزوجية فهو عصب الحياة ، المال في ألهمية

بالتدين ، كما أن الكثير من الناس في أيامنا المعاصرة  التفاخر من أكثر بالمال التفاخر

وغيرهما ،  والحرفة كالنسب األخرى االعتبارات من غيره على اليسار بالمال يقدمون

فعدم التكافؤ أو التقارب بين الزوجين في الغنى واليسار أو الدخل المادي يترتب عليه 

اعتبار  ، ومن ثم : يجب (2) رة وانهدامها خالفات أسرية تؤدى بدورها إلى انهيار األس

 للحفاظ على التكافؤ المادي أو الغنى واليسار بين الزوجين عند ابتداء عقد الزواج

 .  استمراريته واستقرار األسرة

الثاني : التكافؤ الفكري والعلمي والثقافي بين الزوجين وأثره في استقرار   المطلب

 األسرة 

 تتعلم المرأة التكنولوجي والتطور العلمي في زماننا المعاصر أصبحتفي ظل التقدم  

بل أعلى الشهادات الجامعية ونحوها في مجاالت عديدة    الشهادات،  مختلف  على وتحصل 

بل رائدة في   فضاء،ورائدة    ومهندسة، وطبيبة، وكيميائية،  معلمة،فأصبحت    الحياة،في  

 والثقافي.المستوى التعليمي والفكري 

لتكافؤ في جانب التحصيل العلمي والفكري والثقافي من خصال الكفاءة التي يجب فهل ا

الزوجين في عقد   بين  الزوج    الزواج؟اعتبارها  يكون  ً بحيث   يكون بأن للزوجة، كفئا

 ال؟ العلمية أو مقاربا لها أم  العلمية والفكرية أو شهادتهادرجتها  في مثلها

 أقول: لشجابة عن هذا السؤال 

من  العتبار التكافؤ الفكري والعلمي بين الزوجين   الماضي الفقهاء في  جمهور   يتطرق لم

 .أهله العلم وقدروا أجلوا  قد كانوا وإن النكاح،في عقد خصال الكفاءة 

 
ط : دار الكتب العلمية ، بيروت   3/65ينظر : اإلبهاج للسيبكي في شيرح المنهاج للبيضياوي  (1)

ط : دار المعرفة ، بيروت ،واألشييباه والنظائر للسيييوطي    3/190،والموافقات لشمام الشيياطبي  

ط : دار 1/105ط : دار الكتب العلمية ، بيروت ،واألشييييباه والنظائر لتاج الدين السييييبكي  87/

 ط : دار القلم . 203الكتب العلمية ، بيروت ،وشرح القواعد الفقهية للشير : أحمد الزرقا /

 ط : دار الكتب العلمية ، بيروت . 4/87ينظر : حاشية البجيرمي على الخطيب   (2)
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 ( 1) فلم يتطرق من الفقهاء لهذه المسألة سوى فقهاء الشافعية ، حيث ذكروا هذه المسألة 

 وقد اختلفوا فيها على قولين ، كما يلي :  ،

 العالمة. أن الجاهل كفؤ للمرأة  الصحيح:ذهب جمهور الشافعية في الوجه  :األول القول 

ليس من خصال الكفاءة  فإن التكافؤ الفكري والعلمي بين الزوجين    الوجه:وبناًء على هذا   

 النكاح.في عقد المعتبرة 

أن الجاهل ليس كفؤا للمرأة العالمة    األصح:ذهب بعض الشافعية في الوجه    :الثانيالقول  

 وهو ما ذهب إليه الروياني من متأخري  

 . (2) الشافعية ، واختاره السبكي 

هذا   على  الزوجين    الوجه:وبناًء  بين  والعلمي  الفكري  التكافؤ  الكفاءة  فإن  من خصال 

 النكاح.في عقد المعتبرة 

هو ما ذهب إليه الروياني واختاره    القولين:أن الراجح من    أرى  :المسألة   الراجح فيالرأي  

فإن التكافؤ    ثم:ومن    العالمة،بأن الجاهل ليس كفؤاً للمرأة    القائل:السبكي وهو القول الثاني  

في جانب التحصيل العلمي والفكري والثقافي بين الزوجين من خصال الكفاءة التي يجب  

 : التاليةلألسباب  وذلك الزواج،اعتبارها في عقد 

 الصفات بعض من باالعتبار أولى الزوجين أصبح  والثقافي بينإن التكافؤ الفكري    :أوال

 الناس يعد فلم  النسب، والحرفة، كالكفاءة في    الكفاءة،الفقهاء من خصال   اعتبرها التي

 والثقافي.العلمي والفكري  بالتحصيل تفاضلهمبقدر  الزمان هذا في بها يتفاضلون

المعتبرة   الكفاءة خصال من اعتبار التكافؤ الفكري والتحصيل العلمي بعدم: إن القول    ثانيا

يرجع   العلم من منزلةوأقل  أدنى هو ما  رغم اعتبارهم  عند أكثر الفقهاء ، بين الزوجين

ً  يكن لم العلمي  التحصيل إلى أن ً  منضبطا في وقتنا    اليوم هو  في عصرهم كما   ومقننا

 علمية بدرجات  الشهادات تمنح التي والمعاهد حيث المدارس، والجامعات، الحاضر ، 

 وتتابع العلمي التحصيلفي مجال التعليم  و تنتظم الماضي  في المرأة تكن فلممختلفة ،  

 
جاء في كتب الشيييافعية ما نصيييه : ) فرع : ليس من الخصيييال المعتبرة في الكفاءة الجمال   (1)

ه لكن ذكر أن الشيييير ال يكون كفئا للشيييابة على األصيييح وأن الجاهل ليس كفؤا للعالمة  ونقيضييي

،وهذا فتح باب واسيييع  قلت : الصيييحيح خالف ما قاله الروياني ، قال أصيييحابنا : وليس البخل  

،ومغني   83/  7والكرم والطول والقصيييير معتبرا ....إلر ( .ينظر : روضيييية الطيالبين للنووي  

 . 8/207اشية الجمل ،وح 3/167المحتاج  

 ينظر : المراجع السابقة نفس الجزء والصفحة  . (2)
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تماما كالرجل  العلم من حظها تأخذ فالمرأة الزمان، هذا  فيعليه اليوم   هي كما الدراسة

(1).     

 التي يتفاضل الصفات أهم من المستوى العلمي والفكري أصبح الناس أعراف تغير فمع 

 المعايير أهم من فهو الناس، بين وحضور أهمية من  العلمي للتحصيل لما  الناس؛ بها

  .الزمان هذا بها ويتفاخرون الناس يتفاضل بها التي

 له ؛ لما الكفاءة خصال أهم من الفكري والثقافي بين الزوجين يعتبرإن التكافؤ  :    ثالثا

 العلمي في المستوى الزوجين ، حيث إن التفاوت بين  والتفاهم تحقيق التقارب  أثر من

واآلخر بالرقي ، فإذا   بالتدني أحدهما شعور إلى يؤدي الزوجين ،والثقافي بين ،والفكري

وفكريا وثقافيا ، فقد يؤدي ذلك إلى نشوز الزوجة عن كان الزوج أقل من زوجته علميا  

 بل زوجته ، تجاه ضعيفا نفسه زوجها، والترفع عليه ، أو العكس أيضا ، فقد يجد الرجل

الكبير في المستوى   بسبب جهله ، أو بسبب التفاوت من اآلخرين سخرية   محط يكون

ً   تهذا التفاو  ، كما قد يخلق زوجته  وبين بينه العلمي والفكري  وجواً  بينهما ، كبيراً  خالفا

 ً  .  بالمشكالت ؛ مما يؤدي إلى حدوث الطالق وانهيار األسرة مشحونا

هو  جانب إيجابي فالقول باعتبار الكفاءة في المستوى الفكري والعلمي بين الزوجين له

الزوجية ، فهذا القول   العالقة  استمرارية  على والمحافظة الزوجين بين التوافق تحقيق

؛ وانتظام  واستمرارها الزوجية السعادة قمة الواقع في  يمثل  الحياة   ألن مصالحها 

 إسقاط من يمنع ال أن هذا ، غير  (2)عادة   الفكر متكافئين في بين إال تستقيم ال  الزوجية

 أو وليها.  الزوجة قبل من التكافؤ هذا

   يلي: بما    ،الزواجويمكن أن يستدل العتبار التكافؤ الفكري والثقافي بين الزوجين في عقد  

العلم وأهله من    :أوال كثيرة، والسنة وهي    القرآن،بعموم األدلة التي وردت في فضل 

  ومنها:

ونَ  –تعالى  –قوله  - 1 يَن ال يَع لَم  وَن َوال ذ  يَن يَع لَم  ي ال ذ  تَو  ل و االٌّ  ) ق ل  َهل  َيس   إ ن َما َيتَذَك ر  أ و 

 .  ( )3ل بَاب  (

 
 الحميد عبد محمد ينظر : الكفاءة في الزواج مقارنة بقانون األحوال الشيييخصيييية لحسييين  (1)

 بغزة. اإلسالمية الجامعة والقانون في الشريعة ماجستير بكلية رسالة - 109الكردي /

،والفقيه اإلسييييالمي وأدلتيه لليدكتور : وهبية   4/87لخطييب  ينظر : حاشيييييية البجيرمي على ا (2)

ط  193حسيين /  فراج للدكتور : أحمد اإلسيالمية الشيريعة في الزواج ،وأحكام9/235الزحيلي  

 م( .2004القاهرة )  -للنشر الجديدة الجامعة :  دار

 ( من سورة الزمر.9من اآلية رقم ) (3)
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 .(1) ) يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (   –تعالى  –قوله  - 2

ل  ال قََمر  َعلَى َسائ ر   )    – صلى هللا عليه وسلم    –قوله    - 3 ل  ال عَال م  َعلَى ال عَاب د  َكفَض  َوفَض 

ب يَاء  ( ب  إ ن  ال ع لََماَء َوَرثَة  األَن  ال َكَواك 
2( ). 

 يعلمون الذين بين المساواة  قد منع تعالى هللا أن هو : الداللة من اآليتين ،والحديث وجه 

 ورفع العلم أهل فضل فقد ،العلم   فضل من العلم أهل به هللا لما خص يعلمون، ال والذين

على جانب  الكفاءة   اعتبار فوجب  ،  الناس  من غيرهم درجتهم   العلمي التحصيل في 

 .( )3والفكري بين الزوجين عند عقد الزواج 

: يستدل أيضا العتبار التكافؤ الفكري والثقافي بين الزوجين في عقد الزواج بأن   ثانيا

أعراف الناس وعاداتهم قد تغيرت في زماننا عما كانت عليه في العصور السابقة ؛ نظرا 

لتغير الزمان والمكان ، ومن ثم : فإن مفهوم الكفاءة وخصالها قد تغير أيضا وفقا لعادات  

  -أي الكفاءة    –الهمام  : ) فيمكن ثبوت تفصيلها أيضا   ابن يقول  الناس وعرفهم ، حيث

 .  (4) بالنظر إلى عرف الناس فيما يحقرونه ويعيرون به ( 

التي ينبغي مراعاتها في   الصفات أهم  من المستوى العلمي والفكري  أصبح ومن ثم : فقد 

 فهو الناس ، عرففي   وحضور   أهمية من العلمي للتحصيل الكفاءة بين الزوجين ؛ لما 

 قلة الزمان ،وفي المقابل إن هذا بها ويتفاخرون الناس يتفاضل بها التي الصفات أهم من

الحاضر من العلمي التحصيل وقتنا  فلزم بين بها يعير التي القضايا أكثر في   الناس 

 
 ( من سورة المجادلة .11من اآلية رقم ) (1)

يقًا إ لَى ال َجن ة  َوإ ن    (2) لََك َّللا   ب ه  َطر  ل ًما سييييَ ى ف يه  ع  يقًا يَب تَغ  لََك َطر  ونص الحديث كامالً ) َمن  سييييَ

تَغ ف   ل م  َوإ ن  ال عَال َم لَيَسييي  ا ل َطال ب  ال ع  ضيييً ن َحتََها ر  ع  أَج  َمَوات  َوَمن  ف ى ال َمالَئ َكةَ لَتَضيييَ ر  لَه  َمن  ف ى السييي 

ب  إ   ائ ر  ال َكَواك  ل  ال قََمر  َعلَى سييَ ل  ال عَال م  َعلَى ال عَاب د  َكفَضيي  يتَان  ف ى ال َماء  َوفَضيي  ض  َحت ى ال ح  ن  األَر 

ينَياًرا وَ  ث وا د  ه  أَخَيذَ ال ع لَمَياَء َوَرثَية  األَن ب يَياء  إ ن  األَن ب يَياَء لَم  ي َور   ل َم فََمن  أَخَيذَ بي  ث وا ال ع  َهمًيا إ ن مَيا َور  ر  الَ د 

كتاب العلم عن رسيول هللا صيلى هللا عليه و سيلم ، باب :   -ب َحظ ٍ َواف ٍر ( أخرجه الترمذي في سيننه  

( وقال عنيه الترمذي : وإنميا يروي هذا الحيديث عن    2682ح ) 5/48فضييييل الفقيه على العبيادة  

بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء عن النبي صلى  عاصم بن رجاء

 هللا عليه و سلم وهذا أصح من حديث محمود ابن خداش ورأي محمد بن إسماعيل هذا أصح.

  223ح )    1/81كتاب العلم، باب فضييل العلماء والحث على طلب العلم  -وابن ماجه في سييننه 

( ط : دار الكتب  1696ح ) 2/262فضيل العلم وشيرف مقداره   –  ( ،والبيهقي في شيعب اإليمان

 بيروت. –( ط : مؤسسة الرسالة 88ح )  289/ 1بيروت ،وابن حبان في صحيحه   –العلمية  

ط :   219/ 26بيروت ،وتفسيير الرازي   –ط : دار الفكر  5/60ينظر : تفسيير البيضياوي    (3)

،وما بعيدها ط : دار الكتيب   374/  7مبياركفوري بيروت ،وتحفية األحوذي لل  –دار الكتيب العلميية  

ط   105الرجوب/ محمود للدكتور : نايف اإلسييالمي الفقه في الخطبة العلمية ، بيروت ،وأحكام

م (،والكفاءة في الزواج مقارنة 2008 -هيي 1429للنشر باألردن ، الطبعة األولى )  الثقافة دار :

 . 110الكردي / دالحمي عبد محمد بقانون األحوال الشخصية لحسن

 .296/ 3ينظر : فتح القدير البن الهمام   (4)
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الخصال المطلوبة في الكفاءة بين الزوجين ومنها  معتبر في والعرف عرفاً ، اعتبارها

 . (1) ءة العلمية والفكرية الكفا

 

 التكافؤ العمري بين الزوجين وأثره في استقرار األسرة   الثالث: المطلب

من الزوجين متقاربا مع اآلخر في    يكون كلأن    الزوجين:يقصد بالتكافؤ العمري بين  

كأن يكون الزوج    متباين،يكبر أحدهما اآلخر بفارق عمري    له، وأالعمره أو مساويا  

  عمرها، والعكس، شيخاً كبيراً في الستين أو السبعين من عمره والزوجة في العشرين من  

فهل التكافؤ في العمر أو السن من خصال الكفاءة التي يجب اعتبارها بين الزوجين في 

لشجابة    ال؟،زوجته أم    مع، عمرالزوج أو سنه متقاربا    يكون، عمربحيث    الزواج؟،عقد  

 أقول: ذا السؤال عن ه

زواج   فيصح   ، والزوجة  الزوج  في  البلوغ  الزواج  النعقاد  الفقهاء  جمهور  يشترط  لم 

الوالية   ألن  ؛  كفء  من  الصغيرة  تزويج  يصح  كما   ، المصلحة  وجود  عند  الصغير 

 . (2) للمصلحة ، وال مصلحة في تزويج الصغيرة من غير كفء 

ولكن المتتبع ألقوال الفقهاء قديما يجد أن صفة السن ال تعتبر من صفات الكفاءة المطلوبة  

، باستثناء ما ذكره وفصله الماوردي أحد فقهاء الشافعية   (3) بين الزوجين وقت الزواج  

المتأخرين ،وما نبه إليه ابن جزي المالكي الغرناطي من كراهة تزويج الصغيرة بالشير 

ط  الس اد س   الكبير  ، حي  ا الش ر  نُّ [ َوأَم  ط  الس اد س  : الس   ل  : ي الش ر  ث قال الماوردي : ) فَص 

ال َكفَاَءة  ،   ف ي  ع تََبٍر  َو َغي ر  م  ف ي َطَرفَي ه  ، فَه  تَل فَا  َيخ  لَم   ا  م  النكاح م  الكفاءة في  نُّ  الس   : ه َو 

تَلَفَا  فَيَك ون  ال َحدَث  ك ف ًؤا ل لش اب   َوال ن  إ ذَا اخ  ل  ك ف ًؤا ل لش ي ر  ، َولَك  َكه 
ل  ، َوال  ش اب   ك ف ًؤا ل ل َكاه 

ن  ه  َكالش   َرى ف ي َغاَية  س  َية  ، َواأل  خ  ن  ه  َكال غ اَلم  َوال َجار  ل  س  ي ر  ف ي َطَرفَي ه  فََكاَن أََحد ه َما ف ي أَو 

ه  ف ي ت بَار  وز  ، فَف ي اع  ع تََبر  فاََل يَك ون  الش ي ر     َوال عَج  ط  م  َهان  : أََحد ه َما : أَن ه  َشر  ال َكفَاَءة  َوج 

 
ينظر : الكفياءة في الزواج ودور العرف في التوسييييعية من مجياالتهيا لليدكتور : محميد     (1)

العدد  –المجلد الثالث عشير   -بحث منشيور بمجلة الحقوق والعلوم اإلنسيانية   –  327مسيتوري /

 ة في الزواج مقارنة بقانون األحوال الشيخصيية لحسينم( ،والكفاء2020شيهر أبريل )   –األول  

 .109الكردي / الحميد عبد محمد

،والقوانين الفقهية 246، 2/240،وبدائع الصييينائع  4/43ينظر : المبسيييوط للسيييرخسيييي    (2)

 . 379/ 7،وما بعدها ،والمغني  168/ 3،ومغني المحتاج  198/

،وميا بعيدهيا ،ومواهيب    3/299،وميا بعيدهيا ،وفتح القيدير    2/318ينظر : بيدائع الصيييينيائع    (3)

،وما بعدها ،وروضييية الطالبين   2/248،وحاشيييية الدسيييوقي والشيييرح الكبير  3/460الجليل  

 ،وما بعدها . 7/374،والمغني  3/139،وما بعدها ،وأسنى المطالب   7/81للنووي  
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َوإ ن  َمَع غَ  َن الت نَاف ي َوالت بَاي ن  ،  َبي نَه َما م  ل َما  ف ل  :  ل لط   وز  ك ف ًؤا  ف لَة  َواَل ال عَج  ل لط   ايَات  ك ف ًؤا 

َبة  َوي   غ  ن  تَق لُّ الر  َن ه  قَد  َيط ول   الس   ع تََبٍر : أل  ه  الث ان ي : َغي ر  م  ي ة   ، َوال َوج  ج  و  ع دَم  ال َمق ص ود  ب الز 

ز    ن  َمق ص ود  الن  َكاح  َعلَى َما يَع ج  ب َما قَدََر ال َكب ير  م  ير  ، َور  غ  ر  الص  ر  ال َكب ير  َويَق ص ر  ع م  ع م 

 َ ير  ، َوأل  غ  ير  (  َعن ه  الص  غ  اًل اَل ي وَجد  ف ي الص   . (1) ن  َمَع نَق ص  ال َكب ير  فَض 

الكفاءة بين الزوجين وهي معتبرة بخمسة   الخامس(:  )الوصف  المالكي:وقال ابن جزي  

والحريةأوصاف   والصالححسبما    باإلسالم،  وبالمال....  تقدم،  وال    .،  به  يقدر  الذي 

من العيوب الموجبة للخيار ،ويكره الهرم والدميم يشترط اليسار .... ،وبسالمة الخلقة  

يتطرق   ،  ومن ثم : فلم(2) وال يشترط الجمال وال يعتبر النسب والحسب لهما ...الر ( 

الكفاءة المطلوبة في   جمهور بين الزوجين من خصال  التكافؤ العمري  الفقهاء العتبار 

،وما نبه إليه   - ية المتأخرين  أحد فقهاء الشافع  - عقد النكاح ، سوى ما ذكره الماوردي  

ومن خالل ذلك يتبين لنا  ابن جزي المالكي من كراهة تزويج الصغيرة بالشير الكبير  ،

 ، كما يلي :  : أن للفقهاء في اعتبار الكفاءة في السن بين الزوجين في عقد النكاح قولين

 للصغيرة،ؤ  أن الشير الهرم كف  الصحيح:ذهب جمهور الشافعية في الوجه    :األول القول  

أو   سنة خمس عشرة هو كفؤ للفتاة التي يبلغ عمرها عمره من الستين فالرجل صاحب

 بقليل. أكثر عشرين أو

الكفاءة    خصال  من  ليس  الزوجين  بين  العمري  التكافؤ  فإن   : الوجه  هذا  على  وبناًء 

 ، ويمكن أن يستدل لهم لما ذهبوا إليه بما يلي :   (3)المعتبرة في عقد النكاح 

 وهو  - رضي هللا عنها    – بالسيدة خديجة تزوج  –وسلم   عليه  هللا صلى   - إن النبي  - 1

  .          (4) من عمرها  هي األربعين جاوزت وقد وعشرين سنة ، خمس ابن

 
 .9/106ينظر : الحاوي الكبير للماوردي   (1)

 .132ينظر : القوانين الفقهية البن جزي / (2)

المحتاج  ،ومغني  83/  7، روضة الطالبين للنووي  9/106ينظر : الحاوي الكبير للماوردي    (3)

 . 8/207،وحاشية الجمل  3/167

تحقيق اليدكتور : عبيد المعطي قلعجي ط : دار الكتيب   -  72/  2ينظر : دالئيل النبوة للبيهقي    (4)

ط : مكتبة العلوم والحكم   449/ 22العلمية يييييييي ودار الريان للتراث ،والمعجم الكبير للطبراني  

 بالموصل الطبعة الثانية .
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َوةَ َعن  َعائ َشةَ أَن  الن ب ي  - 2 ن يَن  - صلى هللا عليه وسلم   - َعن  ع ر  َى ب ن ت  َسب ع  س  َجَها َوه  تََزو 

َى ب ن ت  ثََمانَ  ن يَن َول عَب َها َمعََها َوَماَت َعن َها َوه  َى ب ن ت  ت س ع  س  ف ت  إ لَي ه  َوه  َرةَ   َوز   .   (1) َعش 

: أن التكافؤ في السن ال يعتبر من خصال الكفاءة بين الزوجين في   وجه الداللة من ذلك

رضي هللا    –تزوج بالسيدة خديجة   قد - وسلم   عليه هللا صلى  - عقد النكاح ؛ ألن النبي  

من عمرها ، كما تزوج  هي األربعين جاوزت وقد وعشرين سنة ، خمس ابن وهو  - عنها  

تجاوز   قد وهو سنوات ، تسع وعمرها بها ودخل  - رضي هللا عنها    - بالسيدة عائشة  

الخمسين من عمره ، ولو كانت الكفاءة في السن معتبرة  بين الزوجين ما أقدم النبي صلى 

 .  (2) هللا عليه وسلم على الزواج منهما 

حيث    ،عقد النكاح    إن الكفاءة في السن ال تعتبر من خصال الكفاءة بين الزوجين في   - 3

إن التفاوت في العمر ال يضر بمقصود النكاح ، ألن الشير الكبير أو المسن قد يقدر على  

النكاح ويعجز عن تحقيقه   يقدر على تحقيق مقصود  وطء زوجته ومعاشرتها ، وربما 

ر  الشير ويقصر عمر الصغير ،وبالرغم من وجود النقص   الصغير الشاب ، وقد يطول ع م 

الكبير وهو فارق السن والكبر ، إال أنه يتمتع  ويمتاز عن الصغير بخبرته   في الشير

  .(3)الكبيرة في الحياة وهذا فضل قد امتاز به عن الصغير 

: ذهب بعض الشافعية في الوجه األصح : أن الشير الهرم ليس كفؤا للصغيرة     القول الثاني

، وهو ما ذهب إليه الروياني من متأخري الشافعية ،ومال إليه الرملي ،والبجيرمي من  

 .( 4) الشافعية ،وابن جزي من المالكية 

في معتبرة من خصال الكفاءة الفإن التكافؤ العمري بين الزوجين  الوجه:وبناًء على هذا 

  يلي:كما  والمعقول، السنة،ويمكن أن يستدل لهم لما ذهبوا إليه من  النكاح،عقد 

 
ح  1973/  5باب إنكاح الرجل ولده الصيغار  النكاح ،  كتاب -البخاري  متفق عليه : صيحيح   (1)

كتاب النكاح ، باب    -( ،وصييحيح مسييلم4841( ،وباب تزويج األب ابنته من اإلمام ح )4840)

 (.1422ح ) 2/1038تزويج األب البكر الصغيرة  

،وشيرح  190/ 9،وما بعدها ، 224/ 7،وما بعدها ، 133/ 7ينظر : فتح الباري البن حجر   (2)

،واالسيتذكار البن عبد البر 23/23،والمعجم الكبير للطبراني  9/206النووي على صيحيح مسيلم 

،وميا بعيدهيا ،والحياوي الكبير  6/179بيروت ،ونييل األوطيار   –ط : دار الكتيب العلميية   401/  5

الغريياني   الرحمن عبيد وأدلتيه للصيييييادق الميالكي الفقيه ،وميدونية6/  14،    8/465للمياوردي  

هي 1423األولى )   الطبعة لبنان،  والتوزيع ،  والنشيير للطباعة الريان ط : مؤسييسيية  2/3621

 م (.2002

 .9/106ينظر : الحاوي الكبير للماوردي   (3)

،وحياشيييييية   83/  7،وروضيييية الطيالبين للنووي  9/106ينظر : الحياوي الكبير للمياوردي    (4)

،والقوانين  3/167،ومغني المحتياج    256/  6،ونهيايية المحتياج    4/87البجيرمي على الخطييب  

 . 132الفقهية البن جزي /
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قَاَل    – عنه هللا رضي   - بما روي َعن  َعب د  َّللا   ب ن  ب َري دَةَ َعن  أَب يه     :السنةالدليل من    :أوال

ٍر َوع َمر   َي َّللا   َعن ه َما  -َخَطَب أَب و بَك    –َرض 

َمةَ فَقَاَل َرس ول  َّللا     ن ه     - َصل ى َّللا   َعلَي ه  َوَسل َم  - فَاط  َجَها م  يَرة  فََخَطبََها َعل يٌّ فََزو  : إ ن َها َصغ 

 ) (1) . 

وسلم راعى الموافقة أو المقاربة بين الزوجين في   عليه هللا صلى  النبي أن  :  الداللة وجه 

السن وهو   في يماثلها ممن  - رضي هللا عنها    – فاطمة زوج ابنته السيدة السن ، حيث  

دون غيره ممن يكبرها في السن بفارق كبير ، فدل على    –كرم هللا وجهه    –سيدنا علي  

 .    (2) الزوجين  بين ودوام العشرة أقرب إلى المؤالفة هو السن في التكافؤ أن

 لسوء قويا سببا يعتبر الزوجين بين الكبير السن فارق وهو أن  :  الدليل من المعقول:    ثانيا

النظر   واالختالف في وجهات  والتفاهم االنسجام عدم إلى بينهما ، حيث يؤدي  التوافق 

 التماسكيهدد   مما الزوجية ؛ والخالفات المشاكل من كثير ،وبالتالي يؤدي إلى حدوث

العالقة   ؛ حفاظا على  السن  في  له  مقاربة  امرأة  الرجل  يتزوج  أن  فاألولى   ، األسري 

 .(3) الزوجية وعدم قطع العشرة  

أرى أن الراجح من القولين هو القول الثاني وهو ما ذهب   :المسألةالرأي الراجح في   

بأن    القائل:من متأخري الشافعية وهو القول    والبجيرمي  الرملي،واختاره    الروياني،إليه  

ومن   فوقها،الشير الكبير أو الرجل المسن ليس كفؤاً للفتاة الصغيرة كبنت العشرين فما  

التكافؤ في العمر أو السن بين الزوجين من خصال الكفاءة التي يجب اعتبارها   ثم: فإن

 : التاليةلألسباب  الزواج، وذلكفي عقد 

التكافؤ    :أوال أهميةإن  له  الزوجين  بين    األسرة، واستمرار  استقرار  في بالغة العمري 

في الزوج مقاربة ألن الزوجية؛ العالقة أدعى للزوجة   االنسجام حصول إلى سنها 

 األسرة. والتوافق وبالتالي استقرار 

ً  الفتاة الشابة  زواج  : إن  ثانيا  يترتب ، قد   بالرجل الكبير المسن الذي بلغ من العمر عتيا

بالغة ؛ ألن مع غايات السن تقل الرغبة وي ع دَم  المقصود من  ومساوئ كبيرة عليه مفسدة

 
/  3سيين  كتاب النكاح ، باب : تزوج المرأة مثلها من الرجال في ال  -السيينن الكبرى للنسييائي  (1)

  2/181(،والحاكم في المسييتدرك   6948ح )  399/ 15( ،وصييحيح ابن حبان 5329ح )  265

 (،وقال عنه : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ،ووافقه الذهبي .2705ح )

تحقيق : عبيدالفتياح أبو غيدة ط : مكتيب   -6/62ينظر : حياشيييييية السيييينيدي على النسييييائي     (2)

م (،وحاشيية البجيرمي على 1986 -هييييي  1406طبعة الثانية ) المطبوعات اإلسيالمية بحلب ، ال

 . 4/89الخطيب  

،والفقه    4/87،وحاشيييية البجيرمي على الخطيب  9/106ينظر : الحاوي الكبير للماوردي    (3)

 .9/235اإلسالمي وأدلته للزحيلي  
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الجنسية   حاجتها إشباع لعدم الحرام ؛ في بالمرأة إلى الوقوع يؤدي قد الذي األمر الزواج ،

من زوجها ،وخاصة في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الفتن واإلغراءات وقل فيه الوازع  

 . (1)ي الدين 

: إن الزواج الذي يتم بين الفتاة الصغيرة والشير المسن زواج غير متكافئ ؛ ألنه ال  ثالثا  

قد  يستقر ؛ ألنه  الصغيرة من الباعث يكون يدوم وال  البنت   ، أوليائها قبل من زواج 

 سوي ، غير باعث وهو المسن ، الزوج من االجتماعية أو المالية في االستفادة رغبتهم

ً  جعل الزواج تعالى هللاألن   الزوجين  بين وألفة وحب الحياة ، في واستقراراً  للنفس ، سكنا

واالختالف في   والتفاهم االنسجام عدم إلى يؤدي الزوجين، بين العمري الكبير ،والفارق

الزوجية ، فمثل   والخالفات المشاكل من كثير النظر ،وبالتالي يؤدي إلى حدوث وجهات 

 أو أشهر هي فإنما يعيش ، أن له  قدر  وإن يعيش أو يستقر ، أن يمكن هذا الزواج ال 

 ستختلف األشياء إلى أحدهما نظرة ألن والسعادة ، من االستقرار  لحظة تتخللها ال أعوام

اآلخر، فاألولى مراعاة التقارب في السن بين الزوجين ؛ ألن وجوده أدعى   نظرة عن

لتحقيق الوفاق والوئام بين الزوجين، وعدمه يحدث بلبلة واختالفاً مستعصياً ، الختالف  

 .           (2) وجهات النظر 

: ) وينبغي للرجل أن ال ينكح    - رحمه هللا    –ولذلك قال البجيرمي أحد فقهاء الشافعية  

أعلى منه قدراً ونسباً وماالً وجاهاً وأصغر منه سناً فإن ذلك يؤدي إلى ترفعها على الزوج  

النشوز والمخالفة والهجر في   أد ى ذلك إلى  به ، وربما  واستقاللها به وعدم االكتراث 

ج   المضجع وعدم تمكينه من المباشرة ، وربما أدى إلى قطع العشرة ؛ بل األولى أن يتزو 

 .  (3) زلة ودون ذلك ليعظم عندها قدره ...الر (  مثله في المن 

 هو تحقيق جانب إيجابي فإن القول باعتبار الكفاءة في السن بين الزوجين له  ثم:ومن  

بينالتوافق   واستقرار   استمرارية على والمحافظة  الزوجين واالنسجام  بينهما  العالقة 

 المجتمع.األسرة التي هي أساس 

 

 
 لطالقا انتشييار في وأثرها الزواج في ،والكفاءة9/106ينظر : الحاوي الكبير للماوردي    (1)

 العلوم وأصيوله بكلية الفقه في رسيالة ماجسيتير– 286الجزائري لمسيعود جمادي/ المجتمع في

 م(. 2007 - 2006باتنة )  لخضر،  الحاج جامعة اإلسالمية في والعلوم االجتماعية

،والكفياءة في الزواج ودور العرف في   9/235  ينظر : الفقيه اإلسييييالمي وأدلتيه للزحيلي   (2)

 نظرة اإلسيييالم ،  في الزواج ،وأحكام325التوسيييعة من مجاالتها للدكتور : محمد مسيييتوري /

 والتوزيع للنشير الجماهيرية ط : الدار 53راس/ أبو الزواج ألحمد سيعيد عقد في للكفاءة تقويمية

 هي (.1425الطبعة األولى )  واإلعالن بليبيا ، 

 . 4/87ينظر : حاشية البجيرمي على الخطيب    (3)
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 حسنها  –تعالى   -نسأل هللا   -الخاتمة  

وبعفوه   الدرجات،  وترفع  الغايات  تكمل  وبعونه  الصالحات،  تتم  بنعمته  الذي  الحمد هلل 

السيئات   والرساالت   والزالت،تمحى  النبوات  به    -والصالة والسالم على من ختم هللا 

وعلى آله وأصحابه أهل الرجاء واإلشفاق    اإلطالق،خير خلق هللا على    - سيدنا محمد  

  وبعد، التالق،دائمين متالزمين إلى يوم صالة وسالما 

الفقهي   التناول  الزوجين    لموضوع:فمن خالل  بين  والعمري  والفكري  المادي  التكافؤ 

 التالية:  النتائج، والتوصياتفقد أسفرت الدراسة عن  األسري،وأثره في االستقرار 

 : البحثنتائج  :أوال 

ومنهاجاً شامالً ، لم يترك جانباً من جوانب لقد جاءت شريعة اإلسالم نظاماً كامالً    - 1

التي أولتها الشريعة اهتماماً  بالعناية والرعاية ، وإن من أهم الجوانب  الحياة إال تواله 

والقاعدة  المجتمع،  نواة  األسرة  ألن  إال  ذاك  وما  األسري،  الجانب  فائقة  وعناية  بالغاً 

الرجال ، فاألسرة هي اللبنة األولى    الصلبة ، واألرضية الخصبة ؛ لتنشئة األجيال وتربية

في بناء كيان األمة ، والنواة الكبرى في تشييد حضارتها ، ففي صالحها صالح المجتمع 

وفى فسادها فساده كله ، وأن أساس األسرة في الشريعة اإلسالمية هو الزواج الشرعي  

 ين .الصحيح القائم على االختيار السليم وحسن العشرة واالنسجام بين الزوج 

 

إن دراسة هذا الموضوع المتعلق بالتكافؤ المادي والفكري والعمري بين الزوجين ،   - 2

 أمر فرضه واقعنا المعاصر نتيجة تغير األعراف وفقا لتغير الزمان والمكان ، حيث إن

 ترك ولهذا كان الناس، وأحوال واألزمان البيئات باختالف تختلف هذا في الناس أعراف

 الوسيلة العملية هو ومكان زمان كل في الناس لعرف الكفاءة فيها  تعتبر التي األمور

 ال أعراف الناس اليوم أن في قيل الزوجين ،،ومهما بين الكفاءة من المقصود لتحقيق

 مثل في تجاهلها ال نستطيع إال أننا الشريعة اإلسالمية ، في العليا المثل عن بعيدة تزال

 أعرافها ومفاهيمها ، فاعتبار لها بيئة في يتم اجتماعي عمل الزواج الموضوع ؛ ألن   هذا

 عقد الزواج .  في  المطلوبة الكفاءة معرفة إلى الصحيح الطريق هو  اليوم الناس عرف

إن نظرة اإلسالم في التكافؤ بين أطراف العالقة الزوجية نظرة واقعية تتناسب مع    - 4

الزوج بين  المشتركة  والصفات  العوامل  ، وجود  بينهما  األسرية  الحياة  الستدامة  ؛  ين 

فالتكافؤ بين الزوجين في مجمله يعنى وجود مشتركات كثيرة في الصفات والطباع بين 

الطرفين ، وهو أدعى للتفاهم والتقارب في وجهات النظر حتى عند االختالف ،وكلما  

والنف الخالف  وتسلل   ، الفجوة  اتسعت   ، الزوجين  بين  المشتركة  الصفات  إلى  قلت  ور 
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الحياة الزوجية ، وهذا بدوره يؤدى إلى عدم التفاهم، واحتمال االنفصال، فينبغي أن يكون 

مجال اهتمام الزوجين مشتركا ومتقاربا ؛ حتى ال تكثر بينهما الخالفات والخصا م ، ومن  

 ثم يقع االنفصال وتنقطع العالقة. 

ً  تقوم  الزواج الكفاءة في   - 5 والحق ومراعاتها في غير   الدين  مراعاة صفة على   أساسا

ال   والعمري، وغيره،والثقافي واالجتماعي    المادي، والفكريذلك من الصفات كالتكافؤ  

شرعت الكفاءة لمراعاة التقارب والتآلف    الزوجين، وإنما بين طبقية  فوارق إيجاد يعني

 تأبيد معنى يتحقق حتى  واستمرارها؛األسرة   واستقرار الزوجية، السعادة لتحقيق  بينهما؛

 صرح بناء في صالحة  لبنة بحق  فتكون والرحمة،المودة   تحكمها أسرة  وبناء الزواج

   .الزواج على مقبل لكل مرجوة غاية ومن ثم فهي المجتمع،

بين   - 6 والعمري  والثقافي  ،والفكري  المادي  التكافؤ  مراعاة  الزواج  عقد  في  ينبغي 

 استمراريته واستقرار األسرة ، فالزوج لىالزوجين قبل إنشاء العقد وانعقاده ؛ للحفاظ ع

 الطبيعي ، بالشكل هذه لقوامة يمارس أن  يستطيع ولكي الزوجية ، الحياة في القوامة له

الكفاءة المادية والفكرية والعلمية  منها شأناً في أعلى أو لزوجته مساويا يكون وأن بد ال

 الزوجة اعتبار محل يكون فإنه لن لزوجته كفؤاً  يكن لم  أو مقاربا لها في العمر ، أما إذا

الزوج   أن :  العادة وحكم الشرع ، بحكم تعنى الزوجين بين وال أولياؤها ؛ألن الرابطة 

 الزوجة عن الزوج ونزل الكفاءة فاتت فإذا وقوامته ، واليته بحكم السفينة ، ربان هو

 واحترام تقدير لزوجها  منها يكن ولم وقوامته لرياسته ، تخضع  ال فإنها أو منزلة ، قدرا

 في الغالب األعم . 

  أمر هام وبال  األهمية  الزوجين في المستون المادي بين التقارب فإن مراعاة  ومن ثم :

؛ حتى يكون الزوج قادرا على القيام بالواجبات المادية لزوجته وأوالده ؛ وحتى ال تظلم  

ة في أسرتها قبل زواجها ،  زوجته الغنية التي اعتادت على مستوى مادي وعيشة معين 

الشريعة ومن ال ضرر االسالمية مقاصد  ،   وال  أنه  : ضرار  مراعاة  وأيضا   ينبغي 

و  الفكري  بال  ، الزوجين بين الثقافي التقارب  باعتباره  األهمية فهو عامل مشترك 

من  وروية بتفهم األمور استيعاب على القدرة خالل من العامة ، الحياة فهم على يساعد

الزوجين ،وحتى ال يشعر الزوج بالنقص والدونية ويكون محال للمعايرة من الزوجة   كال

بين  والنزاعات الخالفات  من كثير لحل  ارتكاز   نقطة  هذا التقارب أو أوليائها ، فيعتبر

 .والطمأنينة االستقرار على يساعد مما الزوجين
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مراعاة أن  دو كما  إلى  أدعى  الزوجين  بين  السن  في  والعالقة  التقارب  العشرة  ام 

 التوافق لسوء قويا سببا يعتبر الزوجين بين حيث إن التفاوت الكبير في السن  ،الزوجية

 النظر، وبالتالي  واالختالف في وجهات  والتفاهم االنسجام عدم  إلى حيث يؤدي   بينهما،

 األسرة. يهدد استقرار  مما الزوجية؛ والخالفات المشاكل من كثير يؤدي إلى حدوث

ً  الزوجين فإن التفاوت المتباين بين  وعليه:   عدم إلى ماديَاً وفكريًاً وعمريا ً يؤدي غالبا

 والخالفات المشاكل من الكثير يؤدي إلى حدوث بدوره  بينهما، وهذاوالتفاهم   االنسجام

تفضي   التي  النهايةالزوجية  أساس    في  هي  التي  األسرة  وانهيار  الطالق  حدوث  إلى 

 المجتمع.

   التالية:تكمن وصيتي في الجوانب  :التوصيات :ثانيا 

أوصي الشباب المقبلين على   الشباب:وصيتي للمقبلين على الزوا  من  األول:الجانب 

بضرورة  لشريكحسن    الزواج  وضرورة  اختياره  التقارب  الحياة،  والتوافق   مراعاة 

بتأني وعقالنية   المدروس السليم االختيار ألن  الزواج؛جام بينه وبين شريكه في  واالنس

 واستقراره. المجتمع  سالمة وبالتالي األسرة وبقاؤها، عليه سالمةيبنى 

 الصحيح الطريق  ينبغي على األولياء سلوك  األمور:   وصيتي ألولياء   الثاني: الجانب  

 الفتاة  االبن، أوأو إجبار   إرغام وعدم الخاطب، عن كالسؤال الزواج، على اإلقدام قبل

بد من أن يكون الزواج قائما مسبقا على محبة   يرغبه، فال ال شخص من الزواج على

برغبة األهل   بين تكونالخطيبين وليس  الخطيبين    فقط، وأن  بين  هناك كفاءة متناسبة 

والعمر كما ال    ةواليسار، والصح   العلمي، والغنىوالوعي والمؤهل   وخاصة في الثقافة

    بينهما.الزوجين وعمق العالقة السامية   بد قبل الزواج من توعية الخطيبين بكافة حقوق

كما ينبغي على أولياء األمور عدم زواج الفتيات القاصرات أو ما دون العشرين للرجل  

فمثل هذا الزواج   المسن، الزوجهذا من  االجتماعية أو المالية المسن من أجل االستفادة

يبوء بالفشل فضال عن اإلضرار الذي يلحق هذه الفتاة  يدوم، وإنماال يستمر وال 

 الزائل. ضحية أهلها بسبب طمعهم في المال  - الصغيرة

وصيتي للجهات المجتمعية والمؤسسات الفاعلة كالمدارس والجامعات    الثالث:الجانب  

 العبادة: واإلعالم ودور 

ة توعية النشأ وخاصة المقبلين على الزواج من الجنسين من على هذه الجهات ضرور

بالمدارس خالل المكثفة  والندوات  المؤتمرات  برامج  والجامعات عقد  من خالل  أو   ،

أو اإلذاعة خالل من تبث التي واإلصالح  التوعية الديني  واإلرشاد الوعظ والتلفاز 
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 والنقاش الحوار الزوجين ،وتفعيل دور المتبادل بين االحترام مبدأ والتأكيد على أهمية

 بغض ،  منهما لكل والمهم الفعال النظر ،واالعتراف بالدور وجهات واحترام ، بينهما 

الشخصية ؛ ليعم جو المحبة والمودة بين الزوجين   والمهارات العمرية  الفروق  عن النظر

 حفاظا على استقرار األسرة واستقرار المجتمع .

  القبول،وأن يكتب له   وقارئه، كاتبه،أن ينفع بهذا البحث  –عالى ت  –أسأل هللا  وختاما:

  والهفوات،فال أبرئ نفسي من الزالت   تقصير،وأن يغفر لي ما كان فيه من خلل أو  

      أجمعين.اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  وآخرا، وصل  والحمد هلل أوال 
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 فهرس المصادر والمراجع

 .  القرآن الكريم :أوال 

   :وعلومه كتب التفسير  :ثانيا 

 بيروت . –دار الفكر  ط:تفسير البيضاوي  -1

الرازي  -5 للفخر  الغيب  العلمية    ط:  مفاتيح  الكتب    - بيروت   –دار 

 م( .2000هي  1421الطبعة األولى ) 

 بيروت. –دار الكتب العلمية  ط:االستذكار البن عبد البر  -6 

دار الكتب    ي ط:تحفة األحوذى شرح جامع الترمذي للمباركفورى    -  7

   -بيروت  –العلمية 

مكتب   ط:عبدالفتاح أبو غدة    تحقيق:  -حاشية السندي على النسائي    -8

 هي(   1406لثانية ) الطبعة ا بحلب،المطبوعات اإلسالمية 

دار    ط:عبد المعطي قلعجي    الدكتور:تحقيق    -دالئل النبوة للبيهقي    -9

 الكتب العلمية ي ودار الريان للتراث.    
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دار إحياء    وآخرين ط:أحمد محمد شاكر    تحقيق:   -سنن الترمذى    -  12

 بيروت.  –التراث العربى 

دار   ط:  -تحقيق السيد عبد هللا هاشم المدنى    -سنن الدارقطنى    -  13

 م(. 1966هي 1386بيروت ) –المعرفة 

للطبراني    -23 الكبير  والحكم    ط:المعجم  العلوم    - بالموصل  مكتبة 

    الثانية.الطبعة 

 وت. بير الجيل،دار  للشوكاني ط:نيل األوطار   -24

 اللغة: كتب  :رابعا

      الهداية.دار  ط:  -تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي   -25
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الطبعة   –بيروت   –دار صادر  ط:  -لسان العرب البن منظور  -26

 )د.ت(.األولى 

 العلمية،دار الكتب    ط:  -سيدة  المحكم والمحيط األعظم البن     -27

 بيروت.

 :   والقواعد الفقهية    كتب أصول الفقة :خامسا

دار الكتب    ط:   -اإلبهاج للسبكي في شرح المنهاج للبيضاوي    -  28

 بيروت.العلمية، 

المعرفة،  دار    ط:  -الموافقات في أصول الشريعة لشمام الشاطبي    -29

 م (. 1975الطبعة الثانية )   بيروت 

  : الفقه(قواعد  )كتب  ثانيا:

 العلمية، دار الكتب    ط:  -األشباه والنظائر لتاج الدين السبكي    -  30

 بيروت.

بيروت )    العلمية،دار الكتب    ط:  -األشباه والنظائر للسيوطي    -31

 م (. 1983هي 1403

 القلم.دار   ط: -أحمد الزرقا  للشير:شرح القواعد الفقهية  -32

  :الفقه كتب  :سادسا  

   :الحنفية كتب ( 1)

  –ط: دار المعرفة    -البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجيم    -33

 الثانية. الطبعة  -لبنان  –بيروت 

للكاساني    -34 الشرائع  ترتيب  فى  الصنائع  الكتاب    ط:  -بدائع  دار 

 . م( 1982بيروت )  –العربي 
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الدقائق    - 35 كنز  شرح  الحقائق  الكتاب   ط: للزيلعي  تبيين  دار 

 اإلسالمي. 

  – الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ط : عالم الكتب  الجامع     -36

 هي( . 1406األولى ) –بيروت 

 الجوهرة النيرة للحدادي   ط : المطبعة الخيرية   . -37

ط : دار الفكر ، بيروت   -حاشية ابن عابدين على الدر المختار    -38

 هي (. 1386الطبعة الثانية )  -

 ط : دار الكتاب اإلسالمي .  -حاشية الشلبي على تبيين الحقائق     -39

الهمام     -40 بن  للكمال  الهداية  شرح  القدير  الفكر  فتح  دار   :   -ط 

 بيروت. 

المع   -42 أفندي  لداماد  روف  مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر 

 م (. 1998  -هي  1419بيروت )   العلمية،: دار الكتب  ط  -بشيخي زادة  

   :المالكية كتب ( 2)

ط : دار إحياء   -حاشية الدسوقى على الشرح الكبير البن عرفة    - 43

 الكتب العربية بالقاهرة . 

 ط : دار الفكر ، بيروت .  -خليل شرح الخرشي على مختصر  -44

 الشرح الكبير للدردير : مطبوع مع حاشية الدسوقي.  -45

  - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبى زيد القيرواني للنفراوي    -46

 هي(. 1415بيروت )  –ط  : دار الفكر 

 ط : دار الفكر . –القوانين الفقهية البن جزي  -47
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ط :    -الغرياني   الرحمن عبد  وأدلته للصادق المالكي الفقه مدونة  -48

، والنشر للطباعة الريان مؤسسة )   الطبعة لبنان، والتوزيع  األولى 

 م (.  2002هي 1423

ط : دار الفكر    -منح الجليل على مختصر خليل للشير عليش    -49

 م(.1989هي  1409بيروت ) 

للحطاب    -50 الجليل  الحديثة    ط:  -مواهب  الرشاد  الدار   –دار 

 (. م1992-هي 1412الثالثة ) الطبعة  –البيضاء 

   :الشافعية  كتب ( 3)

زكريا    -51 بن  يحيى  ألبى  الطالب  روض  شرح  المطالب  أسنى 

 الكتاب اإلسالمى .  ط: دار  -األنصارى 

 بيروت )د.ت( .  –ط : دار الفكر  -إعانة الطالبين للدمياطي  -52

على    - 53 البجيرمى  شرح    الخطيب:حاشية  على  الحبيب  تحفة   "

  بيروت. –دار الفكر  ط:الخطيب " 

" فتوحات الوهاب بتوضيح   الطالب:حاشية الجمل على منهج    -54

 بيروت .   –شرح منهج الطالب " ط : دار الفكر

ط : دار الفكر    –الحاوي الكبير في فقه اإلمام الشافعي للماوردي    - 55

 ، بيروت . 

ط : المكتب اإلسالمي   -روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي    -56

 هي( .  1405الطبعة الثانية )  -بيروت  –

مطبوع مع أسنى المطالب ألبى    المقري،روض الطالب البن    -57

  األنصاري.يحيى زكريا 
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لزكريا األنصاري أبى يحيى    الطالب:فتح الوهاب بشرح منهج    -58

هي  1418الطبعة األولى )    –بيروت    –العلمية  ط : دار الكتب    -النووي  

.) 

ط    -مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب    -59

 بيروت ) د.ت ( . –: دار الفكر 

منهاج الطالبين على مختصر المحرر ألبى زكريا محى الدين    -60

الطبعة    –بيروت    –مطبوع مع نهاية المحتاج ط : دار الفكر    –النووي  

 م( .1984- هي1404ألخيرة ) ا

للغزالي    -61 المذهب  فى  تحقيق:-الوسيط  محمد    .   إبراهيم، أحمد 

تامر   محمد  األولى    -ومحمد  الطبعة   ، بالقاهرة  السالم  دار   : ط 

 هي( . 1417)

بيروت  –ط : دار الفكر    -لمحمد بن عمر الجاوي    الزين:نهاية    -62

 الطبعة األولى ) د.ت( .  –

ط  : دار الفكر    -لى شرح ألفاظ المنهاج للرملي  نهاية المحتاج إ  -63

 م( .  1984- هي1404الطبعة األخيرة ) –بيروت  –

 :   الحنابلة كتب  -(4) 

ط : دار    -اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف للمرداوي    -64

 إحياء التراث العربي ، بيروت . 

ويش  زهير الشا   تحقيق:  -الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة    - 65

اإلسالمي    طبعة: )  –المكتب  الخامسة  الطبعة  - هي1408بيروت 

 م(.  1988
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كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي :  تحقيق : هالل مصيلحي    -66

 هي(. 1402بيروت ) –مصطفى هالل ، طبعة : دار الفكر 

بيروت    –ط : المكتب اإلسالمي     -المبدع شرح المقنع البن مفلح    -67

 هي(. 1400)

 –ط  : دار الفكر    -مغنى البن قدامه على مختصر الخرقى  ال  -68

 هي  (. 1405الطبعة األولى )  -بيروت 

البن   -69 أحمد  اإلمام  مذهب  على  الدليل  شرح  فى  السبيل  منار 

ط  : مكتبة المعارف بالرياض ،   -عصام القلعجي    تحقيق:  -ضويان  

 هي (.  1405الطبعة الثانية )  

         :الظاهرية  كتب  -( 5) 

  – ط : دار اآلفاق الجديدة    -المحلى باآلثار البن حزم الظاهري    - 70

 بيروت ) د.ت ( . 

   كتب الزيدية : -(6)

المرتضى ط  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار البن    -71

 بالقاهرة .   –دار الكتاب اإلسالمي  :

ط : مكتبة اليمن الكبرى     -التاج المذهب ألحكام المذهب للعنسي    -72

. 

  تحقيق:   -السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار للشوكاني    - 73

الطبعة األولى    – بيروت    –دار الكتب العلمية    ط:  زايد،محمد إبراهيم  

 هي( .  1405)

   كتب اإلمامية : -(7) 
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ط :  مؤسسة    -الل والحرام للحلى  شرائع اإلسالم فى مسائل الح  -74

 مطبوعاتى إسماعيليان .  

 :   كتب اإلباضية -( 8) 

العليل ألطفيش    -75 النيل وشفاء  ط : مكتبة اإلرشاد   -شرح كتاب 

 م(. 1985 -هي 1405بجدة الطبعة الثالثة )

 ً    :والمعاصرة الكتب العامة :سابعا

 الرجوب  محمود  نايف  للدكتور: اإلسالمي الفقه في الخطبة أحكام  -76

 م  2008  -هي  1429للنشر باألردن ، الطبعة األولى )   الثقافة دار ط :  -

الزواج   عقد  في للكفاءة تقويمية نظرة اإلسالم، في  الزواج أحكام  - 77

واإلعالن   والتوزيع للنشر الجماهيرية ط : الدار  -راس أبو ألحمد سعيد 

   هي (.1425الطبعة األولى )   بليبيا ،

حسين   فراج أحمد   للدكتور: اإلسالمية الشريعة في الزواج أحكام  -78

 م( 2004القاهرة )   -للنشر الجديدة الجامعة ط :  دار -

 –لألستاذ : على حسب هللا     –الزواج في الشريعة اإلسالمية    -79

 م ( . 1996  –هي 1416الطبعة الثانية )  

في    - 80 الشرعية  األحكام  زيد شرح  لمحمد  الشخصية  األحوال 

 هي (. 1329علي سكر بمصر )  مطبعة  ط :  -األنباني 

ط : دار الفكر    -الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور : وهبة الزحيلي    -81

ابعة .  -سوريا  -  الط بعة الر 

ط : دار   -الفقه على المذاهب األربعة  لعبد الرحمن الجزيري     -82

العلمية   للتراث    –بيروت    –الكتب  الريان  الطبعة    -القاهرة    –دار 

 م (. 1987  –هي 1408األولى )  
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لحسن  -83 الشخصية  األحوال  بقانون  مقارنة  الزواج  في   الكفاءة 

والقانون   الشريعة ماجستير بكلية  رسالة  -   الكردي الحميد  عبد  محمد 

 بغزة. اإلسالمية، الجامعة في

 المجتمع في الطالق انتشار في وأثرها الزواج في الكفاءة  -84

 وأصوله بكلية الفقه في رسالة ماجستير– الجزائري لمسعود جمادي   

باتنة )   لخضر، الحاج  جامعة اإلسالمية في والعلوم االجتماعية العلوم

 م(. 2007 - 2006

مجاالتها   - 85 من  التوسعة  في  العرف  ودور  الزواج  في  الكفاءة 

مستوري  للدكتور: والعلوم    -   محمد  الحقوق  بمجلة  منشور  بحث 

عشر    -اإلنسانية   الثالث  األول    –المجلد  )   –العدد  أبريل  شهر 

 م(. 2020
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 ملخص بحث 

الشريعة   مرونة  وما  إن  فيه،  جدال  ال  أمر  ومكان  زمان  لكل  وصالحيتها  اإلسالمية 

االجتهاد إال شاهد حي على قدرة اإلسالم والشريعة على التطور، واإلحاطة بالمستجدات  

ال ومن  بعض  مالمختلفة،  ظهرت  وقد  التجديد،  التطور:  هذا  عن  المعبرة  المهمة  سائل 

ة، إذ اقتصر بعضهم على الهيئات الدعوات التجديدية التي غابت عنها النظرة الشمولي 

واألفعال، وتناسى األبعاد الروحية العميقة لهذا الدين القويم، ومن أجل أن يقيد التجديد 

بضوابط وقواعد تمنعه من الوقوع في التغريب أو الغلو كان ال بد من قواعد تضبطه،  

الشخصية، ولسعة الموضوع اقتصرت على أحد أهم األبواب الفقهية، أال وهو األحوال  

  المرأة أنموذجاً(.   –فكان هذا البحث المعنون )ضوابط التجديد في فقه األحوال الشخصية

األحوال   فقه  في  التجديد  مظاهر  بعض  دراسة  على  البحث  يحرص  البحث:  أهداف 

الشخصية، والتي يكثر العمل بها وتطبيقها في حياة المسلمين، وأن يكون هذا التجديد في 

الشرعية الضوابط  وسطية  ضوء  والى  اإلسالمية،  األصول  إلى  هذا  في  واحتكمت   ،

اإلسالم ومرونته، والى نبذ التعصب والتحجر على رأي ما، ومن ثم بيان المتغيرات التي  

ومن أهم هذه األهداف قضية المرأة التي احتلت الحيز األكبر   يمكن إجراء التجديد فيها. 

يناً اتباينت وجهات النظر فيها تب   في دعوات التجديد الخاصة باألحوال الشخصية، وقد 

التشريع   كبيراً. تتوافق مع روح  إلى نظرة واقعية عملية  الوصول  إلى  يسعى  والبحث 

محاور البحث: إن المحاور التي سيتعمدها البحث   اإلسالمي بعيداً عن الغلو أو التفريط.

ن االنطالق منها التمهيد ببيان مفهوم التجديد، ومعرفة الثوابت والمتغيرات التي يمك  هي:

التجديد. كأنموذج    في  الشخصية،  األحوال  في  للتجديد  التطبيقية  النماذج  بعض  دراسة 

دراسة بعض النماذج التطبيقية التي يمكن    لكيفية التعامل مع المستجدات والنوازل الفقهية.

ويشتمل    إخضاعها للتجديد لمواكبة روح العصر ومتطلباته من دون المساس بالثوابت.

المبحث الثاني:   المبحث األول: دعاوى تحرر المرأة.  لبحث على المباحث اآلتية:هذا ا

منهج البحث: إن منهج البحث المتبع هو   المبحث الثالث: تعدد الزوجات  شهادة المرأة.

المنهج التحليلي المقارن، إذ سنعمد إلى تحليل الحاالت المتناولة بالدراسة كالً على حدة  

بي  مع  تأصيلها  المختلفة محاولين  مذاهبه  في  اإلسالمي  الفقه  أوجدها  التي  الحلول  ان 

ومناقشة هذه الحلول وترجيح ما نراه راجحاً منها، وكذلك األسلوب االستقرائي، وذلك 

بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كلية، كما اعتمدت على المنهج االستنباطي إذ حاولت  

وصلى هللا على    لجة الحوادث المستجدة.  استنباط أهم سمات منهج التجديد الفقهي في معا

 عوانا أن الحمد هلل رب العالمين. وآخر د سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Research 

 Answering the claimants for renewal in the jurisprudence of 

personal status laws 

Women-related laws as an example 

Summary 
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The flexibility of Islamic Sharia and its validity for all times and 

places is indisputable. Ijtihad is only a living witness to the ability 

of Islam and Sharia to develop, and to be aware of the various 

developments, and one of the important issues expressing this 

development: renewal . 

Some calls for renewal have appeared that have missed the 

holistic view, as some of them are limited to bodies and actions, 

and have forgotten the deep spiritual dimensions of this rightful 

religion. In order for the renewal to be restricted to controls and 

rules that prevent it from falling into alienation or extremism, it 

was necessary to have rules that control it, and the topic was 

limited to one of the most important jurisprudential chapters, 

which is personal status, so this research entitled (Answering the 

claimants for renewal in the jurisprudence of personal status 

laws, Women-related laws as an example  .) 

Research Objectives: The research aims to study some aspects of 

renewal in the jurisprudence of personal status laws, which are 

widely used and applied in the lives of Muslims, and that this 

renewal should be in the light of the legal controls, and I 

appealed in this to Islamic principles, and to the moderation and 

flexibility of Islam, and to reject fanaticism and fossilization on 

An opinion, and then stating the variables in which renewal can 

be made. Among the most important of these goals is the issue 

of women, who occupied the largest space in the calls for 

renewal of personal status, and the views on them varied 

greatly .The research also aims to reach a realistic and practical 
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view that is compatible with the spirit of Islamic legislation, away 

from exaggeration or negligence.Research items: The items that 

will be deliberately researched are :The preface, which is a 

statement of the concept of renewal, and knowledge of the 

constants and variables that can be started from in renewal.A 

study of some applied models of renewal in personal status, as a 

model for how to deal with jurisprudential developments and 

calamities. Studying some applied models that can be subjected 

to renewal to keep pace with the spirit of the age and its 

requirements without compromising the constants.This research 

includes the following investigations:The first topic: claims of 

women،s liberation .The second topic: the testimony of 

women .The third topic: polygamyResearch Methodology: The 

research method followed is the comparative analytical method, 

as we will analyze the cases covered by the study, each 

separately, trying to root them with an explanation of the 

solutions found by Islamic jurisprudence in its various schools, 

discussing these solutions and weighting what we see as the 

most likely ones, as well as the inductive method, by tracing the 

parts in order to reach a holistic base, it also relied on the 

deductive approach, as it tried to elicit the most important 

features of the jurisprudential renewal approach in dealing with 

emerging incidents .May Allah prayers and blessings be on our 

Prophet Mohammad and his family and his companions.And 

Praise is to Allah, the Lord of the Worlds . 
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 المقدمة 

وما   فيه،  جدال  ال  أمر  ومكان  زمان  لكل  وصالحيتها  اإلسالمية  الشريعة  مرونة  إن 

االجتهاد إال شاهد حي على قدرة اإلسالم والشريعة على التطور، واإلحاطة بالمستجدات  

ا التطور:  هذا  عن  المعبرة  المهمة  السوائل  ومن  بعض  المختلفة،  ظهرت  وقد  لتجديد، 

الدعوات التجديدية التي غابت عنها النظرة الشمولية، إذ اقتصر بعضهم على الهيئات 

واألفعال، وتناسى األبعاد الروحية العميقة لهذا الدين القويم، ومن أجل أن يقيد التجديد 

،  بضوابط وقواعد تمنعه من الوقوع في التغريب أو الغلو كان ال بد من قواعد تضبطه 

ولسعة الموضوع اقتصرت على أحد أهم األبواب الفقهية، أال وهو األحوال الشخصية، 

المرأة    –التجديد في فقه األحوال الشخصيةالرد على مدعي  فكان هذا البحث المعنون )

 ً  (. أنموذجا

البحث األحوال  أهداف  فقه  في  التجديد  مظاهر  بعض  دراسة  على  البحث  يحرص   :

ل بها وتطبيقها في حياة المسلمين، وأن يكون هذا التجديد في الشخصية، والتي يكثر العم

وسطية   والى  اإلسالمية،  األصول  إلى  هذا  في  واحتكمت  الشرعية،  الضوابط  ضوء 

اإلسالم ومرونته، والى نبذ التعصب والتحجر على رأي ما، ومن ثم بيان المتغيرات التي  

 يمكن إجراء التجديد فيها.

المرأة التي احتلت الحيز األكبر في دعوات التجديد الخاصة  ومن أهم هذه األهداف قضية  

 باألحوال الشخصية، وقد تباينت وجهات النظر فيها تبياناً كبيراً. 

والبحث يسعى إلى الوصول إلى نظرة واقعية عملية تتوافق مع روح التشريع اإلسالمي 

 بعيداً عن الغلو أو التفريط.

 ها البحث هي: : إن المحاور التي سيتعمدمحاور البحث

التمهيد ببيان مفهوم التجديد، ومعرفة الثوابت والمتغيرات التي يمكن االنطالق منها في  

 التجديد.

دراسة بعض النماذج التطبيقية للتجديد في األحوال الشخصية، كأنموذج لكيفية التعامل 

 مع المستجدات والنوازل الفقهية. 

إخضا يمكن  التي  التطبيقية  النماذج  بعض  العصر  دراسة  روح  لمواكبة  للتجديد  عها 

 ومتطلباته من دون المساس بالثوابت.

المبحث    المبحث األول: دعاوى تحرر المرأة.  واشتمل هذا البحث على المباحث اآلتية:

 المبحث الثالث: تعدد الزوجات  الثاني: شهادة المرأة.
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إن منهج البحث المتبع هو المنهج التحليلي المقارن، إذ سنعمد إلى تحليل  :  منهج البحث 

الحاالت المتناولة بالدراسة كالً على حدة محاولين تأصيلها مع بيان الحلول التي أوجدها  

الفقه اإلسالمي في مذاهبه المختلفة ومناقشة هذه الحلول وترجيح ما نراه راجحاً منها، 

، وذلك بتتبع األجزاء للوصول إلى قاعدة كلية، كما اعتمدت وكذلك األسلوب االستقرائي

على المنهج االستنباطي إذ حاولت استنباط أهم سمات منهج التجديد الفقهي في معالجة  

 الحوادث المستجدة.  

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 
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 المبحث األول 

 دعاون تحرر المرأة 

واالجتماعية  الفكرية  االتجاهات  شتى  بين  عنيف  جدال  إلى  النساء  قضايا  تعرضت 

أربكت  التي  الشديد  بالتناقض  اتسم  القضايا  هذه  له  تعرضت  الذي  والخالف  والدينية، 

 المرأة وزادت مشكلتها تعقيداً.

ملبسها، وشعرها، والخالف تناول تقريباً كل ما يمت إلى المرأة بصلة، فطال الخالف  

وحجها،  وصيامها،  وصالتها،  بأسرتها،  وعالقتها  وعملها،  وخروجها،  وزينتها، 

 وميراثها، وواجبتاها، وحقوقها، وغير ذلك.

وكل هذه الفوضى الفكرية، والخالفات الحادة يمكن أن تبدد بجرة قلم، أو بعبارة واحدة  

 وهي: وسطية اإلسالم. 

ية ال تناسب الجهات التي في طرفيها، أي: المتزمت  ومع معرفتنا أن الدعوة إلى الوسط

والمتهاون، إال أن الحق في منهج اإلسالم، وإن وصم أعداء اإلسالم هذا المنهج بالتخلف 

الفكر  اللواتي تركن بصماتهن الواضحة في  النساء  فالرد عليه هو بعشرات  والجمود، 

زينب ابنة أبي المثال:  اإلسالمي، وبعضهن عشن في القرون الوسطى، منهن على سبيل  

التي عاشت في القرن السابع الهجري، ومن أبرز    القاسم الشهيرة بأم المؤيد عبد الرحمن

 .(1) تالمذتها المؤرخ الشهير ابن خلكان

فكيف تسنى لمجتمع منغلق متحجر )كما زعموا( أن ينجب مثل هذه العالمة وغيرها كثير 

 جداً؟ 

و دعوات التجديد الخاصة باألحوال الشخصية، لشدة  إن الحيز الذي يتناوله هذا البحث ه

يتناسى العصر الذي تعيش فيه   المتشدد  التناقض فيها، وتباين اآلراء بصدده، فاالتجاه 

المرأة، وأنه في الوقت الذي سمح للرجل بالتطور ومواكبة العصر؛ لكنه منع المرأة من  

، وعدم الخروج منه إال لعذر  ذلك، وتناسى متطلبات الواقع، وألزمها بالمكوث في البيت

 ملح.

بها   يتمتع  أنها سلعة  المرأة على  القيم األخالقية، وتعامل مع  المتهاون  وتناسى االتجاه 

كانوا  االتجاه  والمسلمون من أصحاب هذا  الشكلية،  الحقوق  بعض  منحها  الرجل، مع 

 
العيياملي   (1) علي حسييييين  زينييب  الخييدور،  ربييات  طبقييات  في  المنثور  الييدر  ينظر: 

 .236-1/235: ه1312(، المطبعة الكبرى األميرية، مصر،  ه1332)ت
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في محاكاة  يحاولون استرضاء الغرب، وظنهم أن رفض القيم الدينية هو من قبيل التحرر،  

الغرب الذي رفض سلطة الكنيسة، وظنوا أن كل رفض لسلطة الدين هو طريق للتمدن،  

 وتناسوا أن سلطة الكنيسة كانت مبنية على التعسف والظلم، وهو شبيه بموقف المتزمتين. 

مع   كثيرة،  نواحٍ  من  دعواها  في  الصواب  جانبت  المرأة(،  )تحرير  دعوات  أغلب  إن 

ية فيها، فالمرأة عانت من ظلم مركب، ظلم المجتمع لها، وظلم  إقرارنا ببعض المصداق

الرجل لها، والسيما في المجتمعات أو التجمعات المتخلفة إذ كانت المرأة تعامل وكأنها  

 سلعة، يزاد على ذلك نظام الجواري والرق الذي كان سائداً في القرون السابقة. 

إال أن وصف هذه الدعاوى بالتحرير فيه تمويه أو تعميم في غير محله، إذ إنه ساوى بين  

المبادئ وبين الواقع، فاإلسالم لم يدع إلى استعباد المرأة بل أن العكس هو الصحيح، وإن  

كانت المرأة قد تعرضت لظلم اجتماعي، فالرجل هو اآلخر قد تعرض لمثل هذا الظلم، 

أدنى بحدود  استعبدت  وإن كان  الرجال كما  الرق، واست عب د  في  المرأة  قد شارك  فهو   ،

النساء، وغرق الرجال في جهل األمية، والتخلف، والعوز، وظلم رجال الدولة واإلقطاع، 

 ويتناسى هؤالء أن اإلسالم سعى لتحرير المرأة من الظلم الذي كانت تعانيه قبل اإلسالم.  

رأة بالرجل، وقد يبدو الشعار منطقياً أو مقنعاً وقد حملت دعوات أخرى شعار مساواة الم

لكثير من النساء، إال أن فيه تغرير بالمرأة وغبن لها وتحمليها ما ال تطيق، فالمساواة  

بينهما مستحيلة، لالختالف العضوي بينهما، والختالف مهامهما في الحياة، فالمرأة مثالً 

المساواة دعوى  وإن  أوالدها،  وتربي  لتنجب  خلقت  أعباء   قد  تحميلها  تعني  بالرجل 

 مضافة، فهي تطالب بالسعي لشنفاق زيادة على ذلك، وهذا ظلم للمرأة. 

الفهم   باسم  بعضها جاءت  لدعواهم،  الترويج  أجل  مختلفة من  بحجج  تذرع هؤالء  وقد 

القيم   وأخرى هدمت  العصر،  بتطور  ذلك  تسويغ  حاولت  واألخرى  لشسالم،  الصحيح 

 خالقية القائمة فيه صراحة. اإلسالمية والمنظومة األ 

ذلك   الخصوصيات  ومن  عن  عمداً  غفل  العراق  في  للتنمية  المتحدة  األمم  برنامج  أن 

الدينية، واالجتماعية والثقافية واألخالقية وغيرها التي يتصف بها العراق، فالمبدأ الذي 

منصفاً   طرحه البرنامج فيما يتعلق بحقوق المرأة هو مساواتها مع الرجل، وقد يكون هذا

يعني  يعني هذا، وإنما  البرنامج ال  المرأة؛ ولكن  فيها  تظلم  التي  المجتمعات  في بعض 

تحرر المرأة أسوة بالمرأة في المجتمعات الغربية، لذلك شجعت منظمات األمم المتحدة  

اللجوء السياسي للمرأة في حاالت ال تعد إال خرقاً للقيم الدينية، من ذلك أنه يحق للمرأة  

إذا جبرت على ارتداء الحجاب، أو إن شعرت أن حريتها مكبلة، أو إن تعرضت  اللجوء 
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 .(1) لعلمية الختان، أو إن لم يسمح لها باختيار دينها أو معتقدها 

وليس انتقاصاً من المرأة أن نقرر أنها تختلف عن الرجل اختالفاً عميقاً، فكل خلية من  

ق على أعضاء جسدها أيضاً، بل وفوق  خالياها تحمل بصمات األنوثة، واألمر نفسه ينطب 

الفسيولوجية )أي   القوانين  ذلك كله ينطبق هذا األمر على نظامها العصبي نفسه، وإن 

يمكن   النجم، وال  تتحكم في حركة  التي  بوظائف األعضاء( صلبة، كالقوانين  الخاصة 

ق تنمية  النساء  على  وينبغي  هي،  كما  نقبلها  أن  فعلينا  البشر،  برغبات  دراتهن تبديلها 

انسجاما مع اإلطار الذي وفرته لهن الطبيعة بدون محاولة تقليد الرجال. إن مساهمتهن  

في تقدم الحضارة البشرية أسمى وأكبر من دور الرجال، فينبغي عليهن أن ال يتخلين  

 .(2) عن أدوارهن المتميزة"

ألسرية، ومع وال نعني بهذا غمط حق المرأة، بل أن يكون دورها متوافقاً مع واجباتها ا

طبيعتها البدنية، فنحن جميعاً نمنح األطفال والمسنين خصوصية في التعامل، من دون  

أن يثير هذا حفيظة أحد، فلم تثار هذه المشكلة مع النساء مع أن القوانين الدولية نفسها  

ميزت المرأة عن الرجل، فبينت أن النساء يتعرضن في الحروب لالغتصاب، ولالتجار  

، فمن غير العدل  (3)دهن، وهذا يعني ضمناً خصوصيتها وتميزها وضعفهابهن، وتجني 

 مساواتها مع الرجل. 

إن تحرر المرأة إن كان القصد منها تعليمها وتربيتها وإعدادها إعدادًا علمياً، وأن تعي 

تعزز ذات المرأة، وتطلق كل ما تتمتع به من   حقوقها التي كفلها لها الشرع والقانون،

وروحية واجتماعية ووظيفية وإبداعية ترسر شخصيتها اإلنسانية الحرة،    طاقات فكرية

وكذلك إبراز دور المرأة المتعلمة والمثقفة والواعية إلى جانب الرجل في تنفيذ البرامج  

فهو أمر محمود، وليس المراد منه تجريدها من ثيابها، أو اختالطها بالرجال من العامة،  

 ثوابت الدينية قيماً اجتماعية بالية.غير قيد أو شرط، أو أن تعد ال

 
، األمم 1951ينظر: مجموعة صيييكوك دولية، االتفاقية الخاصييية بوضيييع الالجئين    (1)

 .892/ 1م:  1993رك،  المتحدة، نيويو

ينظر: المرأة بين شيريعة اإلسيالم والحضيارة الغربية، وحيد الدين خان، ترجمة: سييد   (2)

،  1رئيس أحميد النيدوي، مراجعية: ظفر هللا خيان، دار الصييييحوة للنشيييير والتوزيع، القياهرة، ط

نان، ط ؛ وظيفة المرأة في المجتمع، علي القاضي، دار القلم، بيروت، لب38م:  1994هيييي 1414

؛ عميل المرأة في الميزان، محميد علي البيار، اليدار السييييعوديية للنشيييير 15  –  14ه:  1403،  3

 وما بعدها. 64م: 1992 -هي 1412،  4والتوزيع، جدة، ط

ينظر: نشييييرة األمم المتحيدة عن اليوم العيالمي إللغياء الرق على موقعيه اإللكتروني    (3)

un.org/ar/events/. 
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مع   تتساوى  فكيف  وتربيته،  وإرضاعه  وإنجابه  الطفل  لحمل  المرأة  تعالى  هيأ هللا  فقد 

الرجل؟ أليس من الغبن والحيف أن تكلف المرأة فضالً عن هذه الواجبات المهمة الخطيرة  

كل الوجوه، وإنما   بمهام الرجال مثل العمل واإلنفاق؟ إن هذا األمر يخالف المساواة من

رية بالية إذ كانت المرأة تنجب وتربي األطفال، وترعى األسرة  ئ هو تكريس لعادات عشا

وتقوم بشؤون الرجل، وترعى الحيوانات، وفضالً عن هذا تعمل معه في الحقل، وقد  

وصف المتحضرون من الغربيين هذا العمل بظلم كبير يلحق المرأة، فما الفارق بين هذا 

 المرأة بكل هذه المهام في معمل أو في مكتب بدالً من الحقل الزراعي؟  وبين قيام

كل   فليست  وتجرد،  بفعالية  المرأة  تحرر  دعوات  إلى  النظر  تقتضي  الموضوعية  إن 

الدعوات سلبية، فبعضها يتضمن حقائق يجب أخذها بعين االعتبار، والعمل على تالقيها، 

عض األسر والمجتمعات ما زالت تنظر  وال سيما أن بعض المحسوبين على الدين أو ب 

 إلى المرأة نظرة دونية، وإن تباينت هذه الصور عن الصور القديمة بسبب تباين العصر. 

إن ما يالحظ على دعوات تحرر المرأة، أو دعوات مساواة المرأة بالرجل من االطالع  

نظرة إنسانية على التارير االجتماعي للغرب، يظهر أن هذه الدعوات لم تكن نابعة عن  

القوى السياسية المهيمنة، فبعد أن منحت المرأة حق التصويت في   بقدر ما هي رغبة 

أميركا عام   في  القوانين    1920الغرب  لتغيير  األمريكية  المرأة  أمام  الباب  بذلك  ففتح 

 .(1) حسب مصلحتها. وسارعت القوى السياسية بكسب أصوات المرأة بمثل هذه الشعارات

عالمية األولى وكذا بعد الحرب العالمية الثانية حلت المرأة محل الرجل  وبعد الحرب ال

في المصانع وفي الحياة العملية العامة، بسبب انشغال الرجال بالقتال من جهة، وانخفاض  

عدد الذكور من جهة أخرى، فتزايد تأثير المرأة ودعواتهن للمساواة بالرجل لرغبتهن 

وحرم االجتماعي  الظلم  من  بعضهن بالتحرر  رغبات  عن  فضالً  حقوقهن،  من  انهن 

بالتحرر واالنفالت من القيود والضوابط التي تمنعها من ممارسة حياتها بشكل مستقل  

 .(2) كما هو شأن الرجل

 
1. The Liberation of Women in Religious Sources. The American 

Academy of Religion and the Society of Christian Ethics. 2011. p36 - 41. 

ينظر: حقوق المرأة في الشيريعة اإلسيالمية والمواثيق الدولية يييييي دراسية مقارنة، د.   (2)

؛ 31ييييييي   28م: 2009راطية، رام هللا، تيسييير فتوح حجة، مركز إعالم حقوق اإلنسييان والديمق

مسييرة حقوق المرأة عبر التارير، عبد الهادي صيالح التويجري، مجلة مفكرة اإلسيالم، الخميس  

اليييييميييييوقيييييع  2006أغسييييييييطيييييس    31 عيييييليييييى  مييييينشييييييييور  ميييييقيييييال  م 

www.islammemo.cc/2006/08/31/5132.html. 
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وعلى الرغم من المظهر البراق لهذه الشعارات، إال أن النتائج التي تمخض عن العمل 

 المظاهر: بها كانت سلبية للغاية، ومن أبرز هذه 

إن انشغال المرأة بتحصيل الرزق وبممارسة األنشطة االجتماعية المختلفة في   •

 ظل تحرر منفلت أدى إلى قصور في تربية األبناء، والى تفكك البناء األسري. 

إن تحرر المرأة من القيود أدى إلى تراجع معدالت الزواج، وتأخر التزوج   •

 لطالق وتزايد أعداد األطفال غير الشرعيين. إلى سن متأخرة نسبياً، وإلى تزيد معدالت ا

إن الدعوة إلى المساواة أدى إلى دخول النساء في ميادين عمل قاسية ال تتناسب   •

مع طبيعتها البدنية، فصرن يخدمن في القوات المسلحة مثالً شأنهن شأن الرجل، وفي  

 المقابل لم يراع المجتمع ظروفهن بدعوى المساواة. 

المرأة إلى دخول ميادين ال تحقق المساواة مع الرجل،    إن دعاوى التحرر دفع •

بل العكس، مثل مسابقات ملكات الجمال، وعروض األزياء، وبيوت الدعارة، مما يشعر  

 أن دعوى المساواة أو التحرر إنما يراد منها انفالت المرأة واستغاللها.

والطبي  • الرجولة،  قيم  ضياع  إلى  أدى  الجنسين  بين  المساواة  دعاوى  عة إن 

له، وأن هذا التصور   نداً  األنثوية، فكل واحد من الجنسين ال ينظر إلى األخر بوصفه 

يشجع على االختالط، وما يؤديه إلى مفاسد، وإن ادعى هؤالء أن هذا اختالط برئ هذه  

 نقض للفطرة البشرية. 

لتمسك من هذا يتبين لنا أن أحد أهم ضوابط التجديد فيما يتعلق باألحوال الشخصية للمرأة ا

 بالثوابت الدينية والسيما أنه لم يثبت أي خلل في ممارستها أو تطبيقها.

 والضابط اآلخر أن ال تكون دعوات التجديد متعارضة مع فطرة المرأة وخلقتها.

 المبحث الثاني 

 شهادة المرأة 

حاولت بعض الدعوات عدم االصطدام باإلسالم، أو الطعن به، وإنما لجأت إلى أسلوب  

ن ذلك ما جاء في )الدليل التدريبي في مجال حقوق النساء في اإلسالم( الصادر  توفيقي، م

( فرع  GTZعن ملتقى المرأة للدراسات والتدريب اليمنية بالتعاون مع المؤسسة األلمانية )

اليمن، إلى القول بأن اإلسالم وإن أنجز تحوالً حضارياً بارزاً في وضعية النساء، إال  أنه  

حول محدود إذا ما وضع في االعتبار أن الغاية النهائية لتحرير النساء  في حقيقة األمر ت 

مرتبط بشيرط البنية االجتماعية والظيرف التاريخي، وأنه غني عن القول إن شيروط  
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القرن السابع الميالدي )تارير ظهور اإلسالم( في الجزيرة العربية لم يكن ليحتمل أكثر  

 . (1)سالم التاريخية في ذلك الوقتمن اإلصالحات التي حققتها ممارسة اإل

يرغبوا في   لم  التعليل، فكأنهم  التوفيقية واضحة جلية في هذا  الغربيين  وتبدو بصمات 

المساس بالتشريع اإلسالمي بشكل مباشر، بل صوروا التشريع اإلسالمي وكأنه كله قيم  

 متغيرة قابلة للتطور والتبدل بتبدل الزمان أو المكان.

سالم إثاره هذه الشبهة في كونها تعدل نصف شهادة الرجل، منتقدين لخصوم اإل وسبق  

الكريم  القرآن  جعل  لماذا  مثل:  والمشككة،  المشبوهة  بتسائالتهم  اإلسالمي  الدين  بذلك 

إهانة   أو  المرأة؟  لمكانة  تنقيصا  ذلك  في  أليس  امرأتين؟  شهادة  تعدل  الرجل  شهادة 

يرا لألوضاع الجاهلية السائدة قبل اإلسالم  إلنسانيتها؟ أو اعتبارها نصف إنسان؟ أو تقر

 ؟(2)في النظرة الدونية لها

إن األمر لو كان فيه انتقصاً من المرأة لما سمح لها بتحمل االلتزامات المالية في التجارة  

المرأة   كرامة  عن  خارج  ألمر  إال  واحد  رجل  مع  اثنتين  اشتراط  يكن  لم  كالرجل، 

ادة في التوثيق، وتأكيداً في إثبات الحقوق ألصحابها، واعتبارها واحترامها، إال وهو زي 

 واحتياطاً في القضاء. 

أو  ثيابها،  أو طبيعة  أو االقتصادية،  المرأة االجتماعية،  الحديث عن عالقات  ولو كان 

النوايا؛  عند صدق  مقبوالً  توجيهاً  التصور  توجيه هذا  العمل مثالً، ألمكن  إلى  حاجتها 

شواهد تنفي هذا األمر بالكلية، فهو يتعرض لبعض األحكام التشريعية ولكن ما أعقبه من  

الثابتة بالنقد، ويدعو إلى تغييرها وتبديلها مراعاة لمساواة المرأة بالرجل في مجال حقوق  

 النساء في اإلسالم، منها: 

 
سييالم، سييعاد ينظييييييير: دليل تدريبي ومواد تعليمية في مجال حقوق النسيياء في اإل  (1)

القدسيي، د. زينب رضيوان، ملتقى المرأة للدراسيات والتدريب، بالتعاون مع المؤسيسية األلمانية  

(GTZ اليمن، مارس ،)167م: 2004. 

ينظييييييير: المرأة العربية والمجتمع التقليدي المتخلف، سيييلوى خماش، دار الحقيقة،    (2)

ر، خلييل أحميد خلييل، دار الطليعية،  ؛ المرأة العربيية وقضيييياييا التغيي31م:  1973،  1بيروت، ط

، امرأتنيا في الشييييريعية والمجتمع، الطياهر الحيداد، اليدار  46م:  1985،  3بيروت، لبنيان، ط

 .28 – 27م: 1972،  2التونسية للنشر، ط
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ک ک ک ک گ  ڑڈ ژ ژ ڑچ   شهادة المرأة، في قوله تعالى:

 . (1)  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

واآلية الكريمة واضحة في أنه لثبوت الشهادة يجب أن يتوافر عدد محدد من الشهود،  

وهما رجالن أو رجل وامرأتان؛ ولكن هذا الدليل دعا إلى مساواة المرأة مع الرجل في  

سو الرجل  كوضع  الشهادة  في  المرأة  وضع  يقتضي  التجديد  وأن  بسواء،  الشهادة،  اء 

بذريعة أن اآلية نزلت في سياق الشهادة على الدَين، ولم تكن المرأة في المجتمع آنذاك 

تعرف القراءة والكتابة غالباً، كما أنها كانت قليلة التعامل المالي والتجاري، ومن ثم فإن 

الحكم الوارد في اآلية الذي قرر وجود رجل وامرأتين لتحقق الشهادة، هو حكم مرتبط  

لعصير الذي نزلت فيه اآلية، وأما عصيرنا الراهن فإن وضع المرأة قد تغير، وهذا با

 .  (2)الواقع يوجب تغير ذلك الحكم ليكون وضع المرأة كوضع الرجل سواًء بسواء

الدعوى مرفوضة جملة وتفصيالً، وكذلك كل دعوى مثلها، مثل دعوى مساواة   وهذه 

في  الميراث، والتي عمل  في  للرجل  ثورة عام  المرأة  بعد  بالعراق  م، ووجوه  1958ها 

 رفض هذه الدعوى: 

وهما  الفقهي،  أو  التشريعي  التخصص  أصحاب  من  ليس  الحكم  هذا  أطلق  من  إن  ي  أ 

يمتلكوا   الناس ممن لم  ألمانية غربية، وال يحل لعوام  يمنيتان بمعاونة مؤسسة  امرأتان 

القرآنية   النصوص  يخالفوا  أن  االجتهاد  أو  اإلفتاء  مع  أدوات  تمشياً  الثابتة  الدينية  أو 

 األهواء. 

ب ي إن العلة التي ساقها الدليل غير صحيحة، فلم تكن األمية هي السبب وال قلة تعامل  

النساء بالمعامالت المالية والتجارية؛ ألن األمية كانت مستشرية في المجتمع الرجال فيها  

الرجال والنساء ليجزم بهذا    والنساء سواء، وال يمتلك الدليل إحصائية بعدد األميين من

األمر، فضالً عن أن النساء لم يكن بعيدات عن النشاط التجاري، فالسيدة خديجة الكبرى  

 )رضي هللا عنها( كانت من التاجرات.  

في   يشترط  المالية والتجارية، فال  بالمعامالت  له  الد ين ال عالقة  الشهادة على  إن  ي  ج 

كما أن القواعد األصولية تقرر أن )العبرة بعموم اللفظ  الشاهد أن يكون بائعاً أو تاجراً،  

 
 .282سورة البقرة: من اآلية    (1)

 .97، 96، 91، 89ينظر: دليل تدريبي:    (2)
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ال بخصوص السبب(، وهو حكم عام ليس أصالً بالدين، أي: إن العام يبقى على عمومه، 

وإن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معينة، فالعبرة بالنصوص وما اشتملت  

ه مجيء  إلى  دعت  التي  باألسباب  العبرة  وليست  أحكام،  من  النصوص؛ ألن  عليه  ذه 

مجيء النص بصيغة العموم، يعني أن الشارع )هللا تعالى( أراد أن يكون حكماً عاماً ال  

 .(1) خاصاً بسببه "

امرأتين   استشهاد  علة  اآلية  بينت  ي  ،  چ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ د 

وهي النسيان، فال يحل ألحد بعد هذا أن يتأول على كالم هللا تعالى، وهذا لضمان مزيد 

وضعف الذاكرة هذا هو عرض وقتي، وهو ال يفيد نقصان العقل بمعناه  الدقة والضبط،  

العلمي، وال يفيد نقصان أهلية المرأة، وأن هذا ينشأ من طبيعة المرأة االنفعالية، بينما  

عاقد في مثل هذه المعامالت في حاجة إلى تجرد كبير من االنفعال ووقوف  الشهادة على الت 

عند الوقائع بال تأثر وال إيحاء، ووجود امرأتين فيه ضمانة أن تذكر إحداهما األخرى إذا  

 .(2) انحرفت مع أي انفعال؛ فتتذكر وتفيء إلى الوقائع المجردة

لرجال قدرة، والجواب عن هذا: إن هي ي وقد يقول قائل إن هناك نساء مميزات قد تفوق ا

القرآن الكريم ال ينظر إلى المميزين وإلى الحاالت النادرة، بل ينظر إلى الحاالت العامة  

الشائعة، فلو نظرنا إلى المجتمع اليمني اليوم، أو إلى أي مجتمع عربي وقابلنا بين النساء  

 المميزات وبين غيرهن من النساء لوجدنا بوناً شاسعاً. 

ن القواعد واألصول تقرر بأنه " ال اجتهاد مع ورود النص"، أو في معرض النص،  و ي إ

 . (3)أي أن األحكام الشيرعية التي فيها أدلة قطعية ال يجوز االجتهاد فيها

ز. إن اإلسالم قبل شهادة المرأة وحدها دون الرجل، في قضايا هي أكثر خطورة من  

عليها الرجال، وال يستطيعون أداء الشهادة   قضايا المال، كما في األمور التي ال يطلع

فيها، أو تطلع عليه دون الرجال في الغالب، مثل: إثبات الحمل أو الوالدة، واالستهالل،  

 .(4) والثيوبة، والبكارة، وعيوب النساء الجسدية، وانقطاع العدة، والرضاع، وغيرها

 
تور عبد الكريم زيدان، مؤسيييسييية الرسيييالة،  ينظر: الوجيز في أصيييول الفقه، الدك  (1)

 .324م: 1997،  6بيروت، ط

هييييي: 1412،  7(، دار الشيروق، طه1387ينظر: في ظالل القرآن، سييد قطب، )ت  (2)

3/390. 

 .406ينظر: الوجيز في أصول الفقه:    (3)

ينظر: بدائع الصيييينائع في ترتيب الشييييرائع، أبو بكر عالء الدين بن مسييييعود أحمد   (4)

  277/ 6، 14/ 4م:  1986- ه1406، 2(، دار الكتب العلمية، بيروت، طه587سيييياني )تالكا
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الشريعة   بالغ  على  الشهادة  في  كالرجل  المرأة  إن  فالمرأة  ح.  النبوية،  السنة  ورواية 

كالرجل في رواية الحديث، التي هي شهادة عن رسول هللا )صل ى هللا  عليه وسل م(، وهذا  

جيل بعد  جيالً  النبوي  الحديث  روايات  ومارسته  األمة،  عليه  أجمعت  ورواية (1)ما   ،

 الحديث قد تكون أشد خطراً وأهمية من الشهادة على مسألة ما. 

لدعوة صريحة من الغرب لهجر الكتاب والسنة بذريعة عدم موافقتهما للزمان وقد جاءت ا

الديمقراطي   )اإلسالم  باسم  المعروف  األمريكية  الدراسة  هذا  عن  عبر  وقد  الحاضر، 

المدني(، ومما جاء فيها " إن القرآن والسنة لم يعودا مرجعيتين مناسبتين لهذا العصير، 

لتخلي عن التوراة واإلنجيل وتبني روح اإلسالم دون  ولذلك يجب التخلي عنهما، كما تم ا

 .(2) التقيد بالنصوص"

وهذا ينم عن نظرة سطحية، وفهم قاصر لشسالم، فإن تخلي اليهود والنصارى عن كتبهم 

كتاب   وبين  محرفة  كتب  بين  ما  فشتان  كتابهم،  المسلمون عن  يتخلى  مدعاة ألن  ليس 

القرآن وبين  ووعظ  قصص  كتب  وبين  ک ک ک گ گ گ چ الكريم  سماوي، 

، وإن فشل اليهود والنصارى بالعمل  (3)  چ  ڱ   ں ں ڻ ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ

 بكتبهم ال يلزم اآلخرين تبعات هذا.

يستشف من هذا أن تقييد المرأة بصفة مخصوصة ال يعني تعميم هذه الصفة على جميع  

 صفات المرأة، فلكل حالة خصوصياتها.  

 المبحث الثالث 

 تعدد الزوجات 

ربما تذرع آخرون ببعض اآليات أو األحاديث أو بوقائع من السيرة النبوية لدعم دعواهم  

 
؛ زاد المحتاج بشيرح المنهاج، عبد هللا بن الشيير حسين الحسين الكوهجي، تحقيق عبد هللا 278 –

؛ المغني، موفق الدين عبد 593/ 4م:  1988بن إبراهيم األنصياري، المكتبة العصيرية، بيروت،  

-   ه1388(، مكتبية القياهرة،  ه620ن أحميد بن محميد بن قيدامية المقيدسييييي )تهللا بن أحميد ب

 .15/ 12م: 1968

ينظر: الطرق الحكمية في السيياسية الشيرعية أو الفراسية المرضيية في أحكام السيياسية    (1)

الشييييرعيية، أبو عبيد هللا محميد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بييييييييي)ابن قيم الجوزيية(  

 .70م: 1989ر البيان، دمشق،  (، مكتبة داه751)ت

اإلسيالم الديمقراطي المدني: الموارد، االسيتراتيجيات، الشيييييييركاء، شييريل بينارد،    (2)

 .14م: 2004مؤسسة راند، الواليات المتحدة، ترجمة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،  

 .42ي  41سورة فصلت: اآليتان    (3)
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بكسب   مدفوعين  كانوا  وأغلب هؤالء  خاطئاً،  فهماً  فهموها  أو  منحرفاً،  تأويالً  بتأويلها 

وقد القت هذه   للعصر،  المواكبين  المتنورين  بمظهر  أنفسهم  أو إلظهار  الغرب،  رضا 

حرر، فضالً عن رضا طائفة من النساء ظناً منهن أن االستدالل الكتابات رضا دعاة الت 

 باآليات القرآنية أو األحاديث النبوية كاٍف في التدليل على صحة هذه الطروحات. 

تعدد  في  أن  وبديهي   " عنه:  وقال  الزوجات  تعدد  رفض  الذي  أمين  قاسم  فعل  مثلما 

ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ چ تعالى: ، مستدال  بقوله (1) الزوجات احتقاراً شديداً للمرأة "

، وتوصل  (3) چگ گ ڳ ڳ  ڳچ ، ثم استدل بقوله تعالى:  (2)  چ  ڃ ڃ ڃ

 .(4)إلى أن العدل ال يمكن تحققه، لذلك يجب عدم التزوج بأكثر من واحدة

ژ  ژ چ ويرد عليه من وجوه كثيرة، منها: إنه تجاهل تتمة اآلية، وهي قوله تعالى:  

عليه    (5) چ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ )صل ى هللا  رسول هللا  أن  تجاهل  أنه  كما 

وسلم( وعدد كبير من صحابته )رضي هللا عنهم( كانوا متزوجين بأكثر من واحدة، وأن  

 من غير نكير. هذا ما سار عليه السلف والخلف إلى اليوم 

إن بعض الفقهاء وبعض التشريعات القانونية وبعض المفكرين الذين يعارضون فكرة  

 تعدد الزوجات يستندون إلى بعض الشبهات لمنع تعدد الزواج، مثل: 

اإلنفاق على المرأة، فذكروا أن الرجل قد يتعذر عليه اإلنفاق على زوجتين أو أكثر، ومن 

نعاً من الزواج، أما اإلعسار فما لم يكن شديداً كأن يتعذر العلوم أن الفقر ليس سبباً ما

عليه توفير القوت لها، فقد جوز الفقهاء لها طلب التفريق أو إجباره على اإلنفاق، وغالب  

بأن   يحتج  بعضهم  كان  وإن  اإلنفاق،  على  المالية  القدرة  له  أكثر  أو  بثانية  يتزوج  من 

واحدة مع ضعف أوضاعهم المادية، فالجواب    الرجال في القرى والبادية يتزوج بأكثر من

عن هذا إن حياة البادية أو القرى حياة بسيطة، والمرأة ليس لها مطالب يعسر على الزوج  

 
م:  2011أمين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  ينظر: تحرير المرأة، قاسم    (1)

78. 

 .129سورة النساء: من اآلية   (2)

 .3سورة النساء: من اآلية   (3)

 .81ينظر: تحرير المرأة:    (4)

 .3سورة النساء: من اآلية   (5)
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توفيرها، فأثاث بعض األسر ال يزيد على فراش بسيط، وهي موافقة لحالتها قبل الزواج،  

هذه الشبهة بأي حال من  أي أن شرط الكفاءة متحقق كلياً، فال وجه لالعتراض أو إثارة  

 األحوال. 

أما تعذر بعضهم بأن الرجل في حال تعدد الزوجات سوف لن يكون قادراً على اإليفاء 

 بواجباته الزوجية كاملة، فهو مردود من وجوه كثيرة، منها:

تبين جواز نكاح العنين والمجبوب والشير الفان، وهؤالء يمتنع منهم الزواج أصالً، فال  

 شخص مقتدر على النكاح. وجه لرفض زواج

قدرة   يمكن رفض  فال  هذا  وعلى  بعدد،  أو  بوقت  محددة  غير  الزوجية  الواجبات  وأن 

الرجل إال بوضع مثال أو أنموذج يجب االقتداء به، أو حد أدنى لما يجب عليه، كما أن  

يمكن  وال  عقالً  مرفوضة  الدعوى  فهذه  لذا  السن،  بتقدم  تتناقص  الزوجين  قدرات 

 إثارتها وطرحها يفتقر إلى المنطق السليم.  تصورها، وإن

أما توقيف تعدد الزوجات على موافقة المرأة فهو شرط باطل باتفاق الفقهاء ألن ه يحرم  

حالالً، وإن اعتمد بعضهم على شرط العدالة في تعدد الزوجات، فهذا الشرط خارج نطاق  

 الموضوع وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل. 

 طالق زوجته السابقة فهو شرط محرم ال خالف على حرمته بين الفقهاء. وكذلك اشتراط  

وأما دعوى أن تعدد الزوجات قد يؤدي إلى أضرار اجتماعية أو غيرها، فقد أجاز الفقهاء  

الزواج من أجل دفع ضرر أكبر كأن يخشى العنت، كما أن هذه األضرار حالة نسبية ال  

 مكن تعميمها. ي 

فإني مكاثر   و استجابة لقول الرسول ي صلى هللا عليه وسلم ي: »وأن تعدد الزوجات إنما ه

 ، والتكاثر لن يتحقق بتعطيل النساء عن الزواج. (1) «بكم األمم 

الزوجات مرفوض   تعدد  المثارة حول مشروعية  الشبهات  من  أن كثيراً  يتبين  من هذا 

 شرعاً وعقالً.

 
روي عن معقل بن يسيييار )رضيييي هللا عنه(، سييينن أبي داود، أبو داود سيييليمان بن   (1)

(، تحقيق شيعيب األرنؤوط، ومحمد كامل قره بللي، دار ه275األشيعث السيجسيتاني األزدي )ت

، 395/ 3م: كتاب النكاح، باب في تزويج األبكار،  2009- ه1430الرسيييالة العالمية، بيروت،  

يب األرنؤوط " إسيناده قوي؛ المسيتدرك على الصيحيحين، أبو عبد (. قال الشيير شيع2050رقم )

(، تحقيق مصييطفى عبد القادر عطا،  ه405هللا الحافظ محمد بن عبد هللا الحاكم النيسييابوري )ت

(، قيال الحياكم: " هيذا 2685، رقم )176/  2م:  1990-  ه1411دار الكتيب العلميية، بيروت،  

ي   12من تلخيص الذهبي: صيحيح.:   -السيياقة". التعليق  حديث صيحيح اإلسيناد، ولم يخرجاه بهذه 

13. 
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تعدد الزوجات في األديان األخرى  وقبل بيان الحكم الشرعي لتعدد الزوجات أتناول حكم  

 ومناقشته. 

 : أوالً ـ حكم تعدد الزوجات في التوراة

السماح بتعدد الزوجات في التوراة حقيقةً مؤكدة وثابتة ال خالف فيها، ومما جاء فيها إن  

المحبوبة   بنين  له  فولدتا  واألخرى مكروهة،  إحداهما محبوبة  امرأتان  لرجل  كان  )إذا 

فهذا نص يدلُّ على أن تعدد الزوجات    ، (1)   االبن البكر للمكروهة(   والمكروهة؛ فان كان

كما كان هذا األمر سنة أنبياء بني إسرائيل مثل   ، (2) كان امرأ مباحاً في الشرع التوراتي

ويعقوب بن إسحاق ي عليه    ،(4) ونبي هللا سليمان ي عليه السالم ي  ، (3)داود ي عليه السالم ي

 .(6)لذلك كان هذا األمر فعالً مباحاً، على ضوء ما ذكرناه من أدلة  (5)السالم ي 

كما أن الجمع بين األختين كان مباحاً يدل عليه تزوج يعقوب ي عليه السالم ي لليئة وراحيل، 

 .(7)وهما أختان في الوقت نفسه

الديانة اليهودية، فهي ال تخرج عن الحاالت    ولو حاولنا معرفة أسباب تعدد الزوجات في

 اآلتية: 

ي الرغبة في قضاء رغبات الرجال، كما هو الحال في ما ادعته من زواج سليمان ي   1

ويالحظ أيضاً أنها عابت تعدد   ، (8)عليه السالم ي بنساء كثيرات يقارب عددهن ألف امرأة

، وقد عللت  (9) هبا ال يكثر له كثيرا(الزواج، )وال يكثر له نساء لئال يزيغ قلبه. وفضة وذ

مشاكل داود وسلمان ي عليهما السالم ي بسبب هذا التعدد، " لقد عانى داود متاعب كثيرة 

قتل   من  متاعب  له  سببوا  وأوالده  ذلك  من  حذر  أن هللا  رغم  العديدات  زوجاته  بسبب 

ا أن سليمان  وعصيان وطمع. وقد نشبت كل هذه عن الحسد بين اإلخوة غير األشقاء. كم

 
الكتاب المقدس، ويضييم العهد القديم )التوراة(، والعهد الجديد )اإلنجيل(، دار الكتاب    (1)

 .21:15م: سفر التثنية:  1988المقدس في الشرق األوسط، بيروت،  

وديع عبد المسيييح،  ينظر: كل نسيياء الكتاب المقدس، هربرت لوكير، ترجمة أدوارد   (2)

 .15م:  2002،  2دار الثقافة، القاهرة، ط

 .5 – 2التوراة: سفر الملوك الثالث:    (3)

 .31 – 8:30التوراة: سفر القضاة:    (4)

 .28: 29التوراة: سفر التكوين    (5)

ينظر: التفسييييير التطبيقي للعهيد الجيدييد، مجموعية من علمياء الالهوت والمترجمين،    (6)

 .642، 79م:  1995يديا، دار الياس العصرية للطباعة، القاهرة،  شركة ماستر م

 .30 – 29:21التوراة: سفر التكوين    (7)

 .3– 11:1التوراة: سفر الملوك    (8)

 .17:17التوراة: سفر التثنية:    (9)
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 .(1) بن داود خليفته على العرش أخذ نساء كثيرات، وقد انحرفن بقلبه بعيداً عن الرب "

 ي عقم المرآة، ودليل ذلك زواج إبراهيم ي عليه السالم ي بهاجر بسبب عقم سارة.  2

 . (2) ي مرض المرأة: إذا أدى هذا المرض إلى عدم قدرتها على المعاشرة الزوجية 3

 هذا أن المرأة كانت أداة لشنجاب أو لقاء وطر الرجل فقط. ويفهم من 

 ثانياً ـ حكم تعدد الزوجات في اإلنجيل: 

وردت في اإلنجيل نصوص يفهم منها االكتفاء واحدة، كما وردت نصوص تبيح التعدد،  

 .(3)فالتعدد خالف المعهود أو الواجب فعله، فهي ال تنكره صراحة وال تقره صراحة

 بعض علماء النصرانية إثبات عدم التعدد بأمور كثيرة منها:لقد حاول 

ي إن آدم ي عليه السالم ي تزوج بامرأة واحدة هي حواء، ولو كان التعدد مباحاً لتزوج    1

بأكثر من واحدة أو لخلقت له أكثر من زوجة، لذلك قد س هللا الزواج المرأة واحدة، أو  

يقول لهما   ، (4) حد في وقت واحدالعالقة الزوجية بين زوجة واحدة وزوج وا ومع هذا 

 .(5)ولسائر الخالئق )وباركهم هللا وقال لهم أثمروا وأكثروا وامألوا األرض( 

والحقيقة أن هذا التعليل غير مستقيم، من وجوه كثيرة، أهمها أن الزواج بواحدة هو الحالة  

العامة المعتادة، وأن تعدد الزوجات حالة له موجباتها، وهذه الموجبات لم تكن قائمة عند 

 آدم وحواء. 

 ولو كان التعدد محرماً لما أبيح ألنبياء هللا تعالى ي عليه السالم ي من قبل. 

أن البركة ال عالقة لها بتعدد الزوجات؛ ولو افترضنا ذلك فهو حجة عليهم؛ ألن أحد كما  

موجبات الزواج اإلنجاب، وأن التعدد عالج لهذه المشكلة، وهذا يحقق الغرض مما جاء  

 في سفر التكوين من األمر بإمالء األرض والتكاثر.

دم ي عليه السالم ي من الجنة  وقد عل ق أحد الطرفاء على هذا بأن زوجة واحدة قد أخرجت آ

 فماذا سيكون الحال لو كن  أكثر! 

ي إن منع تعدد الزوجات هو الخوف من المشاكل التي قد تصل إلى الموت في بعض    2

 
 .731، 642ينظر: التفسير التطبيقي:    (1)

 .42ينظر: التفسير التطبيقي:    (2)

ينظر: حقوق اإلنسيان في اإلسيالم، علي عبد الواحد وافي، دار نهضية مصير للطبع    (3)

 .180م: 1979، 5والنشر، الفجالة، القاهرة، ط 

 .15ينظر: كل نساء الكتاب المقدس:    (4)

 .28: 1التوراة: سفر التكوين    (5)
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 . (1)األحيان

وهذا أمر ال يسلم لمن يتحجج به، فإن أخطر المشاكل وهي قتل األزواج أو الزوجات  

 هد على هذا المجتمعات الغربية.حصلت في أسر ال تبيح التعدد، وخير شا

ي ذهب بعض النصارى إلى أن تعدد الزوجات سبب قلة األيمان وعدم الثقة في وعد    3

هللا بوجوب التوحد في الزواج، إذ كان على من يمارسه أن يكون أكثر حكمة فيرفض  

 .(2)هذا الفعل، أي إن الزواج بزوجة واحدة أفضل؛ ألنه هو األصل

نا نسلم بما تقولون لو كان هناك أمر إلهي بالتوحد، ولكن ليس هناك والجواب عن هذا أن 

 إال نصوص مائعة، ال يفهم منها هذا، كما أن األفضل ال يعني أن المفضول خطأ أو إثم.

ي إن التوحد )أي زواج الرجل بامرأة واحدة( أفضل من التعدد، فال يمكن لجسد واحد    4

، وال أن يدخل على الجسد الواحد يدخل عليه  أن يكون له رأسان وال لرأس واحد جسدين

 . (3) عضو  دخيل

وهذا قياس معلول، فالرجل والمرأة لو كان زواجهما يحقق التوحد لما شهدنا الخالفات  

الزوجية الهائلة في المجتمعات الغربية، كما أن هذا وصف سفسطائي ال نصيب له من 

 الواقع. 

عدد بأن اليهودية كانت تنظر إلى المرأة نظرة  لقد ذهب شراح اإلنجيل إلى تعليل منع الت 

متواضعة جداً، فلم يكن الرجل يعدُّ المرأة شخصاً مساوياً له، وال لها أية حقوق ترفع من  

مكانة وقدر المرأة، إذ ن ظر إليها كأي سلعة يتملكها وكأنها شيئاً يمتلكه يتصرف فيه كما  

 يشاء.

به )إن خلق اإلنسان األول يعلمنا أن م في خطا  420–  374فكتب القديس إيرونيموس  

ادم وحواء واحدة( ويقول   يكن هناك سوى  فلم  أكثر من زوجة واحدة،  نرفض ما هو 

م )ال يمكن أن يتزوج شخص بأكثر من زوجته التي 430–  354القديس أوغسطينوس  

على قيد الحياة(، ويقول: )إن سر الزواج في زمننا أصبح قاصراً على رجل واحد وزوجة  

 . (4)دة(واح

 
 .38:6:30التوراة: سفر التكوين    (1)

 .79، 42ينظر: التفسير التطبيقي:    (2)

 .5:23اإلنجيل: أفسس:    (3)

 1المسييييحية والزوجة الواحدة، عبد المسييييح أسيييطفانوس، دار الثقافة، القاهرة، ط   (4)

 .39م:  2000
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 وهذا النص يثير تساؤالت كثيرة منها:

هل الديانة اليهودية كانت من وضع البشر أم وضع هللا تعالى؟ فإن كانت من وضع هللا  

تعالى فكيف ينتقد تشريع إلهي، وإن كانت من وضع البشر، فما الذي يمنع من أن تكون  

 النصرانية كذلك؟

قرن الخامس الميالدي يشعر أن هذا قراراً  إن قوله )سر الزواج في زماننا(، أي: في ال

 اتخذه القساوسة وليس تشريعاً وال هو من كالم المسيح ي عليه السالم ي. 

كما أن األفضلية ليست تشريعاً إلهياً ي بل هو قرار اتخذه مجموعة أشخاص تصوروا أن  

م لما كان التوحد، أي: عدم التعدد أفضل، وكما يقال: لكل فعل رد فعل، فهذه ردود أفعاله

يجري من قبل بدون ضوابط، وإن حصل خلل في التعدد فسببه سوء التطبيق ال الفكرة  

 نفسها.

إذن فكرة منع التعدد هي رد فعل على حالة قائمة، ويؤيد هذا أن بعض ردود األفعال  

ينتابها الغلو والتطرف، وهذا ما حصل فعالً في النصرانية، إذ غال بعضهم فتوصلوا إلى  

االمتناع عن الزواج، وهو ما يعرف بالتبتل أو اإلضراب عن الزواج نهائياً، وقد انفردت 

المسيحية به عن اليهودية واإلسالم وعدوه دليل صالح وسبب قداسة ورقي في درجات  

 .األيمان

فبولس الرسول يقول: )ولكن أقول لغير المتزوجين ولألرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما 

 .(1) ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا. الن التزوج أصلح من التحرق( أنا. 

تعدد  منع  على  هو  وحواء  آدم  توحد  كان  فإن  البشرية،  للفطرة  مخالف  األمر  وهذا 

الزوجات، فلم ال يكون سبباً لمنع التبتل، وإن جاز مخالفة هذا التوحد في التبتل، فلم ال  

 يجوز مخالفته في التعدد؟ 

بت على التوحد أو االقتصار على زوجة واحدة حاالت طبيعية شاذة ومنحرفة في  لقد ترت 

 المجتمع الغربي، منها:  

شيوع الدعارة وشيوع الزنا، فمرض الزهري حين عرف في البالد اإلسالمية أول مرة  

 .(2)  أطلق عليه الداء اإلفرنجي

 
 .9ي  7اإلنجيل: كورنثوس األول:    (1)

المرأة في اليهودية والمسيييحية واإلسييالم، زكي علي السيييد أبو غضيية، دار الوفاء،    (2)

. ولقد كان بعض أهل بغداد القدامى يسيمون األمراض  293م:  1،2003المنصيورة، القاهرة، ط

 الزهرية )الفرنجي(.
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على شريكة تشاركها   كثرة العوانس، وكثرة اللواتي ال يجدن الزواج الشرعي، وان كان

معها في الزوج الواحد، فالمرأة تقبل في أن تكون زوجة ثانية، على أن تكون عانساً أمد 

الحياة، وأن نسبة كبيرة من النساء يظللن طوال حياتهن عوانس بدون زواج، وال يخفي  

ما يترتب على ذلك كله من إخالل في التوازن العاطفي واضطراب الحياة االجتماعية 

شار البغاء والفسق والفجور، وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى أن ترمي المرأة نفسها)أن وانت 

لم تكن مؤمنة( في أي مجال إلشباع رغباتها العاطفية، وهذا ما يؤثر بالضرورة على  

 .(1)كرامتها وصيانة حقوقها االجتماعية والنفسية داخل المجتمع

أوالد الزنا ، فقد بلغ معدل األوالد الذين  كما أن منع التعدد من الزوجات يؤدي إلى كثرة 

من مجموع   %50يأتون عن طريق البغاء بين الحربين العالميتين في فرنسا ما يقارب من  

المواليد هناك، وهذا يدل على مدى انتشار البغاء والزنا بين صفوف النساء الالئي ذهب 

 .(2) أزواجهن، أو بسبب قلة الرجال في تلك األعوام بسبب الحروب

قراءته   الباحث من  الغربية كما الحظه  المجتمعات  في  التصورات  ز هذه  الذي عز  إن 

للتارير األوربي أن الثورة الصناعية في أوربا دفعت إلى تنامي حاجات الناس االقتصادية  

مما اضطر النساء إلى العمل لمساعدة الرجل، مما رسر مكانتها في المجتمع، وتزايدت 

بعد الحربين العالميتين األولى والثانية في أوربا، بسبب قتل ماليين   هذه الحاجة في أوربا

الرجال، ففرضت المرأة مكانتها بقوة، فنهضت جمعيات حقوق المرأة لتغلق الباب نهائياً 

أمام تعدد الزوجات، وقد انعكس هذا التأثير على البالد اإلسالمية التي حاولت محاكاة  

 الزواج بأكثر من واحدة.  الغرب وتقاليده فمنعت بعض الدول

نستنتج من هذا أن الحكمة اإللهية ال تقيد بزمان وال مكان، وأن التجديد ال يعني بأي حال  

 من األحوال مخالفة هذه الحكمة، وال مخالفة الثوابت الدينية. 

 الخاتمة 

 في خاتمة هذا البحث أذكر أهم النتائج والتوصيات: 

 أوالً: النتائج: 

إلى التجديد باختالف القائلين به، من االتجاهات المحافظة التي اختلفت النظرة   .50

 ترفض التجديد إلى االتجاهات التي تدعو إلى التغريب واالنفالت. 

 
 .159حقوق اإلنسان لوافي:    (1)

 .159حقوق اإلنسان لوافي:    (2)
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إن األفكار التجديدية لحقبة زمنية معينة، أو لمكان محدد، أو لظروف خاصة،   .51

 امها.ال يعني ثبوت صالحيتها، وال من الممكن أن تتحول إلى ثوابت جراء استخد

باألحوال   .52 الخاصة  التجديد  دعوات  في  األكبر  الحيز  المرأة  قضية  احتلت 

 الشخصية، وقد تباينت وجهات النظر فيها تبياناً كبيراً. 

األمر الخطير في الدعوات التجديدية المنفلتة هو االتجاه الذي يحاول إباحة   .53

متطلبات األنشطة االقتصادية  المحرمات بذريعة التجديد، أو مواكبة العصر، والتوافق مع  

 العالمية.

التمسك  .54 للمرأة  الشخصية  باألحوال  يتعلق  فيما  التجديد  أهم ضوابط  أحد  إن 

 بالثوابت الدينية والسيما أنه لم يثبت أي خلل في ممارستها أو تطبيقها.

 ينبغي أن ال تكون دعوات التجديد متعارضة مع فطرة المرأة وخلقتها. .55

مخصوصة ال يعني تعميم هذه الصفة على جميع صفات  إن تقييد المرأة بصفة   .56

 المرأة، فلكل حالة خصوصياتها.  

إن الحكمة اإللهية ال تقيد بزمان وال مكان، وأن التجديد ال يعني بأي حال من  .57

 األحوال مخالفة هذه الحكمة، وال مخالفة الثوابت الدينية. 

 ثانياً ـ التوصيات: 

هادات الفقهية وعدم اإلنكار على المخالف  مراعاة التنوع الفقهي، وتنوع االجت  -7

 أو عد ه من البدع، مما يؤدي إلى إثارة الخالفات بال داع تحت ذريعة التجديد.

ضرورة عدم الوقوف عند حدود النصوص الشرعية، والبحث عن مقاصدها  -8

 ليتوافق هذا مع روح اإلسالم وجوهره.

يعد   -9 الذي  الغلو  وتجنب  اإلسالم  بوسطية  تشويه  التحلي  في  الرئيس  السبب 

 صورة اإلسالم الناصعة. 

تشجيع الحوار وإبداء الرأي، فليس في اإلسالم سلطة رسمية تحتكر الفتوى،  -10

 أو تعتبر صاحبة الرأي الفصل، فاألمة التي ال تجتمع على ضاللة هي صاحبة السلطان. 

إن بعض الطعون التي توجه إلى اإلسالم ينبغي أن تدرس بما تستحقه، فبعض  -11

الطعون قد ال تكون نقداً، وإنما نقداً لسلوك معين أو لفئة ما، والواجب دراستها دراسة  

 موضوعية بعيداً عن التعصب.  

 وهللا الهادي إلى سواء السبيل. 
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 المصادر والمراجع 

شيريل  ❖ الشيركاء،  االستراتيجيات،  الموارد،  المدني:  الديمقراطي  اإلسالم 

حدة، ترجمة مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بينارد، مؤسسة راند، الواليات المت 

 م. 2004

الكتاب المقدس، ويضم العهد القديم )التوراة(، والعهد الجديد )اإلنجيل(، دار   ❖

 م.1988الكتاب المقدس في الشرق األوسط، بيروت، 

دار  ❖ أبو غضة،  السيد  علي  زكي  واإلسالم،  والمسيحية  اليهودية  في  المرأة 

 م. 1،2003القاهرة، طالوفاء، المنصورة، 

المسيحية والزوجة الواحدة، عبد المسيح أسطفانوس، دار الثقافة، القاهرة، ط   ❖

 . م 2000 1

(، ه275سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني األزدي )ت ❖

 ه 1430كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، بيروت،  تحقيق شعيب األرنؤوط، ومحمد  

 .م2009- 

الحاكم  ❖ هللا  عبد  بن  محمد  الحافظ  هللا  عبد  أبو  الصحيحين،  على  المستدرك 

القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،   (، تحقيق مصطفى عبده 405النيسابوري )ت

 . م1990-  ه1411

والمترجمين،   ❖ الالهوت  علماء  مجموعة من  الجديد،  للعهد  التطبيقي  التفسير 

 م. 1995شركة ماستر ميديا، دار الياس العصرية للطباعة، القاهرة، 

العاملي  ❖ حسين  علي  زينب  الخدور،  ربات  طبقات  في  المنثور  الدر 

 .ه1312عة الكبرى األميرية، مصر، (، المطب ه1332)ت

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية في أحكام السياسة   ❖

الشرعية، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بي)ابن قيم الجوزية(  

 .م1989(، مكتبة دار البيان، دمشق، ه751)ت

ال ❖ التقليدي  والمجتمع  العربية  الحقيقة، المرأة  دار  خماش،  سلوى  متخلف، 

 م.1973، 1بيروت، ط

المرأة العربية وقضايا التغيير، خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بيروت، لبنان،  ❖

 م.1985، 3ط
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للنشر، ط ❖ التونسية  الدار  الحداد،  الطاهر  والمجتمع،  الشريعة  في  ، 2امرأتنا 

 م. 1972

الغربية، وحيد الدين خان، ترجمة: سيد المرأة بين شريعة اإلسالم والحضارة   ❖

القاهرة،  والتوزيع،  للنشر  الصحوة  دار  الندوي، مراجعة: ظفر هللا خان،  أحمد  رئيس 

 م.1994هي 1414، 1ط

ط   ❖ لبنان،  بيروت،  القلم،  دار  القاضي،  المجتمع، علي  في  المرأة  ، 3وظيفة 

 ه. 1403

ة للنشر والتوزيع،  عمل المرأة في الميزان، محمد علي البار، الدار السعودي  ❖

 م.1992 - هي 1412، 4جدة، ط

الوجيز في أصول الفقه، الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة، بيروت،   ❖

 م.1997، 6ط

أحمد  ❖ مسعود  بن  الدين  عالء  بكر  أبو  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 

 .م1986-  ه1406، 2(، دار الكتب العلمية، بيروت، طه587الكاساني )ت

المحتاج بشرح المنهاج، عبد هللا بن الشير حسن الحسن الكوهجي، تحقيق   زاد ❖

 .م1988عبد هللا ابن إبراهيم األنصاري، المكتبة العصرية، بيروت، 

المغني، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي   ❖

 .م1968-  ه1388(، مكتبة القاهرة، ه620)ت

 م. 2011أمين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  تحرير المرأة، قاسم   ❖

حقوق اإلنسان في اإلسالم، علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع  ❖

 م.1979، 5والنشر، الفجالة، القاهرة، ط 

د.   ❖ مقارنة،  دراسة  ي  الدولية  والمواثيق  اإلسالمية  الشريعة  المرأة في  حقوق 

 م. 2009ق اإلنسان والديمقراطية، رام هللا، تيسير فتوح حجة، مركز إعالم حقو 

دليل تدريبي ومواد تعليمية في مجال حقوق النساء في اإلسالم، سعاد القدسي،  ❖

األلمانية   المؤسسة  بالتعاون مع  للدراسات والتدريب،  المرأة  د. زينب رضوان، ملتقى 

(GTZ اليمن، مارس ،)م.2004 

 هي.1412، 7لشروق، ط(، دار اه1387في ظالل القرآن، سيد قطب، )ت ❖

كل نساء الكتاب المقدس، هربرت لوكير، ترجمة أدوارد وديع عبد المسيح،  ❖

 م. 2002، 2دار الثقافة، القاهرة، ط

الالجئين   ❖ بوضع  الخاصة  االتفاقية  دولية،  صكوك  األمم 1951مجموعة   ،

 م.  1993المتحدة، نيويورك، 

 المصادر األجنبية: 
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❖ Sources. The  ReligiousThe Liberation of Women in 

American Academy of Religion and the Society of Christian Ethics. 

2011.  

 مواقع األنترنت: 

اإللكتروني  ❖ الرق على موقعه  العالمي إللغاء  اليوم  المتحدة عن  األمم  نشرة 

un.org/ar/events/ . 

مفكرة   عبد الهادي صالح التويجري، مجلةمسيرة حقوق المرأة عبر التارير،   ❖

الموقع 2006أغسطس    31الخميس  اإلسالم،   على  منشور  مقال  م 

www.islammemo.cc/2006/08/31/5132.html . 
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 ضوابط النظر املقاصدي
 إعداد 

 أ.د معاذ عبد الستار المشهداني الهيتي

 الجامعة  األعظم اإلمام  كلية

 األنبار /   الدين أصول  قسم

 mooth_70@yahoo.comالبريد االلكتروني /  
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 ( يالنظر المقاصد )ضوابطخالصة البحث الموسوم  

فأول خطوات المجتهد     ال شك أن الفقيه له أدوات ومسالك في استنباطه للحكم الشرعي

هي نظره في نصوص القران الكريم  ثم نصوص السنة المطهرة  ثم اإلجماع  ثم يؤول  

الكبيرة من   القياس واالجتهاد الذي له أصوله وضوابطه  وفي هذه المحطة  النظر الى 

في   النظر  تجاه  مذاهبهم  اختالف  على  المسلمين  فقهاء  نجد  االحكام  استنباط  محطات 

األحكا في  مقاصد  لألحكام  الشرعية  المقاصد  قضية  يراعي  فريق   : فريقين  على  م 

اجتهاداته واستنباطاته  ويمعن النظر في ذلك الى حد كبير  وفريق ال يراعي هذه القضية  

في اجتهاداته إال في القليل النادر  ولكل دليله فيما سار عليه من منهج وطريق  وهذا ما 

األول    المبحث  في  ومناقشته  عرضه  واإلصطالحية  تم  اللغوية  التعريفات  بعض  مع 

للمقاصد وغيرها من األلفاظ الواردة في عنوان البحث. ثم أعرض في المبحث الثاني  

الوقوف والجمود   الوقوف عندها  وعدم  الشرعية وضرورة  المقاصد  في  النظر  أهمية 

وغ غدا أو  على النص؛ ألن األحوال تتغير بتغير الزمن والمكان  فما ساغ اليوم  قد ال يس

بعد سنين  وما ضاق اليوم وشق  على الناس قد ال يضيق ويشق عليهم بعد زمن  كل هذه 

الفق تدعو  إال    يهاألسباب وغيرها  يتحقق  األمور  وهذا ال  النظر في مآالت  إمعان  الى 

بالنظر في مقاصد األحكام. ثم أبين في المبحث ذاته أهم الجوانب المقاصدية التي يتحراها  

و المصلحة  الفقيه  جانب  فيه  الحظ  قد  بحكم  ليخرج  الواقعة؛  على  الحكم  في  المجتهد 

والمفسدة  وأيهما أولى بالرجحان  والحظ فيه القواعد العامة التي جاءت بها نصوص  

القرآن والسنة  واألدلة الخاصة الجزئية على المسائل الفرعية  والحظ فيها اعتبار المآل   

حكم بكذا  أو حكم بكذا  غير مكتف بمالبسات الواقعة   مستشرفا ما تؤول إليه األمور إن

والحكم عليها حكما فورياً  بل دارساً لها  وناظراً في مستقبلها  وما هي المفاسد التي قد 

تحصل على أثر حكمه واجتهاده  وما المصالح التي سيحققها هذا الحكم على الواقعة دون  

زاخرة   الصحابة  وأفعال  السنة  ونصوص  سواه   هذه ما  ذلك   على  واالمثلة  بالشواهد 

وآخر   ذلك.  على  والشواهد  باألدلة  مدعومة  مطالب  في  سأعرضها  وغيرها  الجوانب 

 دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين. 

 

 ييي المقاصد ييي االجتهاد ييي اإلعمال ييي المآالت ( .  )النظر  المفتاحية:الكلمات 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتُّم التسليم على سيدنا محمد على آله وصحبه  

 أجمعين.

ال لتحقيق مصالح  الشريعة االسالمية  فقد جاءت  بعد  المفاسد عنهم، ولو  عأما  باد ودرء 

  تتبعنا نصوص الكتاب والسنة لوجدناها تحقق هذه المقاصد، ولما أيقن الفقهاء بهذه الحقيقة 

وغايات،   وأسرار  ومعاٍن  مقاصد  االلفاظ من  وراء  فيما  والبحث  النظر  ي عملون  أخذوا 

ليعينهم ذلك في تقرير الحكم الشرعي الذي ي حقق تلك المقاصد والغايات وهناك من نازع 

التي   المنازعة هي  اللفظ، وهذه  النص ووقف عند ظاهر  القضية، فجمد على  في هذه 

(  المقاصديالنظر  ضوابط  والمشاركة فيه ببحث عنوانه ) دفعتني الختيار هذه الموضوع  

في المؤتمر العلمي الدولي الثاني الموسوم )الدراسات االسالمية واإلنسانية( الذي تشترك  

إقامته كل من كلية العلوم االسالمية   تركيا، وكلية اإلمام    - جامعة ابراهم جاجان  –في 

 لى وفق الشريعة اإلسالمية(.  األعظم الجامعة، ضمن محور )الدراسات الفقهية ع

وليست المنازعة في هذه الجزئية وحدها التي دفعتني للكتابة في هذا الموضوع بل يضاف  

إليها بيان أهمية النظر في هذه المقاصد وأهم مسالك األجتهاد المقاصدي التي ينبغي لمن  

 تصدر لشجتهاد أو اإلفتاء أن يقف عندها ويطيل النظر فيها.

  :بيعة البحث أن أقسمه على مبحثينوقد اقتضت ط

 المبحث األول: النظر في المقاصد عند الفقهاء. وتضمن مطلبين:

 المطلب األول: تعريف مقاصد الشريعة.

 المطلب الثاني: النظر في المقاصد والعلل بين المجيزين والمانعين. 

 : اإلجتهاد المقاصدي ويتضمن مطلبين:نيالمبحث الثا

 أهمية النظر في المقاصد. المطلب األول: 

 المطلب الثاني: الجوانب المقاصدية التي يتحراها المجتهد 

 ثم الخاتمة. 

وختاماً فهذا ما تيسر عرضه في هذه المسألة على وجه االختصار، وأرجو أن اكون قد  

وفقت في عرض هذا الموضوع فما كان من صواب فمن هللا، وما كان فيه من خلل فمن  

 السداد والقبول في القول والعمل. نفسي وأسأل هللا 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 النظر في المقاصد عند الفقهاء : المبحث األول 

 تمهيد 

وبيان حجة   وبيان مشروعية النظر فيها   الشرعية،قبل الشروع في بيان اعتبار المقاصد  

المنازعين فيها  ال بد  لنا من بيان وتعريف مقاصد الشريعة لغة واصطالحاً؛ لتتضح لنا 

تقرير   في  وأثرها  أهميتها   في  البالغة  الحيوية  المسألة  هذه  في  وأركانه  النقاش  زوايا 

 األحكام والمسائل الشرعية.  
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 تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية  : المطلب األول 

يعة: هي اسم ولقب لعلم وفن من فنون الشريعة اإلسالمية، وهذا االسم يتركب مقاصد الشر

 من لفظين: لفظ مقاصد، ولفظ الشريعة. 

اللذين  العلمي يجب تعريف كل من لفظيه  اللقب  ، أو هذا  ولتعريف هذا االسم المركب 

 ركب منهما، وهما: لفظ مقاصد، ولفظ الشريعة. 

 تعريف المقاصد لغةً: 

مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد؛ فيقال: قصد يقصد    المقاصد: جمع

 ، وعليه فإن المقصد له معان لغوية كثيرة منها:(1) قصدًا

 ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  . قال تعالى(2)االعتماد والتوجه واستقامة الطريق - 1

 .(3)چ

وقال الرسول    ,(5) چىب  يب  جت   چ   قال تعالى:  ( 4) التوسط وعدم اإلفراط والتفريط  - 2

دَ تَب ل غ وا" دَ القص   . (6)صلى هللا عليه وسلم: "والقص 

 أما تعريف الشريعة لغة: 

فالشريعة ت طلق في اللغة على مورد الماء ومنبعه ومصدره، كما ت طلق على الدين والملة 

ع ة بمعنى واحد والطريقة والمنهاج والسنة، والشريعة والشرع والشر  
 (7). 

ووجه إطالق الشريعة على منبع الماء ومصدره أن الماء مصدر حياة اإلنسان والحيوان  

والنبات، وأن الدين اإلسالمي مصدر حياة النفوس وصالحها وتقدمها وسالمتها في الدنيا 

واآلخرة؛ فالشريعة اإلسالمية مصدر كل الخير والرخاء والسعادة في العاجل واآلجل،  

ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   چ   ال تعالى: في المعاش والمعاد، ق

 .(8)  چ ېې

 
الصيييحاح تاج اللغة وصيييحاح العربية: أبو نصييير إسيييماعيل بن حماد الجوهري الفارابي   (1)

بيروت   –هيييييييي(  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار  الناشييير: دار العلم للماليين  393)المتوفى:  

   مادة )قصد(. 2/524م:  1987 - هي 1407الطبعة: الرابعة  

هييييييييي(  370روي، أبو منصييييور )المتوفى: تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري اله  (2)

بيروت  الطبعية األولى،    –المحقق: محميد عوض مرعيب  النياشيييير: دار إحيياء التراث العربي  

 مادة )قصد(.  274/ 8م: 2001

 .9سورة النحل: من اآلية:   (3)

 مادة )قصد(. 2/525مادة )قصد(. الصحاح:    274/ 8تهذيب اللغة:   (4)

 .19سورة لقمان: من اآلية:  (5)

الجامع الصيحيح المختصير: محمد بن إسيماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  دار ابن كثير،   (6)

  تحقيق: د. مصييييطفى دييب البغيا   جيامعية  1987  – 1407بيروت  الطبعية الثيالثية،    –اليميامية  

 (.6098برقم ) 5:2373مشق:  د

 مادة )شرع(. 1236-3/1235مادة )شرع(. الصحاح:   272 - 271/ 1تهذيب اللغة:   (7)

 .24سورة اآلنفال: من اآلية:  (8)
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 أما مقاصد الشريعة اصطالحاً: 

فلم يوجد عند العلماء األوائل تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد الشريعة؛ وإنما 

َمل لها تعلق ببعض أنواعها وأقسامها، وببعض تعبيراتها ومرادفاتها،  وجدت كلمات وج 

 وتطبيقاتها، وبحجيتها وحقيقتها. وبأمثلتها 

النسب   أو  والنسل  والعقل  والنفس  الدين  "حفظ  الخمس  المقاصدية  الكليات  ذكروا  فقد 

َكم   الح  بعض  وذكروا  والتحسينية،  والحاجية  الضرورية  المصالح  وذكروا  والمال" 

 واألسرار والعلل المتصلة بأحكامها وأدلتها.

الدا والمعقول  المنقول  من  أدلة  ووجوب  وذكروا  وحيجتها،  المقاصد  حقيقة  على  لة 

مراعاتها واالعتماد عليها بشروط معينة وضوابط مقررة، وبدون الخروج عن الشرع  

 أو معارضة أدلته ومصادمة تعاليمه وقواعده وأصوله. 

والتلميح   بالتصريح  مجملها  في  دلت  كثيرة  بتعبيرات  المقاصد  عن  عبروا  أنهم  كما 

واستحضارها في    المقاصد،فات هؤالء األعالم إلى مراعاة  والتنصيص واإليماء على ال ت 

 عملية فهم النصوص واألحكام واالجتهاد فيها والترجيح بينها. 

 ومن تلك التعبيرات واالشتقاقات: 

العلة والمنفعة والمفسدة واألغراض والغايات واألهداف والمرامي   المصلحة والحكمة 

واألذى وغير ذلك مما هو مبثوث في مصادره  واألسرار والمعاني والمراد والضرر  

 . (1) ومظانه

 تعريف العلماء المعاصرين للمقاصد:

والباحثين؛  العلماء  قبل  بعناية خاصة من  الحديث  العصر  في  الشريعة  مقاصد  حظيت 

وذلك ألهميتها ودورها في عملية االجتهاد الفقهي، وفي معالجة قضايا الحياة المعاصرة  

 وص والقواعد الشرعية. في ضوء األدلة والنص

وفنًا   شرعيًا  علًما  واعتبارها  وتأليفها  المقاصد  تدوين  االعتناء  هذا  من ضروب  وكان 

 أصوليًا له ما لسائر العلوم والفنون من تعريفات ومصطلحات وتقسيمات وغير ذلك.

 وقد وردت عدة تعريفات لهذا العلم نوردها فيما يلي: 

َكم الملحوظة للشارع في  عرف ها الشير محمد الطاهر بن عا  - 1 شور بأنها: المباني والح 

جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاص من  

أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي ال يخلو  

ملحوظة في سائر أنواع  التشريع عن مالحظتها ... ويدخل في هذا معان من الحكم ليست  

 . (2) األحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

 
علم المقياصييييد الشييييرعيية: نور اليدين بن مختيار الخيادمي  مكتبية العبيكيان  الطبعية: األولى  (1)

 . 15م : 2001 -هي1421

إلسيالمية: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشيور التونسيي  مقاصيد الشيريعة ا  (2)

هييي(  المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  1393)المتوفى:  

 .2/21م :  2004 -هي  1425قطر: 
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عرفها الريسوني بقوله: إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل    - 2

 .(1)تحقيقها لمصلحة العباد

عرفها الدكتور محمد بن سعد بن أحمد بن سعود اليوبي: المقاصد هي المعاني والحكم   - 3

تحقيق مصالح ونحوه أجل  التشريع عموما وخصوًصا من  في  الشارع  راعاها  التي  ا 

 .(2) العباد

عرفها نور الدين الخادمي: بأنها المعاني الملحوظة في األحكام الشرعية، والمترتبة    - 4

إجمالية، وهي   أم سمت  أم مصالح كلية  المعاني حكما جزئية  تلك  أكانت  عليها؛ سواء 

 .(3) تقرير عبودية هللا ومصلحة اإلنسان في الدارينتتجمع ضمن هدف واحد، هو 

الداللة على معنى   في جملتها من حيث  متقاربة  أنها  نجد  التعريفات  لهذه  بعد عرضنا 

فهي تنظر الى المقاصد على أنها تعبير عن مراد الشارع الحكيم من   ومسماها،المقاصد 

مدلول    األحكام،تشريع   ذات  بمعان  عنها  كالمعاني    مختلفة،عبارات  و  واحد،والمعب ر 

 والحكم واألهداف والغايات وغيرها من االلفاظ.  

الحكيم من مصالح  الشارع  أراده  الشرعية هي جملة ما  المقاصد  إن  القول:  وخالصة 

تترتب على األحكام الشرعية، كمصلحة الصوم والتي هي بلوغ التقوى، ومصلحة الجهاد  

البصر   غض  هي  والتي  الزواج  ومصلحة  األمة،  عن  والذب  العدوان  درء  هي  التي 

  وهذه المصالح كثيرة ومتنوعة، وهي وتحصين الفرج وإنجاب الذرية وإعمار الكون

تجمع في مصلحة كبرى وغاية كلية: هي تحقيق عبادة هللا، وإصالح المخلوقين وإسعادهم 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ   في الدنيا واآلخرة، قال تعالى:

 . (4)  چک  گ    ڇڇ

 والمانعين النظر في المقاصد والعلل بين المجيزين : المطلب الثاني 

إن تناول مصطلح المقاصد في عبارات القدامى من علماء هذه األمة ال نجده شائعاً لديهم  

والغرض    والحكمة   العلة   مصطلح  استعمال  هو  لديهم  شاع  والذي  كبير   حٍد  الى 

  ويكاد األجماع (5)والمصلحة  والمعاني  وغيرها من األلفاظ المرادفة لمصطلح المقاصد

منعقد على اعتبار المقاصد والقول بعلل األحكام  لوال مخالفة الظهارية في هذه المسألة   

 وبالتالي يمكننا تحرير المسألة الى قولين: 

 
مي   نظرية المقاصييد عند اإلمام الشيياطبي: أحمد الريسييوني  الدار العالمية للكتاب اإلسييال  (1)

 .7م : 1992 -هي  1412 -الطبعة: الثانية  

مقاصييد الشييريعة اإلسييالمية وعالقتها باألدلة الشييرعية: الدكتور محمد سييعد بن أحمد بن   (2)

 .37:  1998 – 1418مسعود اليوبي  دار الهجرة للنشر والتوزيع  الرياض  الطبعة االولى:  

 .17دمي: علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخا (3)

 . 36سورة النحل: من اآلية:   (4)

  مقاصيد الشيريعة اإلسيالمية  تأليف:  19ينظر: علم المقاصيد الشيرعية: نور الدين الخادمي:    (5)

 .27 – 23الدكتور زياد محمد احميدان  مؤسسة الرسالة:  
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اعتبار المقاصد والعلل  وضرورة النظر فيها عند استنباط األحكام وهو    القول االول:

 . (1) ية والشافعية والحنابلةقول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالك

 .(2) اعتبار األلفاظ دون المقاصد والعلل  وهو قول الظاهرية القول الثاني:

 األدلة: 

 األول: أدلة القول 

 استدل الجمهور على اعتبار المقاصد بما يأتي: 

 النصوص: ويمكن تقسيم هذه النصوص المنقولة على قسمين:  أوالً:

هي مجموعة من النصوص التي تقرر بعمومها مراعاة القسم األول: النصوص العامة: و

 ومن هذه النصوص:  شتى،بصور مختلفة وأساليب  المكلفين،الشريعة لمصالح 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ   قوله تعالى:  -

"         (3) چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ اآلية:  تفسير هذه  في  الرازي  الفخر    قال 

 .(4) هللا تعالى خلق هذا العالم الكثير لمصلحة المكلفين"ظاهر هذا الكالم يقتضي أن 

تعالى: - چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ   قوله 

 ( 5) چڈ  ژ  ژ   ڈڌ   ڎ  ڎ

ر  َعن    ج  آن  ل ل َحث   َعلَى ال َمَصال ح  ك ل  َها َوالز  َمع  آَيٍة ف ي ال ق ر  قال العز بن عبد السالم: "َوأَج 

َم ف ي ال عَد ل  َوا َل َف َوالال  ] فَإ ن  األ  ر  ب ال عَد ل  َ يَأ م  له تَعَالَى: وإ ن  َّللا  َها قَو  د  ب أَس ر  َسان   ال َمفَاس  ح  إل  

َ يَأ م  ل ل ع م   ل ه  وإ ن  َّللا  ء  إال  ان دََرَج ف ي قَو  ن  دَق   ال عَد ل  َوَجل  ه  َشي  ، فاََل َيب قَى م  ت غ َراق  س  ر  وم  َواال 

، َوال عَد ل    َسان  ح  ه  ب اإل   ر  ء  إال  ان دََرَج ف ي أَم  َسان  َوَجل  ه  َشي  ح  ن  دَق   اإل   ] َواَل َيب قَى م  َو ه  ب ال عَد ل 

 
: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري  كشيف األسيرار شيرح أصيول البزدوي  (1)

   3/161هيييي(  دار الكتاب اإلسالمي  الطبعة: بدون طبعة وبدون تارير: 730الحنفي )المتوفى:  

هيي(  790الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى:  

هيي/ 1417ن  دار ابن عفان  الطبعة: الطبعة األولى  المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلما

. المنخول من تعليقات األصيييول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيييي  4/261م:  1997

هيييييييي(  حققه وخرج نصيييه وعلق عليه: الدكتور محمد حسييين هيتو  دار الفكر 505)المتوفى:  

م :   1998 -هييييي   1419لثالثة،  سيورية  الطبعة: ا  –بيروت لبنان، دار الفكر دمشيق   -المعاصير

  إعالم الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سيييعد شيييمس الدين ابن 453

  –هييييييييي(  تحقيق: محميد عبيد السييييالم إبراهيم  دار الكتيب العلميية  751قيم الجوزيية )المتوفى:  

 .156 – 1/155م : 1991 -هي 1411بيروت  الطبعة: األولى،  

حكام في أصيييول األحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سيييعيد بن حزم األندلسيييي  ينظر: اإل  (2)

هييييييي(  المحقق: الشييير أحمد محمد شيياكر  قدم له: األسييتاذ  456القرطبي الظاهري )المتوفى:  

 . 103 – 100/ 8الدكتور إحسان عباس  دار اآلفاق الجديدة، بيروت: 

 . 7سورة هود: من اآلية:   (3)

التفسيير الكبير: المؤلف: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسيين    مفاتيح الغيب    (4)

هيييي(   دار إحياء التراث  606التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  

 .17/320هي:  1420 -بيروت  الطبعة: الثالثة   –العربي 

 .90سورة النحل: من اآلية:   (5)
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م    َل ف  َوالال  لََحٍة أَو  دَف ع  َمف َسدَةٍ َوَكذَل َك األ  ا َجل ب  َمص  : إم  َسان  ح  ، َواإل   ن َصاف  َية  َواإل   و  ف ي  الت س 

َق َوال    األ  ن   م  ي ذ َكر   َول َما  ش   ال فََواح  َن َواع   أل   
قَة  تَغ ر  س  م  ة   َعام  َوال بَغ ي   ن َكر   َوال م  َشاء   ال فَح 

"وَ  َمال  َع  في  (1) األ  بالتأمل  يظهر  والذي  يحث    اآلية.  مقصد شرعي   العدل  أن  الكريمة 

 .(2)واالستغراقالشارع الكريم على إقامته في األمور كلها بدليل العموم 

تعالى:   - الدين األيجي   (3) چک  ک  گ   گ  گ     چ قوله   قال عضد 

في تعليقه على هذه اآلية: "وظاهر اآلية التعميم أى يفهم منه مراعاة مصالحهم فيما شرع  

 .  (4) لهم من األحكام كلها إذ لو أرسل بحكم ال مصلحة لهم فيه لكان إرسااًل لغير الرحمة"

ثمة نصوص من الكتاب والسنة دلت على قواعد فقهية  وثيقة الصلة بالمقاصد   -

وهذه اآلية     (5)چٴۇ   ۋ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  چ عالى:الشرعية  منها قوله ت 

 . (6) هي أصل القاعدة الفقهية ) المشقة تجلب التيسير(

  الذي قع د الفقهاء (7)ومن ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم "ال ضرر وال ضرار"

 . (8)على أساسه قاعدة:) الضرر يزال (

القسم الثاني: نصوص األحكام الجزئية: وردت كثير من النصوص التي جاءت مقررة  

 منها: بالمقاصد،بعض األحكام المعللة 

ٺ  ٺ    چ  الصالة: والتي شرعت لذكر هللا تعالى ومناجاته  قال تعالى:  •

 .(9)چٺ 

 
مصييييالح األنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السييييالم بن أبي قواعد األحكام في    (1)

هييييي(  راجعه وعلق 660القاسيم بن الحسين السيلمي الدمشيقي، الملقب بسيلطان العلماء )المتوفى: 

القاهرة  طبعة جديدة مضيبوطة منقحة،    –عليه: طه عبد الرؤوف سيعد  مكتبة الكليات األزهرية  

 .2/190م:  1991 -هي  1414

 .30مقاصد الشريعة اإلسالمية  د. زياد محمد احميدان: (2)

 .107سورة األنبياء: اآلية:   (3)

شييرح مختصيير المنتهى األصييولي لشمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي )المتوفى   (4)

هيييي(  المحقق: محمد حسن محمد   756هيييي( : عضد الدين عبد الرحمن اإليجي )المتوفى:    646

م:   2004 -هيييييي    1424لبنان  الطبعة: األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت    حسين إسيماعيل 

 . 31 -30  مقاصد الشريعة اإلسالمية  د. زياد محمد احميدان:3/411

 .185سورة البقرة: من اآلية:  (5)

: زين الدين بن   (6) بَاه  َوالن َظائ ر  َعلَى َمذ َهب  أَب ي  َحن ي فَةَ النُّع َمان  َشي  إبراهيم بن محمد، المعروف األ 

هييي(  وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشير زكريا عميرات  970بابن نجيم المصري )المتوفى:  

 .64م :  1999 -هي  1419لبنان  الطبعة: األولى،   –دار الكتب العلمية، بيروت  

ل  أخرجه أحمد في مسيينده  وقال عنه شييعيب الألرنؤوط: حسيين: مسييند اإلمام أحمد بن حنب  (7)

 (. 2867برقم )  1/313القاهرة:   –تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني  مؤسسة قرطبة  

بَاه  َوالن َظائ ر    البن نجيم:   (8) َش   .72األ 

 .14سورة طه: من اآلية:   (9)
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وكفاية لحاجة الفقراء  كما أوصى النبي    الزكاة: شرعت دفعا لرذيلة البخل  •

صلى هللا عليه وسلم معاذ بن جبل رضي هللا عنه حين بعثه الى اليمن: "... فأخبرهم أن  

 . (1)هللا قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ... "

تعالى: • قال  النفس   لقهر  شرع  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چ   الصوم: 

 .(2)چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ٹ  ٹ    ڤ     

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چالقصاص: شرع زجرا  عن جريمة القتل, قال تعالى:   •

 .(3)چ

ی  ی  چ   الحدود والكفارات: شرعت زواجر عن المعاصي  قال تعالى:  •

 . (4)چ     جئی

ڭ  چ   الجهاد: شرع إلعالء كلمة هللا تعالى وإزالة الفتنة  قال تعالى: •

 .(5)چ    ۋڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 ثانياً: فهم الصحابة رضي هللا عنهم. 

وأقربهم الى الوحي الذي عايشوه    كان الصحابة رضي هللا عنهم أكثر الناس فقها في الدين 

القياس    الغزالي: " إن الصحابة رضي هللا عنهم هم قدوة األمة في  وفقهاً  قال  تنزيالً 

وع لم قطعاً اعتمادهم على المصالح  مع أنهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل  ولم  

 . (6)يسترسلوا أيضاً استرساالً عاماً "

لََم   - القرآن الكريم    –ماً بأنهم : )َكان وا أَف قَهَ الن اس  ف يه   وقد وصف الشاطبي السلَف عمو َوأَع 

ن ه  ( ه  َوَبَواط  د  ال ع لََماء  ب َمقَاص 
 (7).   

وقد جعل الصحابة رضي هللا عنهم مقاصد الشريعة نبراساً يهتدون بها في النظر وإعمال  

وسأعرض حادثة واحدة    ة،كثيرواألمثلة على ذلك    والمسائل،الفكر اإلجتهادي للنصوص  

 تبين لنا النظرة المقاصدية في فهمهم للنصوص التشريعية. 

عن ابن عمر رضي هللا عنهما  قال النبي صلى  المثال: صالة العصر في بني قريظة:  

لنا لما رجع من األحزاب: "ال يصلين أحد العصر إال في بني قريظة    هللا عليه وسلم 

 
 (. 19برقم )  1/50(  صحيح مسلم:  1425برقم )  2/544صحيح البخاري:   (1)

 .183سورة البقرة: اآلية:   (2)

 .179سورة البقرة: من اآلية:  (3)

 .95سورة المائدة: من اآلية:   (4)

 .39سورة األنفال: من اآلية:  (5)

 .453المنخول:  (6)

 .4/261الموافقات:   (7)
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قال بعضهم: ال نصلي حتى نأتيها  وقال بعضهم:  فأدرك بعضهم العصر في الطريق  ف

  (1)بل نصلي  لم يرد منا ذلك  فذكر للنبي صلى هللا عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم"

 وجه الداللة: 

َي َّللا   َعن ه م    قال النووي رحمه هللا في شرحه لهذا الحديث " ت اَلف  الص َحاَبة  َرض  ا اخ  َوأَم 

بَادََرة   ن دَه م     ف ي ال م  ع  تَعَاَرَضت  ع  ةَ الش ر 
ل  َها فََسَبب ه  أَن  أَد  ير  ت َها َوتَأ خ  يق  َوق  ن دَ ض  اَلة  ع  ب الص 

ل  الن ب ي   َصل ى َّللا   َعلَي ه  َوَسل   ن  قَو  ور  ب َها ف ي ال َوق ت  َمَع أَن  ال َمف ه وَم م  م 
اَلةَ َمأ  َم اَل  ب أَن  الص 

تَغََل  ي َصل  يَن   َر إ ال  ف ي بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن ال ي ش  َر أَو  ال عَص   أََحد  الظُّه 

َحاَب  ير  فَأََخذَ بَع ض  الص  ن  َحي ث  إ ن ه  تَأ خ  ه  م  اَلة  َمق ص ود  ف ي نَف س  يَر الص  ٍء اَل أَن  تَأ خ  ة   َعن ه  ب َشي 

"ب َهذَا ال َمف ه وم  َنَظًرا إ   لَى ال َمع نَى اَل إ لَى الل ف ظ 
 (2). 

َحابَة  ف ي َزَمن  الن ب ي     الص  تََهدَ  َصل ى َّللا      - قال ابن القيم معلقا على هذه الواقعة: "َوقَد  اج 

َم    -َعلَي ه  َوَسل َم   ، َكَما أََمَره م  َيو  َكام  َولَم  ي عَن  ف ه م  َح  ن  األ  َر  ف ي َكث يٍر م  َزاب  أَن  ي َصلُّوا ال عَص  َح  األ 

يَر، َوإ ن َما ن ا الت أ خ  د  م  ، َوقَاَل: لَم  ي ر  يق  َها ف ي الط ر  ه م  َوَصال  تََهدَ بَع ض    ف ي َبن ي ق َري َظةَ، فَاج 

وَها   ر  َوأَخ  وَن  آَخر  تََهدَ  َواج  ال َمع نَى،  إلَى  وا  فََنَظر   ، النُّه وض  َعةَ  س ر  ق َري َظةَ  أََرادَ  َبن ي  إلَى 

َحاب    أَص  َسلَف   اَلء   َوَهؤ   ، الظ اه ر  أَه ل   َسلَف   اَلء   َوَهؤ   ، الل ف ظ  إلَى  وا  َنَظر  لَي اًل،  َها  فََصل و 

"  .(3)ال َمعَان ي َوال ق يَاس 

 ثالثاً: اإلستقراء 

ق مصالح  فقد دل  تتبع جزئيات الشريعة وأدلتها التفصيلية الى أن الشريعة جاءت لتحقي 

ء    ع  ف ي َجل ب  ال َمَصال ح  َودَر  دَ الش ر  المكلفين  يقول العز بن عبد السالم: "َوَمن  تَتَب َع َمقَاص 

َمال هَ  وز  إه  لََحةَ اَل َيج  ه  ال َمص  فَان  ب أَن  َهذ  ر  ت قَاد  أَو  ع  وع  ذَل َك اع  م  ن  َمج  ، َحَصَل لَه  م  د  ا، ال َمفَاس 

ه   ،    َوأَن  َهذ  َماع  َواَل نَصٌّ َواَل ق يَاس  َخاصٌّ بَان َها، َوإ ن  لَم  يَك ن  ف يَها إج  وز  ق ر  ال َمف َسدَةَ اَل َيج 

ب  ذَل َك" ع  ي وج  َم نَف س  الش ر  فَإ ن  فَه 
(4). 

ال ع   ل َمَصال ح   عَت   ض  و  أَن َها  يعَة   الش ر  َن  م  تَق َري نَا  "اس  فيقول:  ذلك  الشاطبي  "ويؤكد    (5)بَاد 

بقوله:   والتحسينية  والحاجية  الضرورية  المقاصد  إثبات  على  أيضا  الشاطبي  ويستدل 

ئ ي ة ، َوَما ان َطَوت  َعلَ  ز  ي ة  َوال ج  ل ت َها ال ك ل   يعَة ، َوالن َظر  ف ي أَد  ت ق َراء  الش ر  ن   "َودَل يل  ذَل َك اس  ي ه  م 

َعلَ  ة   ال عَام  ور   األ  م  ه   ل ٍة  َهذ  ب أَد  َبل    ، َخاص ٍ ب دَل يٍل  ي ث َبت   اَل  ي  ال ذ  ي    ال َمع َنو  ت ق َراء   س  اال  َحد    ى 

د    َواح  ر   أَم  َها  وع  م  َمج  ن   م  م   َين تَظ  ب َحي ث    ، َغ َراض  األ  تَل فَة   خ  م  بَع ٍض،  إ لَى  َها  بَع ض  ن َضاٍف  م 

ل ة ، َعلَى َد  ع  َعلَي ه  ت ل َك األ  تَم  َي َّللا     تَج  ٍ َرض  ود  َحات ٍم، َوَشَجاَعة  َعل ي  ة  ج  ن دَ ال عَام  َحد   َما ثََبَت ع 

د  َعلَى دَل يٍل 4َعن ه   ه  ال قََواع  ع  ف ي َهذ  د  الش ار  َبهَ ذَل َك، فَلَم  يعتمد الن اس  ف ي إ ث بَات  قَص  ، َوَما أَش 

َبل   ص وٍص،  َمخ  ٍه  َوج  َعلَى  َواَل  ص وٍص،  ،    َمخ  وَمات  َوال ع م  الظ َواه ر   َن  م  ذَل َك  لَه م   َحَصَل 

 
 (. 902برقم )  1/321أخرجه البخاري:   (1)

المنهاج شييرح صييحيح مسييلم بن الحجاج: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شييرف النووي    (2)

رقم   12/98:  1392بيروت  الطبعة: الثانية،    –هيييي(  دار إحياء التراث العربي 676)المتوفى:  

 (1771 .) 

 .156 – 1/155إعالم الموقعين عن رب العالمين:  (3)

 .2/189قواعد األحكام:   (4)

 .2/12الموافقات:   (5)
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تَل فٍَة، ف ي   خ  تَل فٍَة، َوَوقَائ َع م  خ  يَاٍن م  ة ، ف ي أَع  ئ ي ات  ال َخاص  ز  ، َوال ج  قَي دَات  لَقَات  َوال م  ط  ك ل    َوال م 

ه ، َحت   ن  أَن َواع  عٍ م  ف ق ه ، َوك ل   َنو 
ن  أَب َواب  ال  ف ظ   بَاٍب م  يعَة  ك ل َها دَائ َرةً َعلَى ال ح  ل ةَ الش ر  ا أَد  ى أَل فَو 

" د   .(1)َعلَى ت ل َك ال قََواع 

 الثاني: أدلة القول 

الموضوع في   الشريعة وأدلته في هذا  مقاصد  ابن حزم في  الوقوف على رأي  يمكننا 

أمرً  توجب  لكل صفة  اسم  العلة  إن  يقول:  حيث  العلة   عن  كالمه  إيجابا  مبحث  ما،  ا 

ضروريا  والقول بهذا النوع من العلل في شرع األحكام معناه أن الشرائع شرعها هللا  

 .(2)تعالى لعلل أوجبت عليه أن يشرعها

: إن هذا المفهوم للعلة عند ابن حزم، يتفق الجميع على إنكاره، وأما التعليل الذي وأجيب 

يضا  ولكنه ال يسمي ذلك علة وال  يقصده أهل السنة، فإن ابن حزم يعترف بقدر منه أ

تعلياًل  وإنما يسميه "السبب"  والسبب عنده: "هو كل أمر فعل المختار فعال من أجله،  

لو شاء لم يفعله، كغضب أدى إلى انتصار، فالغضب سبب االنتصار  ولو شاء المنتصر 

 .(3)أن ال ينتصر لم ينتصر  وليس السبب موجبًا للشيء المسبب منه ضرورة"

بينما   لمعلولها،الفرق الجوهري عنده بين العلة والسبب، وهو أن العلة موجبة ضرورة ف

فيبقى فاعل المسبب مختاًرا، إن شاء فعله، وإن شاء   اضطرار،السبب ال إيجاب فيه وال 

 لم يفعله، وإن وجد السبب. 

بقوله صلى هللا  وبهذا المعنى يقر  أن الشارع ربط بعض األحكام بأسباب، وقد مثل لذلك:  

عليه وسلم: "أعظم الناس جرًما في اإلسالم من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل  

ويجعل الموت على الكفر سببًا للخلود في النار، والموت على اإليمان سببًا   (4) مسألته"

للقطع أنه يحيط اعترافه بهذا (5) لدخول الجنة، ويجعل السرقة بصفة معينة سببًا    على 

من السببية بين األحكام وأسبابها، بجملة شروط، تجعل الفرق بينه وبين جمهور    النوع

 العلماء كبيًرا، وهي:

هذه األسباب ال يجوز أن يقال بشيء منها إال إذا جاء منصوًصا صراحة فال اجتهاد   - 1

 وال استنباط في ذلك. 

ال يجوز القياس هذه األسباب المنصوصة، ال يجوز تعديتها إلى غير محل النص، أي    - 2

 عليها. 

أو    - 3 وراءه حكمة  ليس  األسباب،  وبعض  األحكام  بعض  بين  المنصوص  الربط  هذا 

 . (6)غرض، أي ليس فيه قصد إلى جلب مصلحة أو درء مفسدة. وإنما هي مشيئة هللا وكفى

والبن حزم مصطلح آخر، إذا أخذنا مضمونه بعين اإلعتبار، نقص الخالف قليالً  وهو  

ض" الذي يعرفه بقوله: "وأما الغرض فهو األمر الذي يجري إليه الفاعل  مصطلح "الغر

 
 .29 – 28  مقاصد الشريعة االسالمية: د. زياد احميدان:  82 – 2/81الموافقات:   (1)

 .99/ 8اإلحكام، البن حزم:  (2)

 .100/ 8اإلحكام  البن حزم:  (3)

 (. 6859برقم )  6/2658صحيح البخاري:   (4)

 .102/ 8اإلحكام  البن حزم:  (5)

 . 103 – 100/ 8ينظر: اإلحكام، البن حزم:  (6)
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ويقصده بفعله فالغرض من اإلنتصار إطفاء الغضب وإزالته  فالغضب هو السبب في  

 (1)االنتصار  وإزالة الغضب هو الغرض في االنتصار"

المثال   بهذا  حزم  أ- وابن  لها  الشريعة  األحكام  بعض  كانت  إذا  يقول:  أن  سباب، يريد 

واألحكام مسببات لها  فإن بعض هذه المسببات قد يكون للشارع فيها أغراض، يرمي 

إلى تحقيقها من خالل المسببات، أي أن لها أهدافًا ومقاصد وكأن  ابن حزم بهذا يقترب  

 .(2)من الجمهور، ولكنه سرعان ما يعمد إلى تضييق هذه المبادئ، على ما فيها من التواء

هو المتمثل في النزعة الظاهرية كلها  وقد عبر عنه بقوله: "وأما الغرض  فالقيد األول:  

فقط" فليس هو شيئا غير ما ظهر منها  تعالى وشرائعه،  أفعاله  ليست هناك    (3) في  أي 

مقاصد    - أغراض   طريق    - أو  عن  أو  واالستنباط،  التدبر  طريق  عن  إليها  يتوصل 

 االستقراء، أو انطالقًا من التعليل العام.

قيد الثاني: هو حصر هذه األغراض في اآلخرة، فالغرض في بعض األحكام الشرعية  وال

هو "أن يعتبر بها المعتبرون  وفي بعضها أن يدخل الجنة من شاء إدخاله فيها، وأن يدخل 

 ، ثم يضيف مستدرًكا وموضًحا: (4)النار من شاء إدخاله فيها"

دخاله الجنة من شاء، ومن إدخاله  "وكل ما ذكرنا من غرضه تعالى في االعتبار، ومن إ

النار من شاء، وتسبيبه ما شاء لما شاء، فكل ذلك أفعال من أفعاله، وأحكام من أحكامه، 

ا  أَل  َعم  ال سبب لها اصاًل، وال غرض له فيها البتة غير ظهورها وتكوينها فقط وال ي س 

] ، ولوال أنه تعالى نص على أنه أراد منه االعتبار وأر اد إدخال الجنة من شاء، ما  يَف عَل 

 . (5) قلنا به"

بعد ما تقدم من أدلة  يتبين لنا بما ال يقبل الشك  أن الشريعة قائمة على رعاية المصالح  

ودرء المفاسد في األحكام العامة والخاصة  وهذا ال يتحقق بالجمود على النص  والوقوف  

يل  ف ي    عند األلفاظ  بل ال بد  من النظر في المقاصد والمعاني  يقول ابن القيم: "َوالت ع و 

َي َمق ص ودَة  ل ل َمعَان ي، َوا َها َوإ ن َما ه  َل فَاظ  لَم  ت ق َصد  ل نَف س  ، َواأل  تََكل  م  د  ال م  م  َعلَى قَص  ك  ل   ال ح  لت َوصُّ

وم  لَ  ن  ع م  َهر  م  َراد ه  َيظ  ، َوم  تََكل  م  َراد  ال م  فَة  م  ي ب َها إلَى َمع ر  وم  ال َمع نَى ال ذ  ن  ع م  ه  تَاَرةً، َوم  ف ظ 

َوقَد    أَق َوى،  الل ف ظ   ن   م  يَك ون   َوقَد   أَق َوى،  ال َمع نَى  ن   م  َمه   فَه  يَك ون   َوقَد   تَاَرةً،  قََصدَه  

" َيتَقَاَربَان 
 (6) . 

َطاب  لَي َس ه َو  ويؤكد اإلمام الشاطبي هذا المعنى بقوله: " ك لُّ َعاق ٍل يَع لَم  أَن  مَ  ق ص ودَ ال خ 

تَاب  ف يه  َعا َراد  ب ه ، َهذَا اَل َير  عَب ر  َعن ه  َوَما ال م  بَاَرة ، َبل  الت فَقُّه  ف ي ال م  "الت فَقُّهَ ف ي ال ع   . (7) ق ل 

: "أنه ليس هناك حكم شرعي، إال ويجوز التساؤل عن  وفي هذا الصدد يقول الريسوني

حكمته، كما يجوز البحث عنها بعد ذلك بكل ما هيأه هللا لنا من وسائل البحث والعلم  فإذا  

 
 . 100/ 8ينظر: اإلحكام، البن حزم:  (1)

 .221نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني: (2)

 .8/103ينظر: اإلحكام، البن حزم:  (3)

 .104/ 8حكام  البن حزم: ينظر: األ (4)

 .104/ 8ينظر: اإلحكام، البن حزم:  (5)

 .1/166إعالم الموقعين:  (6)

 .4/262الموافقات:   (7)
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وصلنا إلى شيء مما تشهد له األدلة المعتبرة قلنا به، وإن لم تصل، سلمنا بحكمة هللا أياً  

أمرنا هللا بالتدبر والتعقل، وأمرنا بالنظر    كانت، والبحث مستمر، والعلم ال حد له  وقد

چ  چ  چ :  والتفكر، سواء في دينه وشريعته، أو في خلقه وملكوته  فقد قال سبحانه 

قال:  (1) چڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇچ ہ  ہ  ھ   چ   مثلما 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ     

وفي هذا وذاك، ال بد من التساؤل عن العلل والقوانين، والبحث عن ,  (2) چۋ    ٴۇ

األسرار والحكم، في حدود الممكن، أو ما يبدو ممكنًا، ورحم هللا من عرف قدره فوقف  

 عنده.

وفي مجالنا اآلن، مجال الشريعة وأحكامها، ال بد لكي يتقدم فقهنا للشريعة ومقاصدها، 

ونحن على يقين واطمئنان بأن هذه الشريعة كما عبر ابن القيم: "عدل كلها،  من أن ننطلق  

 .(3)ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها"

 المبحث الثاني 

 المطلب األول 

 أهمية النظر في المقاصد 

لقد ظل األصوليون لعدة قرون يسطرون الئحة طويلة بشروط المجتهد وما ينبغي أن  

جاء  حتى  منها،  ينقص  وبعضهم  فيها،  يزيد  وبعضهم  العلمية،  الدرجات  من  يحصله 

في   اإلجتهاد  درجة  وحصر  وقصيرها،  طويلها  اللوائح،  تلك  عن  فأعرض  الشاطبي، 

 شرطين جامعين:  

 كمالها.األول: فهم مقاصد الشريعة على 

 .   (4)الثاني:  التمكن من اإلستنباط بناء على فهمه فيها

أحيانًا،  صريحة  بكيفية  الشريعة،  بمقاصد  العلم  باشتراط  مسبوق  الشاطبي  أن  والحق 

 .(5)وبشكل ضمني أحيانًا أخرى

وقد ورد التصريح بهذا الشرط في بضع من كتب األصول المشتهرة  وال أحسب كتاب  

أشهرها  فقد تحدث ابن السبكي عن العلوم التي تلزم المجتهد، ثم نقل   "جمع الجوامع" إال

عن والده في تعريف المجتهد: "وقال الشير اإلمام: هو من هذه العلوم ملكة له  وأحاط  

 . (6)بمعظم قواعد الشرع، ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع"

 
 .82سورة النساء: االية:    (1)

  وينظر: نظرية المقاصييد عند اإلمام الشيياطبي: أحمد 20 –  17سييورة الغاشييية: اآليات:    (2)

 .231الريسوني:

 .3/11إعالم الموقعين:  (3)

 .42 – 5/41الموافقات:   (4)

 .327نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني: (5)

تشينيف المسيامع بجمع الجوامع لتاج الدين السيبكي: أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا   (6)

د عبد هللا   -هيي(  دراسة وتحقيق: د سيد عبد العزيز 794بن بهادر الزركشي الشافعي )المتوفى:  
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له رتبة االجتهاد، ومنها "االطالع على    وفي شرحه للمنهاج، صرح أن العالم إذا تحققت

بحارها" في  والخوض  الشريعة  من   (1)مقاصد  وغيره  الشافعي  ق لد  كما  تقليده  جاز 

 .(2)األئمة

تابع  في اشتراط العلم بالمقاصد    - كما صرح بنفسه    - وواضح أن عبد الوهاب السبكي  

(، وقد صرح األب في مقدمة شرح المنهاج بأن كمال 756ألبيه علي بن عبد الكافي )ت  

رتبة اإلجتهاد يتوقف على ثالثة أشياء، وجعل ثالثها: "أن يكون له من الممارسة والتتبع  

ه قوة يفهم منها موارد الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون  لمقاصد الشريعة ما يكسب 

 .(3) حكًما لها في ذلك المحل، وإن لم يصرح به"

وقد كان اإلمام القرافي صريًحا في اشتراط معرفة المقاصد، ليس في المجتهد فحسب، 

قلد أي الفقيه الم - بل حتى في حق الفقيه المقلد، وإن كان لكل منهما مرتبته. قال: "ولكنه  

إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه، ال يخرجها على محفوظاته، وال يقول: هذه تشبه    - 

المسألة الفالنية؛ ألن ذلك إنما يصح ممن أحاط بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي 

اعتمد عليها مفصلة، ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي 

لضرورية، أو الحاجية، أو التتمية، وسبب ذلك أن الناظر في مذهبه  من باب المصالح ا

والمخرج على أصول إمامه: نسبته إلى مذهبه وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع  

 . (4) في اتباع نصوصه والتخريج على مقاصده"

وبالتالي فالمقاصد يجب أن يعرفها المجتهد ليتأتى له التخريج عليها، ويجب أن يعرفها 

الفقيه المقلد، ألن فقه إمامه قد بني عليها، فال يستطيع هو أن يفتي بذلك الفقه ويخرج  

 عليه حتى يعرف المقاصد التي بني عليها، والمصالح التي راعاها. 

وقد عمل الشاطبي على تأكيد وترسير أهمية المقاصد وضرورتها للمجتهد في مناسبات 

العالم المجتهد، وإن كان عالًما بالمقاصد، فإنه عدة، وبأساليب شتى  حتى إنه نب ه على أن  

إذا غفل عنها زل في اجتهاده قائالً: "فزلة العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار  

 .(5) مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه"

 
ربيع، المدرسييييان بكلية الدراسييييات اإلسييييالمية والعربية بجامعة األزهر  مكتبة قرطبة للبحث  

 .4/570م:  1998 -هي  1418العلمي وإحياء التراث  الطبعة: األولى،  

منهاج الوصيول إلي علم األصيول للقاضيي البيضياوي المتوفي  )اإلبهاج في شيرح المنهاج   (1)

: تقي الدين أبو الحسيين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي  (هييييييي785سيينه 

 -هييييييي 1416بيروت      –بد الوهاب   دار الكتب العلمية  السييبكي وولده تاج الدين أبو نصيير ع

 .3/206م:  1995

 .327نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني: (2)

   نظريية المقياصيييييد عنيد اإلميام الشييييياطبي: أحميد 1/8اإلبهياج في شييييرح المنهياج:    (3)

 .328 -  327الريسوني:

أبو العباس شيهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد   الفروق   أنوار البروق في أنواء الفروق:  (4)

هييييي(  عالم الكتب  الطبعة: بدون طبعة وبدون 684الرحمن المالكي الشيهير بالقرافي )المتوفى:  

 .2/130تارير: 

 .331الموافقات:   (5)
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فالمقاصد ليست أداة إلنضاج االجتهاد وتقويمه فحسب، بل هي أداة لتوسيعه وتمكينه من 

يتسع  اس إنما  يقول الشاطبي: "فالمجتهد  تقلباتها وتشعباتها، وفي هذا  الحياة بكل  تيعاب 

مجال اجتهاده بإجراء العلل وااللتفات إليها  ولوال ذلك لم يستقم له إجراء األحكام على 

، فالنصوص إذا أخذت بظاهرها وحرفيتها فقط   (1) وفق المصالح إال بنص أو إجماع"

ها  وإذا أخذت بعللها ومقاصدها، كانت معينًا ال ينضب، فينفتح ضاق نطاقها  وقل عطاؤ

تحقيق   في  الطبيعي  مجراها  األحكام  وتجري  االستصالح،  باب  وينفسح  القياس،  باب 

 .(2)مقاصد الشارع، بجلب المصالح ودرء المفاسد

في ممارسة   الثقيل  الوزن  وهذا  العليا،  المرتبة  للمقاصد هذه  الشاطبي  أعطى  أن  وبعد 

المقاصد  اال إبراز ضرورة  في  مسلكه  يسلكون  اليوم  المعاصرون  العلماء  أخذ  جتهاد، 

 للمجتهدين في أحكام الشرع، وفي بيان أهميتها وفائدتها في أي اجتهاد فقهي أو فكري. 

فقد تعرض العالمة الطاهر ابن عاشور مراًرا لبيان أهمية المقاصد في االجتهاد الفقهي. 

، بي ن فيه أن االجتهاد (3) ج الفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة"فقد كتب فصال سماه: "احتيا

 في الشريعة يكون على خمسة أوجه هي:

 فهم أقوالها ونصوصها بمقتضى اللغة واالصطالح الشرعي.  - 1

 النظر فيما يعارض النص من نسر، أو تقييد، أو تخصيص، أو نص راجح.  - 2

 تعرف علل األحكام ثم القياس عليها. - 3

 كم فيما ال يشمله نص خاص وال قياس. الح - 4

 . (4)تقرير األحكام التعبدية على ما هي عليه  فهذه خمسة مجاالت الجتهاد الفقهاء - 5

 .(5)ثم قال: "فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه األنحاء كلها"

معرفة   عن  تستغني  ال  اللفظية  الشريعة  "أدلة  بعنوان  آخر  فصاًل  المقاصد  وكتب 

القرائن    (6) الشرعية" عليها  تدل  التي  بمقاصدها،  النصوص  أخذ  ضرورة  فيه  أكد 

مجردة   النصوص  مع  يتعاملون  من  على  فيه  ونعى  النص،  عن  الخارجة  واألمارات 

ومقطوعة عن الدالئل التي ترشد إلى مقاصدها ومعانيها الحقيقية. قال: "ومن هنا يقصر 

يقتصر   حين  األغالط  من  خضخاض  في  ويتوحل  العلماء،  أحكام بعض  استنباط  في 

الشريعة على اعتصار األلفاظ، ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعًا به، فال يزال يقلبه ويحلله  

ويأمل أن يستخرج لبه  ويهمل ما قدمناه من اإلستعانة بما يحف بالكالم من حافات القرائن  

 ( 7) واالصطالحات والسياق"

 

 
 .319الموافقات:   (1)

 .333نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:   (2)

 .2/153مقاصد الشريعة اإلسالمية: البن عاشور التونسي :  (3)

 .41 – 3/40مقاصد الشريعة اإلسالمية:   (4)

 .3/41مقاصد الشريعة اإلسالمية:   (5)

 .3/79مقاصد الشريعة اإلسالمية:   (6)

نظرية المقاصيد عند اإلمام الشياطبي: أحمد الريسيوني:     3/80مقاصيد الشيريعة اإلسيالمية:    (7)

335. 
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 المطلب الثاني 

 مجتهد الجوانب المقاصدية التي يتحراها ال 

وأنها ضرورية للمجتهد، وأن كبار األئمة   المقاصد،ال يكفي أن نكرر التأكيد على أهمية 

بد من العمل شيئًا فشيئًا على تحديد    المجاالت،كانوا مقاصديين في اجتهاداتهم، بل ال 

وهو أمر ال تخفى صعوبته وخطورته، ولكن ال  الطريق،ووضع المعالم الهادية في هذا 

العقبة، ومن أهم الجوانب المقاصدية التي يجب على الفقيه أن يتحراها في    بد من اقتحام

 استنباطه لألحكام هي:   

 النصوص واألحكام بمقاصدها:  -1

الوقوف عند ظواهرها   دون  بمقاصدها  تؤخذ  أن  ينبغي  الشارع وأحكامه  إن نصوص 

وضعت  وألفاظها وصيغها، ذلك أن نصوص الشريعة وأحكامها معللة بمصالح ومقاصد 

فينبغي عدم إهمال تلك المقاصد وال الغفلة عنها عند تقرير األحكام، وعند النظر   ألجلها،

 وهذا منهج الجمهور خالفاً للظاهرية كما سبق ذكره.   النصوص،في 

ومن هذا الباب مسألة أخذ القيمة في الزكاة  والتي قال بها الحنفية خالفاً للجمهور  حيث  

في البحث عن حاجة الفقير وسل م أولوياته   فمما هو مقرر   أعمل الحنفية مقاصد الزكاة

عندهم : أن من وجبت عليه الصدقة، إذا تصدق على وجه يستوفي به مراد النص منه  

أجزأه عما وجب عليه  فإذا وجبت الزكاة في الدراهم، فأدى بدلها حنطة أو غيرها، جاز؛  

 .(1) ل  خالف ما ذهب إليه الجمهورألن مراد النص سد  خل ة الفقير  ودفع حاجته وقد حص

وقد اطرد هذا األصل في جميع الواجبات المالية، من زكاة فطر، أو كفارات أو نذور،  

 بحيث تقوم األموال بعضها مقام بعض بشرط التعادل وعدم اإلضرار بحق األخذ. 

  وعلى هذا األصل مضى ابن القيم في عدد من اجتهاداته، فقد قال عن صدقة الفطر التي 

أو صاًعا من   أو صاًعا من زبيب  تمر  النبي صلى هللا عليه وسلم صاًعا من  فرضها 

، قال: "وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك،  (2) أقط

 .(3)فإنما عليهم صاع من قوتهم  إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد"

، حيث إن النبي صلى هللا عليه وسلم نص  (4)لة التصريةومثل هذا قال ابن القيم في مسأ

الشافعية   أكثر  ذهب  الحديث  لفظ  على  وبناء  حلب   ما  مقابل  تمر  من  صاع  رد  على 

 
البحر الرائق شييييرح كنز اليدقيائق: زين اليدين بن إبراهيم بن محميد، المعروف بيابن نجيم    (1)

هي(  وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري  970المصري )المتوفى:  

اشيييييية: منحية الخيالق البن عيابيدين  دار الكتياب  هييييييييي(  وبيالحي  1138الحنفي القيادري )ت بعيد  

  روضييية الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا 2/238بدون تارير:  -اإلسيييالمي  الطبعة: الثانية  

هييييييي(  تحقيق: زهير الشييياويش  المكتب  676محيي الدين يحيى بن شيييرف النووي )المتوفى: 

 .2/220م: 1991/  هي1412عمان  الطبعة: الثالثة،   -دمشق  -اإلسالمي، بيروت

(2)   . ه ب بَع ض، ثم  ي ؤكل  ، ويضييرب  بعضيي  ن  بُّ َعلَي ه  السييم  ون  ي ذَرُّ على َماء، ثم  ي صييَ أَق ط  : َمط ح 

 مادة )أقط (. 7/244تهذيب اللغة:  

 .3/18إعالم الموقعين:  (3)

الحليب،   التصييرية هي حبس اللبن في ضييرع الشيياة أو البقرة. إليهام المشييتري أنها كثيرة  (4)

فيقبل على شييرائها ويزيد في ثمنها. وفي الحديث المتفق عليه: "فمن ابتاعها، فهو بخير النظرين  

بعد أن يجلبها، إن شيياء أمسييكها، وإن شيياء ردها ورد معها صيياًعا من تمر". النهاية في غريب 
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والحنابلة إلى أنه ال بد من صاع التمر، ال يجزئ غيره، فجعلوه تعبدًا، فعينوه اتباًعا للفظ 

بل يخرج في كل  (1)النص فقالوا:  البلد  . وخالفهم آخرون  موضع صاًعا من قوت ذلك 

  وهذا هو الصحيح ..... وال ريب أن هذا أقرب إلى مقصود الشارع ومصلحة  (2)الغالب

 .(3) المتعاقدين

وقد أشار الريسوني الى أن ما قرره ابن القيم وغيره يجرنا إلى موقف المذهب المالكي 

لمالكي وكذلك الشافعي يميل من مسألة إعطاء القيمة في الزكاة  فمن المعلوم أن المذهب ا

إلى منع البدل والقيمة عما وجب من الزكاة، وال يجيز ذلك إال في حاالت مضيقة  أقرب  

ما تكون إلى حاالت الضرورة  وقد ترددت أقوال الفقهاء المالكية في حكم دفع القيمة،  

وقف، هل    كما ترددت في تعليل هذا الم(4) بين الكراهة والتحريم، وبين اإلجزاء وعدمه

القيمة، يكون كمن   هو لكون الزكاة عبادة غير معللة األحكام؟ أو ألن المزكي إذا دفع 

 .(5) اشترى صدقت  وقد جاء النهي عن أن يشتري اإلنسان صدقته

وفي جميع الحاالت، فإن هذا الموقف المتشدد في هذه المسألة، ال يساير النظر المصلحي  

 . (6)واالجتهاد المقاصدي الذي عرف به المذهب المالكي

ونجد للفقهاء واألصوليين في مسألة سفر المرأة كالماً مقاصدياً رائعاً  فقد تعرضوا لشرح  

أة سفًرا بعيدًا إال مع أحد محارمها  وبعد أن األحاديث النبوية الناهية عن أن تسافر المر

بينوا الحكمة في هذا النهي، وهي صيانة المرأة وتحصينها من أي امتهان لكرامتها أو 

تعد على عرضها  قال: "ولما ثبت هذا األصل، وفهم العلماء العلة، قالوا: إنها يجوز لها 

 . (7)لالسفر في الرفقة المأمونة الكثيرة الخلق الفضالء الرجا 

 
د الكريم الحيديث واألثر: مجيد الدين أبو السييييعيادات المبيارك بن محميد بن محميد بن محميد ابن عبي

م   1979 -هي  1399بيروت،    -هي(  المكتبة العلمية  606الشيباني الجزري ابن األثير )المتوفى:  

 مادة ) صرا (. 3/27محمود محمد الطناحي:  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  

حاشيية الدسيوقي على الشيرح الكبير: محمد بن أحمد بن عرفة الدسيوقي المالكي )المتوفى:    (1)

   2/220  روضة الطالبين:  3/116الفكر  الطبعة: بدون طبعة وبدون تارير:  هييييي(  دار 1230

دقائق أولي النهى لشييييرح المنتهى المعروف بشييييرح منتهى اإلرادات: منصييييور بن يونس بن 

هييييي(  عالم الكتب  الطبعة:  1051صيالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى:  

 .2/43م:1993 -هي 1414األولى،  

 .6/51ينظر: البحر الرائق:   (2)

 .3/19ينظر: إعالم الموقعين:   (3)

التاج واإلكليل لمختصيييير خليل: محمد بن يوسييييف بن أبي القاسييييم بن يوسييييف العبدري   (4)

هيييي(  دار الكتب العلمية  الطبعة: األولى،  897الغرناطي، أبو عبد هللا المواق المالكي )المتوفى:  

 .2/220لبين:    روضة الطا3/248م:1994-هي1416

(  التاج واإلكليل لمختصر 1418,1419برقم )  543  –  2/542الجامع الصحيح للبخاري:   (5)

 .3/248خليل:  

 .337نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:   (6)

 .10 – 2/9حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  (7)
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ثم استدل بعضهم على جواز سفر المرأة بدون محرم بما جاء في بشارة النبي صلى هللا 

عليه وسلم، من أن المسلمين سيأتي عليهم من األمن، حتى تخرج المرأة من الحيرة إلى 

 .(1)مكة ال تخاف إال هللا عز وجل

  إضرار، وال  وفي ضوء هذا، يقدر كل واحد أمره، ويحفظ دينه وعرضه، دون إحراج  

نفسه   فقيه  صيانة    وأهله،والمؤمن  في  والتراخي  للتحل  مدعاة  القاضي  كالم  فليس 

 األعراض، ولكنه اإلنصاف والفقه المقاصدي السديد، من غير إفراط وال تفريط.

 الجمع بين الكليات العامة واألدلة الخاصة:  -2

والكليات   النصية،  الكليات  العامة:  بالكليات  النصية: هي  وأعني  فالكليات  االستقرائية  

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    چالتي جاءت في نصوص القرآن والسنة الصحيحة  مثل:  

ۉ  ۉ    ۅچ و    (3)  چ  کڑ  کچ و    (2) چ  ىۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

و "إن هللا كتب اإلحسان على كل    (5) ومثل: "ال ضرر وال ضررا"  ،(4)چ  ېې  ې  ې

و "إنما   (7) و "إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرًما، فال تظالموا"  (6) شيء"

 .(8)األعمال بالنيات"

أما الكليات االستقرائية: فهي التي يتوصل إليها عن طريق استقراء عدد من النصوص  

والحاجيات،   الضروريات،  كحفظ  الجزئية،  المقاصد  واألحكام  وسائر  والتحسينيات، 

والمشقة    المحظورات،العامة للشريعة، والقواعد الفقهية الجامعة، مثل: الضرورات تبيح  

 تجلب التيسير.

والمراد باألدلة الخاصة، أو األدلة الجزئية: األدلة الخاصة بمسائل معينة، كآية كذا، الدالة 

ة الفالنية، أو األقيسة الجزئية  فال بد  على كذا، أو الحديث الفالني الدال على حكم المسأل 

للمجتهد، وهو ينظر في هذه الجزئيات، من استحضار كليات الشريعة ومقاصدها العامة، 

وقواعدها الجامعة  وال بد  من مراعاة هذه وتلك في آن واحد، وال بد  أن يكون الحكم مبنيًا  

 
(  وينظر: الفروع ومعه   3400برقم )   3/1316أخرج البخاري هذه الرواية في صحيحه:    (1)

تصييحيح الفروع لعالء الدين علي بن سييليمان المرداوي: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو 

هييييي(  المحقق: عبد 763عبد هللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي )المتوفى:  

.  5/244م:  2003  -هييييي   1424د المحسين التركي  مؤسسة الرسالة  الطبعة: األولى  هللا بن عب

وينظر تفصييل المسألة في: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر  

هيي(  المحقق: عبد العزيز بن أحمد بن محمد 804بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

 -هيي  1417لعاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية  الطبعة: األولى،  المشيقح  دار ا

 .341  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:  86 – 6/72م:  1997

 .58سورة النساء: من اآلية:   (2)

 .1سورة المائدة: من اآلية:   (3)

 .15سورة اإلسراء: من اآلية:   (4)

 (. 2867برقم )  1/313أخرجه أحمد في مسنده  وقال عنه شعيب الألرنؤوط: حسن:  (5)

 (. 1955برقم: )  3/1548صحيح مسلم:  (6)

 (. 2577برقم )  1994/ 4صحيح مسلم:  (7)

 (. 1برقم )  1/3صحيح البخاري:   (8)
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اإلجتهاد المقاصدي ومسلك    على األدلة الكلية، واألدلة الجزئية  فهذا ضرب من ضروب

 .(1)من مسالكه

وقد نبه الشاطبي على هذا المسلك اإلجتهادي المنسق بين كليات الشريعة وجزئياتها  وقد  

هذا  فيه  عالج  الذي  واألهم،  الجامع  الموضع  ولكن  هذا   إلى  إشارات  عدة  تقدمت 

حها بالتذكير بأن  الموضوع، هو المسألة األولى من كتاب األدلة، وهي المسألة التي افتت 

الضروريات،   من  الثالث،  المراتب  على  المحافظة  قصد  على  مبنية  كلها  الشريعة 

والحاجيات، والتحسينيات  وأن هذه الكليات: "تقضي على كل جزئي تحتها إذًا ليس فوق  

 .(2)هذه الكليات كلي تنتهي إليه، بل هي أصول الشريعة"

وهي أصول الشريعة فما تحتها مستمدة من   ثم قال: "وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات

الكلية شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات فمن  تلك األصول 

الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات، عند إجراء األدلة الخاصة من الكتاب والسنة 

  فمن أخذ بنص مثاًل  واإلجماع والقياس؛ إذ محال أن تكون الجزئيات مستغنية عن كلياتها

في جزئي، معرًضا عن كليه، فقد أخطأ  وكما أن من أخذ بالجزئي معرًضا عن كليه فقد  

اعتبارهما معًا في كل   بد من  فال  بالكلي معرًضا عن جزئيه...  أخذ  فكذلك من  أخطأ، 

 .(3) مسألة"

ها  فهذا هو االجتهاد الحق، وهذا هو االجتهاد األكمل، فكل مسألة تعرض، يجب عرض

في   يقتصر  للشريعة. والذي  العامة  الكلية والمقاصد  على األدلة الجزئية، وعلى األدلة 

اجتهاده وفتواه على ما فهمه من دليل جزئي "آية، أو حديث، أو قياس"، ال يقل اجتهاده 

ألم بشيء من مقاصد الشريعة في حفظها للمصالح الضرورية   قصوًرا واختالاًل عمن 

درئها للمفاسد، ثم أخذ يفتي ويحكم دون مراجعة ونظر في األدلة  والحاجية والتحسينية و

األمثل:   االجتهاد  درجة  عن  مقصر  قاصر  فكالهما  نازلة   وكل  مسألة  لكل  الخاصة 

"فالحاصل أنه ال بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها، وبالعكس  وهو  

 .(4)ي مرامي االجتهاد"منتهى نظر المجتهدين بإطالق  وإليه ينتهي َطلَق ه م ف

وقد ينظر المجتهد القاضي أو غيره في المسألة وفي دليلها الخاص، فيجد أن الحق ثابت  

لصاحبه، وله حق التصرف فيه كيف شاء؛ ألنه يتصرف في حقه وملكه واختصاصه   

أنه   يظهر  قد  العامة،  وقواعدها  الشريعة  مقاصد  على  إذا عرض  التصرف  هذا  ولكن 

 . (5) عض الحاالت على األقلمخالف لها في ب 

 وقد لخص الدكتور وهبة الزحيلي الحاالت التي يجري فيها تقييد الحق في خمس هي: 

 قصد اإلضرار بالغير.  - 1

 قصد غرض غير مشروع.  - 2

 ترتيب ضرر أعظم من المصلحة.  - 3

 
 .342ي: أحمد الريسوني:  ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطب (1)

 .3/172ينظر: الموافقات:   (2)

 .174 – 3/173ينظر: الموافقات:   (3)

 .3/180الموافقات:   (4)

 .345ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:   (5)
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 االستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير.  - 4

 .(1)الخطأاستعمال الحق مع اإلهمال أو  - 5

ويمكن جمع هذه الحاالت كلها، في كون الحق المشروع تعارض مع قصد الشارع في  

 رفع الضرر، فكان ال بد من التوفيق بين األمرين، ولو بتقييد الجزئي أو إهداره.

وأما تقييد إلزامية العقود، فمستنده ما ثبت من قصد الشارع إلى إقامة العدل ونفي الظلم  

المعامالت عام أو  في  بأحد طرفيه  بينا  ظلًما  العقد  تضمن  فإذا  العقود خاصة.  وفي  ة، 

أو   الظاهرية  استيفائه ألركانه وشروطه  بدعوى  ذلك  تجاهل  المجتهد  يسع  أطرافه فال 

الشكلية  فلو كان الشرع يعتد بالعقود الظالمة المستوفية لشروط التعاقد، ألباح عقد الربا،  

 .(2)وبيع المجهول، وسائر عقود الغرر

وإذًا فقصد الشارع إلى منع المظالم ثابت قطعًا وعموًما، وثابت خصوًصا في العقود   

ومن هنا فإن العقود الظالمة ظلًما بيًنا تشكل مخالفة صريحة وجسيمة لمقاصد الشريعة   

فليس "العقد شريعة المتعاقدين" إال إذا جاء في حدود الشريعة ومقاصدها  إذ شريعة هللا  

المت  شريعة  العدل  فوق  يحقق  بما  تعديله  أو  نقضه  وجب  العقد  تجاوزها  فإذا  عاقدين، 

 للطرفين. 

والظلم في العقود قد يكون خفيا ال يراه الطرفان، أو الطرف المتضرر على األقل، ثم  

الطرفين  أحد  أمره، ولكن  أول  يكون ظاهًرا من  والعيب. وقد  الغرر  في  ينكشف، كما 

 ون العقد عاداًل في أول األمر، مكره أو مضطر في تعاقده ذلك. وقد يك

هذه   ففي  الطرفين.  بأحد  مجحفًا  حاله  على  استمراره  يجعل  ما  الظروف  من  يطرأ  ثم 

الحاالت كلها يكون مطلوبًا من المجتهد "قاضيًا أو غيره" أن ينظر في األمر، ويجتهد له  

 .(3) بما يحقق التوازن والعدل

 جلب المصالح ودرء المفاسد مطلقًا:  -3

حيثما تحققت المصلحة، يجب العمل على جلبها، ورعايتها، وحيثما تحققت المفسدة يجب   

العمل على دفعها وسد أبوابها، وإن لم يكن في ذلك نص خاص  فحسبنا النصوص العامة  

الواردة في الحث على الصالح واإلصالح والنفع والخير، وحسبنا النصوص العامة في  

ين في النهي عن الشر والضرر  وحسبنا اإلجماع المنعقد ذلك الفساد واإلفساد والمفسد

المفاسد في العاجل واآلجل    على أن المقصد األعم للشريعة هو جلب المصالح ودرء 

وهذا هو باب المصالح المرسلة، الذي تضاربت فيه األقوال األصولية، ولكن التطبيق  

المعاصرين أجمعوا على   الفقهي أخذ به في جميع المذاهب المتبعة  كما أن األصوليين

 
رعي ة واآلراء المذهبي ة وأهم  الن ظري ات    (1) امل لألدل ة الشييي  ينظر: الف ق ه  اإلسيييالميُّ وأدل ت ه  )الشييي 

 الفقهي ة وتحقيق األحاديث الن بوي ة وتخريجها(

، دار الفكر  َحي ل ي  ابعية  –سييييوريي ة  -المؤلف: أ. د. َوه بَية بن مصييييطفى الزُّ دمشييييق  الطبعية: الر 

 .2871 – 4/2866  المنق حة:

 .346ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:    (2)

 .347 – 346ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:    (3)
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المفصلة  وأبحاثهم  اإلسالمي   للفقه  أهميتها  تأكيد  وعلى  المرسلة  المصالح  حجية  تأييد 

 .  (1) معروفة متداولة

وقد تقدم القول بها عند بعض األصوليين الشافعية، واشترطوا فيها شروًطا ال ينازعهم 

ة على مقصود الشرع، فال  فيها أحد، حيث قال الغزالي: "وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظ

  وقال أيضا: "ونحن نجعل  (2)وجه للخالف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة"

 .(3)المصلحة تارة علًما للحكم، ونجعل الحكم أخرى علما لها"

يرده أصل   الشرع، ال  أحكام  للحكم، مطرد في  مناسب  فيقول: "كل معنى  ويؤكد هذا 

أو سنة أو إجماع، فهو مقول به، وإن لم يشهد له أصل  مقطوع به مقدم عليه، من كتاب  

 .(4) معين"

والشاطبي لم يبعد عن هذا حين قال: "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان 

مالئًما لتصرفات الشرع، ومأخوذًا معناه من أدلته، فهو صحيح يبنى عليه، ويرجع إليه، 

به  ثم مثل له باالستدالل المرسل،    إذا كان ذلك األصل قد صار بمجموع أدلته مقطوًعا

حقيقة   مصلحة  كانت  إذا  المصلحة  فرعاية  للمصلحة   رعاية  وكالهما  واالستحسان  

 . (5) مالئمة لمقاصد الشارع أصل مقطوع به"

وقد أورد الونشريسي فتوى استفتي فيها الفقيه القاضي أبو عمر ابن منظور، وهي فتوى  

المتوازن المصلحي  النظر  في  "أن   نموذجية  وحيثياتها:  مقدمتها  في  جاء  وقد  السديد  

وما  بالزكاة  يطالبون  وإنما  بالشرع،  واجبة  غير  بمغارم  المسلمون  يطالب  أال  األصل 

أوجبه القرآن والسنة، كالفيء والركاز، وإرث من يرثه بين المال  وهذا ما أمكن به حمل  

 . (6) م"الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم اإلسال

فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة  فيوزع على  

  الناس ما يحتاج إليه من ذلك  وعند ذلك يقال: يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى: 

  ولكن ال يجوز  (7)اآلية  چې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ 

 هذا إال بشروط:  

 
 .348ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:    (1)

 .3/304المسامع بجمع الجوامع:  نقل الزركشي كالم الغزالي في: تشنيف   (2)

 .455المنخول:  (3)

 .465المنخول:  (4)

 .1/32الموافقات:   (5)

المعييار المعرب والجيامع المغرب عن فتياوي أهيل إفريقيية واألنيدلس والمغرب: أبو العبياس   (6)

هييييييي( خرجه جماعة من الفقهاء بإشييراف الدكتور محمد 914أحمد بن يحيى الونشييريسييي )ت 

 .35: 1981 – 1401ارة األوقاف والشؤون اإلسالمية للملكة المغربية:  حجي  نشر وز

 .94سورة الكهف: من اآلية:  (7)
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فلو كان في بيت المال ما يقوم به، لم يجز أن يفرض عليهم   األول: أن تتعين الحاجة 

  وقال صلى هللا عليه  (1)شيء، لقوله صلى هللا عليه وسلم "وليس على المسلمين جزية"

 وسلم  وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلًما. 

الثاني: أن يتصرف فيه بالعدل، وال يجوز أن يستأثر به دون المسلمين، وال أن ينفقه في 

 ف، وال أن يعطي من ال يستحق، وال يعطي أحد أكثر مما يستحق. سر

 الثالث: أن يصرف مصرفه بحسب الحاجة ال بحسب الغرض. 

ومن ال شيء    إجحاف،الرابع: أن يكون الغرم على من كان قادراً، من غير ضرر وال  

 له، أو له شيء قليل، فال يغرم شيئًا.

ء وقت ال يفتقر فيه لزيادة على ما في بيت  الخامس: أن يتفقد هذا في كل وقت  فربما جا

 .(2)المال

وليس فقهنا اليوم وقبل اليوم  بحاجة إلى شيء قدر حاجته إلى مثل هذا التقدير المصلحي  

السديد، وإلى مثل هذا الحرص الشديد على مصالح اإلسالم والمسلمين  وال شك أن هذا  

مس وإلى  والمفاسد،  بالمصالح  كبيرة  خبرة  إلى  بمقاصد  يحتاج  التشبع  من  عال  توى 

الشريعة  وقد ذهب الشاطبي إلى أن االجتهاد في تقدير وترتيب المصالح ال يحتاج إلى 

أكثر من هذا، قال: "االجتهاد إن تعلق باالستنباط من النصوص، فال بد من اشتراط العلم  

ها،  بالعربية  وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص ل

أو مسلمة من صاحب االجتهاد في النصوص، فال يلزم في ذلك العلم بالعربية  وإنما يلزم  

 .(3) العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصياًل، خاصة"

 اعتبار المآالت:  -4

أي أن المجتهد، حين يجتهد ويحكم ويفتي، عليه أن يقدر مآالت األفعال التي هي محل  

حكمه وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وأال يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء  

بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآالته، وأن يصدر   الشرعي،الحكم 

فإذا لم يفعل، فهو إما قاصر عن درجة االجتهاد أو   آثاره،  الحكم وهو ناظر إلى أثره أو

 مقصر فيها. 

وهذا فرع عن كون األحكام بمقاصدها  فعلى المجتهد الذي أقيم متكلًما باسم الشرع، أن 

يكون حريًصا أمينا على بلوغ األحكام مقاصدَها، وعلى إفضاء التكاليف الشرعية إلى  

 . (4)أحسن مآالتها

ذا األصل بقوله: "النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرًعا، ويؤصل الشاطبي ه

كانت األفعال موافقة أو مخالفة  وذلك أن المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة  

 . (5) عن المكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل"

 
  2576برقم )    1/285أخرجه أحمد في المسند وقال عنه شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف:    (1)

.) 

 .35ينظر: المعيار:   (2)

 .353  نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:  5/124ينظر: الموافقات:   (3)

 .353ينظر: نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي: أحمد الريسوني:   (4)

 .5/177الموافقات:   (5)
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ذا الباب  فقد امتنع النبي صلى هللا عليه وسلم عن  وفي السنة النبوية تطبيقات كثيرة في ه

يتحدث   وقال: "أخاف عن  القتل،  باستحقاقهم  بهم، ومع علمه  المنافقين، مع علمه  قتل 

  وتخلى عن إعادة بناء البيت الحرام، حتى ال يثير بلبلة (1) الناس أن محمدًا يقتل أصحابه"

مخاطبًا عائشة رضي هللا عنها: "ألم    بين العرب، وكثير منهم حديثو عهد باإلسالم، وقال

ترى أن قومك حين بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم"  قالت: فقلت يا رسول هللا،  

أفال تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لوال حدثان قومك 

 .(2)بالكفر لفعلت"

لزجره ومنعه، قال عليه الصالة والسالم:    وعندما بال أعرابي في المسجد وقام الصحابة

  (4)، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه "(3) "ال تزرموه

قواعد   على  البيت  بناء  وإعادة  المنافقين،  قتل  لوجب  والنتائج،  المآالت  مراعاة  فلوال 

الشنيع. ولكن األول كان سيفضي إلى  المنكر  إتمام عمله  إبراهيم، ومنع األعرابي من 

من اإلسالم، خشية أن يقتلوا بتهمة النفاق، والثاني يؤدي إلى اعتقاد العرب   نفور الناس

البائل جسمه   ينجس  أن  إال  فيه  ليس  والثالث  معالمها،  ويغير  المقدسات  يهدم  النبي  أن 

 وثوبه، وربما نجس مواضع أخرى من المسجد، وربما كان ضرر صحي عليه.

نهما، حين جاءه رجل يسأله: ألمن  ومن هذا الباب ما روي عن ابن عباس رضي هللا ع

قتل مؤمنًا متعمدًا توبة؟ قال: ال، إال النار، فلما ذهب السائل قيل البن عباس: أهكذا كنت  

تفتينا؟! كنت تفتينا أن لمن قتل توبة مقبولة  قال إني ألحسبه رجاًل مغضبًا يريد أن يقتل 

 .(5) مؤمنًا  فلما تبعوه وحققوا في األمر وجدوه كذلك

واعتبار المآل يحتاج إلى كل    وشخًصا،قرر العلماء أن الفتوى تقدر زمانا ومكانًا    وقد

تقدير  للمفتي  يتأتى  لكي  واألشخاص،  والمكان  الزمان  أحوال  معرفة  إلى  يحتاج  هذا، 

 مآالت األفعال وآثار فتواه عليها.

وسلم: "إذا    ومما أفاده العلماء في هذا الصدد ما استنبطوه من حديث النبي صلى هللا عليه

، فقد (6)حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر"

بالحكم  يجتهد كلما حكم، أي كلما هم  أن  ينبغي  الحاكم  أن  الحديث على  يغني   دل  وال 

اجتهاده مرة عن تجديد االجتهاد في المسائل المشابهة، ألن لكل مسألة خصوصياتها مهما  

تشابهت مع غيرها  قال القرطبي: "ويفيد هذا صحة ما قاله األصوليون: إن المجتهد يجب  

  .(7)عليه أن يجدد نظًرا عند وقوع النازلة وال يعتمد على اجتهاده المتقدم"

 
 (. 6675برقم )  8/19(  صحيح مسلم:  4624برقم )  4/1863صحيح البخاري:    (1)

 (. 1333برقم )  2/969(  صحيح مسلم:  1506برقم )  2/573صحيح البخاري:   (2)

 مادة ) زرم (. 2/301أي ال تقطعوا عليه بوله   النهاية في غريب الحديث واألثر:   (3)

 (. 284برقم )  1/236(  صحيح مسلم:  5679برقم )  5/2242صحيح البخاري:   (4)

ينظر: الجامع ألحكام القرآن   تفسييير القرطبي: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن   (5)

هيييييي(  تحقيق: أحمد البردوني  671فرح األنصياري الخزرجي شيمس الدين القرطبي )المتوفى:  

م:  1964 -هييييييييي  1384القياهرة  الطبعية: الثيانيية،   –كتيب المصييييريية  وإبراهيم أطفيش  دار ال

5/333. 

 (. 1716برقم )  3/1342(  صحيح مسلم:  6919برقم )  6/2676صحيح البخاري:   (6)

 .311/ 11تفسير القرطبي:   (7)
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 األصولي الرتجيح يف احلديث لمالع )أثر

 (والفقهي

أ.م. د. مولود جاسم مطر البازي  
(1) 

 

  

 
 كلية اإلمام األعظم الجامعة، قسم الفقه وأصوله، سامراء (1)
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  

 وبعد:   

  العقل وتصقل   تشحذ   فإن علم أصول الفقه اإلسالمي من أهم العلوم وذلك ألن دراسته    

ن  الطريق،  وتنير  ،  الذهن،  المعرفة،  ينابيع  إلى  اإلنسان  وترشد   الفقهية،  الملكة  وتكو  

  والضوابط   الدقيقة،  والمعايير  السليمة،  الموازين  على   اليد  وتضع  الخير،  ومصادر

 ليكون   القويم،  ودينه   هللا  بشرع  االلتزام  مدى  وبيان  الشرعية،  األحكام  إلدراك  الحكيمة،

بصيرة من أمره حين يريد الوصول إلى حكم هللا تعالى في   على    الباحث أو المجتهد  

 المسألة. 

المبحوث عنه في أصول     الترجيح  بباب  تتعلق  انقدحت في ذهني فكرة أصولية  ولقد 

أنها القاصر  أهل    الفقه رأيت بحسب رأيي  يدرجه  بد  أن  بل ال  يغفل،  أن ال  أمر يجب 

األصول في باب الترجيح األصولي، وهو الترجيح بالعلم الحديث، فلذا شرعت مستعيناً 

  األصولي   الترجيح  في  الحديث  العلم   باهلل تعالى على كتابة هذا البحث، وأسميته: ) أثر

 والفقهي(. 

هذا وليعلم أني لم أقف بحسب اطالعي على من كتب في هذا الموضوع، فلذا يمكن أن    

يكون هذا البحث نواة يبني عليه الباحثون ما يحتاج إليه هذا الموضوع من شروط أخرى  

 وضوابط حتى ال يكون األمر فوضى ال يندرج تحت الضوابط. 

 وأخيراً:   

موضوع أصول الفقه، فإن كان صواباً هي محاولة متواضعة إلضافة شيء جديد في    

فمن هللا تعالى، وإن كان غير ذلك فمن نفسي المسرفة وعقلي القاصر، وأسأل هللا تعالى 

الثقلين صلى هللا عليه   الدارين، بجاه سيد  الحالين، والسداد والرشاد في  القبول في كال 

 وسلم. 

المفتاحية:   األصوالكلمات  الترجيح  التعارض،  الحديث،  الفقهي، العلم  الترجيح  لي، 

 . الروايات

 المبحث األول: في تعريف كلمات البحث وما يتعلق بها   

 المطلب األول: في تعريف التعارض 

 تستعمل المادة اللغوية )عرض( في معان عديدة:   : التعارض لغةأوالً:  

 منها: 
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ابن منظور1 قال  المقابلة،  بالشيَء  (1) ي  الشيَء  قابَلَه، وعاَرض ت   : وعاَرَض  عارضةً:  م 

َعلَي ه   يَل،  ب ر  أَن ج   : يث  ال َحد  َوف ي  يني.  ي بار  أَي  ض ني  ي عار  َوف اَلن   قَابَل تَه .  أَي  تَاب ه   ب ك  تَاب ي  ك 

تَي ن   ةً وإ نه عارَضه العاَم َمر  ه الق رآَن ف ي ك ل   َسَنٍة َمر  ض  الس اَلم ، َكاَن ي عار 
 (2). 

يث  س راقةي المنع وال2 ن ه  َحد  : أَنه َعَرَض ل َرس ول  َّللا  ، َصل ى َّللا   َعلَي ه  َوَسل َم، (3)حيلولة َوم 

ير َن الَمس  نَع هما م  تََرَض ب ه  الطريَق يَم  ٍر الفَرَس أَي اع   . (4) وأَبي بَك 

كالخَشب   ضاً  انتََصَب وَمنََع َوَصاَر عار  ض  واعتَرَض:  يَع ر  المنتصبة   وَعَرَض الشيء   ة  

يَن س لوَكها نَع  الس ال ك  َها تَم  و  يق  َوَنح  ر  َوالط ر  ف ي الن ه 
 (5). 

 .(6) ويقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه

ي المماثلة  يقال عارضته بمثل ما صنع، أي أتيت إليه بمثل ما أتى. وعارضت كتابي  3

 . (7)بكتابه، أي قابلته

 
جمال الدين ابن منظور األنصياري الرويفعى اإلفريقى   محمد بن مكرم بن على، أبو الفضيل، (1)

صيياحب كتاب "لسييان العرب" ولد بمصيير وقيل: في طرابلس الغرب وخدم في ديوان اإلنشيياء  

هييييي. ينظر: اإلعالم  711بالقاهرة  ثم ولي القضياء في طرابلس وعاد إلى مصير فتوفى فيها سنة 

 .7/108للزركلي 

، مادة )عرض(، وأما الحديث فهو في: صييحيح مسييلم، 7/167لسييان العرب البن منظور   (2)

، برقم 4/1904كتاب الفضييائل، باب فضييائل السيييدة فاطمة بنت النبي عليها الصييالة والسييالم،  

2450. 

في  في هذه السينة، وكان ينزل ق    (3) د ل جي  ت و  ف يَان الم  م أَب و سي  عشي  َراقَة  ب ن مالك ب ن ج  دَي دًا، وهو سي 

ه ، َرَوى َعن ه : جابر ب ن عبد هللا، وابن عب اس،   َن إسييالم  ي سيياخت قوائم فََرسييه. ث م  أسييلم وحسيي  ال ذ 

وة الطائف، توفي سيينة   وسييعيد ب ن المسيييب، وطاوس، ومجاهد، وجماعة، وكان إسييالمه بعد غز 

في  بعد َمق تَل عثمان. ينظر تارير اإلسالم للذهبي 24  .2/172  ه وقيل: ت و 

، مادة عرض، وقصيية سييراقة مروية في الصييحيحين: ينظر صييحيح  7/167لسييان العرب   (4)

، برقم 5/62البخاري، كتاب مناقب األنصيار، باب هجرة النبي صيلى هللا عليه وسيلم إلى المدينة  

، وأما لفظ )عرض( الذي اسيتدل به صياحب لسيان العرب فقد ورد في أخبار مكة للفاكهي 3911

4/53. 

 .7/168لسان العرب  (5)

 مادة عرض. 3/1084الصحاح للجوهري   (6)

، باب العين والراء 4/272، مادة )عرض(، ومقاييس اللغة  3/1087الصييييحاح للجوهري    (7)

 وما يثلثهما، مادة )عرض(.
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يث  ال َحسَ  ٍ ومنه َحد  ن  ب ن  َعل ي 
ه  أَي ف ي    (2): أَنه ذََكَر ع مر فأَخذ الحسين  (1) راض  َكاَلم  ف ي ع 

قاب له ل ه  وم  ث ل  قَو  م 
 (3) . 

َكذَا 4 أَمر  َعلَي ه   ت   وَعَرض  َظَهَر.  أَي  َكذَا  ر   أَم  لَه   َعَرَض  يقال:  واإلظهار  الظهور  ي 

َء أَي أَظهرته لَه  وأَب رَ  ت  لَه  الش ي  ت ه إ ليهوَعَرض  ز 
 (4) . 

ض     وأقرب المعاني المذكورة للمعني االصطالحي هو المعنى الثاني، فكل من المعار 

 والمعاَرض مانع لآلخر من الحجية. 

 ثانياً: التعارض اصطالحاً:   

 ذكر للتعارض تعريفات عدة، منها:

ن ه َما ب َحي ث   (5) ي قال التفتازاني1 َخر   : تعارض الدليلين: َكو  ٍر َواآل  ي أََحد ه َما ث ب وَت أَم  يَق تَض 

َما ب َوص   ه  يَادَة  أََحد  ة ، أَو  ز  َما ف ي ال ق و  يه  ط  تََساو  ٍد ب َشر  ٍد ف ي َزَماٍن َواح  ت فَاَءه  ف ي َمَحل ٍ َواح  ٍف  ان 

ه َو تَاب ع  
 (6) . 

ن  (7)ي وقال ابن الهمام2 (: )اق ت َضاء  ك ل ٍ م  َخر  ق تََضى اآل  دَل يلَي ن  َعدَم  م 
 (8). 

 
ي  د ، َري َحانَة  رَ (1) َمام  السيي  ط ل ب  اإل  ن  بن  َعل ي   بن  أَب ي َطال ٍب بن  َعب د  الم  ل  هللا   الَحسييَ و  ل ى َّللا   -سيي  صييَ

ل َم  ي د ،    -َعلَي ه  َوسيَ ه  ، الشي  ، الَمدَن يُّ يُّ م  ، الَهاشي  يُّ ٍد الق َرشي  َحم  ، أَب و م  بَاب  أَه ل  الَجن ة  ي  د  شيَ ب ط ه ، َوسيَ َوسي 

ان   ف  َرَمضييَ َرة ، َوق ي َل: ف ي ن صيي  ج  َن اله  نَةَ ثاَلٍَث م  ع بَاَن، سييَ ل د ه : ف ي شييَ َها، َوَعق  َعن ه  َجدُّه  ب َكبٍش،  َمو 

 .3/246هي. ينظر: سير أعالم النبالء  50توفي سنة 

الحسيين الشيهيد أبو عبد هللا بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب اإلمام، الشيريف، الكامل،  (2)

هيييييي. 61وريحانته من الدنيا، ومحبوبه. اسيتشيهد سينة    -صيلى هللا عليه وسيلم -سيبط رسيول هللا 

 .3/280ر: سير أعالم النبالء  ينظ

 مادة عرض. 7/167لسان العرب  (3)

(4) 7/168. 

التفتازاني هو مسيييعود بن عمر بن عبد هللا ، سيييعد الدين ، التفتازاني ، اإلمام العالمة عالم   (5)

النحو والتصييييريف والمعياني والبييان واألصييييلين والمنطق وغيرهميا، وليد بتفتيازان  من بالد 

هييي، من تصانيفه: شرح العقائد النسفية " 793رخس، وتوفي في سمرقند سنة خراسان، وأقام بس

و " حاشييية على شييرح العضييد على مختصيير ابن الحاجب " وغيرهما. ينظر شييذرات الذهب  

 .7/219، واألعالم للزركلي 6/318

 .2/205التلويح على التوضيح   (6)

دين، الشييييهير بيابن الهميام، إميام من  ابن الهميام هو محميد عبيد الواحيد بن عبيد الحمييد، كميال الي(7)

فقهاء الحنفية، مفسيير حافظ متكلم، ولد باإلسييكندرية  ونشييأ فيها، وأقام بالقاهرة، كان عالمة في 

الفقه واألصول والنحو والتصريف والمعاني والبيان والتصوف والمويسيقى وغيرها محققاً جدالً 

لقدير " وهو حاشيية على الهداية، و " هيييييي، من أشيهر مصينفاته: " فتح ا861نظاراً، توفي سينة  

 .7/297التحرير في أصول الفقه ".  ينظر شذرات الذهب  

 .3/2التحرير البن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير   (8)
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ي ذكر الشير عبد اللطيف البرزنجي تعريفه المختار للتعارض بعد مناقشة للتعريفين 3

السابقين ولغيرهما فقال: التمانع بين األدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما 

 .(1)يقتضيه اآلخر

 ويشمل التعريف األخير صوراً عديدة:  

 ي التعارض بين الدليلين القطعيين سنداً وداللة. 1

 ي التعارض بين دليلين ظنيين سنداً وداللة. 2

 ي التعارض الذي يكون بين دليلين أحدهما قطعي واآلخر ظني. 3

 ي تعارض دليلين نقليين أو عقليين أو نقلي وعقلي.4

 المطلب الثاني في تعريف الترجيح  

يح  ف ي اللُّغَة   ج   الت ر 

حاً.  أَ    جيحاً إ ذا أَعطيته راج  ت تَر  ح  ت  ل ف اَلٍن وَرج  َجح  َجَح الميزاَن أَي أَثقله َحت ى َماَل. وأَر  ر 

َماَل،   : يَزان  ال م  وَرَجح  حاناً،  ج  ور  وَرَجحاناً  جوحاً  ر  الجيم  بتثليث  َجح   َير  الشيء   وَرَجح 

ف   ح: ثَق ل فَلَم  َيخ  ج  وَرَجَح ف ي مجل سه َير 
(2). 

 الترجيح اصطالحاً:   

 وللترجيح عند األصوليين عدة تعريفات، منها:

الرازي1 الدين  فخر  قال  األقوى  (3) ي  ليعلم  اآلخر  على  الطريقين  أحد  تقوية  الترجيح   :

 . (4) فيعمل به ويطرح اآلخر

 وهذا التعريف مبني على أن الترجيح فعل المجتهد.  

 
 .1/23التعارض والترجيح بين األدلة للشير عبد اللطيف البرزنجي   (1)

 .2/445ينظر لسان العرب   (2)

محمد بن عمر بن الحسييييين بن الحسيييين، الرازي، فخر الدين، أبو عبد هللا، المعروف بابن   (3)

الخطيب، من نسييل أبي بكر الصييديق رضييي هللا عنه، ولد بالري وإليها نسييبته، فقيه وأصييولي  

شيافعي، متكلم، نظار، مفسير، أديب، مشيارك في أنواع من العلوم، وكان يلقب بها شيير اإلسيالم،  

هيييييي، من تصييانيفه: " معالم األصييول " ؛ و " 606ته في اآلفاق، توفي سيينة اشييتهرت مصيينفا

 .4/248، ووفيات األعيان  21/501المحصول " في أصول الفقه. ينظر سير أعالم النبالء  

 .5/397المحصول للرازي   (4)
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 . (2): وهو اقتران األمارة " بما تقوى به على معارضها(1) ي قال ابن الحاجب2

 وهذا التعريف مبني على أن الترجيح هو صفة األدلة وليس فعل المجتهد.  

تَ (3) ي قال البخاري3 ََحد  الد ل يلَي ن  ال م  ةٍ أل  َهار  ق و  ةً  : إظ  ج  َضي ن  لَو  ان فََردَت  َعن ه  اَل تَك ون  ح  عَار 

َضةً  عَار  م 
 (4) . 

 وهذا التعريف مبني على الجمع بين الطريقين. 

واختار الشير عبد اللطيف البرزنجي تعريفاً خاصاً بعد أن أورد جملة اعتراضات على    

ف الترجيح بأنه:  التعريفات فعر 

فيه من مزية معتبرة     لما  المتعارضين  الطريقين  أحد  بالفعل  أو  بالقول  المجتهد  تقديم 

 .(5) تجعل العمل به أولى من اآلخر

يفات للتعارض أو للترجيح فعليه بكتاب "التعارض  ومن أراد المزيد من مناقشات التعر  

 والترجيح بين األدلة للشير عبد اللطيف البرزنجي. 

 المطلب الثالث: المقصود بالعلم الحديث 

 أوالً تعريف العلم

ل  عالم  وَعل يم    ل ماً وَعل َم ه َو نَف س ه، َوَرج  ، َعل م ع  ل  ل م  في اللغة: نقيض  ال َجه  مة   الع  م  وَعال  وَعال 

داً  ل م أَي  َعال م  ج  ف ه  بالع  إ ذَا بَالَغ َت ف ي َوص 
(6). 

 العلم في االصطالح:   

 
عثميان بن عمر بن أبي بكر بن يونس المعروف بيابن الحياجيب، أبو عمرو، جميال اليدين،  (1)

هييي في "أَسنا"، ونشأ في القاهرة، ودرس بدمشق، ثم رجع 570ل، ولد في آخر سنة كردي األص

هييي، من تصانيفه: "مختصر المنتهى " و " منتهى السؤل  646إلى مصر فاستوطنها، توفي سنة  

واألمل في علمي األصيول والجدل " في أ صيول الفقه "وجامع األمهات " في فقه المالكية. ينظر  

 .4/211، واألعالم للزركلي 3/250وفيات األعيان  

 .2/732مختصر ابن الحاجب مع شرحه الردود والنقود للبابرتي   (2)

هو عبيد العزيز بن أحميد بن محميد، عالء اليدين، البخياري، فقييه حنفي من علمياء األصييييول،  (3)

تفقه على عمه محمد المايمرغي، وأخذ أيضياً عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري، والكردري 

ونجم الدين عمر النسيفي وأبي اليسير محمد البزدوي وعبد الكريم البزدوي وغيرهم، توفي سينة 

تصانيفه: " شرح أصول البزدوي " المسمى بكشف األسرار، و " شرح المنتخب  هيييي، من  730

 .4/13الحسامي ". ينظر األعالم للزركلي 

 .4/78كشف األسرار شرح أصول البزدوي   (4)

 .1/89التعارض والترجيح بين األدلة للشير عبد اللطيف البرزنجي  (5)

 .12/417ينظر لسان العرب   (6)
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را كان أو تصديقا، يقينيا أو غير  يطلق العلم على عدة معان، منها اإلدراك مطلقا تصو 

 .(1) يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره

 انياً: تعريف الحديث ث   

وَحداثةً،   د وثاً  ح  د ث   َيح  الشيء   َحدََث   . الق د مة  نقيض   د وث:  والح   . يم  ال قَد  نقيض    : يث  الَحد 

تَحدثه.  دَث  وَحديث، َوَكذَل َك اس  ح  دَثه ه َو، فَه َو م   وأَح 

دَثَه هللا  فََحدََث. وَحدََث أَم . وأَح  ٍء لَم  يَك ن  : كون  َشي  د وث  دَثات  األ مور:  والح  ح  ر  أَي َوقَع. وم 

َها َن األَشياء ال ت ي َكاَن الس لَف الصالح  َعلَى َغي ر   .( 2)َما ابتدَعه أَهل  األَه واء م 

 المقصود بالعلم الحديث:   

بعد أن ذكرت تعريف العلم على حدة وتعريف الحديث على حدة ال بد  أن نبين المقصود   

 و "العلم الحديث" فنقول: بهذا المركب التوصيفي وه

المقصود به ما توصلت إليه العلوم من اكتشافات لم تكن قد توصل إليها العلماء سابقاً،   

سواء كانت النتيجة قطعية أو كانت بغالب الظن، وسواء كانت اعتماداً على تجارب أو  

من    استخدام أجهزة متطورة من أجهزة تحليل واختبار كالمجهر والتلسكوب أو غير ذلك

 التقنيات الحديثة التي لم تكن مستخدمة في القرون السابقة. 

 المطلب الرابع: مرتبة الترجيح 

وهنا ال بد  أن نذكر أنه إذا ورد نصان متعارضان ظاهراً فما الذي يفعله المجتهد؟ هل    

يذهب إلى النسر أو يرجح أحد النصين على اآلخر فيعمل بأحدهما ويترك اآلخر، أو  

 ن في وقت واحد؟ يعمل بالنصي 

 المسألة فيها خالف على النحو اآلتي:   

 المذهب األول: مذهب الحنفية 

الترجيح، فإن لم يمكن فيصار إلى   ثم بأحد طرق  بالنسر كخطوة أولى،  وهو االبتداء 

 . (3) الجمع بين النصين بينهما، فإن تعذر تساقط النصان

ثاني، حكم بأن النص المتأخر ينسر  وتوضيح ذلك أنه إذا علم تقدم أحد النصين وتأخر ال  

 النص المتقدم.

 
 .2/1219نون كشاف اصطالحات الف (1)

 .131، 2/130لسان العرب  (2)

 .3/408، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت  3/3ينظر: التقرير والتحبير   (3)
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تارير النصين، رجح أحدهما على اآلخر، إن أمكن، بأحد طرق    يعلم المجتهد  فإن لم 

وترجيح  المفسر،  على  المحكم  النص  كترجيح  األصول،  كتب  في  المذكورة  الترجيح 

 عبارة النص على إشارة النص. 

وأما إذا تعذر الترجيح بين النصين، فيعمل المجتهد بالجمع بينهما، فيوفق بين النصين؛  

 ن إعمال الدليلين أولى من إهمالهما.أل

 المذهب الثاني: مذهب الجمهور من األصوليين.

 .(1) وهو الجمع بين النصين ثم الترجيح بين الدليلين ثم النسر ثم تساقط النصين  

وتوضيح ذلك أنه المجتهد يوفق بين النصين بوجه مقبول شرًعا، فيعمل بكل منهما قبل   

بأحدهما  العمل  بالدليلين ولو من بعض الوجوه خير من  العمل  الترجيح ألحدهما؛ ألن  

 وإهمال اآلخر. 

فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين فيصار إلى العمل لترجيح أحد النصين على اآلخر بأحد   

 جحات. المر

فإذا تعذر الجمع بين النصين، أو ترجيح أحدهما، فيلجأ المجتهد إلى النسر إن علم المتقدم 

 منهما والمتأخر.

 فإن تعذرت الوجوه الثالثة السابقة فيصار إلى التساقط فيترك العمل بهما معًا.  

 المبحث الثاني: في إثبات العلم الحديث مرجحاً، وفيه مطلبان: 

 ق الترجيح عند األصوليين.  المطلب األول: طر

طرق الترجيح بين األخبار أو الروايات قد يكون باعتبار السند، وقد يكون باعتبار المتن،  

 وقد يكون باعتبار مدلول اللفظ وهو الحكم، وقد يكون باعتبار أمر خارج.

  فالترجيح باعتبار السند يكون ذلك بأربعة أشياء: الراوي، والرواية، والمروي، والمروي 

 عنه.

 أوالً: الترجيح باعتبار الراوي 

 فالترجيح  باعتبار الراوي يكون بوجوه عديدة، منها: 

 ي عدالة الراوي المتفق عليها فتقدم على رواية الراوي المختلف في عدالته.1

 
، ورفع النقياب عن تنقيح 669ينظر الغييث الهيامع للعراقي على جمع الجوامع للسييييبكي    (1)

ام أحمد ، المدخل إلى مذهب اإلم1/149، وغاية الوصيول شيرح لب األصيول  5/492الشيهاب  

 .396البن بدران 
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 .(1)ي ويرجح الحديث الذي رواته أكثر على ما رواته أقل، كما هو رأي أكثر األصوليين2

 .(2) يين رواية الكبير على الصغيري ورجح بعض األصول3

ي وترجح رواية األزيد ثقة، أو فطنة، أو ورًعا، أو علًما، أو ضبًطا، أو لغة، أو نحًوا، 4

 . (3)أو غير ذلك

 ثانياً: الترجيح باعتبار السند  

 وأما ترجيح السند باعتبار الرواية فيكون بطرق كثيرة أيضاً، منها: 

ي ترجيح الحديث المتواتر على المشهور، والمتواتر والمشهور على اآلحاد، وهذا على  1

 طريقة الحنفية.

 

 . (4) ي ترجيح المسند المتصل سنده على الحديث المرسل2

 . (5) ي ترجيح مرسل التابعي على مرسل من دونه3

 .(6)ي ترجيح الحديث المتفق على وصله أو رفعه على الحديث الذي اختلف فيه4

 وغير ذلك من المرجحات. 

 ثالثاً: الترجيح باعتبار المروي وكيفية الرواية 

 ولهذا النوع وجوه عديدة، منها: 

 .(7) على المروي بمعناه - صلى هللا عليه وسلم  - ي يرجح الحديث المروي بلفظ النبي 1

حديث اآلحاد الذي ال تعم به البلوى على حديث آحاد آخر تعم به البلوى كما  ي يرجح  2

 .(8)هو مذهب الحنفية والحنابلة

 ي يرجح الخبر الذي ذكر الراوي سبب وروده على ما لم يذكر فيه سبب الورود. 3

 . (9)وغير ذلك

 

 
 .8/168ينظر: البحر المحيط للزركشي  (1)

 .2/265، وإرشاد الفحول 3/380ينظر: بيان المختصر لألصفهاني  (2)

 وما بعدها. 8/171ينظر: البحر المحيط للزركشي (3)

 .4/309ينظر: تحفة المسؤول للرهوني  (4)

 .4/310ينظر: تحفة المسؤول للرهوني  (5)

 .8/181البحر المحيط للزركشي ينظر: (6)

 .8/182، والبحر المحيط للزركشي 4/311ينظر: تحفة المسؤول للرهوني   (7)

 8/201، والبحر المحيط للزركشي 3/375ينظر: بيان المختصر لألصفهاني   (8)

 .8/182ينظر: البحر المحيط للزركشي  (9)
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 رابعاً: الترجيح باعتبار المروي عنه

 وأما الترجيح باعتبار المروي عنه فيكون بوجوه أيضاً، منها:  

ي يرجح الحديث الذي وقع فيه إنكار نسيان من األصل على الفرع ، على ما فيه إنكار 1

 .(1) تكذيب

ي يرجح الخبر الذي سمعه الراوي مشافهة من المروي عنه، على الخبر الذي سمعه من 2

 . (2)م على غيرهوراء حجاب، أو األقرب باعتبار الجس

 . (3) ي يرجح الحديث الذي يرويه بالسماع على ما يرويه باإلجازة3

 وأما الترجيح باعتبار لفظ المتن فيكون بوجوه:   

 .(4) ي يرجح النهي على األمر1

 . (5) ي ت رجح الحقيقة على المجاز2

 .(6) ي يرجح اللفظ الخاص على اللفظ العام3

 .(7) ي خصص على العام الذي خ ص  ي ي قد م العام الذي لم 4

 وغير ذلك من المرجحات.   

 وأما الترجيح بحسب المدلول أو الحكم فله وجوه أيضاً: 

 .(8) ي ي رجح التحريم على غيره من األحكام التكليفية1

 .(9)ي يرجح اإلثبات على النفي عند الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء2

 .(10)للحد والعقاب على الموجب لهما؛ ألن الحدود تدرأ بالشبهاتي ي رجح الخبر النافي 3

 . (11)ي الحكم األخف يرجح على الحكم األثقل4

 وأما الترجيح بين النصوص بأمر خارج:   

 
 .2/744ينظر: الردود والنقود للبابرتي   (1)

 ..8/175، والبحر المحيط للزركشي 3/378المختصر لألصفهاني    ينظر: بيان (2)

 .8/177ينظر: البحر المحيط للزركشي (3)

 .3/383ينظر: بيان المختصر لألصفهاني   (4)

 .8/190، والبحر المحيط للزركشي 2/746ينظر: الردود والنقود للبابرتي   (5)

 .4/317ينظر: تحفة المسؤول للرهوني   (6)

 .8/189المحيط للزركشي ينظر: البحر  (7)

 وما بعدها. 8/195، والبحر المحيط للزركشي 4/319ينظر: تحفة المسؤول للرهوني  (8)

 .8/198ينظر: البحر المحيط للزركشي (9)

 .8/200، والبحر المحيط للزركشي 3/392ينظر: بيان المختصر  (10)

 ينظر كل ذلك في: (11)

وما بعدها،    2/707بعدها، وشييييرح الكوكب السيييياطع  ، وما 4/442البحر المحيط للزركشييييي  

 وما بعدها 2/251وفواتح الرحموت 
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فيعني أن يكون الترجيح بين الدليلين المتعارضين بدليل ال يتعلق بالسند وال بالمتن، بل 

 ضين، ويكون بوجوه عديدة، أهمها: بدليل آخر خارج عن الدليلين المتعار

الترجيح بموافقة دليل آخر له من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قياس، أو عقل، أو    –  1

 . (1) حس  

وهذا ما ذهب إليه الجمهور، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما َّللا  تعالى: ال ي رجح 

 عندهم بكثرة األدلة.  بذلك، وإنما يتساقط الدليالن، ويترك العمل بهما، فال ترجيح

 . (2) ي يرجح الدليل الذي عمل به الخلفاء الراشدون2

 . (3) ي يرجح الدليل الذي عمل به أكثر السلف3

 .(4)ي يرجح الدليل الموافق للقياس على الدليل المخالف للقياس4

الفقهاء أو  المطلب الثاني: في إثبات العلم الحديث مرجحاً بين الروايات أو بين أقوال  

 جامعاً بين الدليلين المتعارضين. 

ويمكن أن نستدل هنا على أن العلم الحديث يمكن اعتباره كأحد وجوه الترجيح أو الجمع  

 في باب التعارض والترجيح في أصول الفقه. 

الدليل األول:  تقدم في المطلب الذي سبق أن الترجيح بين الدليلين المتعارضين قد يكون 

بدليل ال يتعلق بالسند وال بالمتن، بل بدليل آخر خارج عن الدليلين المتعارضين، وقد 

ذكر األصوليون من بين تلك المرجحات الحس، والذي يبدو ظاهراً أن من بين األمور 

ليه العلم الحديث ألن مراكز األبحاث الحديثة إما أن يكون حكمها الحسية هو ما توصل إ

التحليالت   طريق  عن  أو  الموقعية  االختبارات  طريق  عن  بالعين  مشاهد  هو  ما  على 

تقنيات كيميائية وبكتريولوجية   الرؤية المجهرية، باالعتماد على  التي تعتمد  المختبرية 

 ومجهرية مختلفة. 

نياً على استقراء عينات كثيرة جداً وبعد أن يجرى االستقراء  وقد يكون الحكم العلمي مب   

 على األفراد يصدر الحكم العلمي من المركز المختص بالقضية المدروسة طبياً. 

 
 .8/154ينظر: البحر المحيط للزركشي (1)

 .3/393ينظر: بيان المختصر لألصفهاني  (2)

 .8/205ينظر: البحر المحيط للزركشي (3)

 .3/218ينظر: اإلبهاج في شرح المنهاج للسبكي  (4)
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وعلى كل حال فإن كان الحكم العلمي مبنياً على االستقراء فهو دليل يفيد الظن إن كان  

 ً اً، وكذا يفيد(1)ناقصا القطع إن كان الحكم مستنداً على التجارب   ، ويفيد القطع إن كان تام 

المشاهدة وعن طريق الرؤية بالمجاهر الحديثة وفي الحاالت السابقة كلها يمكن أن يجعل 

 مقوياً ومرجحاً له مقابل الدليل اآلخر الذي ال تسنده اآلراء العلمية والطبية. 

اء جزميا وربما أوجبت  قال اإلمام الغزالي رحمه هللا تعالى: "وربما أوجبت التجربة قض  

 . (2) قضاء أكثريا"

وفي كال الحالين يمكن على مذهب الجمهور الذين يقولون بأن من المرجحات الترجيح   

بأمر خارج أن يكون ما توصل إليه العلم الحديث مقوياً ألحد الدليلين المتعارضين، سواء  

 ً  .كان ما توصل إليه العلم الحديث حكماً جزمياً أو حكماً أغلبيا

الدليل الثاني: قد رجحوا بعض األحاديث بكالم أهل الطب في عصرهم، ومنها مسألة  

َيَرةَ، َوالَ َهاَمةَ َوالَ َصفََر،   العدوى، فقد ورد قوله صلى هللا عليه وسلم: )الَ َعد َوى َوالَ ط 

) َن األََسد  ذ وم  َكَما تَف رُّ م  َن الَمج  َوف ر  م 
 (3). 

 الظاهر أحاديث أخرى: ويخالف هذا الحديث في  

ذ وم  « ".   َن الَمج   منها قوله صلى هللا عليه وسلم في الحديث السابق نفسه: » َوف ر  م 

 )ٍ ح  ض  َعلَى م ص  ر  م  دَن  م  ومنها قوله: )الَ ي ور 
(4). 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فبعضهم قدم الحديث األول ونفى العدوى أصالً،    

ل أو رد  الحديث األول. وبعضهم قدم الحد  يث الثاني عليه فأثبت مضمون الثاني وأو 

بين    التوفيق  من  فيه  لما  التأويلين  أولى  الثاني  القول  وأرى  التوربشتي:  الشير  قال 

األحاديث الواردة فيه، ثم ألن القول األول يفضي إلى تعطل األصول الطبية، ولم يرد  

 .(5)بها على الوجه الذي ذكرناه الشرع بتعطيلها، بل ورد بإثباتها والعبرة

فانظر إلى قول التوربشتي: )ألن القول األول يفضي إلى تعطل األصول الطبية( حيث  

يظهر منه القول بأن المقدم عند التعارض هو الحديث الذي يقول بمضمونه أهل الطب،  

 
تتبع بعض الجزئيات بحيث يحصييييل معه ظن بعموم الحكم لجميع    االسييييتقراء الناقص هو  (1)

أفراد الكلي، وأما االستقراء التام فهو تتبع جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على الكلي الشامل لتلك  

 الجزئيات

 .189معيار العلم للغزالي  (2)

 .5707، برقم 7/126صحيح البخاري، كتاب الطب، باب الجذام   (3)

 .5770، برقم  7/138ي، كتاب الطب، باب ال هامة صحيح البخار(4)

 .7/2894مرقاة المفاتيح للمال علي القاري  (5)
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وصل  وكذا يقاس عليه كل ما توصل إليه العلم الحديث من اكتشافات علمية لم يكن قد ت 

 إليها الناس.

الدليل الثالث:  إنهم حين يرجحون بين األدلة المتعارضة يقدمون بعض األدلة على بعض  

بدالئل ظنية ال قطعية، بل ربما كان المرجح مجرد قرائن بسيطة يرجح بواسطتها أحد  

 الخبرين على اآلخر. 

كون أحد الراويين  فقد رجحوا مثالً أحد الراويين على اآلخر بعلمه بالعربية، ورجحوا ب   

أكثر مجالسة للمحدثين من اآلخر أو يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  

 . (1)باعتبار الجسم حين السماع فيقدمون األقرب على األبعد

ومع أننا ال نعترض هنا على األصوليين بالترجيح بالمذكور آنفاً لكن أن يقال فيه: إن   

رب  بالعربية  العالم  غير غير  حفظ  وربما  بها،  العالم  من  أكثر  المروي  الحديث  أتقن  ما 

المكثر من المجالسة للمحدثين وغفل المكثر، وقد يكون األقرب باعتبار الجسم قد سها  

 حين السماع فلم يتقن الحفظ، وحفظ األبعد.

وبما أن المعارف الحديث قد تكون ظنية وقد تكون قطعية، فمن الطبيعي جداً أن تكون   

يمكن الترجيح به، بل ربما كانت أولى، ألنها إن كانت قطعية فالترجيح بها ظاهر،  مما  

وإن كانت ظنية فالترجيح بها إما جائز إما من باب المساوي ألن المرجحات التي يذكرها 

األصوليون ظنية، وإما من باب األولى ألنها وإن كانت ظناً لكنه ظن مستند إلى التجارب  

 قراء.  العلمية أو إلى االست 

المقاصد  يتماشى مع  أو جامعاً  يعتبر مرجحاً  الحديث  العلم  بأن  القول  الرابع:    الدليل 

إلى   للوصول  والتأمل  التفكر  على  يحث  ما  دائماً  فاإلسالم  اإلسالمية،  للشريعة  العامة 

حقائق علمية كونية، وال يعارض أي محاولة للتقدم العلمي، وال شك  أن إجراء التجارب  

علمية للوصول إلى أن أحد الحديثين المتعارضين هو قول الرسول صلى هللا  والبحوث ال

 عليه وسلم يندرج في باب التفكر والتأمل المأمور به. 

ف وَن  ث وا الن اَس، ب َما يَع ر  الدليل الخامس:   روي عن سيدنا َعل يٌّ رضي هللا عنه أنه قال: »َحد  

بُّوَن أَن  ي َكذ َب، َّللا   َورَ   .(2) س ول ه «أَت ح 

 
 .8/175، و 8/173، والبحر المحيط للزركشي 4/308ينظر: تحفة المسؤول للرهوني   (1)

وا،  (2) يَيةَ أَن  الَ يَف َهم  ٍم، َكَراه  مًيا د وَن قَو  ل م  قَو  صييييحيح البخياري، كتياب العلم، بَياب  َمن  َخص  بي الع 

 .127، برقم 1/37
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على     راجحة  المحكمة  والبحوث  الحديث  العلم  مع  تتفق  ال  التي  الرواية  بأن  والقول 

الرواية المتفقة مع المذكور ال يكاد يقول به منصف؛ ألن  هذا القائل سيعرض إيمان العوام  

الرواية   في  عنه  سيدنا علي رضي هللا  منه  حذر  فيما  الناس  يوقع  أن  ويمكن  للخطر، 

سيفتح إنه  بل  الدين   المتقدمة،  في  للطعن  األخرى  األديان  وألصحاب  للمالحدة  الباب 

اإلسالمي الحنيف عموماً وفي رسالة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم خصوصاً بحجة  

أن هذا الحديث مناقض للعلم الحديث، في حين أنه كان يمكن أن يسد  هذا الباب ويغلق  

 بينها وبين الرواية األخرى.  بترجيح الرواية المتفقة مع العلم الحديث، أو بالجمع

بينهما   أو جامعاً  المتعارضين  بين  العلم الحديث مرجحاً  بكون  القول  السادس:   الدليل 

يمكن أن يجعل من باب التثبت في الرواية والحذر من نسبة قول أو فعل إلى النبي صلى  

هللا عليه وسلم لم يصدر عنه، ولم يوضع علم مصطلح الحديث إال ألجل رد  ما نسب إلى  

 وسلم كذباً وزوراً أو سهواً أو سبق لسان وخطأ غير مقصود. النبي صلى هللا عليه 

ور     ث  َوالسَُّؤال  ل ل َكش ف  َعن  األ  م  وب  ال َبح  ج  وقد عنون الخطيب البغدادي بقوله: "بَاب  و 

ث يَن   َوالت ف ت يش    َحد   َوال  ال م  ...، ثم قال: فََوَجَب ب ذَل َك الن َظر  ف ي أَح  َوال  َح  ور  الن اق ل يَن  َواأل  َعن  أ م 

يَن" د  ن  تَل ب يس  ال َمل ح  يعَة  م  ف ًظا ل لش ر  ين    َوح  ت يَاًطا ل لد     اح 
(1) . 

ولذا فإن الترجيح بالعلم الحديث أو االعتماد عليه بالجمع بين الروايات هو أحد وسائل   

 التثبت في نسبة األقوال واألفعال إلى النبي صلى هللا عليه وسلم. 

العلمية     األبحاث  هذه  من  كثيراً  إن   وقال:  الكالم  هذا  على  معترض  اعترض  فإن 

الموجودة ال تعدو كونها ظنية، فهي ال تفيد القطع فكيف يمكن أن نرجح بعض األخبار  

 على بعض بكالم ظني.

 فالجواب    

القطع كما  أن قسماً من المعلومات العلمية الحديثة تفيد القطع ألنها مبنية على ما يفيد    

قدمنا سابقاً، وأما البحث الذي لم يصل إلى القطع واليقين، فإن كان مجرد تخمين ولم يكن 

مستنداً إلى مشاهدة وال تجارب علمية معترف بصحة آليتها التي تم بواسطتها الوصول  

إلى النتيجة فنعم، ال يمكن ترجيح األخبار بمثل هذه البحوث، وأما إن كانت آلية البحث  

ة في الجامعات العلمية ومراكز األبحاث العالمية فال يمكن تجاهل مثل هذه البحوث  معتمد

الفقه أيضاً، بل هو األكثر؛ ألن  يعتمد عليه في  القطع ألن الظن  حتى لو لم تصل إلى 

 
 .34و  33الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي   (1)
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القطعيات في الفقه مقارنة بالمظنونات أقل وجوداً، بل قال بعضهم: إن القطعيات ال تدخل  

 في الفقه. 

ع   األدلة  وحينما  من  المكتسب  العملية  الشرعية  باألحكام  العلم   " قالوا:  الفقه  رفوا 

 التفصيلية ". 

قالوا: " العلم " يقصد به اإلدراك الشامل للقطع والظن، أي: مطلق إدراك الحكم، سواء  

كان عن دليل قطعي، أو عن دليل ظني راجح، فيكون المراد بالعلم هو: ما علمناه بالشرع 

 . (1)الب الظنإما بيقين أو غ

وعلى هذا فال مانع من القول بكون العلم الحديث مرجحاً بين الروايات أو بين أقوال    

 المذاهب المختلفة أو جامعاً بين الروايات حتى لو كان األمر ظنياً.

فيمكن أن     العلم الحديث من طب وغيره مرجحاً  القول بكون  تم  إذا  أنه  بقي أن أذكر 

في طري  تغيير  إلى  العلم  يؤدي  يؤيده  الروايات على معارضها مما ال  بين  الترجيح  قة 

الحديث، فقد تترجح رواية األقل على األكثر لتأييد العلم له مع أن القاعدة األصلية عند 

 الجمهور هي ترجيح رواية األكثر على رواية األقل، وهكذا.

 المطلب الثالث: أمثلة لما يمكن الترجيح فيه بالعلم الحديث 

 األولى: مرات الغسل من ولوغ الكلب المسألة 

اختلف الفقهاء رحمهم هللا تعالى في عدد المرات التي يجب فيها غسل اإلناء من ولوغ  

 الكلب فيه على قولين: 

ي ة    دَاه ن  ب التَُّراب  إ ذَا َولََغ ال َكل ب  ف يه ، وبه قال الش اف ع  ب  َغس ل اإل نَاء  َسب عًا إ ح  القول األول: َيج 

َوال َحنَاب لَة  
(2). 

ك م  إ ذَا َولََغ ف يه  ال َكل ب   ل الن ب ي   َصل ى َّللا   َعلَي ه  َوَسل َم "َطه ور  إ نَاء  أََحد    واستدلوا على ذلك بقَو 

اٍت أ والَه ن  ب التَُّراب " لَه  َسب َع َمر  أَن  يَغ س 
 (3) . 

ي ة  القول الثاني:  إنه ي ن دَب  َغس ل  يَب َمَع ال غَس ل، وبه قال ال َمال ك  اإل نَاء  َسب عًا َوالَ تَت ر 
(4) . 

 
 .1/18ينظر المهذب لعبد الكريم النملة   (1)

 .2/580مجموع للنووي  ، وال1/39ينظر: المغني البن قدامة   (2)

 .297، برقم 1/234صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب   (3)

 .179و  1/175ينظر: مواهب الجليل   (4)
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القول الثالث: يجب غسل اإلناء من ولوغ الكلب ثالث مرات، وبهذا قال الحنفية والزهري  

 .(1)رحمهم هللا تعالى

ق ه   واستدلوا على ذلك بما روي َعن  أَب ي ه َري َرةَ أنه قَاَل: "إذَا َولََغ ال كَ   نَاء  فَأَه ر  ل ب  ف ي اإل  

اٍت".  ل ه  ثاََلَث َمر   ث م  اغ س 

ال َكل ب  في اإلناء أهراقه َوَغَسلَه     أَن ه  )َكاَن إذَا َولََغ  وأخرج الدارقطني َعن  أَب ي ه َري َرةَ، 

اٍت(  .(2) ثاََلَث َمر 

يح    ين  ابن دقيق العيد: َوَهذَا َسنَد  َصح  قَاَل الش ي ر  تَق يُّ الد  
(3). 

فهذه األحاديث التي يعضها يأمر بسبع غسالت من ولوغ الكلب وبعضها يأمر بالثالث،  

ظاهرها التعارض، وكل مذهب عمل بما رآه راجحاً، فاألكثر أخذ بما روى أبو هريرة 

أخذ بما رآه وعمل به، لكن يمكن إجراء تحليالت مختبرية    رضي هللا عنه، والبعض اآلخر 

على اآلنية بعد تعريضها للعاب الكلب، وينظر هل يتخلص مما علق باإلناء من لعاب 

الكلب بثالث غسالت أو بسبع، فالحديث الذي يتبين مطابقته للعلم الحديث يمكن أن يعتبر  

 راجحاً. 

 المسألة الثانية:  نشأة الجنين 

ت في هذا الباب روايات عديدة، منها ما يفهم منه أن مراحل خلق اإلنسان من  وقد ورد   

 النطفة والعلقة والمضغة والعظام ال تتم إال في مائة وعشرين يوماً.

ق    اد  مثل ما جاء عن ابن مسعود أنه قال: َحد ثَنَا َرس ول  َّللا   َصل ى هللا  َعلَي ه  َوَسل َم َوه َو الص 

، د وق  ث َل ذَل َك، ث م  يَك ون     الَمص  ًما، ث م  يَك ون  َعلَقَةً م  يَن َيو  بَع  ه  أَر  َمع  ف ي َبط ن  أ م   »إ ن  أََحدَك م  ي ج 

ز   تَب  َعَمل ه ، َوأََجل ه ، َور  بَع  َكل َماٍت، فَي ك  م  َيب عَث  َّللا   إ لَي ه  َملًَكا ب أَر 
ث َل ذَل َك، ث  غَةً م  يٌّ  ق ه ، َوَشق  م ض 

، َحت ى َما يَك ون  َبي َن ل  الن ار  َل لَيَع َمل  ب عََمل  أَه  ج  ، فَإ ن  الر  وح  يد ، ث م  ي ن فَر  ف يه  الرُّ َنَها  أَو  َسع  ه  َوَبي 

ل  الَجن ةَ، َوإ ن   ل  الَجن ة  فَيَد خ  تَاب  فَيَع َمل  ب عََمل  أَه  ب ق  َعلَي ه  الك  َراع ، فََيس  َل لَيَع َمل   إ ال  ذ  ج   الر 

، فَيَع َمل    تَاب  ب ق  َعلَي ه  الك  َراع ، فََيس  َنه  َوَبي نََها إ ال  ذ  ل  الَجن ة ، َحت ى َما يَك ون  َبي  ب عََمل   ب عََمل  أَه 

ل  الن اَر« ، فَيَد خ  ل  الن ار  أَه 
 (4). 

 
 .2/580، والمجموع للنووي  1/25ينظر: الهداية   (1)

 .197برقم  1/110سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في اإلناء   (2)

 .1/131الراية  ينظر: نصب   (3)

، 4/133صييحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم صييلوات هللا عليه وذريته   (4)

 .3332رقم 
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 الخمسة األولى.ومنها ما يفهم منه أن المراحل المتقدمة تتم خالل األسابيع 

فقد روى مسلم عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال: قَاَل: َحد ثَنَا َرس ول  هللا  َصل ى هللا     

ًما يَن َيو  بَع  ه  أَر  َمع  َخل ق ه  ف ي بَط ن  أ م   د وق  " إ ن  أََحدَك م  ي ج  ق  ال َمص  اد  ، ث م  َعلَي ه  َوَسل َم َوه َو الص 

َسل  ال َملَك  فََين ف ر  يَك ون  ف ي ذَ  ث َل ذَل َك، ث م  ي ر  غَةً م  ث َل ذَل َك، ث م  يَك ون  ف ي ذَل َك م ض  ل َك َعلَقَةً م 

يد ..." ق ه ، َوأََجل ه ، َوَعَمل ه ، َوَشق يٌّ أَو  َسع  ز  بَع  َكل َماٍت: ب َكت ب  ر  َمر  ب أَر  وَح، َوي ؤ  ف يه  الرُّ
(1). 

اية مسلم تزيد لفظ )في ذلك( في موضعين قبل لفظ )علقة( وقبل لفظ  ويالحظ أن في رو  

 يعود على جمع الخلق.   - في قوله مثل ذلك  - )مضغة(، فاسم اإلشارة  

وعلى هذا يكون معنى حديث ابن مسعود : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 

ي خلقها مثل ذلك أي  يوماً ثم يكون في ذلك أي في ذلك العدد من األيام علقة مجتمعة ف

مضغة   يوماً  األربعين  نفس  في  أي  ذلك  في  يكون  ثم  األربعين  في  خلقكم  اجتمع  مثلما 

 ً  . (2) مجتمعة مكتملة الخلق المقدر لها مثل ذلك أي مثلما اجتمع خلقكم في األربعين يوما

قال الشير عبد المجيد الزنداني في المؤتمر العالمي األول لشعجاز العلمي في القرآن   

والسنة، )بعد استعراض ما تقدم نرى أن النطفة والعلقة والمضغة تكتمل خالل األربعين 

يوًما األولى، وترى الجنين في نهاية هذه المراحل في شكل مضغة ال يدل على مخلوق  

ا اليوم  وفي  العظمي  إنساني،  الهيكل  وانتشار  األعضاء،  تكون  يتم  واألربعين  لخامس 

الخطوات   ولكن  ذلك،  بعد  الدقيق  والتمايز  الخلوي،  االنقسام  ويستمر  بصورة ظاهرة، 

األساسية للتفريق بين شكل المضغة والشكل اإلنساني تكتمل بين اليوم األربعين والخامس 

 . (3)واألربعين(

ا   مسلم  رواية  أن  هنا  رواية  ويالحظ  من  أرجح  الحديث  العلم  يؤيدها  والتي  لمتقدمة 

 البخاري التي ذهب إليها كثير من العلماء.

ولم يقل أحد من العلماء المعاصرين المعتمدين بما كان يقول به السابقون من أن لكل    

بالعلم   الترجيح  قبول  على  هذا  فدل   يوماً،  أربعين  والمضغة  والعلقة  النطفة  من  طور 

 الحديث. 

 

 
،  4/2036صييحيح مسييلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق اآلدمي في بطن أمه وكتابة رزقه،    (1)

 .2643رقم 

 ، وما بعدها.7/5علم األجنة في ضوء الكتاب والسنة  (2)

 .7/5ألجنة في ضوء الكتاب والسنة  علم ا (3)
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 مسألة الثالثة: إثبات العدون ونفيها ال

وقد اختلف العلماء في التأويل فمنهم من يقول: المراد منه نفي وجود العدوى وإبطالها   

 على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على العدوى، وهذا مذهب األكثر.

العدوى، فقد قال    ومنهم من يذهب إلى أن النبي صلى هللا عليه وسلم لم يرد إبطال وجود  

صلى هللا عليه وسلم: " »فر من المجذوم فرارك من األسد« ". وقال: " »ال يوردن    - 

ذو عاهة على مصح« " وإنما أراد بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة، فإنهم كانوا  

يرون العلل المعدية مؤثرة ال محالة، فأعلمهم بقوله هذا أن ليس األمر على ما يتوهمون،  

ل هو متعلق بالمشيئة إن شاء كان، وإن لم يشأ لم يكن، ويشير إلى هذا المعنى قوله: "  ب 

»فمن أعدى األول« ". أي: إن كنتم ترون أن السبب في ذلك العدوى ال غير، فمن أعدى 

 . (1) األول؟ وبين بقوله: " »فر من المجذوم« " وبقوله ) »ال يوردن ذو عاهة على مصح«

: وأرى القول الثاني أولى التأويلين لما فيه من التوفيق بين األحاديث  قال الشير التوربشتي

الشرع   يرد  ولم  الطبية،  األصول  تعطل  إلى  يفضي  األول  القول  ألن  ثم  فيه،  الواردة 

 .(2) بتعطيلها، بل ورد بإثباتها

صول الطبية قائمة على إثبات العدوي صحيح  فإن العلم  وكالم التوربشتي في كون األ  

 ث أثبت انتقال الفايروسات من شخص مصاب بالفايروس إلى شخص سليم.الحدي 

والحاصل أن العلم الحديث هنا أثبت لنا وجود العدوى، فيمكن بناًء على هذا أحد أمرين:    

إما ترجيح الحديث المثبت على النافي، أو ترجيح أحد وجوه الجمع بين الروايتين وهو 

 على ما قاله التوربشتي.  القول بالتوفيق والجمع بين الروايات 

َها   المسألة الرابعة: فِّي َشْعرِّ اْلَمْيتَةِّ َوَعْظمِّ

اختلف الفقهاء في حكم أجزاء الميتة التي ال تحلها الحياة وال يتألم بقطعها حال الحياة على  

 أقوال: 

القول األول: شعر الميتة وعظمها طاهر، وكذا كل ما ال تحله الحياة من الحافر والخف  

والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن والمنقار والمخلب، إال الخنزير لنجاسة  

 . (3) أجزائه كلها، وبهذا قال الحنفية

 
 .7/2893ينظر: مرقاة المفاتيح للمال علي القاري  (1)

 .7/2894ينظر: مرقاة المفاتيح للمال علي القاري (2)

 .1/17ينظر: االختيار لتعليل المختار   (3)
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َسة ،   ل َف َنج  ن  َوالظ   َن َوالس   َم َوال قَر  يَش َوال عَظ  القول الثاني: أَن  الش ع َر َوالصُّوَف َوال َوَبَر َوالر  

 .(1)الشافعيةوبه قال 

ن   َوالس   َن  َوال قَر  َم  َوال عَظ  َرة   َطاه  يَش  َوالر   َوال َوَبَر  َوالصُّوَف  الشُّع وَر  أَن   الثالث:  القول 

َسة ، وبه قال مالك وأحمد ل َف َوالظُّف َر َنج  َوالظ  
(2). 

وليس   وقد ذكر كل مذهب أدلتهم التي استنبطوها من الكتاب والسنة ليقووا بها مذهبهم، 

هناك نص صريح قطعي الداللة يؤيد أحد المذاهب على اآلخر، وهنا يمكن أن يكون العلم  

الحديث مرجحاً لبعض األقوال على بعضها اآلخر بأن تجرى التحليالت المختبرية على 

عظم الميتة وشعرها أو ظفرها وكذا على باقي األشياء المختلف فيها، فإن كان مواصفاتها  

ء الطاهرة فتلحق بها ويكون القول بالطهارة هو الراجح، وإن ظهرت  كمواصفات األشيا

هو   بالنجاسة  القول  ويكون  النجسة  باألشياء  فتلحق  الميتة  لحم  كمواصفات  مواصفاتها 

 الراجح، وهللا أعلم. 

 المسألة الخامسة: بول الصبي والصبية

يَرة  فاَلَ  ب د  ف    غ  َية  الص  ل ال َجار  ا بالنسبة لَبو  َن ال غَس ل. أَم   يه  م 

 وأما  بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ففيه خالف بين الفقهاء على قولين: 

يَة    ل ال َجار  ل ال غ الَم  َوَبو  ن  َبو  يَر م  ه  القول األول: يرى أصحاب هذا المذهب أَن  الت ط 

ل ه  وإليه ذََهَب ال َحَن يَري ن  أََكالَ أَو  الَ، يَك ون  ب غَس  غ  ي ة  الص  ي ة  َوال َمال ك  ، واستدلوا على ذلك  (3)ف 

ل َن ال َبو  ه وا م  تَن ز  ل الن ب ي   َصل ى َّللا   َعلَي ه  َوَسل َم: اس  ب قَو 
(4). 

، َويَك ون   ح  عَم  الط عَاَم الن ض  لَم  َيط  ي  ل ال غ الَم  ال ذ  َبو  ن   ير  م  ه  ئ  ف ي الت ط  ز  ي ج  القول الثاني: 

ي ة  َوال َحنَاب لَة  ب رَ  ه  ب ه  ب الَ َسياَلٍَن، وإليه ذََهَب الش اف ع  ر  َصاب  َوَغم  ش   ال َماء  َعلَى ال َمَكان  ال م 
 (5). 

 
 .1/236ينظر: المجموع للنووي   (1)

 ، 1/54ينظر: المغني البن قدامة   (2)

 .2/590، والمجموع للنووي  1/92ينظر: بداية المجتهد البن رشد  (3)

، 464، رقم  1/232سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب نجاسة البول واألمر بالتنزه منه،    (4)

يح، َوله طرق كثيرات ب أَل فَياظ مختلفيات، َوف   ح  يث صييييَ ي ال َمع نى متفقيات،  قال ابن الملقن: َهذَا الحَيد 

نَاده حسن. ينظر البدر المنير   ي: إ س  س  يَاء الد ين ال َمق د   .2/323وقال أيضاً: َوقَاَل ال َحاف ظ ض 

 .16، ومنهاج الطالبين للنووي  2/67ينظر: المغني البن قدامة   (5)
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لََها    ب اب ٍن  أَتَت   أَن َها  َعن َها  َي َّللا    َصٍن َرض  ح  ب ن ت  م  قَي س   أ مُّ  بما َرَوت   واستدلوا على ذلك 

يٍر لَم  يَأ ك ل لََسه  َرس ول َّللا   َصل ى َّللا      َصغ  الط عَاَم إ لَى َرس ول َّللا   َصل ى َّللا   َعلَي ه  َوَسل َم فَأَج 

ل ه " ب ه ، فَدََعا ب َماٍء فََنَضَحه ، َولَم  يَغ س  ه ، فَبَال َعلَى ثَو  ر  ج  َعلَي ه  َوَسل َم ف ي ح 
(1). 

د إلى دليل في تقوية ما رآه، لكن يمكن عن  والحاصل أن كالً من أصحاب القولين استن  

طريق العلم الحديث تأييد أحد القولين، وذلك بإجراء تحليالت مختبرية عن طريق أخذ  

في   العينتان  تطابقت  فإن  الطعام  يأكال  لم  بول صبية  من  وعينة  بول صبي،  من  عينة 

لحالتين، وإن  المواصفات كان في ذلك ترجيحاً للقول األول الذي يرى وجوب الغسل في ا

 اختلفا في الخصائص قوة وضعفاً فيمكن اعتبار القول الثاني راجحاً. وهللا أعلم.

وما تقدم هو نماذج لما يمكن فيه الجمع بين الدليلين أو ترجيح أحدهما على اآلخر، أو    

 ترجيح أحد األقوال الفقهية على اآلخر عن طريق العلم الحديث. 

مال العم الحديث كوسيلة للترجيح خصوصاً الترجيح  وهناك مسائل أخرى يمكن استع  

، كاالجتهاد المبني على  بين األقوال الفقهية المبنية على االجتهاد غير المستند إلى نص 

القياس أو على العرف أو على قول صحابي مثالً، كمسألة الدباغة بالتشميس أو التتريب  

 وهي مسألة معروفة بين الفقهاء، وغيرها من المسائل.

 المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم 

لتعليل المختار. المؤلف: عبد هللا بن محمود بن مودود   .1 االختيار 

الحنفي )المتوفى:   الفضل  أبو  الدين  البلدحي، مجد  الناشر: مطبعة  683الموصلي  هي(. 

 1356بيروت، وغيرها(. تارير النشر:    -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية    - الحلبي  

 م. 1937 - هي 

بن   .2 علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  المؤلف:  األعالم. 

)المتوفى:   الدمشقي  الزركلي  الطبعة: 1396فارس،  للماليين.  العلم  دار  الناشر:  هي(. 

 م. 2002أيار / مايو  - الخامسة عشر 

 
، ومسييلم، كتاب 223، رقم 1/54صييحيح البخاري، كتاب الوضييوء، باب بول الصييبيان،    (1)

 .287، رقم 1/238الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع،  
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الدين  .3 بدر  أبو عبد هللا  المؤلف:  الفقه،  في أصول  المحيط  البحر 

هي(. الناشر: دار الكتبي. الطبعة:  794ادر الزركشي )المتوفى:  محمد بن عبد هللا بن به

 م. 1994 - هي 1414األولى، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد   .4

هي(. الناشر: 595بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  

 م.  2004 - هي 1425ر: القاهرة. تارير النش –دار الحديث 

بن   .5 المؤلف: محمود  الحاجب  ابن  المختصر شرح مختصر  بيان 

األصفهاني  الدين  شمس  الثناء،  أبو  محمد،  بن  أحمد  ابن  القاسم(  )أبي  الرحمن  عبد 

هي( المحقق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية. الطبعة:  749)المتوفى:  

 م 1986هي / 1406األولى، 

الم َوَوفيات المشاهير َواألعالم. المؤلف: شمس الدين تارير اإلس .6

الذهبي )المتوفى:   قَاي ماز  هي(. المحقق:  748أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن 

اد معروف. الناشر: دار الغرب اإلسالمي. الطبعة: األولى،   م.  2003الدكتور بشار عو 

المؤلف:   .7 السول.  منتهى  مختصر  شرح  في  المسؤول  أبو  تحفة 

/ الدكتور الهادي 2،  1هي(.المحقق: جي    773زكريا يحيى بن موسى الرهوني )المتوفى:  

جي   شبيلي.  الحسين  للدراسات  4،  3بن  البحوث  دار  الناشر:  القيم.  األخضر  يوسف   /

 م. 2002 - هي  1422دبي، اإلمارات. الطبعة: األولى،  - اإلسالمية وإحياء التراث 

األدلة .8 بين  والترجيح  هللا   التعارض  عبد  اللطيف  عبد  الشرعية، 

 م.1993هي   1413عزيز البرزنجي. دار الكتب العلمية. بيروت ط: األولى 

بن  .9 محمد  الدين  شمس  هللا،  عبد  أبو  المؤلف:  والتحبير.  التقرير 

)المتوفى:   الحنفي  الموقت  ابن  له  ويقال  حاج  أمير  بابن  المعروف  محمد  بن  محمد 

 م.1983 - هي 1403مية. الطبعة: الثانية، هي(. الناشر: دار الكتب العل879

بن  .10 محمد  المؤلف:  الحاجب.  ابن  مختصر  شرح  والنقود  الردود 

هي(. المحقق: ضيف هللا بن صالح بن عون   786محمود بن أحمد البابرتى الحنفي )ت  

(. الناشر: مكتبة الرشد ناشرون.  2ترحيب بن ربيعان الدوسري )جي    -(  1العمرى )جي  

 م.. 2005 - هي  1426 الطبعة: األولى،
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الوهاب   .11 الدين عبد  لتاج  الحاجب  ابن  الحاجب عن مختصر  رفع 

هي، تحقيق علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، طبعة عالم  771السبكي ت  

 م. 1999هي   1419الكتب. بيروت لبنان، الطبعة األولى  

ال  .12 الش هاب . المؤلف: أبو عبد هللا  تنق يح  الن  قَاب  َعن  حسين بن َرف ع  

اللي )المتوفى:   م  َمد  899علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي الس   هي(. المحقق: د. أَح 

للنشر   الرشد  مكتبة  الناشر:  الجبرين.  هللا  عبد  بن  الرحمن  عبد  د.  السراح،  د  محم  بن 

 م. 2004 - هي  1425المملكة العربية السعودية. الطبعة: األولى،  - والتوزيع، الرياض 

الدين أبو عبد هللا محمد بن  سير أعال .13 النبالء. المؤلف : شمس  م 

هي(. المحقق : مجموعة من المحققين 748أحمد بن عثمان بن قَاي ماز الذهبي )المتوفى : 

هي    1405بإشراف الشير شعيب األرناؤوط. الناشر : مؤسسة الرسالة. الطبعة : الثالثة ،  

 م. 1985 /

عبد الحي بن أحمد بن   شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لشمام .14

 هي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.1089محمد بن العماد الدمشقي ت 

شرح التلويح على التوضيح. المؤلف: سعد الدين مسعود بن عمر  .15

 هي(. الناشر: مكتبة صبيح بمصر.793التفتازاني )المتوفى: 

شرح الكوكب الساطع لجالل الدين السيوطي. تحقيق: أ.د. محمد   .16

 .2005هي   1426اهيم الحفناوي. دار السالم. القاهرة. الطبعة األولى إبر

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل  .17

هي( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر:  393بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  

 م. 1987 -  هي 1407بيروت الطبعة: الرابعة  –دار العلم للماليين 

صحيح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري   .18

الجعفي. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن 

 هي. 1422السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األولى، 

النيساب  .19 القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  وري  صحيح 

  – هي(. المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي  261)المتوفى:  

 بيروت.
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غاية الوصول في شرح لب األصول. المؤلف: زكريا بن محمد   .20

هي(. الناشر: 926بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  

 أصحابها: مصطفى البابي الحلبي وأخويه(. دار الكتب العربية الكبرى، مصر )

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع. المؤلف: ولي الدين أبي زرعة   .21

هي(. المحقق: محمد تامر حجازي. الناشر: دار  826أحمد بن عبد الرحيم العراقي )ت:  

 م. 2004 - هي 1425الكتب العلمية. الطبعة: األولى، 

القيرواني. المؤلف: أحمد  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد   .22

بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري المالكي )المتوفى:  

 م.1995 - هي 1415هي(. الناشر: دار الفكر. تارير النشر: 1126

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم. المؤلف: محمد بن علي ابن   .23

د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد   هي(. 1158القاضي محمد حامد بن محم 

تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم. تحقيق: د. علي دحروج. الناشر: مكتبة لبنان  

 م.1996 - بيروت. الطبعة: األولى   –ناشرون 

ا  .24 بن  كشف  العزيز  المؤلف: عبد  البزدوي.  ألسرار شرح أصول 

الحنفي )المتوفى:   البخاري  الدين  بن محمد، عالء  الكتاب  730أحمد  دار  الناشر:  هي(. 

 اإلسالمي.

الكفاية في علم الرواية. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت   .25

عبدهللا السورقي  هي(. المحقق: أبو  463بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  

 المدينة المنورة.  -   إبراهيم حمدي المدني. الناشر: المكتبة العلمية 

لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال   .26

هي(. الناشر: دار صادر  711الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى:  

 هي. 1414 - بيروت. الطبعة: الثالثة   –

جموع شرح المهذب. المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن الم .27

 هي(. الناشر: دار الفكر. 676شرف النووي )المتوفى: 

بن  .28 الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبد هللا  أبو  المؤلف:  المحصول. 

)المتوفى:   الري  الرازي خطيب  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  هي(.  606الحسين 

الدكتور طه ج وتحقيق:  الطبعة:  دراسة  الرسالة.  الناشر: مؤسسة  العلواني.  فياض  ابر 

 م.  1997 - هي  1418الثالثة، 
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المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل. المؤلف: عبد القادر بن  .29

هي(. المحقق: د. عبد 1346أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران )المتوفى:  

 . 1401بيروت. الطبعة: الثانية،    –سالة  هللا بن عبد المحسن التركي. الناشر: مؤسسة الر

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح المؤلف: علي بن )سلطان(   .30

القاري )المتوفى:   الدين المال الهروي  الناشر: دار  1014محمد، أبو الحسن نور  هي(، 

 م. 2002 - هي 1422لبنان، الطبعة: األولى،  –الفكر، بيروت 

بن فارس بن زكرياء القزويني  معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد  .31

هي(. المحقق: عبد السالم محمد هارون. الناشر: دار  395الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  

 م.1979 - هي 1399الفكر. عام النشر: 

بن محمد   .32 أبو حامد محمد  المؤلف:  المنطق،  فن  في  العلم  معيار 

)المتوفى:   الطوسي  دني 505الغزالي  سليمان  الدكتور  المحقق:  دار  هي(،  الناشر:  ا. 

 م 1961المعارف، مصر. عام النشر: 

المغني البن قدامة. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد   .33

بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي  

 م.1968 - هي 1388هي(. الناشر: مكتبة القاهرة. تارير النشر: 620)المتوفى: 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. المؤلف: أبو زكريا محيي  .34

هي(. المحقق: عوض قاسم أحمد عوض.  676الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  

 م. 2005هي/1425الناشر: دار الفكر. الطبعة: األولى،  

. عبد الكريم بن ع .35 قَاَرن  ل م  أ ص ول  الف ق ه  ال م  َهذ ب  في ع  لي بن محمد  ال م 

 م.  1999 -هي  1420الرياض. الطبعة األولى:  –النملة. دار النشر: مكتبة الرشد 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. المؤلف: شمس الدين أبو  .36

بالحطاب   المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  هللا  عبد 

)المتوفى:   المالكي  عيني  دا954الرُّ الناشر:  الثالثة،  هي(.  الطبعة:  الفكر.   -هي  1412ر 

 م. 1992

نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج   .37

الزيلعي. المؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى:  

والنشر  762 للطباعة  الريان  الناشر: مؤسسة  المحقق: محمد عوامة.  -بيروت    -هي(. 

 م. 1997هي/1418السعودية. الطبعة: األولى،    –جدة    - نان/ دار القبلة للثقافة اإلسالمية ب ل
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الدين   .38 شمس  العباس  ألبي  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان،  وفيات 

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تحقيق إحسان عباس، الناشر دار صادر، بيروت  

 م.1994لبنان ط األولى 

 

 

 

  



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

372 

 

 

 

 

 

 

 

يف بناء األسرة  املرعيةاملقاصد الشرعية 

 املسلمة

(1) الدكتور/ صديق زين العابدين النور أبكر
 

 
 جمهورية السودان والية الجزيرة (1)

 كلية الشريعة –جامعة القرآن وتأصيل العلوم  

 Sediqzain2018@gmail.comاإليميل:  

 

mailto:Sediqzain2018@gmail.com


تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

373 

 

يهدف إلى  المسلمة، والذي  األسرة بناء في المرعية الشرعية المقاصد جاء البحث الموسوم بي

األسرة المسلمة، وتأتي أهمية هذا البحث في  بيان المقاصد الشرعية التي رعاها اإلسالم في بناء  

، ال سيما في هذا العصر الذي كثرت ن مقاصدها الشرعية أنه تناول قضية اجتماعية كبرى وبي  

وقد انتهج البحث المنهج االستقرائي   فيه معاول الهدم الموجهة إلى حصن األسرة المسلمة، 

   :إلى تقسيمه إلى مقدمة ومبحثينوالتحليلي، وقد اقتضت ضرورة الكتابة في هذا الموضوع 

المقاصد الشرعية  وأقسامها وفائدة دراستها  مفهوم ففي المبحث األول تناول البحث التعريف ب

وفي المبحث الثاني تناول البحث المقاصد الشرعية    األسرة وأسس بنائها.بمفهوم  والتعريف

وقد  رة والمجتمع والدولة. ، كالمحافظة على الفرد واألسالمرعية في بناء األسرة المسلمة  

أن للشريعة اإلسالمية مقاصد في بناء  - توصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات أهمها:

كما أكد البحث على دور المقاصد الشرعية وبناء الفرد المسلم واألسرة    .األسرة المسلمة

بإجراء المزيد    واألمة المسلمة. وقد أوصى البحث :المسلمة والمجتمع المسلم والدولة المسلمة  

من الدراسات والبحوث الخاصة بالمقاصد الشرعية المرعية في بناء األسرة المسلمة والمجتمع  

كما   عقد المؤتمرات والندوات لتبصير المجتمع بمقاصد الشريعة اإلسالمية.كما أوصى ب المسلم. 

الكلمات المفتاحية   أوصى البحث بإقامة دورات علمية في فقه المقاصد األسرية لربات البيوت. 

 : المقاصد، المرعية ، بناء،  األسرة ، المسلمة

Abstract 

  The research dealt with the legitimate aims observed in building the 

Muslim family, which aims to clarify the legitimate purposes sponsored 

by Islam in building the Muslim family. The research adopted the 

inductive and analytical approach, and the necessity of writing on this 

subject necessitated dividing it into an introduction and two sections: In 

the second topic, the research dealt with the legal objectives observed 

in building the Muslim family, such as preserving the individual, the 

family, society and the state. The research reached a number of results 

and recommendations, the most important of which are: - The Islamic 

Sharia has objectives in building the Muslim family. The research also 

emphasized the role of legitimate purposes and building the Muslim 

individual, the Muslim family, the Muslim community, the Muslim state, 

and the Muslim nation. The research recommended: conducting more 

studies and research on the legitimate purposes observed in building the 

Muslim family and the Muslim community. He also recommended 

holding conferences and seminars to enlighten the community about the 
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purposes of Islamic Sharia. The research also recommended the 

establishment of scientific courses in the jurisprudence of family 

purposes for housewives.          

.                                                                                                                                                                   . 

Keywords: purposes, observed, building, family, Muslim 
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الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يجعل له عوجا،  والصالة والسالم         

 على سيدنا محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه وسلم. 

لقد اهتم اإلسالم باألسرة المسلمة اهتماماً كبيراً وأفرد لها مساحة واسعة من التشريعات 

المقاصد العظيمة التي رعاها  التي تقوي وتقوم مسيرتها، ولمكانة األسرة في اإلسالم و

اإلسالم في بناءها رأيت الكتابة في هذا الموضوع الحيوي المهم؛ وذلك إلبراز هذه 

المقاصد، وبيان أهميتها خاصة في هذا العصر الذى استهدف فيه أعداء اإلسالم األسرة  

 المسلمة وخططوا لهدمها ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم الكبيرة الخاصة  بهدم القيم

 واألسس التي تقوم عليها األسرة المسلمة. 

 إظهار مقاصد الشارع في مجال األسرة.  - 

 تبين وتوضح أسس بناء األسرة المسلمة.  - 

ضرورة تبصير األجيال بأهمية التمسك بالقيم اإلسالمية النبيلة التي قامت على   - 

 أساسها األسرة المسلمة. 

أهمية هذا البحث في أنه تناول وناقش قضية اجتماعية كبرى، وبين مقاصد تكمن 

الشارع فيها خاصة في هذا العصر الذى ازدادت فيه الهجمة على مقاصد اإلسالم سيما  

 القيم التي تقوم عليها األسرة والمجتمع .

 يهدف هذا البحث اآلتي :  - 1

 بناء األسرة المسلمة . بيان مقاصد الشريعة اإلسالمية في  - 2

 إظهار األسس الشرعية في بناء األسرة المسلمة.   - 3

 وضع المقترحات والحلول للمحافظة على قيم وأسس بناء األسرة المسلمة.  - 4 

تتمثل مشكلة البحث في سؤال رئيس هو : هل هنالك مقاصد شرعية مرعية في بناء 

 -ة االتية:األسرة المسلمة؟ وتتفرع منه األسئل

 ما مفهوم المقاصد الشرعية؟  

 ما مفهوم األسرة المسلمة؟  

 ما أسس بناء األسرة المسلمة؟  

 ما المقاصد المرعية في بناء األسرة المسلمة؟ 

 منهج البحث:

 ينتهج البحث المنهج االستقرائي والتحليلي.

 هيكل البحث:



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

376 

 

 -اآلتي : يتكون هيكل البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو 

 المبحث األول : التعريف بمفهوم المقاصد وبيان أقسامها ومفهوم األسرة  

 المبحث الثاني: بيان المقاصد الشرعية المرعية في بناء األسرة المسلمة .

 تحتوى على : أهم النتائج والتوصيات وقائمة المصادر والمراجع والخاتمة:  

 المبحث االول 

 فائدتها ومفهوم األسرة قسامها و أمفهوم المقاصد وبيان 

 المطلب األول: مفهوم المقاصد وأقسامها وفائدة دراستها: 

 أوالً: تعريف المقاصد لغة: 

وقصد في األمر قصداً توسط وطلب األََسد  ولم يجاوز الحد، وهو   ،جمع مقصدالمقاصد 

ل، وقصدت قصدَه أي نحوه   وقد جاءت  .  (1)على قصد: أي رشد، وطريق قصد: أي سه 

 ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱستقامة الطريق . قال تعالى : اكلمة مقاصد في اللغة بعدة معان، منها 

  َّ   جي ٰه مه  ُّٱ  :تعالىومنها العدل والوسط بين الطرفين . قال  ،  (2)َّ ٍّ

وقوله صلى هللا عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة قال : " كنت أصلى مع النبي   (3)

بين الطويلة    (4)صلى هللا عليه وسلم فكانت صالته قصداً وخطبته قصداً "   أي وسطاً 

 .(5) والقصيرة . وحديث النبي صلى هللا عليه وسلم " القصد القصد تبلغوا"
ه.  ومنها : اال عتماد ، واألمُّ، والتوجه .  تقول: قصده قصداً، وقصد له، وقصد إليه إذا أم 

 ومن معانيها خالف اإلفراط وهو ما بين اإلسراف والتقصيد. 

 
المصيباح المنير في غريب الشيرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلمية  (  1)

 .405، ص2بيروت، دون طبعة وتأرير، ج –

 .9( سورة النحل اآلية  2)

 . 19(  سورة لقمان اآلية 3)

(  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  مسلم 4)

بن الحجاج أبو الحسين القشييري النيسيابوري ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  

، 2" ، ج866بيروت، كتياب الجمعية ، بياب تخفيف الصييييالة والخطبية ، حيدييث رقم "  -العربي  

 .519ص

   ( الجامع المسيند الصيحيح المختصير من أمور رسيول هللا صيلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه  5)

صييييحيح البخياري، محميد بن إسييييمياعييل أبو عبيدهللا البخياري الجعفي، المحقق: محميد زهير بن 

ناصيييير الناصيييير، الناشيييير: دار طوق النجاة ، كتاب الرقاق ، باب المداومة على العمل حديث  

 .98، ص 8" ، ج6463رقم"
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ومنها: القصد في " المعيشة" ال يسرف وال يقتر، يقال فالن مقتصد في النفقة وقد اقتصد  

 خي  حي   جي يه ىه ُّٱ:.      قءل تعءلىواقتصد فالن في أمره أي استقام

 زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي

 .(1)َّ يئ ىئ  نئ مئ

محدد لمقاصد الشريعة عند   المقاصد في االصطالح: لم يكن هناك تعريف ثانياً: تعريف

القدماء من علماء الشريعة اإلسالمية ولكنهم أشاروا لها في مؤلفاتهم وعبروا عنها 

الضرر   يوالمنفعة ونف (3)والمصلحة(2)بعبارات وألفاظ مختلفة فقد عبروا عنها بالحكمة 

 وتقرير التيسير ، فع المشقة ورفعها وبرفع الحرج والضيقبدو(4)ورفعه وقطعه" 

 .(6)كما عبروا عنها بالكليات الخمس ،  (5)والتخفيف

 
 .32( سورة فاطر اآلية  1)

د بن أحميد بن محميد بن أحميد بن رشييييد (  بيدايية المجتهيد ونهيايية المقتصييييد، أبو الولييد محمي2)

،   35، ص  2القياهرة، بيدون طبعية، ج    –القرطبي الشييييهير بيابن رشيييييد الحفييد، دار الحيدييث  

المحصيول، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسين بن الحسيين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين  

، الناشييير: مؤسيييسييية  الرازي خطيب الري، دراسييية وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني

 .397 -391م، ص 1997 -هي  1418الرسالة، الطبعة: الثالثة،  

(  إعالم الموقعين عن رب العيالمين، أبو عبيد هللا محميد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بيابن  3)

قيم الجوزية، قدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشييهور بن حسيين آل سييلمان، 

: أبو عمر أحمد عبد هللا أحمد، الناشييير: دار ابن الجوزي للنشييير والتوزيع،  شيييارك في التخريج

 .414، ص 3هي، ج 1423المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى،  

 ،.335، ص 2( بداية المجتهد ، مرجع سابق.، ج4)

  تونس   –( الرخص الفقهية ، د. محمد الشيريف الرحمونى، مؤسيسيات عبد الكريم بن عبد هللا 5)

 .120م،  ص 1992الطبعة الثانية،  

( ضيوابط المصيلحة في الشيريعة اإلسيالمية، رمضيان سيعيد السييوطي، مؤسيسية الرسيالة ، 6)

 .119م،  ص 1973 -هي1393
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، وبمعقولية الشريعة وتعليالتها  (7)وعبروا عنها بالعلل الجزئية لألحكام الفقهية 

، فضالً عن تعبيرهم عنها بالغرض  (8)وأسرارها باإلضافة إلى تعبيرهم عنها بالمعاني 

 .(9)المراد والمغزى"

أما تعريف المقاصد عند المعاصرين فقد عرفوها بتعريفات واضحة نقف على بعض 

 هذه التعريفات :  

عرفها الشير محمد طاهر بن عاشور بقوله: " مقاصد التشريع العامة: هي المعاني  

والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث ال تختص 

خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة  مالحظتها بالكون في نوع 

وغاياتها العامة والمعاني التي ال يخلو التشريع عن مالحظتها، ويدخل في هذا أيضاً 

َكم ليست ملحوظة في سائر أنواع األحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة  معان من الح 

 . (1) منها

د بمقاصد الشريعة الغاية منها واألسرار  وعرفها الشير عالل الفاسي بقوله: " المرا

 .(2)التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"

وعرفها الدكتور يوسف حامد العالم بقوله: " مقاصد الشارع من التشريع نعنى بها  

الغاية التي يرمى إليها التشريع واألسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من 

 . (2)األحكام "

ها البعض بأنها هي : المعاني والحكم ونحوها التي رعاها الشارع في التشريع وعرف 

وغيرها من التعريفات العلمية التي   (3)"عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد

 
( الموافقات، إبراهيم بن موسييى بن محمد اللخمي الغرناطي الشييهير بالشيياطبي، المحقق: أبو 7)

 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 .265، ص  1م، ج1997هي/ 1417بن عفان، الطبعة: األولى الناشر: دار ا

(  تعلييل األحكيام عرض وتحلييل لطريقية التعلييل وتطوراتهيا في عصييييور االجتهياد والتقلييد،  8)

 .158م، ص 1981محمد مصطفى شلبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  

بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشيور ( مقاصيد الشيريعة اإلسيالمية، المؤلف: محمد الطاهر  9)

التونسييي، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشيير: وزارة األوقاف والشييؤون اإلسييالمية،  

 .51م، محمد طاهر بن عاشور ، ص  2004 -هي  1425قطر، عام النشر:  

مقاصيد الشيريعة اإلسيالمية، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشيور   (1)

التونسييي، المحقق: محمد الحبيب ابن الخوجة، الناشيير: وزارة األوقاف والشييؤون اإلسييالمية،  

 .21، ص 2م، ج 2004 -هي  1425قطر، عام النشر:  

 .3مقاصد الشريعة ومكارمها ، عال ل الفاسي، دون طبعة وتارير، الدار البيضاء، ص  (2)

ية، محمد سييعيد اليوبي، دار الهجرة (  مقاصييد الشييريعة اإلسييالمية وعالقتها باألدلة الشييرع3)

 .37م، ص 2008للنشر والتوزيع،  
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تبين وتوضح معنى مقاصد الشريعة اإلسالمية التي  لم تخرج عن معنى الحكم 

 حكام التي يرمي إليها الشارع.واألسرار والمعاني والغاية من تشريع األ

 أقسام المقاصد: 

 على النحو اآلتي:  عتبارات مختلفةاقام علماء مقاصد الشريعة بتقسيم المقاصد بناء على 

 عتبار محل صدورها إلى : اأ/ ب 

 مقاصد الشارع .  -ر

 .(1)مقاصد المكلف -ز

 الحاجة إليها إلى : ى عتبار مداب/ ب 

   .مقاصد ضرورية- 

 . مقاصد حاجية- 

 . (2)مقاصد تحسينية- 

 : عتبار األصالة والتبعية إلى اج/ ب 

 مقاصد أصلية.  - س 

 .(3) مقاصد تبعية - ش 

 عتبار العموم والخصوص إلى: اد/ ب 

 مقاصد عامة   -ص

 .(4)مقاصد خاصة -ض

 عتبار القطع والظن إلى: او/ ب 

 مقاصد قطعية .  - ط 

   .مقاصد ظنية - ظ 

 
تطور علم أصول الفقه وتجدده )وتأثره بالمباحث الكالمية(، المؤلف: د. عبد السالم بالجي،    (1)

 بيروت -الناشر: دار ابن حزم 

. نظريية المقياصييييد عنيد اإلميام الشيييياطبي، المؤلف: أحميد 146م، ص:  2010سيييينية النشيييير:  

م، ص: 1992 -هي   1412 -الريسوني، الناشر: الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، الطبعة: الثانية  

143. 

 .17، ص2الموافقات، مرجع سابق ج(2)

طرق الكشف عن مقاصد الشارع، المؤلف: الدكتور نعمان جغيم، الناشر: دار النفائس للنشر  (3)

 .33م. ص:  2014 -هي  1435والتوزيع، األردن، الطبعة: األولى،  

 .171ص:  3مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ج(4)
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  .(1)مقاصد وهمية -ع

 : دراسة المقاصدالفائدة من  

أهمية وفائدة دراسة مقاصد الشريعة في أن معرفة مقاصد الشريعة تعين على فهم   نتكم

كما تعين األستاذ   ،  ستنباط األحكام الشرعيةعلى ااألحكام الشرعية وتساعد المجتهدين  

أداء عملهم كذلك المفتي، كما تعين المكلف على امتثال أوامر    والقاضي والخطيب على

 .(2)قصده من تشريع األحكام ووضع التكاليفهدف الشارع وملفهمه الشارع 

 المطلب الثاني: مفهوم األسرة  

 أوالً: تعريف األسرة لغة: 

 ورد تعريف لفظ األسرة في اللغة على ثالث أوجه : 

تعنى أهل الرجل وعشيرته وهى هنا تدل على  و  ،(3) الدرع الحصينةفكلمة األسرة تعني:  

يربطها أمر مشترك، إذ توجد روابط    ية الت أفراد األسرة ، ويطلق أيضاً على الجماع

 .(4) تجمع أفراد األسرة الواحدة فهو أسر

 صطالح: ثانيا: األسرة في اال 

جتماعية تجمع بين شخصين أو أكثر بروابط  اصطالح بأنها رابطة  عرفت األسرة في اال 

تحفظ النوع اإلنساني  ي  جتماعية الت الوحدة اال  بأنها  :فت األسرةر   القرابة أو الزواج . كما ع  

كله، وتتألف األسرة من رجل وامرأة يرتبطان معاً بعالقة زواج شرعي وينتج عن هذه 

 .(5)بناءالعالقة األ

 جتماع المطلب الثاني: مفهوم األسرة في اإلسالم وعند علماء اال

 أوالً: مفهوم األسرة في اإلسالم : 

 
 .232، ص 3مقاصد الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ج(1)

، الموافقات ، اإلمام الشاطبي، مرجع سابق،  66، ص2مفتاح السعادة، ابن القيم الجوزي، ج  (2)

 .44، ص3ج

تهيذييب اللغية، محميد بن أحميد بن األزهري الهروي، أبو منصييييور، المحقق: محميد عوض (3)

 .43، ص13م ج2001بيروت، الطبعة: األولى،   –مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي  

المعجم الوسييط ، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصيطفى / أحمد الزيات / (4)

. معجم اللغية العربيية  17ص    1حياميد عبيد القيادر / محميد النجيار(، النياشيييير: دار اليدعوة، ج

ريق عمل، الناشير: عالم الكتب، الطبعة:  المعاصيرة، د أحمد مختار عبد الحميد عمر ، بمسياعدة ف

 .91، ص1م، ج  2008 -هي  1429األولى،  

ميوقيع (5) مين  اليكيرييم  اليقيرآن  فيي  األسيييييرة  ميعيياليم  أبيوعيبييده،  زهييير  شيييييييريين  راجيع 

www/ibrary.iugaza.ps   مساء 8الساعة  27/8/2022تارير االطالع 
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في مفهوم األسرة في اإلسالم نقف على التعريف الذى تناول األسرة من زوايا وجوانب  

الوحدة الصغرى في المجتمع وهى وحدة أخرى في تحقيق مقاصد   التى تمثل  اإلسالم 

لتزام بأحكامها جتماعية يؤدى اإلعراض عن اال افطرة كونية وسنة    ياالستخالف ، وه

إلى   الخلقية  وآدابها  ونفراالشرعية  المجتمع  قيم ااط عقد  تحكمها  ، وهى طبيعة  نهياره 

 .(1)التقوي والعفو والفضل وغيرها 

هذا المفهوم جعل من األسرة أساس للمجتمع إلى جانب األسس األخرى في تحقيق مقصد 

 مل  خل ُّٱ:االستخالف على األرض وهو مقصد أساسي من خلق اإلنسان ، قال تعالى

 جه  ين ىن من خن حن جن  يمىم  مم خم  حم جم يل ىل

 . (2)  َّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي ميخي  حي جي يه  ىه  مه

 جتماع  ثانيا : مفهوم األسرة عند علماء اال 

جتماع أمثال بن خلدون وأكونت وأدورد  نجد أن عدداً كبيراً من الباحثين في مجال علم اال 

 تجاهات : اتجاهات نظريات مفهوم األسرة في أربعة  انتائج  احصرو ركاين وكوهنل

 أوالً : النظرية التقليدية " حيث أن األسرة األبوية أحادية الزوجية" . 

 سجل ثالثة مراحل للتطور وهى : BACHIFONها ث عاختالط : ب ثانيا: نظرية اال

 تماثل مع نظام المحطات المثيرة للشهوة .   -10

 ة . ومنظام األم- ب

 نظام األبوة.  - ج

مثالية،ث  عوامل  إلى  تعتمد  وهى  المثالية:  النظرية  كوهل  الثا:  النظرية  هذه  ،  رويرأس 

االموادوركاي  علماء  أورد  واالتجاهات  النظريات  هذه  ضوء  على  من ،  جملة  جتماع 

 التعريفات لألسرة على النحو اآلتي: 

 
رندا، المعهد العالمى للفكر المرأة والعمل السييياسييي ، رؤية إسييالمية ، عزت هبه رؤوف هي(1)

 وما بعدها. 187،ص1995اإلسالمى ، 

 .30سورة البقرة اآلية  (2)
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تتمثل في رجل أو عدد   يالمؤسسة األساسية الت   يهوأن األسرة هى: العائلة    •

أو عدداً من النساء ومعهم الخلف األحياء واألقارب    امرأةرجال يعيشون زوجياً مع  من ال

 اآلخرين وكذلك الخدم . 

جتماعية في مجتمع منظم حيث  ااألسرة بأنها: مؤسسة    نويعرف أميل دوركاي   •

 يرتبط األعضاء قانونياً وأخالقياً فيما بينهم . 

 يه  يوتعريف آخر لألسرة هو: أن األسرة تمثل مجموعة من األفراد والت   •

  انطالقا تربط أفرادها    يجملة العالقات الت   يتعكس صورته إذ أن العائلة ه  اجتماعينتاج  

 .(1)بالزواج على أن يكون هؤالء األفراد تحت سقف واحد يرتبطانن ي أ، من الوالدين

 المبحث الثاني 

 المقاصد الشرعية المرعية في بناء األسرة المسلمة 

 ول : المقاصد المتعلقة بالزو  والزوجة المطلب األ 

 مقاصد االختيار والخطبة: أوالً: 

من مقاصد   ياسسأسالم بموضوع الخطبة باعتباره مقدمة للزواج الذى هو مقصد  م اإلت ها

في الخطبة هو اختيار ذات الدين من    يوالمقصد المرع  ي،الشارع في حفظ النوع البشر

قال صلى هللا عليه وسلم: "    ةاختيار الزوج   يفف  وصاحب الخلق من الرجال.  ،النساء

 ، (1)تنكح المرأة ألربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك"

ر الزوج قال صلى هللا عليه وسلم : " إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه  وفى اختيا

 .(2)وأال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد عريض" 

 ستقرار األسرة .اختيار فإنه يقود إلى تحقيق مقصد أكبر وهو إذا تحقق اال 

 
 مساء. 9م الساعة https/ eLma3had.com  27/8/2022( تارير االطالع  1)

( صييييحيح البخياري، اإلميام البخياري، كتياب النكياح، بياب األكفياء في اليدين، حيدييث رقم " 1)

 .7، ص 7" ،ج5090

ك على الصييحيحين، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ( المسييتدر2)

ن عيم بن الحكم الضيبي الطهماني النيسيابوري المعروف بابن البيع، تحقيق: مصيطفى عبد القادر 

م. حديث رقم " 1990 –  1411بيروت، الطبعية: األولى،    –عطيا، النياشيييير: دار الكتيب العلميية  

 .179، ص 2" ، ج2695
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بها  أما   الخلوة  ومنع  المخطوبة  إلى  النظر  من فمقصد  والغاية  الحدود    -   هالهدف  في 

بها   قال صلى هللا عليه وسلم    إدامة العشرة والحياة الزوجية.   - المشروعة دون الخلوة 

 .(1):" أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"لجابر بن عبد هللا

بالمخطوبة والخأما مقصد منع الخلوة واال اليوم قذلك لسد  نفراد  روج معها كما يحدث 

 ً   يخلون   قال صلى هللا عليه وسلم " ال  الذريعة وقفل باب الفساد ألن الخطبة ليست زواجا

 .(1) الشيطان" ثالثهما كان إال بامرأة رجل

 ثانيا: مقاصد عقد الزوا  : 

والمهر فضالً    يفي عقد الزواج ومقاصده نركز على أركان وشروط العقد خاصة الول 

 عن مقصد رضا الزوجين .

 مقصد الرضا:  -أ

البد من تحقيق رضا الزوجين وخلوهما من موانع عقد الزواج وذلك حتى يقوم الزواج  

 . ويتم بصورة صحيحة ويحقق أهدافه ومقاصده

 مقصد وجود الولي في عقد الزوا  : -ب

 ا :اشتراط وجود الولي في عقد النكاح يحقق مقاصد كثيرة نذكر منه

عدم توليها زواج نفسها دون علم ذويها، وهو فرق جوهري بين النكاح في اإلسالم    - 1

 وغيره من األنكحة الفاسدة كالزنا الذى تتولى فيه المرأة الركون إلى الرجل وحدها. 

ذكر ابن القيم: " أن اإلسالم أبطل أنواعاً من النكاح الذى ال يتراضى به الزوجان سداً  

 .(2)الزنا فمنها النكاح بال ولي"لذريعة 

 توليها لعقد النكاح بنفسها يجعلها عرضة إلى عدم تحقيقها من اختالط النسب. - 2

زواج المرأة للرجل الذى تختاره ليس أمرا يخص المرأة وحدها بل هو أمر يخص    - 3

 عائلتها وأسرتها . 

 حالها وحصانتها. تولى الولي عقد موالته يهيئه أن يكون عوناً على حراسة   - 4

 مقصد وجود المهر:  -جـ

 
،  2( الجيامع الكبير، االميام الترميذى، ابواب النكياح ، بياب ميا جياء في النظر إلى المخطوبية ،ج1)

 " 1087رقم الحديث" -.388ص 

 " 1171رقم الحديث "  -465، ص2الجامع الكبير االمام الترمذي ج (1)

 .123ص  3إعالم الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق ج(2)
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المقصد والهدف من وجود المهر في عقد الزواج هو إثبات االختالف بينه وبين صور  

االقتران بين الرجل والمرأة في األنكحة األخرى، والمهر يعتبر هدية للزوجة إكراماً لها  

. 

 مقاصد إشهار عقد الزوا :  -د

يع العلم بهذا الزواج بين الناس وال يشكُّوا في  من مقاصد إشهار عقد الزواج؛ حتى يش

عالقة الرجل بالمرأة وال بالنسل المتولد منهما لهذا يقول النبي صلى هللا عليه وسلم "  

؛ ذلك ألن اإلسرار بالنكاح فيه مفاسد ومضار منها: أنه يقربه للزنا،    (1)اعلنوا هذا النكاح"

ار في النكاح يحول بين الناس والدفاع  وأن كتمان النكاح يجعله غير معروف، واإلسر

عنه واحترامه، كما أن اإلسرار في النكاح يعرض النسل إلى اشتباه أمره، وينقص من  

 معنى حصانة المرأة. 

 ثالثا: مقاصد الحقوق الزوجية : 

تحدث العلماء عن الحقوق الزوجية وبعضهم حصرها في حق الزوج على الزوجة وحق  

 :(2) المشتركة بينهما الزوجة على الزوج والحقوق

الحقوق   أهم  وهي  القوامة  وحق  الطاعة  حق  في  فيتمثل  الزوجة  على  الزوج  حق  أما 

فالمقصد من حق الطاعة أن فيه حماية للمرأة؛ ألن المرأة إذا ترك لها األمر بدون طاعة 

انهيار عقد   إلى  تؤدى  قد  تصرفات  إذنه، وربما تصرفت  دون  ربما خرجت  لزوجها، 

 ك كان واجباً عليها طاعة زوجها واالئتمار بأمره.الزواج؛ فلذل

أما حق القوامة فالرجل هو القيم على المرأة ورعايتها ومسئوليته عليها واإلنفاق عليها، 

 وهو الرئيس الذى يتحمل مسئولية هذه المؤسسة . 

ومن حقوق الزوج على زوجته أن ال تدخل بيته من ال يرضاه؛ ألن ذلك يؤدى إلى ضعف  

الزوجة    العالقة الشريعة  منعت  العالقة  إفساد هذه  لذريعة  فسداً  وربما هدمها  الزوجية 

والزمتها بعدم إدخال أي شخص ال يرغب فيه الزوج وهذا من حقه عليها حفاظاً على  

 هذه المؤسسة. 

 
(. وعند 2748، رقم الحديث)200، ص2حين، مرجع سيييابق، جالمسيييتدرك على الصيييحي(1)

الترمذي »أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المسييياجد، واضيييربوا عليه بالدفوف« ولكن الترمذي 

 (1089، رقم الحديث )390، ص 3يضعفه. سنن الترمذي، مرجع سابق، ج

منهم اليدكتور وهبية الزحيلي في كتيابيه الفقيه اإلسييييالمي وأدلتيه،: أ. د. َوه بَية بن مصييييطفى  (2)

، أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمي  وأصوله بجامعة دمشق  َحي ل ي  كل ي ة الش ريعة، الناشر: دار  -الزُّ

ابعة،  ج –سوري ة  -الفكر   وما بعدها. 6842، ص 9دمشق، الطبعة: الر 
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أما حقوق الزوجة على زوجها فتتمثل في حق النفقة والرعاية وهى حقوق عظيمة لها  

إلى مجاهدة لتوفير المسكن والمأكل والملبس والصحة وغيرها  مقاصدها، فالنفقة تحتاج  

وهذا يتناسب مع طبيعة الرجل؛  فلذلك قصد الشارع أن تكون هذه المسئولية من واجبات  

 الرجل. 

المتمثلة في حق االستمتاع ببعضهم البعض وحق النسب وحق   أما الحقوق المشتركة: 

مودة والرحمة التي هي مقاصد تبعية الميراث، فهي حقوق تتحقق بها مقاصد السكن وال

 للمقصد األساسي وهو حفظ النسل البشري الذى يتحقق بالزواج الصحيح.

         ً  :(1)مقاصد الطالق :رابعا

 الطالق هو أبغض الحالل إلى هللا ولكن له مقاصد أيضاً نلخصها في االتي: 

فشلت وتعثرت  مسيرة يعتبر الطالق مخرج لحسم النزاع بين الزوج والزوجة إذا    - 1

 الحياة الزوجية. 

 في الطالق رفع للضرر الذى ربما يقع على أحد الزوجين . - 2 

 الطالق فرصة لمراجعة النفس لمواصلة الحياة أو فصلها نهائياً. - 3 

 إذا وقع الطالق وفقاً ألحكام الشريعة ومقاصدها كان نعمة. - 4

 باألبناء والرحم: المطلب الثاني: مقاصد األسرة فيما يتعلق 

البناء الصحيح والسليم لألسرة يحقق مقصد كبير وأساس هو مقصد تربية ورعاية  

، فوجود   (2)األبناء قال صلى هللا عليه وسلم : " كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته " 

األوالد   األسرة ووجود االطمئنان والسكن ينتج عنه تنشئة سليمة لألبناء ، كما أن تنشأة

في هذه األسرة يضمن لهم الحياة الكريمة ليكونوا امتداداً ألسر جديدة صالحة،  قال  

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱ تعالى:

 
لقدير للكمال ابن الهمام تح القدير، المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السييواسيي  فتح ا(1)

وميا  463/ 3المعروف بيابن الهميام، النياشيييير: دار الفكر، الطبعية: بيدون طبعية وبيدون تيارير،  )

بعدها(،  بدائع الصيينائع في ترتيب الشييرائع، المؤلف: عالء الدين، أبو بكر بن مسييعود بن أحمد 

، 3م، ج1986  -هيييييييي 1406سييياني الحنفي، الناشييير: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية،  الكا

 .88ص

(. صيييحيح مسيييلم، 2409، رقم الحديث )120، ص3صيييحيح البخاري ، مرجع سيييابق، ج(2)

 (.1829، رقم الحديث)1459، ص  3مرجع سابق، ج
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 . (1)َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض

 فاألهل هم األسرة وغيرهم. 

تمع وقد  نواة العائلة والعائلة نواة للمج يه ن األسرةأما فيما يتعلق بمقاصد األرحام : فا

 -ألنه يحقق مقاصد عديدة منها : ؛أمر الشرع بصلة الرحم

 تماسك األسرة وتقارب األقارب .  -8

 عالج الخالفات.   -9

 تحقق المحبة والسعادة والوداد بين األرحام .  -10

 ق مبدأ التعاون ويحقق اإليمان ي تحق -11

 تزيد في اإليمان وتبارك في العمر وسبب في بسط الرزق.   -12

قال  ، و(2) يصل رحمه" لوقال صلى هللا عليه وسلم : " من كان يؤمن باهلل واليوم األخر ف

  يصل رحمه"  لله في أثره ف   أصلى هللا عليه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه وينس

 حن   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:  قال تعالى، و (1)

  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىيمي  خي   حي جي يه  ىه مهجه  ين ىن  من  خن

 جح مج  حج  ٱُّٱٱ، وصلة الرحم موجودة في كل الشرائع السماوية ، قال تعالى:(  1)

 جض  مص خص حص  مس خس  حس جس مخ جخ مح

 جف   مغ جغ مع جع مظ حط مض   خض حض

 . (3)َّ   مق حق مف خف حف 

 
 6التحريم:  (1)

ب األدب، باب إكرام الضييف، حديث  صيحيح البخاري ، االمام البخاري، مرجع سيابق، كتا  (2)

 .32ص 8" ج6138رقم "

" كتاب البر والصيلة واآلداب، باب صيلة  2557( صيحيح ،مسيلم، مرجع سيابق، حديث رقم " 1)

 1982،ص  4الرحم ،ج

 1( سورة النساء اآلية  1)

 .83البقرة: (3)
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 المطلب الثالث: مقاصد األسرة في المجتمع:  

أن األسرة تحقق مقصد    :  تحقق األسرة جملة من المقاصد في المجتمع والدولة أهمها

وشج االي تقوية  العالقات  التمة  وتحقق  االاجتماعية  مقصد  سك  تحقق  أنها  كما  جتماعي 

ي " حفظ النسل  التعاون في المجتمع فضالً عن أن األسرة تحقق مقصد حفظ النوع اإلنسان 

واال والعفاف  اإلحصان  مقصد  تحقق  إلى  باإلضافة  المجتمع  قوام  هو  الذى  ستقرار  " 

 النفسي الذى سببه األسرة المبنية على الزواج الصحيح" .  
 المقارنة بين األسرة المسلمة واألسرة في الغرب 

أن           حيث  الغرب؛  في  واألسرة  المسلمة  الدول  في  األسرة  بين  كبير  فرق  هنالك 

األسرة المسلمة تقوم وتنشأ على تقوى هللا عز وجل منذ الوهلة األولى، حيث يتم اختيار 

 صاحب الدين والخلق وذات الدين ومنها تتكون األسرة وتمتد. 

بط  تنشأ  فقد  الغربية  المجتمعات  في  األسرة  المسلمة  أما  عن األسرة  تماماً  تختلف  رق 

خاصة بعد دعوات التحرر التي انطلقت في المجتمعات الغربية وظهور مفهوم غريب 

وهذا   للجنس  الشاذة  والممارسات  واإلباحية  الجنسية  الحريات  لتكرس  نتيجة  لألسرة 

المفهوم جعل األسرة تتكون من شخصين يمكن ان يكونا من نوع واحد رجل ورجل أو  

 .  (1).ة وامرأة وهذا المفهوم يتناقض مع قيم وتشريعات االسالم الخاصة باألسرةامرأ

العالقة في األسرة المسلمة مبنية وقائمة على ميثاق غليظ وعلى حقوق وواجبات ويمكن  

بالتزامات الطرفين ولكن هذا على   بالطالق اذا كان هنالك إخالل  ينفك هذا الرباط  ان 

األسرة في الغرب، فالزواج في المسيحية رباط مقدس أبدى أي  العكس مما تقوم عليه  

احد   خيانة  بسبب  اال  محرم  والطالق  الموت  بينهما  يفرق  أن  إلى  الزوجين  بين  يجمع 

 . (2)الطرفين

واألسرة المسلمة تهيئ المولود وتحيطه بالرعاية والتربية . قال صلى هللا عليه وسلم "  

وفى التربية " يا غالم سم هللا وكل بيمينك  ( 3)كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته "  

 
. األسيرة في 265، ص 13( مجلة المنار، محمد رشييد رضيا، وغيره من كتاب المجلة المجلد1)

https//annabaa.org اإلسييييالم والغرب ، مجلية النبيأ محميد مختيار /  10/  18تيارير الزييارة    

م.2022  

أسييباب تغيير مفاهيمها ووظيفتها " دراسيية نقدية " الدكتورة / خديجة   -( األسييرة في الغرب2)

.137م، ص 2009، 1كرار الشير الطيب بدر، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط  

(. صيييحيح مسيييلم،  2558، رقم الحديث)150، ص 3يح البخاري، مرجع سيييابق، ج( صيييح3)

(.1829، رقم الحديث)1459، ص  3مرجع سابق، ج  
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روا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع (4)وكل مما يليك "  وقوله صلى هللا عليه وسلم " م 

 ( 5)سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع "

 ٱُّٱام  قال تعالى: األسرة المسلمة متماسكة في الداخل ألنها محاطة بقيم التواصل وااللتز

، وقال  (1)َّ  من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك

، وكذلك األسرة المسلمة   (2) صلى هللا عليه وسلم : " ال يدخل الجنة قاطع رحم ،"

 يي ىي  ني ىل ٱُّٱمتواصلة مع الخارج من الجيران والمجتمع .قال تعالى: 

، وقال صلى هللا عليه وسلم : " ما زال جبريل يوصيني بالجار (3) َّ جح حئ جئ

 . (4)حتى ظننت انه سيورثه"

ا  وكذلك األسرة المسلمة آمنة وطاهرة ومحصنة من حيث المحافظة على الذرية وتسلسله

ألنه ال عالقة بين الرجل والمرأة إال بالزواج الصحيح الدائم ودون ذلك محرم فقد حرم  

 اإلسالم كل أنواع الزواج التي كانت في الجاهلية كما حرم زواج المحارم. 

 الخاتمة: 

بحمد هللا وعونه وتوفيقه اكتملت الكتابة في هذا البحث الذي تناول المقاصد المرعية في 

 األسرة وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات . بناء 

 

 أوالً: النتائج:

 أن للشريعة اإلسالمية مقاصد مرعية في بناء األسرة. -  

 
(، صيييحيح مسيييلم،  5376، رقم الحديث )68، ص   7( صيييحيح البخاري، مرجع سيييابق، ج4)

(.2021، رقم الحديث)1599، ص 3مرجع سابق، ج  

و عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسييد ( مسييند اإلمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أب5)

عادل مرشيييد، وآخرون، إشيييراف: د عبد هللا بن عبد  -الشييييباني، المحقق: شيييعيب األرنؤوط  

، ص 11م، ج  2001  -هيييي    1421المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  

ود سيليمان بن األشيعث بن إسيحاق  (. سينن أبي داود ، المؤلف: أبو دا6689، رقم الحديث)284

تاني، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد،   سييي  ج  بن بشيييير بن شيييداد بن عمرو األزدي السييي  

(.495، رقم الحديث) 133،ص 1بيروت ج –الناشر: المكتبة العصرية، صيدا    

 75سورة األنفال:   (1)

غيرة البخياري، أبو عبيد هللا، األدب المفرد، المؤلف: محميد بن إسييييمياعييل بن إبراهيم بن الم(2)

بيروت، الطبعة: الثالثة،    –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشيييير: دار البشييييائر اإلسييييالمية  

 1981ص  4(. صحيح مسلم، مرجع سابق، ج64. رقم الحديث)36م، ص 1989 –هيييي 1409

 (2556رقم الحديث)

 36سورة النساء:   (3)

(. صيحيح مسيلم، مرجع 6015رقم الحديث ) 10ص 8صيحيح البخاري، مرجع سيابق،  ج(4)

 (2625، رقم الحديث )2025ص 4سابق ج
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 أن لألسرة دور في تحقيق مقصد التعاون والتكافل في المجتمع. - 

-العفياف   –أكيد البحيث أن لألسييييرة دور في ترسييييير القيم في المجتمع " التعياون    - 

 حصان" .اإل

أكد البحث على أن األسيرة هي اللبنة التي أن صيلحت صيلح المجتمع  وأن فسيدت فسيد    - 

 المجتمع كله. 

حفظ    –كما أكد البحث أن األسييرة لها دور في تحقيق مقاصييد الشييريعة " حفظ النوع   - 

 حفظ النفس" والذى بدوره يعود على المجتمع بالصالح واالستقرار. –الدين 

 أن اإلسالم أحاط األسرة بسياج من المقاصد التي تسهم في تحقيق قوام المجتمع وبنائه.- 

 ثانياً: التوصيات:

أوصييى البحث بإجراء المزيد من الدراسييات والبحوث الخاصيية بالمقاصييد الشييرعية  - 

 سلمة والمجتمع. المرعية في بناء األسرة الم

عقد ندوات ومؤتمرات لتبصييير المجتمع بمقاصييد الشييريعة التي تتحقق من خالل بناء - 

 األسرة .

 إقامة دورات علمية في فقه المقاصد األسرية لربات البيوت. - 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم.

 المكتبة الفيومي، علي  بن  محمد  بن الكبير، أحمد  الشييرح غريب في المنير المصييباح -1

 بيروت، دون طبعة وتأرير، – العلمية

 عليه  هللا صييلى  هللا  رسييول إلى  العدل عن العدل بنقل  المختصيير الصييحيح المسييند  - 2

 عبد  فؤاد محمد:  ، المحقق  النيسييابوري  القشيييري الحسيين أبو  الحجاج بن مسييلم وسييلم، 

 بيروت – العربي التراث إحياء دار الباقي،

  وسيننه  وسيلم عليه هللا  صيلى هللا  رسيول  أمور  من  المختصير الصيحيح  المسيند الجامع - 3

:  الجعفي، المحقق   البخاري عبدهللا أبو إسيييماعيل بن البخاري، محمد صيييحيح    وأيامه

 النجاة. طوق دار: الناصر، الناشر ناصر بن زهير محمد

 رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد  أبو  المقتصد،  ونهاية المجتهد بداية  - 4

 طبعة. بدون القاهرة، – الحديث دار الحفيد، رشد بابن الشهير القرطبي
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  الملقب  الرازي  التيمي الحسيين بن الحسين  بن عمر بن محمد  هللا  عبد أبو  المحصيول، - 5

العلواني،   فياض جابر  طه  الدكتور:  وتحقيق  الري، دراسيييية  خطيب  الرازي الدين بفخر

 م.1997 -  هي 1418 الثالثة،: الرسالة، الطبعة مؤسسة: الناشر

  المعروف  أيوب بن  بكر أبي بن محمد  هللا عبد  العالمين، أبو  رب عن  الموقعين إعالم  - 6

  حسين  بن  مشيهور  عبيدة أبو:  وآثاره  أحاديثه  وخرج عليه  وعلق  له  قدم  الجوزية، قيم  بابن

  الجوزي  ابن  دار: أحمد، الناشير هللا عبد أحمد عمر أبو:  التخريج في  سيلمان، شيارك  آل

 .  هي 1423 األولى،: السعودية، الطبعة العربية المملكة والتوزيع، للنشر

 –مؤسيسيات عبد الكريم بن عبد هللا    الرحمونى،محمد الشيريف  الرخص الفقهية ، د.   - 7

 .م1992 تونس الطبعة الثانية،

مؤسيسية الرسيالة    وطي،، رمضيان سيعيد السيي في الشيريعة اإلسيالميةضيوابط المصيلحة   -8

 .م1973  - هي1393، 

:  بالشياطبي،المحقق  الشيهير  الغرناطي اللخمي  محمد  بن  موسيى  بن الموافقات، إبراهيم -9

  األولى  الطبعة:  عفان، الطبعة  ابن  دار:  سييلمان، الناشيير آل  حسيين بن  مشييهور  عبيدة أبو

 .  م1997 /هي1417

التعلييل وتطوراتهيا في عصييييور االجتهياد عرض وتحلييل لطريقية  تعلييل األحكيام      -10

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. ،بيشلمحمد مصطفى ، والتقليد

 بن الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر محمد:  اإلسيالمية، المؤلف  الشيريعة مقاصيد - 11 

  والشؤون  األوقاف  وزارة:  الخوجة، الناشر  ابن  الحبيب  محمد:  التونسي، المحقق  عاشور

 .، محمد طاهر بن عاشور م 2004 -  هي 1425: النشر قطر، عام اإلسالمية،

 .دون طبعة وتارير، الدار البيضاء الفاسي،ل مقاصد الشريعة ومكارمها ، عال  - 12 

دار  مقاصييد الشييريعة اإلسييالمية وعالقتها باألدلة الشييرعية، محمد سييعيد اليوبي،    -13

 م.2008، الهجرة للنشر والتوزيع

  فريق بمسييياعدة ،  عمر  الحميد  عبد مختار  أحمد المعاصيييرة، د العربية  اللغة معجم- 14

 م،. 2008 -  هي 1429 األولى،: الكتب، الطبعة عالم: عمل، الناشر

ميوقيع     -15 مين  أبيوعيبييده،  زهييير  شيييييييريين  اليكيرييم  اليقيرآن  فيي  األسيييييرة  ميعيياليم 

www/ibrary.iugaza.ps   

المرأة والعمل السييييياسييييي ، رؤية إسييييالمية ، عزت هبه رؤوف هيرندا، المعهد  - 16

 .م1995العالمى للفكر اإلسالمى ، 
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 بن محمد بن هللا  عبد بن محمد  الحاكم هللا عبد الصييييحيحين، أبو على المسييييتدرك - 17

:  البيع، تحقيق  بابن المعروف  النيسييابوري الطهماني الضييبي  الحكم  بن  ن عيم بن  حمدويه

  األولى،: بيروت، الطبعية  –  العلميية  الكتيب  دار: عطيا، النياشيييير  القيادر  عبيد مصييييطفى

 م.1990 –  1411

رة بن عيسيى  بن  محمد:  الترمذي، المؤلف سينن -  الكبير الجامع  - 18  بن  موسيى  بن  سَيو 

  الغرب دار:  معروف، الناشيير عواد  بشييار:  عيسييى، المحقق أبو الترمذي،  الضييحاك،

 م. 1998: النشر سنةبيروت،  – اإلسالمي

  الواحيد  عبيد  بن  محميد  اليدين  كميال: المؤلف  القيدير،  تح  الهميام  ابن  للكميال  القيدير  فتح- 19

 تارير. وبدون طبعة بدون: الطبعة الفكر، دار: الناشر الهمام، بابن المعروف السيواسي

 بن  مسييعود  بن بكر أبو الدين، عالء:  المؤلف الشييرائع، ترتيب  في الصيينائع  بدائع - 20

  -  هيييييييي1406  الثانية،:  الطبعة العلمية، الكتب دار:  الناشيييير الحنفي، الكاسيييياني أحمد

 .م1986

َبة. د.  أ:  وأدلته، اإلسيالمي  الفقه - 21 ،  مصيطفى بن َوه  َحي ل ي    الفقه  قسيم ورئيس  أسيتاذ الزُّ

ريعة، كل ي ة -   دمشييق بجامعة  وأصييوله  اإلسييالمي    –  سييوري ة -   الفكر دار:  الناشيير  الشيي 

ابعة.: الطبعة دمشق،  الر 

 بن  بكر أبي بن محمد:  واإلرادة، المؤلف العلم  والية ومنشييور  السييعادة دار مفتاح - 22

 بيروت. – العلمية الكتب دار: الناشر الجوزية،  قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب

  محمد:  المحقق منصيييور، أبو  الهروي،  األزهري بن أحمد بن محمد اللغة، ،تهذيب- 23

 م2001 األولى،:  الطبعة  بيروت، – العربي  التراث إحياء دار:  الناشيير مرعب،  عوض

 .43ص ،13ج

  أحمد/   مصيطفى  إبراهيم) بالقاهرة، العربية  اللغة مجمع:  المؤلف ،  الوسييط المعجم- 24

 الدعوة،. دار: الناشر ،(النجار محمد/  القادر عبد حامد/  الزيات

 المعهد  هيرندا،  رؤوف هبه  عزت  ،  إسييييالمية  رؤية ،  السييييياسييييي  والعمل المرأة - 25

 .اإلسالمى للفكر العالمى

  دار: الناشيير جغيم،  نعمان  الدكتور:  المؤلف  الشييارع، مقاصييد عن  الكشييف  طرق - 26

 م. 2014 -  هي 1435 األولى،: الطبعة األردن، والتوزيع، للنشر النفائس

. 265 ص ،13المجلد  المجلة كتاب من وغيره  رضييا، رشيييد محمد المنار،  مجلة - 27

  مختار. محمد النبأ مجلة ، والغرب اإلسالم في األسرة
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/    الدكتورة"   نقدية  دراسيية"   ووظيفتها  مفاهيمها  تغيير  أسييباب  - الغرب  في  األسييرة- 28

 م.2009 ،1ط سوريا، دمشق، الفكر، دار بدر، الطيب الشير كرار خديجة

  هالل  بن حنبل بن محمد بن أحمد  هللا  عبد أبو:  المؤلف حنبل، بن أحمد اإلمام مسيند - 29

 عبد د:  إشيراف  وآخرون، مرشيد،  عادل -   األرنؤوط شيعيب:  المحقق  الشييباني،  أسيد  بن

  -   هيييييي  1421 األولى،:  الطبعة  الرسيالة،  مؤسيسية:  الناشير التركي،  المحسين  عبد بن هللا

 م.  2001

 بن بشييير  بن  إسييحاق  بن  األشييعث  بن سييليمان  داود أبو:  المؤلف  ،  داود أبي سيينن - 30

تاني،  األزدي عمرو بن شييداد سيي  ج  :  الناشيير   الحميد، عبد الدين محيي محمد:  المحقق  السيي  

 بيروت. – صيدا العصرية، المكتبة

 أبو البخياري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن إسييييمياعييل  بن  محميد:  المؤلف  المفرد، األدب- 31

 بيروت،  – اإلسيييالمية البشيييائر  دار:  الناشييير الباقي،  عبد  فؤاد  محمد:  المحقق هللا، عبد

 م.1989 – هي1409 الثالثة،: الطبعة

  دار  اليوبي، سييعيد محمد  الشييرعية، باألدلة وعالقتها  اإلسييالمية  الشييريعة مقاصييد - 32

 .م2008 والتوزيع، للنشر الهجرة

 بالجي،  السالم عبد  د.  ،(الكالمية  بالمباحث  وتأثره)  وتجدده  الفقه  أصول  علم  تطور  - 33

 م.2010: النشر بيروت، سنة – حزم ابن دار: الناشر

 العالمية  الدار:  الناشيير الريسييوني،  د. أحمد  الشيياطبي، اإلمام  عند  المقاصييد  نظرية - 34

 م.1992 -  هي 1412 -  الثانية: الطبعة اإلسالمي، للكتاب

 المواقع االلكترونية: 

41. www/ibrary.iugaza.ps    

42. https/ eLma3had.com    

43. https//annabaa.org 
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لسفة جلسات دراسة األديان واالخالق والف-4

 واللغة واألدب:واملذاهب الفكرية 
 

 

 

 

 

 

)عناية علماء الكورد باملخطوطات العربية/ 

 الشيخ طاهر الشوشي منوذجًا(
 م. د. حمزة طاهر محمد  .أ

 الدينية/ كلية العلوم االنسانية/ جامعة دهوكقسم التربية 

hamza mohammed@uod.ac 
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 مقدمة البحث: 

 

الحمد هلل حق حمده، والصالة والسالم على من ال نبي من بعده، وعلى آله وصحبه  

 ومن سار على نهجه.

العناية بالمخطوطات وتسحيتها وتجليدها وتزيينها والتعليق عليها وتحشيتها من 

األعمال الشائعة لدى العلماء والنساخ وطلبة العلوم اإلسالمية في سالف الدهور،  

حرصاً منهم في الحفاظ على كتبهم ومقتنياتهم، وتقديمها وإخراجها بملبس أنيق  

الكتاب وتصفحه، كذلك يضفي ومشوق وغريب يعطي نكهة لطيفة على قراء ة 

عليها صفة الضبط والمتانة، وهذا ما نلمسه في آثار شيخنا طاهر الشوشي في  

جميع كتاباته، والذي ترك لنا إرثاً كبيراً من خط يده الجميل وتفننه وتقسيماته في 

ثناياها، وقد زينها وتفنن فيها بشكل بديع في الخط والتشكيالت الهندسية وتوزيعه 

ها وتعليقاتها، أو النقش والزخرفة التي جمل بها ثناياها، حيث شغف بها  لمقاطع

ملماً   كان  أنه  إلى  باإلضافة  العلمي،  تحصيله  من  األولى  دراسته  مراحل  منذ 

 بالخطوط العربية والذي أجازه فيها الخطاط القدير محمد طاهر الكردي المكي.

العقلية والنقلية، وترك إرثاً   عالوة عليها فقد كان شيخنا متضلعاً في مختلف العلوم

بين تأليف وتحقيق وتعليق ونسر، وذلك في مختلف   علمياً يفوق الخمسين كتاباً 

التخصصات والفنون العلمية، مدوناً في ثناياها مالحظات عامة وتوثيقات تاريخية  

نت مادة بحثية تتطلب دراسات ومتابعات   وسياسية بشكل ملفت، وهي بال شك كو 

 ا من اإلهمال والضياع. مستفيضة صونً 

 خطة البحث: تشكلت الدراسة من مبحثين: 

سيرته الشخصية وتحصيله العلمي، وشمل    /لشير طاهر الشوشياالمبحث األول:  

مطالب عدة، األول: التولد واالسم والنسب، الثاني: نشأته وترحاالته في تحصيل  

الخامس:   ثقافته،  تنوع  الرابع:  األساتذة،  الثالث:  واآلثار،  العلوم،  المؤلفات 

 السادس: طلبته، السابع: الوفاة.   

مطالب:  وشمل  بها،  والعناية  وتجليدها  وتسحيتها  الكتب  تزيين  الثاني:  المبحث 

األول: تضلعه في الخطوط العربية ونسخه للكتب، الثاني: االهتمام بجمالية الخط 

االتجاه بمختلف  وكتابتها  الهندسية  التشكيالت  الثالث:  الرابع: والكتابة،  ات، 

الزخرفة والنقوش المرسومة على مخطوطاته، الخامس: تجليده وتسحيته والعناية 

بمخطوطاته، السادس: تزيينه وتجميله لمخطوطاته، السابع: نماذج من توثيقاته 

 ومالحظاته، الثامن: لطائفه على مخطوطاته. 

العلماء    داعين لمؤتمركم النجاح خدمة في التعريف بالفنون اإلسالمية وخدمات

 المسلمين بتراثه وثقافته، وهللا ولي التوفيق.    
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 العلمي  تحصيله وته الشخصية سير /لشيخ طاهر الشوشياالمبحث األول: 

 نسب:ال سم والتولد واال: ولالمطلب األ

هي  1336في أواخر الحرب الكونية األولى سنة ) د الشير الشوشيه: ولتدوال

 .  ( 1) م(، في قرية شوش1917

عبد الرحمن  شير  اسمه: طاهر بن محمد الشوشي بن طاهر بن شير اإلسالم بن  

شير عبد هللا  شير  بن   بن  الدين  شير شمس  بن  محمد  شير  بن  إسالم  شير  بن 

بن األمير عزالدين بن محمد بدر بن األمير    الشير شمس الدين القطب  عزالدين بن

 .  ( 2)مبارز الدين بن األمير عيسى كك العباسي الحميدي المزوري الشوشي

نسبه: ينتسب المرحوم حسب الشهرة والتسامع إلى سي دنا الفضل بن العباس بن  

عبد المطلب، ولكنه لم يتأكد من هذه النسبة لعدم عثوره ي رغم محاوالته ي على  

يثبت ذلك، فقد أشار إلى ذلك بقوله: "سلسلة نسبنا معلومة إلى جدنا العالم دليل  

عز الدين الشوشي(، ولم أقف على تارير بن الشير    الرباني )الشير شمس الدين 

المحاولة ي سوى سلسلة إجازته   ي بالرغم من كثرة  حياته وال على سلسلة نسبه 

 .  ( 3)ألنطاكي"التصوفية التي أول أساتذته الشير أحمد القصيري ا

: النقاء والجمال والطهر، يقال: )شوشتى( أي: النظيف قواميسهي تعني في الو

المحيط القاموس  صاحب  أكدها  وكما  في    ،( 4) المغسول،  البكري  قول  ويؤي دها 

 : يينظر: الفيروزآباد  معجمه: أنها بالفارسية تعني: الجيد، وشوشتر: أي األجود

قرب  ( 5)(2/620،  0201  :خالد)سندي،  ،  (276/ 2،  1933 بالضم:  ، وشوش 

مان والحبحب  جزيرة ابن عمر وقلعة شرقي دجلة الموصل، وإليها ينسب حبُّ الرُّ

 .  ( 6) الفيروزئابادي) :كما وصفها

كم(،  20تقع غربي بلدة عقرة التابعة لمحافظة دهوك في كردستان العراق بنحو )و

الحميدية، من أعمال الموصل، قيل: وهي: "قلعة عظيمة عالية جداً قرب عقر  

   .( ٧)هي أعلى من العقر ولكنها في القدر دونها"

 

 
، و: 46، ص2021ييييييي ينظر: الشييوشييي، بهدينان في مذكرات الشييير طاهر الشييوشييي:   (1)

 .87، ص1993دوسكي، تحسين، تارير األدب الكردي: 

هييي، 1295ييي ينظر: المخطوط بخط السيد سليمان بن حاج داود الحسني الشوشي، في سنة:   (2)

، السيييلفي،  18، ص2012، الشيييوشيييي، كولزار: 507، ص1980ئاميَدي، هوزانفانيَت كورد:

 .252، ص2008حمدي، وتحسين دوسكي، معجم شعراء الكرد: 

وينظر: الشيوشيي،   ، 38يييييي )الشيوشيي، بهدينان في مذكرات الشيير طاهر الشيوشيي، ص  (3)

 .18كولزار، ص

 .2/620(، 2010، و: سندي، خالد: )2/276(، 1933ي ينظر: الفيروزآبادي: ) (4)

 .3/378، و3/767هي(، 1403ي ينظر: البكري، المسالك والممالك: ) (5)

 .2/276ي القاموس المحيط:   (6)

 .5/307ي الحموي، ياقوت، معجم البلدان: د/ت،   (7)
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 :  علومتحصيل الترحاالته في : نشأته ونيالمطلب الثا

كردستان، وكبقية  مساجد ومدارس  تجولوا في  واصل مسيرة أجداده العلماء الذين  

بقراءة القرآن الكريم لدى والده )الشير محمد(،   مستهالً   في قريته شوشأقرانه بدأ  

وببعض الكتب األولية في قواعد اإلمالء والفقه والنحو والصرف والعقيدة لدى 

قرة، ثم واصل مسيرته لع)الشير ممدوح الشوشي(، ثم جال في القرى المجاورة  

 .  ( 1)العلمية في أطراف ونواحي دهوك

  اها قرومعارفه من مساجدها    ستشرفوأ  أربيل و)كويسنجق(،توجه إلى نواحي  ثم  

   .( 2) ووصل )جلديان( بنواحي )شنو( في كردستان إيران

وقد ظهر نبوغه وحبه وصبره لجمع العلم والمعارف اإلسالمية، وقد أكب عليها 

الواسع، وإبداعاته وتفننه  كان لهم الفضل الكبير في ثقافته    كبارعلماء    في خدمة

ية في مسجد الدباغ في أربيل من المال عبد هللا إلى أن حصل على إجازته العلم

الذيالبيتواتي  ،  ( سنة  سنة  1891هي  1309ولد  والده  أجازه  زيوة،  بقرية  م( 

م( قام باإلمامة والتدريس في مدرسة والده بمسجد الحاج عبد القادر الدباغ 1921)

نشط  والذي وصفه بالطالب الذكي ال( طالباً،  125بأربيل، عالم عامل فاضل أجاز ) 

 .  ( 3) من بين من أجازهم من الطلبة

 

 ة ساتذاأل: ثالثالمطلب ال

االته الكثيرة في مساجد كردستان، وبغية تنويع مصادر معارفه قصد  لتجونتيجة  

علماء كبار كان لهم بصمات بارزة في رفد الحركة العلمية والثقافية في المنطقة، 

 نذكر منهم: وكان لهم التأثير البالغ على مداركه، 

والده )شير محمد طاهر الشوشي(، و)شير ممدوح بن عبد الوهاب الشوشي(، 

مح )مال  و)مال  العقراوي(،  يونس  بمد  بن  الدين  شمس  و)مال  كاداني(،  ير 

حمزة   و)مال  حسين  الالشوشي(،  و)مال  هوستاني(،  أحمد  و)مال  خاني(، 

 مارينسي(، و)مال عمر بن سيدى السورجي(، و)هيبة هللا أفندي( مفتي عقرة. 

  كذلك جال في نوحي أربيل وقصد علماءها الكبار منهم: )مال عبد العزيز بن كاك

ى(، و)مال عبد المجيد  مصطفى(، و)مال عبد العزيز هيراني(، و)مال طه كور 

انكى(، و)مال معصوم كويي(، و)مال أبوبكر كويي(،  بهرتلي(، و)مال صالح كوز

 . (4)مجيزه في نيل اإلجازة العلمية )مال عبد هللا البيتواتي( في أربيلالسيما و

 
 .29ي، كولزار، صي ينظر: الشوش (1)

 .83، ص1969ي ينظر: الدهوكي، فضالء بهدينان:   (2)

، و: شيوشيي، كولزار، 285(، ص2001يييييي ينظر: فرهادي، االكليل في محاسين أربيل: ) (3)

 .32ص

، وينظر: الشيوشيي،  17يييييي )الشيوشيي، بهدينان في مذكرات الشيير طاهر الشيوشيي، ص  (4)

 .31كولزار، ص
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زمان )مال سعيد النورسي( أستاذاً ويعد كذلك الداعية اإلسالمي المشهور بديع ال

 م(.1933له، بعدما قبله النورسي ضمن )طلبة النور( في حدود العام )

الخط    في  له  أستاذاً  المكي(  الكردي  طاهر  )محمد  الكبير  الخطاط  يعد  وكذلك 

العربي، بعدما أرسل له الشوشي نماذج من خطوطه، فبعث له الكردي إجازة في  

 . (1)م(1946  هي6136الخطوط العربية سنة )

 ثقافتهتنوع : رابعالمطلب ال

بما أنه تربى في أجواء علمية وأن أجداده نبغوا في فنونها وفي قرض الشعر،  

الشوشي( قيامهم  وكذلك   القطب  الدين  )شمس  الكبير  جدهم  تكية  إدارة  في 

والمطالعة  والمتابعة  بالتحقيق  العلمي  طلبه  بداية  منذ  ولشغفه  ومدرستها، 

كان أديباً وشاعراً في األدبين العربي والكردي وله نظم فيهما، وله ، "فالمستمرة

الخلفاء  الرسول األعظم )ص(، ومدح  ديوان شعر بالكردية مخطوط في سيرة 

 .  ( 2) الراشدين )رض("

ً خارق  اً تولد لديه ذكاء ً وقلم  ا ل، وقد وظف نفسه في  مل  وصبراً واسعاً دون  سياالً   ا

لعلمية والتعليق عليها أحياناً، فال تكاد تخلو كتاباته من الهوامش استنساخ الرسائل ا

 والتعليقات. 

س المرحوم جل  حياته ي رغم مرضه األليم الذي ألزمه الفراش أكثر من ثمان   كر 

بربه عن ) لقياه  لحين  الكتب 45سنوات  والتعليم ونسر  العلم  في خدمة  ي  ( سنة 

 لمين. واإلرشاد بين الناس وقهر الظلم ورد الظا

حباه هللا بذاكرة قوية وأفق واسع وحب كبير في تلك العلوم، فاضطلع فيها وأخذ 

يعلق ويزيد عليها، حيث قلما نجد له كتاباً دون أن يهمش عليه ودون أن يضع  

لمساته اللطيفة عليها، وينجلي ذلك من خالل تعابيره وتعليقاته التي تدل على سعة  

ولذلك وصفه مجيزه البيتواتي بقوله: من خالل  علمه وسيالن قلمه وفكره الواسع،  

الي )  العلمية التي فاقت  ( إجازة، وأني  160مجمل تدريسي ومناولتي لشجازات 

وذكاًء، واخترت من  الطلبة إخالصاً وحرصاً  أكثر  اثنين من  بينهم  اخترت من 

   . ( 3) بينهما الشير الشوشي، ليكون أكثر من أعجبت به ونال ثقتي

شباباه  شغف  كذلك   ريعان  الشعر منذ  من  قصائد  على  واطلع  وقرضه  بالشعر 

تأثر  قد  فيهما، والشعر  قرظ  ي   ، ولم تمضي وقت كبير وقد رأيناهالعربي والفارسي

، وقد بدى  ( 4) بملحمة )مم وزين( للشاعر الكردي الكبير )مال أحمد خاني(  كثيراً 

 
 .32ي المصدر األول نفسه، وينظر: شوشي، كولزار، ص (1)

 .184، ص1969ي العباسي، إمارة بهدينان العباسية: ) (2)

ييييييي هذه المعلومة أفادني بها نجل المجيز المرحوم المال فائز بن مال عبد هللا البيتواتي، في  (3)

 م.5/5/1989جامع الحاج عبد القادر الدباغ في أربيل في: 

ز(، بدأ بالدراسيية في مسيياجد بايزيد، ثم قصييد أورفا 1651ك  1061عام: ) ييييييي الذي ولد (4)

وخالت وبيدليس وجزير وبيادينيان، ونيال اإلجيازة العلميية في بوتيان، ليه شييييعر جمييل دعيا فييه إلى 

توحد األمة الكردية، له )مم وزين( و)عقيدة اإليمان( و)نوبهارا بجوكان( و)ديوان شيعر(، توفي 
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وكذلك من ،  من حيث الوزن وقافيته المثنوية  في مؤلفه )رياض النور(تأثره به  

 خالل ترتيب مقدمته وتصنيف موضوعاته.  

، وكتب  ( 1)ثم بدأ بدراسة وتحقيق ديوان الشاعر الكردي الكبير )مال أحمد جزيري(

الثانية عند صاحب    تيهطريق القاهرة بغية طبعه، وت   فيا  كلتاهم  فقدمنه نسختين لت

 وكرياني(. مطبعة كردستان في أربيل )كيو م

أن ال يذهب جهده هباًء، إذ قام أحد رفقائه بنسر نسخة منه    ت إرادة هللا وقد شاء

تحسين   األستاذ  قبل  ديوانه من  وتحقيق  في طبع  نسخة جد مهمة  لتصبح  لنفسه 

  .( 2) دوسكي

س ثالث من قصائد يخم بت  قام  الشعرية  تهقدرته يف إظهار ثقافومن فرط ملكته يف قرظ الشعر و 
  . اجلزيري

الفارسية، واتضح   أو  العربية  أو  بالكردية  الشعر سواًء  قرض  في  قدرته  كذلك 

نظمه  وظهر   في  التأثير  اإلسالملهذا  وصدر  )ص(  الرسول  السنة    سيرة  إلى 

لشير معروف النودهي  األرجوزة  وشرحه  ، وكذا في نظمه  الخامسة من الهجرة

العروض  البرزنجي )الذي  ،  في  عام:  وتو1752ولد  عام:  م،  في  1838في  م( 

ينتمي   والفارسية،  العربية  باللغة  عديدة  مؤلفات  له  كبير  عالم  السليمانية،  مدينة 

   .( 3) لعشيرة بابان

وكان أديباً وشاعراً بالعربية والكردية والفارسية وله نظم فيها، لكنه اختص بنفسه  

هو في نظم سيرة الرسول محمد )ص( وصدر اإلسالم ومدح الخلفاء الراشدين، و

طبع الجزء   وقدولزار( وقد سماه بالعربية )رياض النور(،  كالمسمى بالكردية )

( على نفقة األمانة العامة للثقافة والشباب في أربيل، ثم  1987األول منه عام ) 

 ( على نفقة اتحاد الكتاب الكرد في دهوك. 2012طبع ثانية عام )

 واآلثار  مؤلفاتالس: خامالمطلب ال

 مؤلفاته المطبوعة:أوالً: 

 ولزار:  كـ رياض النورـ 1

 
، 15(، ص2007نظر: محمد علي، أنور، أحمد الخاني وفلسفته: )م(، ي1706هييييي  1119عام )

، و: زكي، محمد 85(، ص2008السييلفي، حمدي، وتحسييين دوسييكي، معجم الشييعراء الكرد، )

، و: فندي، من ينابيع الشييييعر الكردي الكالسيييييكي،  98أمين، مشيييياهير الكرد وكردسييييتان، ل

 .75(، ص2004)

هيي(، من  1050هيي( وتوفي في )975اء الكرد، ولد عام )يي بن مال محمد البوتاني، شير األدب (1)

أبرز رموز التصيوف الشيعري، ديوانه الشيعري يدل على علمه الواسيع وفكره الفلسيفي باإليمان  

، 61باهلل والعقيدة اإلسيالمية، ينظر: السيلفي، حمدي وتحسيين دوسيكي، معجم الشيعراء الكرد، ص

د، مطبعية المجمع العلمي الكردي، بغيداد،  و: ئيامييدي، صيييييادق بهياء اليدين، هوزانفيانييت كور

 .25(، ص1980)

 .2/89ي ينظر: دوسكي، تحسين، مدخل لدراسة األدب الكردي:  (2)

، زكي، محمد أمين، مشاهير 15يييي ينظر: الخال، محمد، شير معروف النودهي، د/ت، ص (3)

 .444الكرد وكردستان، ص 
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ي األمانة العامة للثقافة والشباب، )مطبعة التربية في أربيل  1طبع مرتين: قام به: 

ي اتحاد األدباء والكتاب الكورد في دهوك، )مطبعة هاوار، دهوك: 2(،  1987سنة  

الرسو2012 الشمالية عن سيرة  الكرمانجية  بالكردية  ل م(، وهو كتاب شعري 

)ص( وأحداث صدر اإلسالم إلى السنة الخامسة من الهجرة، قسم المؤلف كتابه 

إلى رياض ثم إلى زهرات، وأهدى كتابه إلى طالب النور كونه واحد من ذلك 

 المسلك، 

(  603( ألف بيت، ويقع مخطوطته األصلية في )14)  المنظومة قريباً منحوي  تو 

شبه وهي قريبة ال،  شهاد بذلك النصلشست، اعتمد فيه على آيات وأحاديث  اتصفح

لملحمة الشعرية )مم وزين( للشاعر الكردي الكبير )مال أحمد  لفي نظمه وحبكه  

 الخاني(.

 ت، شعر كردي:  ه ند وشيربه ـ 2   

وهي نصائح شعرية مستنبطة من اآليات واألحاديث وأقوال الحكماء، طبع في     

قه وإعداده للطبع، يتضمن (، وقمت بشرحه وتحقي 1997)مطبعة خبات، دهوك:  

نحواً من ألف بيت، في مواضيع توجيهية ونصائحية مختلفة، وهو أشبه ما يكون  

 . ( 1)بديوان اإلمام الشافعي

مذكرات الشيخ طاهر الشوشي، محقق بعنوان: )بهدينان في مذكرات الشيخ ـ  3

 طاهر الشوشي(. 

وهو مكون من خمسة أقسام: السيرة الذاتية ثم التوارير التي سجلها جده األكبر  

الشير إسالم الشوشي عن حوادث ووفيات إمارة بهدينان، ثم القسم الذي كتبه هو  

المنظوم   الشعر  العلوم، ثم يأتي  العامة وترحاالته في تحصيل  بنفسه عن حياته 

شفى التويثة ببغداد، أضيف إليه بالكردية والذي وصف فيه أحواله وأحوال مست

التي مرت بها   القاسية  الظروف  إثر  القسم األخير أحوال عائلته بعد وفاته،  في 

 ( سنة  أيلول  ثورة  بعد  تلك 1961المنطقة  على  بمالحظاته  ومعلقاً  مشيراً   ،)

الحوادث االجتماعية والسياسية والعسكرية والتاريخية التي  عاصرها أو سمع 

 . ( 2) بها

 

 ً  : مؤلفات تحت الطبعثانيا

كردي:4 شعر  )ص(  الرسول  معجزات  كتابه   ـ  من  جزء  األصل  في  الكتاب 

موضوعه،   خصوصية  بحكم  مستقل  كتاب  في  جزأته  لكني  النور(،  )رياض 

 ويحوي أكثر من ألف بيت، وقد تكفلت جامعة زاخو بطبعه. 

ة  حررها في سن  ـ )المنتخب في ذكرن ميالد سيدنا محمد فخر العجم والعرب(:5

 ( صفحة.38ويقع في ) ،هي1371

م(،  1951هي  25/3/1371كتبها في: )  ـ ذكرن ميالد رسول هللا محمد )ص(:6

 ( صفحة.32ويقع في )

 
 .13ي شوشي، به ند وشيره ت، ص(1)

 .21ي ينظر: الشوشي، بهدينان في مذكرات الشير طاهر الشوشي، ص(2)
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  ، ( من درر وأقوال النورسي183اقتطف الشوشي )  ـ من حكميات النورسي:7

 نها في نهاية مجموعة رسائله المسمى )عصا موسى(دو  وقد  رسائل له،  (  18من )

الجميل   بخطه  كتبها  لها وأنا  هي،  1374/ 1/2في:  والتي  عناوين  بوضع  قمت 

  .وشرحها تسهيالً للقارئ

من حكمياته التي اقتطفها وجمعها ابن أخيه )مال حكمة  (  151إليها )  تأضفثم  

هي(، والتي ترجمها شقيق  1339عبد الرحمن( من ثمانية كتب له والمطبوعة عام )

نها الشوشي في نهاية مجموعالمؤلف )مال عبد المجيد( إ ة  لى العربية، والتي دو 

، لتصبح كلها كتاباً  هي19/2/1372بتارير:    ، وقد كتبها)ذرات(  رسائله المسماة

 .( 1)واحداً 

الشرح8 النودهي  ـ  معروف  الشيخ  أرجوزة  على  سنة  :  المنظوم  في  نظمه 

يزل  1364) لم  وهو  والقافية،  العروض  علم  في  دروساً  أخذه  بعد  طالباً  هي(، 

( بيت شعري، وأضاف إليه موضوعاً آخر في )فن القافية(،  537للعلوم، يقع في )

( في  )101ويقع  مجموعه  ليصبح  شعري،  بيت  بوضع 638(  وقمت  بيتاً،   )

 .( 2)دراستين عن سيرة الناظم والشارح الذاتية والعلمية استعداداً لتحقيقه

 ثالثاً: الكتب المحققة 

وهو يقع في  )إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز(:  ـ تفسير النورسي المسمى:  9

، السيما الكلمات  والتعليق عليه  بتحقيقه وحل رموزهالشوشي  ( صفحة، قام  506)

  ، إحسان الصالحي التفسير األستاذ  على محقق    ت فات  التيالشائعة في الكردية، و

، وجعلها نسخة ى نسخة الشوشي المحققة ورمز لها بحرف )ش( اعتمد علرغم أنه  

(،  1994)مطبعة النسل، دار سوزلر، استانبول:  في    ه وطبعهمعتمدة في تحقيق

  وقد ألحق به ( صفحة،  127مضيفاً إليه مقتطفات واستدراكات من رسائله في )

الذاتية   النورسي  في )وسيرة  القادر(  ( صفحة، وقد  13التي كتبها )عيسى عبد 

 . ( 3)هي(1379( يوماً سنة )33كتبها الشوشي بخطه الجميل في غضون )

قام الشوشي بكتابة ديوان الجزيري  :  ( 4) ـ تحقيق ديوان الشيخ أحمد الجزيري 10

لت نسختين  منه  في  فقدوكتب  عند    األولى  والثانية  طبعه،  بغية  القاهرة  طريق 

الذي ادعى أنها احترقت   ( 5) طبعة كردستان في أربيل )كيو موكرياني( صاحب م

 
 .23ي ينظر: الشوشي، بهدينان في مذكرات الشير طاهر الشوشي، ص(1)

 .22ي المصدر نفسه، ص(2)

 ي المصدر نفسه.(3)

م(، سيلك 1567هييييي  975ييييي وهو العالم الكبير: مال أحمد بن مال محمد البوتاني، ولد عام )(4)

ونال اإلجازة العلمية، شييياعر من الطراز األول، له ديوان شيييعر كبير، تم شيييرحها طلب العلم  

م(. ينظر:  1640هييييي1050بلغات عديدة، قام الكثير من الشيعراء بتخميس أشيعاره، توفي سينة )

 .35، فندى، من ينابيع الشعر الكردي، ص  63دوسكي، معجم شعراء الكرد، ص

طبعة في أربيل، له الفضل األول في طبع مئات م(، صاحب أول م1904ييي وهو من مواليد )(5)

توفي في ) ألف حوالي عشييييرين كتييابيياً،  الكردييية،  م(، ينظر:  24/7/1977الكتييب والمجالت 
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نسخة بكتابة    ه ق، إذ قام أحد رفا حياً جهده    يظلوقد شاء القدر أن  ضمن مطبعته،  

( سنة  لنفسه  )خولَى(1949منه  قرية  في  وتعليق    ( 1)م(  تحقيق  من  احتوى  بما 

حقيق ديوانه من  ة في طبع وتمهم    جد  فريدة و، لتصبح نسخة  وتصويب وزخرفة

   .( 2)دوسكيابراهيم قبل األستاذ تحسين 

ـ له شروح وتعليقات على كتاب )فرائض المنهج( ألبي زكريا األنصاري:  11

وهو مخطوط بخط يده، ويعد إحدى روائعه الخطية الذي بالغ في حسنه وترتيبه  

الثمانية،   والتفنن فيه من ناحية الزخرفة والهندسة الجمالية والكتابة باالتجاهات 

عقرة، والبقية بلدة    يصفحة(، وقد كتب غالبه في قرية باشقال شرق142ويقع في )

 . ( 3) (م1942و 1939ل بين السنوات )يكتبه في إرب

نة من ))الجامع الصغير(  أحاديثتعليقات وشروحات على ـ 12 ( 10031المكو 

 . ( 4) لشمام السيوطي ،حديث

 رابعاً: الكتب المستنسخة 

( صفحة، كتبها 542يقع في ): ـ مجموعة رسائل النورسي المسمى )ذرات(13

رسائل  هي( بخط جميل وتفنن بارع، وتضمن أربعة عشر رسالة من 1373سنة )

 النور، وضع لها عناوين بارزة.

( صفحة،  503يقع في ) :  ـ مجموعة رسائل النور المسمى )عصا موسى( 14

هي(، وتضمن فيها رسائل كثيرة من رسائل 1373كتبها بخطه الجميل في سنة )

 النور، وقام بتحقيق وشرح بعض الكلمات.

ر ألجل نفسه، وذلك  قام الشير طاهر باستنساخ ما يقارب من أربعين كتاباً آخـ  15

 بخطه وتفننه الباهر، وقام كذلك بتسحيتها وتجليدها وتزيينها وزخرفتها وتوثيقها.

التي تقرأ بمناسبة مولد الرسول الكريم   ـ كتب واستنسخ العديد من الموالد16

 .( 5) )ص( لنفسه وألصدقائه، بخطه الجميل

 خامساً: نظم الشعر 

السيكي الكردي )الشيخ أحمد الجزيري(،  ـ خم س ثالثاً من قصائد الشاعر الك17

ينظر:   به.  بتأثره  يوحي  الكردي، )وذلك  الكالسيكي  الشعر  ينابيع  من  فندي، 

 نشرها السيد )محسن دوسكي( في (، 231ص: 2004)

 
، نريمان، مصيطفى، ببلوغرافياي  563(، ص2006صيويركي، معجم أعالم الكرد، سيليمانية: )

 .52(، ص 1988كتيَبي كوردي، )

 ضاء عقرة.ي في ناحية السورجية جنوب شرق ق(1)

 .2/89ي ينظر: دوسكي، تحسين، مدخل لدراسة األدب الكردي:  (2)

يييييي الكتاب مسييتنسيير بخط الشييير طاهر الشييوشييي، وقد كتبه بقلم القصييب وبالحبر األسييود  (3)

 واألحمر، وهو محفوظ في مكتبة الدكتور حمزة الشوشي.

، وهو محفوظ هييي( في جزءين، قام الشوشي بشرح غموضها1352ييي الكتاب مطبوع سنة )(4)

 في مكتبة الدكتور حمزة الشوشي.

 .24و23ي الشوشي، بهدينان في مذكرات الشير طاهر الشوشي، ص(5)
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دلى(،   )موما  بعنوان  البديعيات  من  أروع  وهي  القصيدة  نظمه  وأدق  من  ما 

ويتضمن المعالم    ق شكل كتابتها،، ويتطلب لدى قراءتها االلتفاف عليها وفالشوشي

 اآلتية: 

   .من عشرة أوراقمكونة هي على شكل وردة ي 1

 وتقرأ عكساً. صدر البيت باللغة الكردية والعجز بالعربيةي 2

  .حرف )ل(هو ة يالوردالقصيدة مركز ي 3

   معكوساً. وبه ينتهي العجز العربي ،به يبدأ الصدر الكرديي 4

ثالثة حروف أخرى بين الكردية والعربية لتشكل بداية )ل( مع  حرف  يشترك  ي  5

 ً  .للكردية ونهاية للعربية لكن معكوسا

يبدأ بهما العجز العربي، وهكذا ليشترك الحرفان األخيران من الصدر الكردي  ي  6

 .  ( 1) في جميع األبيات

األ:  18 من  العديد  الشعريةله  النبوي    بيات  والمولد  أساتذته  في  بمدح  وكذلك 

 ومسائل أخرى، باللغات الكردية والعربية والفارسية.التعريف بتفسير النورسي 

له قصيدة وصفية من أربعين بيتاً باللهجة السورانية، في مدح خانقاه الشير ـ  19

 . ( 2)مصطفى في أربيل، لكنها مفقودة اآلخر

اسبة رقوده في مستشفى التويثة ببغداد، مبيناً  له مجموعة أبيات بالكردية بمنـ 20

 .( 3)فيها كمية العالج والحبوب واألبر التي أخذها كدواء لمرضه العضال

 ـ مجموعة الخطب المنبرية: 21

ي ترك خطباً كثيرة وهي بخطه الجميل، وقام بترقيمها وتوثيقها بالتارير الهجري، 

 وهي على مجموعتين:

األولى:   ألالمجموعة  طاهر كتبها  محمد  مال  المرحوم  وهو:  عقرة  خطباء  حد 

 هي(. 1370و  1368العقري، وهي عشر خطب، ويعود تارير كتابتها بين )

كتبها لنفسه، وهي كذلك معنونة ومرقمة وتصل أعدادها نحو ـ المجموعة الثانية:  

هي(، 1372يي    1370المئة، وبعضها مفقودة، ويعود تارير كتابتها إلى سنوات )

 .( 4) وينها كاآلتي وحسب تسلسلها ما عدا المفقودةوجاءت عنا

 نال إجازة الخط العربي من الخطاط المشهور )محمد طاهر الكردي المكي(،ـ  22

سنة  الخط  إجازة  نال  العلوم،  لتحصيل  القاهرة  قصد  الشهير،  والخطاط  العالم 

 
(، فندي، من ينابيع  1989( سينة: )124ييييي ينظر: دوسيكي، مجلة روشينبيري نوَى، العدد: )(1)

 .234الشعر الكالسيكي الكردي، ص

(،  86اتحاد األدباء الكرد، دهوك، العدد )  يييي دراسة وتقديم: د. حمزة الشوشي، مجلة به يف، (2)

 .72ص

 .25ي الشوشي، بهدينان في مذكرات الشير طاهر الشوشي، ص(3)

 .25ي الشوشي، بهدينان في مذكرات الشير طاهر الشوشي، ص(4)



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

403 

 

م(، أصبح مدرساً في مدرسة الفالح بمكة المكرمة، له مؤلفات عديدة في 1930)

  .( 1)م(1973الخط وآدابه، توفي في مكة سنة ) 

وضع جدوالً للصالة لجميع األوقات في اليوم وفي السنة كاملة، ووضع لها  ـ23

 شرحا عن كيفية استعماله.

اليدوية األخرى، منها جمعه ألكثر من  ـ  24 النشاطات واألعمال  العديد من  له 

 ( نوع لبذور الورد المختلفة وحفظها في علب الشخاط.60)

 ته  طلب:  سادسالمطلب ال

ثم في عقرة نفسها توافد عليه  )عقرة( في غرب وخالل تواجده في قرية )سيسنا( 

العلوم اإلسالمية من بقاع مختلف العراق، رغبة  العديد من طلبة  ة من كردستان 

منهم في كسب العلوم لديه بعدما ذاع صيته في علمه وجد يته وتقواه وخلقه الرفيع،  

 . ( 2)وكذلك رغبة منهم في تعليم قواعد الخط

 ة وفا ال: سابعالمطلب ال  

رغم قصر عمره الذي لم يبلغ الخامسة واألربعين سنة، فقد قاسى في فترة شبابه 

الدراسي الكثير من الغصص والنكبات، والقى مشاكل أبرزها انقطاعه وتحصيله  

عن الدراسة لسبعة أشهر بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية اإللزامية في الموصل،  

 رغم كونه كان معيالً لوالده المعوق، وذلك بإخبار مغرض عليه.

ذ شبابه، ثم لكن األمر األكثر تأثيراً على حياة الشير هو إصابته بمرض التيفو من

والمستشفى   عقرة  مستشفيات  مراجعة  على  أجبره  مما  السل،  بمرض  إصابته 

الصدري في الموصل ومستشفى التويثة ببغداد، والمكوث فيها لما يقارب الثمان  

هي(، الموافق: 1382رجب سنة:    15سنوات، توفي على إثرها في يوم الجمعة )

مقبرة ج23/12/1961 وفي  رأسه  في مسقط  ودفن  الكبير  م(،  شير شمس  )ده 

 . ( 3)في قرية شوش الشوشي( الدين

 
، بعد إرسياله نماذج من  381(، ص1939يييييي ينظر: الكردي، تارير الخط العربي وآدابه، )(1)

 .36زار، صخط يده، و: الشوشي، كول

 .33ي ينظر: الشوشي، كولزار، ص(2)

 .89، و: دوسكي، المدخل لدراسة األدب الكردي، ص48ي ينظر: الشوشي، كولزار، ص(3)
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الشوشي طاهر  الشيخ  الثاني:  اإلسالمية    المبحث  بالمخطوطات  وعنايته 

 وتزيينها وتسحيتها وتجليدها وتوثيق المعلومات، ويشمل المطالب اآلتية: 

ونحاول هنا دراسة آثار الشير الشوشي ومحاوالته في العناية بالمخطوطات من  

تجليدها وتسحيتها وتزيينها وتوثيقها وعرض نماذج من أعماله في تلك التوثيقات  

 الفنية.
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 المطلب األول: تضلعه في الخطوط العربية 

في  ال والتفنن تضلع  العربية  الخطوط 

فيها وحسن الخط واإلمالء من األمور  

في  المساجد  طلبة  لدى  الشائعة 

  وط الخط  الشيرهوى  استفقد  كردستان،  

س    ةالعربي في  فيها  وتمر  ولهفة  بجد 

األولى  المراحل  منذ  وقواعدها  فنونها 

الدل  هتحصيلفي   وأخذ لعلوم  ينية،  

يتدرب على تحسين خطه بهمة شخصية 

خصص أو تودون االعتماد على أستاذ م

اشتراك في دورة تدريبية كما في يومنا  

نسر الكتب المنهجية  وذلك بهدف  هذا،  

كان لنفسه أو ألصدقائه من الطلبة حيث  

للكتاب المخطوط طعماً شيقاً وإبداعاً في  

 .آنذاك ندرة الكتب المطبوعةالكتابة والتفنن فيها، باإلضافة إلى 

 

دهوك وأربيل ومدارس محافظتي فنراه وهو لم يزل بعد طالباً يتجول في مساجد 

تقان وجمالية فائقة، ونراه كذلك يكتب لوحات خطية  إكتبه ويتفنن فيها ب  سط روهو ي

وكتباً بكاملها ألصدقائه، والسيما كتب موالد الرسول )ص(، وما نرى من آثاره 

والزخرفة  في الخط    هتفننولتي تفوق الخمسين كتاباً ينجلي بوضوح شغفه  وكتاباته ا

   .( 1) اواإلبداع فيه

بعث   العربية  الخطوط  قواعد  اتقانه  وبعد 

بنماذج من خط يده للخطاط الكبير )محمد  

طاهر الكردي المكي(، وبدوره أجازه في 

جميع أنواع الخط العربي وبعث له إجازته  

مني   طلب  فلقد  )وبعد:  فيها:  يقول  التي 

حضرة المحترم مال محمد طاهر الشوشي 

فن   في  أجيزه  أن  بالعراق  اربيل  بمدينة 

يده، ال كتابة  من  إلي   وبعث  العربي  خط 

التقدم   له  ويرجى  لذلك  أهالً  فرأيته 

والفالح، فكتبت له هذه اإلجازة......، كتبه  

محمد طاهر بن عبد القادر الكردي بمكة 

 .  ( 2)هي(1366المشرفة عام 

 
 .17ي ينظر: الشوشي، طاهر، بهدينان في مذكرات الشير طاهر الشوشي، ص(1)

 .85ي المصدر نفسه، ص(2)
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 والكتابة عليه:  : عنايته وتزيينه لمخطوطاتهنيمطلب الثاال

وتسحيتها   وتزيينها  وزخرفتها  ونسخها  كتابتها  حيث  من  بالمخطوطات  العناية 

وتجليدها وتحصينها من التلف من األمور التي اهتمت بها علماؤنا األجالء في 

ليتجنبه  الحبر  في  السم  كان يضع  النساخ من  هناك من  أن  الدهر، حتى  سالف 

يراً منهم لفضل العلم  الحشرات التي تؤثر في كتابة المخطوطات، وذلك كله تقد

في  وتضحياتهم  نصبهم  ومدى  الجليلة  اآلثار  تلك  لمكانة  منهم  وحباً  ونشره، 

  ا ينهزيوت  ابترتيبه   ونيقومكانوا  بل  إعدادها،  

أيسر دوم  تل  اوالعناية به أبعد، وتكون  ألمد 

، وليسعد يامعلى مر األاقتناًء وأسهل إفادة  

ي ناله من كان سبباً فيجزاًء  بتناوله و  هقارئ

 .  ( 1)إخراجه، كما نراه في الصورة

تلك   على  شيخنا  عكف  الحب  وبهذا 

نتاج بها  وزين  منه ه  الخصوصية  اهتماماً 

بتلك اآلثار العلمية، وكما هو دأبه لم يكتف  

عليها   زاد  بل  فقط  ً تنسيقبذلك  وزخرفة   ا

توثيقاً   وكذلك  نقوالته،  توزيع  في  وجمالية 

كتابة في  وكذلك  المقتبسة  النصوص   لتلك 

  آيات أو مقاطع من الشعر بخطه الجميل.

كتبه   غالبية  في  المخطوطة فنراه 

ى للكتاب، ثم يقوم ب المطبوعة يقوم بو وتحصينها    تسحيتهاوضع غالف جديد مقو 

الصقة على طرفها أو ذهبية  ملونة    اً ضع أرقامليدوم أطول فترة من الزمن، ثم ي

ءة  المشاهد بكتابة عنوان الكتاب على طرفه األعلى،  ، ويقوم كذلك  للكتب المجز 

عليها الحروف  كتاب    ،( 2)ووضع  على  نجدها  المحيط)كما  و)مغني  القاموس   )

أشكال  ، كما يقوم بتزيين بعضها بالمحتاج( و)الفقه على المذاهب األربعة( وغيرها

 زواياها.  علىالملون  اللماع نقوش من الورق و

  

 
م(،  1935) 3يييييي الصييورة الخارجية والسييفلية لكتاب )القاموس المحيط( للفيروزئابادي، ط(1)

 ج.4

م(، أربعة 1935،  3يييييييي الصييييورة لكتاب )القاموس المحيط( للفيروزئابادي من فوق، )ط(2)

 أجزاء.
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 المخطوطات وتجليدها المطلب الثالث: تسحية 

أو  المطبوعة  الكتب  حفظ  في  منه  وحرصاً 

صفحاتها   تهري  من  منعاً  يده  بخط  المخطوطة 

وتزيينه   الكتاب  جمالية  وبهدف  وتلفها،  وتفككها 

 .تسحيةبشكل مترابط كان يقوم بعمل ال

الكردية    وهي في  وهي  ( 1)بند(  )جزيالمسمى   ،

تقوم على ربط عملية حرفية فنية ال يتقنها الكثير،  

صفحات المخطوط بالغالف بواسطة خيوط ملونة 

لهذه  دقيقة  عقود  بعمل  وذلك  )سانتين(،  ى:  تسم 

متشابك   شكل  وذلك  الكتاب،  جهتي  من  الخيوط 

ومترابط يأمن تلف الكتاب وتداعي تناوله وتصف حه أثناء تداوله، باإلضافة إلى  

 . اعطاءها جمالية تناسب الكتاب

 

 خرفة والتزيينالمطلب الرابع: الز

مخطوطاتهم   وتزيين  كتبهم  زخرفة  قديماً  العلماء  بها  اعتنى  التي  األمور  ومن 

يعطي   وأنيق  لطيف  بشكل  األثر  ليخرج 

نكهة تفتح بها النفس، وشيخنا لفت انتباهنا  

وترك لنا في هذا المجال إبداعات وصوراً  

مغاير،   بشكل  مزينة  خطية  ولوحات  فنية 

بدافع   ذلك  وإيصال  كل  نفسه  عن  الترفيه 

كان  ولعله  قارئه،  إلى  والبهجة  السرور 

الثقافية  الساحة  إعالم  خالله  من  يهدف 

بقدرات العلماء المسلمين، أو حتى بقدراته 

 الشخصية. 

وهذه الصفة الفنية ال يمتلكها أي أحد إال من 

وحساً  فنياً  وذوقاً  شعرياً  طابعاً  يمتلك 

، فال تكاد  هندسياً بلمساته وصوره الجمالية

الفنية   الميزة  هذه  من  كتاباته  تخلو 

 والتشكيالت الهندسية.

والشيء المميز لديه في كل نتاجاته الشعرية والعلمية والخطية وأعماله الشخصية  

 أنه كان يحظى بروح حداثوي وطرز ابداعي، وهذه نموذجان على سبيل المثال.

 

 كتاباته  المطلب الخامس: التشكيالت والتقسيمات الهندسية في

 
ء أو أجزاء الكتب، و)بند( (1) ييييييي وهي مشييتقة من كلمتين: )جزي( وتعني أجزاء القرآن المجز 

 عقد والربط، والتي غالباً ما تجرى هذه العملية عليها حفاظاً على أجزاء القرآن الكريم.وتعني: ال
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من األمور الملفتة للنظر والدراسة تشكيالته وتقسيماته الهندسية في كتاباته، وقد 

خصصنا حديثنا عن إحدى مآثره الفنية والتي خطها بشكل بديع، وهي مخطوطة  

)فتح الوهاب شرح منهج الطالب(، ألبي  كتاب  هو قسم من  و  )فرائض المنهج(،

طبع دار )م(،  1520هي926فى سنة )زكريا بن محمد بن أحمد األنصاري المتو

 .  (40ي   2الفكر، بيروت، وهو يقع في الجزء الرابع من ص

وهو مخطوط بخط يده، ويعد أحد أروع مآثره الخطية الذي بالغ في حسنه وترتيبه  

ة، مختلفوالتفنن فيه من ناحية الزخرفة والهندسة الجمالية والكتابة باالتجاهات ال

صفحة(، وقد كتب  142يقع في )الذي  وه الكثير،  وقد صرف عليه من جهده ووقت

قسماً    ، وكتب( في محافظة )دهوك(عقرةبلدة )  يشرق  (باشقال)غالبه في قرية  

 م(.1942و 1939) عوامبين األ ، وذلكإربل مدينةه في من

    :الشير الشوشي تصفح المخطوط ظهر لنا أنونتيجة ل

بقلم القصب وبالحبر األسود، مضيفاً عليه إشارات بالحبر األحمر للتركيز    هي كتب1

 على بعض األمور المهمة. 

مغاير من حيث الشكل والهندسة  غريب وكل صفحة منه بطرز مستقل    كتبي  2

 وتوزيع المقاطع واالقتباسات.  
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إلشارة امؤلفه أو لقبه أو كنيته مع  اسم  بكتابة    ةمقتبسال  وصنصقام بتوثيق الي  3

أو   تصريحاً  كتابه  عنوان  إلى 

اسمه  اختزاالً  كتابة  مع   ،

 .وتارير ومحل تدوينه

الدقيقة  4 الكتابة  هذه  رغم  ي 

القصب   بقلم  سطرها  والتي 

رؤية  يندر  المجفف  والحبر 

 خطأ أو شطب. 

يي  5 الشوشي  لم  صرف  قصد 

الكتاب  كينونة  عن  النظر 

فيه  الكامنة  المعارف  وماهية 

الفن بمظ  نحو  اهرها والتأثر 

بل  وتحسيناتها همه ،  كان 

إخراجه بهذا الشكل البديع من 

العلم  نحو  الفن  صرف    ، أجل 

لتلك   إضافية  قيمة  وإعطاء 

ب  شويقوالتالمادة،   شكل فيه 

و كبيرين، أنيق  وحب  شغف 

هو   في ديدنوكما  وشأنه  ه 

كتاباته ناته  ومآثره  معظم  مدو  تكون  أن  أراد  فقد  ا،  من  لصور  لتحدي تشير 

 واإلبداع. 

وقد وزع تلك النقوالت بهندسة فريدة هي آية في الدقة والضبط والجمال، والصور 

 الملحقة في نهاية البحث خير دليل على توثيق الخبر.

   

  المطلب السادس: توثيق النصوص المقتبسة

أهمية  عليها  الملخصة تضفي  الكتب  المقتبسة والمضافة على  النصوص  توثيق 

وهي    ،تاب، وهذا العمل كان له شأنه لدى أسالفنا من العلماءكبيرة في قيمة الك

بطاقة الكتاب  نفس العملية المتبعة في أيامنا في توثيق النصوص بالهوامش وذكر  

السيما إن يرد ألول مرة، وذلك من التصريح باسم المؤلف    كامل المعلومات عنهو

    معين. ولقبه أو كنيته والكتاب المنقول منه، أو حتى اختزاله برمز

أموره   أبسط  في  نجده  أثراً  ومقتنياته ومكتوباته  فال  يترك  يثبت  إال وهو  وسنداً 

  فائقرغبة منه في إلباسها نوعاً من التوثيق والتفنن واإلبداع بشكل    يها،علتاريخاً  

  وطرز الئق، وفي المطلب الخاص بالنماذج ما يؤكد حديثنا هذا.

وأهمية قصوى في إضافاته على النصوص  أخذ التوثيق لدى الشوشي حيزاً كبيراً  

المقتبسة، فلم يأت بنقل في شرح مقتطفات الكتاب إال وقد صرح بصاحب النص 

اال كثر،    قتباسومصدر  أو  قل  ما  مهما  ك  صرحيوغالباً  )بلقبه    (البجيرميي 

  ( حسين شيفكي) و (ابن آدم)و  (القليوبي)و (ابن حجر)و (شرواني)و (شيرازي)و

وغيرهم، أو يختزل االسم بحرفين من اسمه ضرورة لضيق مكان الكتابة، مثل 
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)زي( للداللة على الشيرازي، و)ع ب( للداللة على عباس، و)ق ب( للداللة على  

 قليوبي.

وتوثيق اسمه في نهاية النصوص المقتبسة أخذ حيزاً كبيراً واحتل أهمية لديه على  

ية والدقة في النقل واالسناد، فال يخلو نص كتاباته، وذلك من حيث األمانة العلم

تلك  تقوي  أخرى  معلومات  وإضافة  نهايته  في  اسمه  ذكر  كثر من  أو  قل  مهما 

 األهداف اسماً ونسباً ولقباً وتاريخاً ومكاناً كما نراه في هذه األمثلة:

 . ( 1) ""حرره محمد طاهر في مدرسة )كوره(

( رجب  في  طاهر  المذنب  عقرة  1360"نمقه  بجنب  آغا  باشقال  قرية  في  هي( 

  .( 2) األيسر"

 

 ى النصوص وشرحها : التعليق علالمطلب السابع

للفائدة وزيادة في توضيح النص أو الكلمات التي تحتاج إلى تفصيل أدق   إكماالً 

واحدة أو بعبارة تبين  كان يقوم في أغلب هذه الحاالت وذلك بالتعليق عليها بكلمة  

 المراد منها.

ولم يكن عملهم ليختص بعلم أو تخصص معين ي كما هو الحال في أيامنا ي بل كان 

 يدلي بدلوه إتماماً للفائدة وحسب ما يقتضيه التفصيل. 

وهذا ما يؤكد حرصهم في أداء رسالتهم وتسهيل مهمة فهم المقاصد من مختلف 

 ومسالك طلبة المساجد والمدارس الملحقة بها.  العلوم التي كانت تقرأ في مناهج

الشير  قام  التي  الكتب  آخر من  تعليقاته وتفسيراته على كتاب  فهنا نورد بعض 

النورسي(  سعيد  )مال  تفسير  وهو:  عليه،  تعليقاته  وإضافة  بتحقيقه  الشوشي 

الموسوم: إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز، طبعة: )أوقاف اسالمية مطبعه 

والكلمات  ه1334سي، المصطلحات  بعض  على  ويهمش  يعلق  نراه  حيث  ي(، 

الغامضة لدى تحقيقه وترتيبه للتفسير المذكور، والذي قام الشوشي بنسخه بخطه  

م(، وقد ألحق به جملة من لطائفه ونكاته وإفاداته 1951هي 1371الجميل في سنة )

الذي قام به وحكمه ما ال نجدها في النسر والتحقيقات األخرى، السيما التحقيق  

 (. 1994األستاذ احسان الصالحي، )مطبعة سوزلر: 

 وهذه نماذج من تعليقاته وتحشيته على الكتاب المذكور: 

ي "أنتج له توكيالً تنبلي اً"، يقول: نسبة إلى )تنبل( بحذف ياء المصدرية، وهو لفظ 

 . ( 3) كردي معناه: الكسل

 
ييييييي  القرية: تقع بين بيرمام وشييقالوة  في شييمال أربيل، الكلمة بواو ممدودة وراء باإلمالة  (1)

 .90الكردية، األنصاري، فرائض المنهج، ص

 .97ي  المصدر نفسه، ص(2)

 .6هي(، ص1334جاز، ط: )أوقاف اسالمية مطبعه سي، ي النورسي، إشارات اإلع(3)
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اإللهية"، كالشفرة  المقطعة  الحروف  أن  "ومنها  الشين    ي  بضم  الشفرة  يقول: 

وسكون الفاء، تستعمل في الكردي بمعنى ما يكون معهوداً بين المتخاطبين، بحيث  

 ،  ( 1) ال يفهمه السامعون، وال أدري هل اللفظ كردي أم دخيل فيه

ي "كأن الكائنات موسيقية عظيمة له"، يقول: آلة معروفة من آالت الطرب، واللفظ 

س اللغة الفارسية أنه مأخوذ من )موسيقار(، وهو  غير عربي، ثم رأيت في قامو

 . ( 2) طائر في منقاره ثقب كثيرة تخرج منها أصوات مطربة بألحان عجيبة

( من  سن  انكسار  إن  "ثم  معنى  ضرخي  يقارب  الفارسي،  بالجيم  يقول:   ،")

 .  ( 3)الدوالب

الهوسات "بترك  واللفظ كردي والهيئة    ي  الميول واإلرادات،  أي  يقول:  الفانية، 

 .  ( 4)عربية

ي "لما صارت غلغلة الهوى"، يقول: في القاموس: الغلغلة السرعة، إال أن الظاهر 

الكثيرة  األصوات  بمعنى:  فارسي  لفظ  الغينين،  بضم  أنه  والمذاق  السياق  من 

 . ( 5) المختلطة بحيث ال يدرى ماذا يقال، وهللا أعلم

لفظ  للمصدرية،  األخيرة  والتاء  التائين  بفتح  يقول:  البنادق"،  تقتقة  يسمع  "أو  ي 

كردي صوت ما له وقع شديد، والظاهر: أنه أراد بالبنادق البندقيات المستعملة 

  .( 6)في عصره وعصرنا"

"، يقول: لفظ كردي يعني   ي "أال ترى أن نهر السماء المسمى بي )كهكشان( المرئي 

، أما  ( ٧) أصل معناه اللغوي أنه مركب من )كه( التبن و)كشان( الجر"المجرة، و

ص األستاذ  قبل  من  المحققة  النسخة  "درب  226في  بعبارة:  عليه  علق  فقد   )

 ، فقط ودون توثيق من مصدر خاص أو إشارة إلى اشتقاق الكلمة. ( 8)التبانة"

 توصيف وبيان األحوال العامةال في: نماذ   المطلب الثامن

 هذا القسم نراه بعد توثيقه للنص يوصف مكان وحالة الكتابة بقوله: في 

 .  ( ٩)"كتبه في ضوء القمر الرابع عشر من شعبان"

 . ( 10)"حرره محمد طاهر في بلد اربل في ليلة شديدة البرد وذات أرياح هائلة"

 
 .11ي المصدر نفسه، ص(1)

 ي المصدر نفسه.(2)

 .41ي المصدر نفسه، ص(3)

 .44ي المصدر نفسه، ص(4)

 .58ي المصدر نفسه، ص(5)

 .59ي المصدر نفسه، ص(6)

 .111ي المصدر نفسه، ص(7)

 .226ي المصدر نفسه، ص(8)

 .54زكريا، فرائض المنهج، صي األنصاري، أبي (9)

 .62ي المصدر نفسه، ص(10)
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 "نمقه محمد طاهر الشوشي في حاجي علي آغا اسم قطعة من البساتين في باشقال، 

 . ( 1) شهر جمادي الثاني في أول بدو صالح التين" عشرسادس 

 :الخاصة الوحاأل: نماذ  من عرض 

ومن األمور اللطيفة التي سجلها الشير الشوشي بعد تلك النصوص المقتبسة أنه 

 ، فيقول:ته للنصكتابلحظة وصف حالته من الجهد يقوم ب

   .( 2)اي على تعب"ش"كتبه محمد طاهر في أثناء شرب ال

فيقول:  وكتاباتهم  بمآثرهم  والحكام  الرعية  اهتمام  عدم  حول  مالحظة  يبدي  أو 

"حرره محمد طاهر بن شير محمد الشوشي في قرية باشقال، كتبت كتابي بألف 

مشقة وسعي كثير، في زمن ال يرجى أن ينفع به من قلة الرعية للعلوم الدينية، 

   .( 3)اللهم انفع به الناس بمحمد عليه السالم"

 اسمه ونسبه ومكان وتاريخ الكتابةبه صريحنماذ  عن ت :

معلومات  توثيق   وتسجيل  تأكيده  بهدف  النص  ذلك  تخص  بعالمات  االقتباسات 

عنه   الكافية  األمور  لديهمن  للنظر  ومكانه   ملفتة  وزمنه  ونسبه  اسمه  ذكر  من 

الكتابة أحواله  وتارير  يو،  وبيان  الواحدة  الصفحة  في  أحياناً  نراه  اننا  ثق  حتى 

تكشف مصداقية الخبر، فقد كتب  والنماذج اآلتية  نصوصه ألكثر من ستة مرات،  

 :نسبه 

  ،( 4)"نمقه محمد طاهر بن شير محمد بن شير اسالم بن شير عبد الرحمن"

 ته: مكان كتابن تحديد عذ  ا: نم

الشوشي هي( في قرية باشقال بجنب  1359( من شهر رجب )15في )  "حرره 

 . ( 5)عقرة"

( رجب  في  طاهر  المذنب  عقرة  1360"نمقه  بجنب  آغا  باشقال  قرية  في  هي( 

 .( 6) األيسر"

 . ( ٧)"حرره محمد طاهر في مدرسة )كوره( في سوران"

 : نموذج تحديد ملكية الكتاب واسم استاذه:

ما  الشوشي معلومات مستفيضة عن ذلك، وهو  الشير  توثيقاته سجل  في  زيادة 

اشتهر به في جميع كتاباته وأموره كلها، حتى أننا نراه في الصفحة الواحدة يوثق 

ألكثر من عشرين نصاً مقتبساً، باالضافة إلى ذكر اسمه ألكثر من خمس مرات،  

 وهنا نستدل ببعض نماذج من هذا القبيل:

 
 .63ي المصدر نفسه،  ص(1)

 .33ي المصدر نفسه، ص(2)

 .47ي المصدر نفسه، ص(3)

 .104ي المصدر نفسه، ص(4)

 .82ي المصدر نفسه، ص(5)

 .97ي المصدر نفسه، ص(6)

 .90ي المصدر نفسه، ص(7)
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حب الكتاب محمد طاهر بن الشير محمد الشوشي في قرية باشقال في  "كتبه صا

 .( 1) ير الكاداني"بخدمة األستاذ مال 

 

 زمن الكتابة: نماذ  من تحديد  

يقوم  لتوثيقه  وتحديداً  إكماالً 

الكاتب بتحديد كتابته بأمور أو 

لدى   نجدها  قلما  معينة  أوقات 

نراه  هنا  النساخ،  من  غيره 

 يحدد كتابته بقوله: 

"حرره في ليلة األحد من شهر  

جمادي اآلخرة في قرية باشقال  

فخر    1359سنة   هجرة  من 

 .( 2) الكائنات"

من   ليلة  أول  في  "كتبه 

 .( 3) شعبان"

"حرره طاهر في يوم الخميس 

سنة  شعبان  شهر  ثاني 

 . ( 4) هي"1359

توثيقاته  من  نماذ    :

 التاريخية:

منزوياً على نفسه كبقية أقرانه من العلماء، بل كان على   لم يكن الشير الشوشي

إطالع واسع باألمور السياسية والحربية واالجتماعية واالقتصادية التي تجرى 

حول العالم، ومن توثيقاته التاريخية عن الحرب العالمية الثانية كتب إثر توثيقه 

 القتباس عن كتاب )عبد هللا بن حيدر(: 

 . ( 5) بة ألمان وإيطاليا مع انكليز وفرنسا""كتبه في أيام محار

  

 
 .13ي المصدر نفسه، ص(1)

 .8ريا، فرائض المنهج، صي األنصاري، أبي زك(2)

 .24ي المصدر نفسه، ص(3)

 .129ي المصدر نفسه، ص(4)

 .9ي المصدر نفسه، ص(5)
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أيام  في  عقرة،  بجنيب  باشقال  قرية  في  الكتاب  هذا  من  الشريفة  النسخة  "تمت 

محاربة دولة ألمان وانكلترا، وفرنسا وإيطاليا يعاونان ألمان، والروس من محبيه، 

أضر  والجابان من محبيه، وأمريكا من محبي انكلترا، واآلن نسمع أن ألمان قد  

واآلن  بالطائرات،  كثيراً  بانكليز 

 . ( 1)تركيا ال من أحدهما"

الوقائع   تحديد  من  نماذ    :

 الحكومية

اقتباساته   نقل  من  ينتهي  وهو 

يعلق  مصدرها،  من  وتوثيقها 

تشكيل  عن  حدث  بذكر  عليها 

 الحكومة العراقية بقوله: 

محمد  شير  بن  طاهر  "كتبه 

في بستان نزيل في قرية    الشوشي

اإلله   عبد  كون  أيام  في  باشقال، 

 .( 2)وصياً على عرش العراق"

 : لطائف على مخطوطاته

أحياناً  يأتي  الكتابة  على  تلطيفاً 

على  ي  مسجوعة  كردية  بجمل 

على   تلطيفاً  ي  المألوف  غير 

والسيما   من  اقتباساته  كتابته، 

  و ب ه  ئ  ه يه  مرادا م   وماذي ك"شيرازي، آهي لجرعة من ال  الشيرازي، إذ يقول: 

   .( 3) دلخوازي"

خودا  وأيضاً:   واإلز"شيرازي،  الماذي  من  لجرعة  آهي  رازي،  راخي بَى 

، وربما ترجمتها إلى العربية ال تعطي نكهتها الكردية ألنه أتى بها  ( 4) ازي"فيبو

العسل   من  لجرعة  حبذا  وأرضاه،  عنه  هللا  عفى  شيرازي،  فيقول:  مسجوعة، 

 األبيض ولقمة من الدولمة بالبصل.

فقد نقل نصاً من تفسير البيضاوي لشير زاده، وأردفه قائالً: "كتبه في بلد اربل 

( الحجة  ذي  للطالب 1362في  وحثاً  للفائدة  تتميماً  التفسير  كتبت  وإنما  هي(، 

 . ( 5) عليه"

 

 
 .139ي المصدر نفسه، ص(1)

 .93ي المصدر نفسه، ص(2)

 .30ي المصدر نفسه، ص(3)

 .95ي المصدر نفسه، ص(4)

 .35ي المصدر نفسه، ص(5)
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 خاتمة البحث 

من جهود الشير طاهر الشوشي وقدراته الفنية واإلبداعية في  فيما مضى ظهر لنا  

إعطاء المخطوطات رونقاً وجمالية تحاكي قيمتها ومكانتها العلمية، وكذلك في 

نسر الكتب بخطه الجميل والعناية بسالمتها وتسحيتها وجمالها وتزيينها وتوزيع  

لروعة والجمال،  مقاطعها واقتباساتها بتشكيالت هندسية ولوحات فنية في غاية ا

 واتحاف ثناياها بالزخرفة والتزيين ومقاطع شعرية تشويقاً لها.  

  وقد تول د هذا الجهد من مواهبه العلمية واألدبية والفنية وذوقه المتزن، وقد أضنى 

فراحه وملذات حياته أيضحي بليتحفنا بنتاجات جميلة، و  عليها من جهده الكثير

في الحسن والترتيب والضبط  الفنية    هبصماتو  وفيراً من خط يده إرثاً  لنا  ليخلف  

  .إليها نكهة من اإلبداع والجمال ويضيفوالزخرفة، 

بكتابة عنوان المصدر والتصريح    العلميةتها  نقواللمجمل  وتحقيق  بتوثيق  كل ذلك  

ً   صاحب النص المقتبس أو كنيتهباسم   إليها توثيقات تاريخية وعلمية   أحياناً، مضيفا

مقرونة    ،ة، مسجالً في نهاياتها اسمه ومكان كتابتها ووصفاً لهاواجتماعية وتلطيفي

عبارات تعبر عن خشوعه وعبوديته أحياناً  بتارير كتابتها باليوم والسنة، صاحبها  

الترفيهوالتجائه   من  بنوع  ناظرها  يتمتع  أن  بهدف  ذلك  كل  وجل،  عز   لخالقه 

ً قارئها ، ويظل والتسلية    .لخالبة دون ضجر او مللفي التنقل في فناءاتها ا مواكبا

ج كل صفحة منها  اخرإو  ،من خاللها قوة ذاكرته وتفننه في اإلبداعالشير  كد  وقد أ

في ،  مستقلةوتوزيع وأشكال  بثوب وهندسة   نتاجه  في كمية  فائقة  قدرة  وأظهر 

وقد  إسباغ جمالية على خطه في معظم آثاره التي تفوق الخمسين كتابا ورسالة،  

طيلة ثمان سنوات، والذي لم   طريح الفراش والمستشفيات  وهوقضى نهاية عمره  

أمالك   حفاظ علىلفي مسألة اطالته    ومبه من هم  ورغم ما ألم  ( عاماً،  45يبلغ الي )

ً   ي(شوشجده )الشير شمس الدين القطب التكية   عليها، مما اضطر    باعتباره متوليا

 عقرة.بلدة النتقال إلى ترك مسكنه و ل

 لطلبتنا في تنوير مسار حياتهم العلمية. جيالنا ومناراً خراً ألرحمه هللا وجعله ذ

 مصادر البحث: 

 

 أوالً: المخطوطات: 

)فتح  1 كتاب  من  قسم  هو  الذي  المنهج،  فرائض  محمد،  بن  زكريا  أبي  األنصاري،  ي 

م(، طبع دار  1942و1939الوهاب شرح منهج الطالب(، كتبه الشوشي بين األعوام: )

يقع بيروت، وهو  الرابع من ص  الفكر،  الجزء  في )40ي2في  المخطوط  ويقع   ،142 

 صفحة(، وكتب معظمه في قرية باشقال شرقي عقرة، والبقية كتبه في بلد إربل. 

سنة:  2 في  الشوشي  الحسني  داود  حاج  بن  سليمان  سيد  بخط  مخطوط  عنوان،  بال  ي 

 هي(، محفوظ لدى أحد أحفاده وهو )خطاب فالح الشوشي(. 1295)

 

   در العربيةثانياً: المصا 

 هي.1403ي البكري، عبد هللا، المسالك والممالك، )عالم الكتب، بيروت: 

 .1996ي الترمذي، محمد بن علي بن الحسن، سنن الترمذي، )دار الغرب االسالمي: 

 (. 1993ي الحموي،  ياقوت، معجم البلدان، )دار صادر، بيروت: 
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يث الرسول صلى هللا عليه وسلم،   ي عميرة، تحقيق: عبد الرحمن، نوادر األصول في أحاد

 م(. 1992)دار الجيل، بيروت، )

كردستان،  علماء  جمعية  )منشورات  الكردي،  األدب  تارير  تحسين،  دوسكي،  ي 

 م(.1993)

 ي الدهوكي، محمد سعيد، فضالء بهدينان. 

)دار   بك،  ترجمة: سانحة زكي  أمين زكي، مشاهير الكرد وكردستان،  ي زكي، محمد 

 (. 2006دمشق: الزمان، 

 ي الخال، محمد، شير معروف النودهي، مطبعة التمدن، بغداد، )د/ت(.  

ي السلفي، حمدي، وتحسين دوسكي، معجم شعراء الكرد، )مطبعة حجي هاشم، أربيل:  

2008.) 

ي السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، الجامع الصغير من حديث البشير النذير، )مطبعة  

 . هي(1352حجازي، القاهرة: 

ي الشوشي، الشير طاهر، بهدينان في مذكرات الشير طاهر الشوشي، دراسة وتحقيق: د.  

 (.2021حمزة الشوشي، )مطبعة جنكل، طهران: 

 (. 1969ي العباسي، محفوظ، إمارة بهدينان العباسية، مطبعة الجمهورية، الموصل: 

جامعة   )مطبعة  أربيل  محاسن  في  االكليل  عبد هللا،  فرهادي،  أربيل: ي  الدين،  صالح 

 م(.2001

 (. 1933ي الفيروزئابادي، مجد الدين، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة: 

ي مقابلة خاصة مع نجل المجيز المرحوم )المال فائز بن مال عبد هللا البيتواتي( في جامع  

 م.  5/5/1989الحاج عبد القادر الدباغ في أربيل في: 

إشارا  قاسم،  إحسان  الصالحي،  دار  ي  النسل،  )مطبعة  اإليجاز،  مظان  في  اإلعجاز  ت 

 (.1994سوزلر، استانبول: 

 م(. 2006ي صويركي، محمد علي، معجم أعالم الكرد، )مطبعة حمدي، سليماني:  

ي الطالب، عمر محمد، موسوعة أعالم الموصل في القرن العشرين، )مركز دراسات  

 م(. 2008جامعة الموصل: 

ا ينابيع  من  رشيد،  فندي،  أربيل:  ي  الثقافة،  وزارة  )مطبعة  الكردي،  الكالسيكي  لشعر 

 م(. 2004

القاهرة:  التجارية،  )المطبعة  وآدابه،  العربي  الخط  تارير  طاهر،  محمد  الكردي،  ي 

 م(. 1939

الحاجة في بلدة دهوك    ة الشيرمقابلة خاصة مع عقيل  ، عائشة بنت مال محمد العقريي  

 . 11/4/2020بتارير: 

 م(. 1969، شعراء العراق في القرن العشرين، )مطبعة أسعد، بغداد:  ي عز الدين، يوسف

 م(.  2007ي علي، أنور محمد، أحمد الخاني وفلسفته، )دار سبيريز، دهوك: 

أربيل:  التربية،  )مطبعة  المقدمة،  هيراني،  صافي  ديوان  مال،  محمد  مصطفى،  ي 

 م(. 2004

 م(.1988ة الزمان، بغداد: ي نريمان، مصطفى، ببلوغرافياي كتَيبي كوردي، )مطبع

اسالمية مطبعه   )أوقاف  اإليجاز،  في مظان  اإلعجاز  إشارات  النورسي، مال سعيد،  ي 

 هي(.1334سي،
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 ثالثاً: المصادر الكردية 

ي ئاميدي، صادق بهاء الدين، هوزانفانيت كورد، )مطبعة المجمع العلمي الكردي، بغداد:  

1980.) 

 م(.   2012وار، دوهوك: ي شوشي، طاهر، كولزار، )مطبعة ها

 م(. 2010ي سندي، خالد محمد، فرهنكا كوردي، )مطبعة هاوار، دوهوك: 

 م(. 1997ي شوشي، شير طاهر، به ند وشيرةت، )مطبعة خاني، دوهوك: 

 

 رابعاً المجالت 

نوَى، العدد:    ي دوسكي، محسن، تخميسين شوشي ل سه ر جزيري، )مجلة روشنبيري

 م(. 1080( لسنة: 124)
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املقاوم يف ترسيخ اهلوية  دور الشعر العربي

 الفلسطينية
 دراسة سيميائية في نماذ  مختارة من الشعر الحديث والمعاصر 

 ( 1)ماجد قائد.د

 

 

 

  

 
 aboskher1982@gmail.comاليمن. اإليميل   -* عضو هيئة التدريس المساعدة جامعة أبين
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 ملخص

في تجسييييير الهويية  والمعياصيييير لمقياوم الحيدييث  ا تتنياول هيذه اليدراسيييية أهميية الشييييعر العربي

، وتنطلق إشيكالية الدراسية من سيؤال مفاده، ما مدى قدرة الشيعر هافي ترسييخه  الفلسيطينية، ودور

المقاوم في ترسييييير الهوية الفلسييييطينية وتجذيرها في وجدان األمة، وإشييييعال   الحديث العربي

ج السييييميائي في تأويل  اسيييتعانت بالمنهجذوتها في نفوسيييهم، وتخليدها في ذاكرة األجيال؟  وقد 

توصيلت الدراسية إلى مجموعة العالمات الدالة على الهوية الفلسيطينية في النصيوص المختارة، و

حافل،  سيجل تاريخي  والمعاصير  ن الشيعر العربي المقاوم في العصير الحديث  إمن النتائج أهمها: 

 عميقهاتها وتهوية فلسييييطين وتأكيد  قادر على تجسيييييد المواقف واألحداث، والتعبير عن قضييييي

 وترسيخها في وجدان الشعوب.  

 الكلمات المفاتيح

 .الهوية الفلسطينية  القضية الفلسطينية،   الشعر العربي المقاوم، سيميائية، الدوال، األنساق،  

 

 مقدمة

يعتبر الشييعر العربي مكونا رئيسييا من مكونات الثقافة والهوية العربية، له عميق األثر 

في غرس الهوية في ضيمير األمة، وتكوين تصيورات وتمثالت عنها ألبنائها، والشيعر  

من أقوى وسيائل التعبير عن هوية األمة العربية وتجسييد قضياياها، وقد احتلت القضيية  

نصيييوص الشيييعر العربي المقاوم الحديث والمعاصييير،  الفلسيييطينية مسييياحة كبيرة في 

 وتصدرت كل القضايا، نظرا لمكانتها الكبيرة في وجدان األمة. 

إن موضييوع الهوية في الشييعر العربي موضييوع مهم وفاعل، ومقوم أس  من مقومات  

بلغة المجتمع العربي ودينه وتاريخه وثقافته، وقدرتها على ا  القصييدة العربية؛ الرتباطه

 ت الذات أمام اآلخر.إثبا

المقياوم مجموعية من القيم الروحيية واليدينيية الحيدييث  تمثيل الهويية في الشييييعر العربي   

التي سيياهمت في ترسييير الهوية الفلسييطينية وتعميق والمبادئ االجتماعية والتاريخية، 

العربي ومن هنيا تنبع أهميية البحيث من معرفية دور الشييييعر مكيانتهيا في وجيدان األمية،  

في إبراز الهوية الفلسيطينية، وجعلها قضيية صيراع إنسياني الحديث والمعاصير   المقاوم

وثقافي وفكري وديني، والتعبير عن أصييييالتها العربية واالسييييالمية، والمسيييياهمة في  

ترسييخها، وتعميق وجودها في وجدان اإلنسيان العربي والمسيلم، والدفاع عنها في وجه  

 وإذابتها.المحاوالت الصهيونية الرامية إلى طمسها 
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دور الشعراء   توضيحويرجع سيبب اختيارنا لهذا الموضوع لما يمثله من قيمة كبيرة في  

في الدفاع عن قضيييايا األمة، وعلى رأسيييها القضيييية  العرب المحدثين والمعاصيييرين  

الفلسيطينية، واهتمامي بالهوية الفلسيطينية التي تتعرض للطمس واإلبادة من قبل المحتل  

في  العربي الحديث والمعاصير  إلى إبراز دور الشيعر المقاوم   الغاصيب. ويهدف البحث

أغلب الشيييعراء، وتتمثل  دترسيييير الهوية الفلسيييطينية، ومدى حضيييورها وتواترها عن 

الحيدييث    إشييييكياليية البحيث في السييييؤال التيالي: ميا ميدى قيدرة الشييييعر العربي المقياوم

أصيييل هوية القضييية  في ترسييير الهوية العربية وااللتزام بقضييايا األمة وت   والمعاصيير

 الفلسطينية وتعزيزها في نفوس الشعوب واألجيال؟

بعض الشيييعراء اإلشيييكالية نماذج من الشيييعر المقاوم عند هذه وقد اخترنا لشجابة على 

إيليا أبي ماضييييي، وعلي الجارم، ومحمد عبد الغني حسيييين، ومحمد  المحدثين أمثال: )

عبد هللا البرد وني، وفدوى  مثال: )وعند بعض الشعراء المعاصرين، أ  ،(محمود الزبيري

طوقيان، محمود درويش، وسييييليميان العيسييييى، وعز اليدين المنياصييييرة، ومحميد أحميد  

يجمع النصييييوص المختارة خيط ناظم وهو تناولها للقضييييية الفلسييييطينية  ،  (منصييييور

لكشيف تجليات الهوية الفلسيطينية في النصيوص  الدراسية  هدفت  وتأكيدها على هويتها، و

تعانت بالمنهج السييميائي التأويلي للمسياهمة في تأويل الدوال السييميائية المدروسية، واسي

اشيييتغالها في النصيييوص، وقدراتها في إبراز الهوية  معانيها، وفهم عملية واسيييتنطاق  

 الفلسطينية، وإنتاج المعاني الداللية والقيم الجمالية.

المقاوم في ترسييييير إلى تمهيد ومبحثين: تناول المبحث األول دور الشييييعر    وقسييييمت 

الهوية الفلسيطينية عند الشيعراء المحدثين، ودرس المبحث الثاني دور الشيعر المقاوم في  

   . ترسير الهوية الفلسطينية عند الشعراء المعاصرين، وانتهت بخاتمة لخصت أهم النتائج

ي من أهم الدراسيات التي أشيارت إلى الهوية العربية والهوية الفلسيطينية في الشيعر العرب 

والفلسيييطيني: دراسييية بعنوان )الهوية العربية في الشيييعر العربي المعاصييير: من وهم 

الحقيقة.. إلى حقيقة الوهم(، لمحمد حور، وقد تطرق الباحث للهوية العربية بشيكل عام، 

وأشييييار إلى الهوية الفلسييييطينية، ودراسيييية بعنوان )القدس بين هوية التارير ومقاومة  

ي المعاصيير( إلبراهيم نمر موسييى، وقد تناول نماذج من االحتالل في الشييعر الفلسييطين 

ينييييييييييييي    ع ر  الف لسط  يل  اله وي ة الَوَطن ي ة  في الش   ص 
الشعر الفلسطيني، ودراسة بعنوان )تَأ 

ة  الت مَياه ي َبي َن َجالل  الف كَرة  وجميال  األ سييييلوب( لخلييل عبيد القيادر قطنياني،  م جَيدَل يي  قياو  الم 

م تناول الهوية الفلسطينية في نماذج من الشعر الفلسطيني المقاوم، وحاولت  وهو بحث قي 
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دراسييتنا أن تقارب الموضييوع من خالل اعتمادها على مجموعة من النماذج الشييعرية  

العربية المقاومة التي حضييرت فيها الهوية الفلسييطينية، وسييعت إلى إبرازها، والدفاع  

وتختلف هذه الدراسييية أنها أعم  ان األجيال.عنها، وترسييييخها في ذاكرة التارير، ووجد

 وأشمل تناولت نماذج من الشعر العربي الحديث والمعاصر.

 تمهيد

رها،  لها وتطو  ترتبط الهوية بالوجود اإلنسييياني، وتتخذ من إبداعه وأدبه سييياحة لتشيييك  

د في صيغ متعددة، والشعر العربي أحد صيغ الهوية العربية ورمز من رموزها، وتتجس  

ن أهم األدوات المعبرة عن خصيوصييات المجتمعات والمشيك لة لهوياتهم، باعتباره فهو م

 ً ليه أدواتيه وأعرافيه المتميزة، ومن حييث كونيه تعبيرا عن فرد متميز، وتعبيرا عن   "فنيا

مجتمع معين وعنصير معين، وبيئة بعينها، كما تبدو شيمولية الشيعر من حيث كونه نمطا 

تصيل بالحياة والكون؛ يتجاوز الحاضير إلى الماضيي  ي كما  ثقافيا يتصيل بكل أنماط الثقافة

، فالشييعر وعي ورسييالة أمة، يحمل رؤيا جمالية وإنسييانية، تعرف  (1)وإلى المسييتقبل"

 الذوات بنفسها وبالكون الذي يحتويها. 

إن الشيعر العربي "جزء من كيان إنسياني ينمو ويتطور فيغرس آثاره وأحاسييسيه في كل  

العربي، وفي كيل رافيد من روافيد ثقيافتيه وخبرتيه ألن األحيداث    جيانيب من جوانيب حيياة

برزت    .(2)التاريخية شييكلت مادة رئيسيية في قراءة الماضييي وكشييف أبعاده الحضييارية"

الهوية العربية أول ما برزت واتضحت مالمحها انطالقا من الشعر الجاهلي، فهو سجل  

ن د ال عََرب ديَوان الهوية العربية، يقول ابن سييالم الجمحي " َوَكاَن الشيي   ل ي ة ع  ع ر في ال َجاه 

ه  يصيييييرون" ذ وَن َوإ لَيي  ه  يَيأ خي  علمهم  ومنتهى حكمهم بي 
، لقيد كيانيت القبيلية العربيية في  (3)

الجياهليية بيئية محتفلية بيالشييييعر بكيل تفياصييييييل حيياتهيا، فقيد رأت فييه الجيامع لكيل قيمهميا 

ه لمبيادئهيا، والميدافع عن كييانهيا،  وتقيالييدهيا، والراصييييد لمعياركهيا وبطوالتهيا، والموجي

  .والمفاخر بأحسيابها وأنسيابها، والمخلد لمآثرها وأيامها وانتصياراتها، والحافظ ألمجادها 

لشييييعر العربي في  ل  كيان  لهيذا،  العربي الجياهلي  إنيه الرابطية القويية بين أبنياء المجتمع

 
حسيني عبد الجليل يوسيف، الشيعر الجاهلي: قضيايا وفنون ونصيوص، مؤسيسية المختار  -  (1)

 .25، ص2001، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط

قيس كاظم الجنابي، أثر الشييعر في تدوين األحداث التاريخية خالل العصيير األموي، دار  -  (2)

 .10، ص2007،  1اآلفاق العربية، القاهرة، مصر، ط

م الجمحي، طبقيات فحول الشييييعراء، تح: طيه أحميد إبراهيم، دار الكتيب    -  (3) محميد بن سييييال 

 .34، ص2001العلمية، بيروت، لبنان، د. ط،  
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في ترسير وحدة الهوية العربية ومقوماتها المتمثلة في البيئة دورا مهما العصر الجاهلي  

الجغرافية الصيحراوية الممتدة، واللغة العربية، والقيم واألعراف، والطقوس والشيعائر، 

ولعل حضييور الشييعر في معركة ذي قار عالمة فارقة في تجسيييد وحدة الهوية العربية 

 في الجاهلية. 

، وانتقل مركز الحكم من بعد سييقوط الدولة العباسييية  متعددة عانت األمة العربية نكبات

القدس وأغلب البالد   تسقطأ ية مدمرةصيليب   احروب  وعانتيدها، وتقسيمت إلى دويالت،  

وبعد سييقوط  ن على أجزاء واسييعة من الوطن العربي، وسيييطر العثماني بعدها  العربية، 

في  و،  محتل الغاصييبفي يد الفلسييطين  فسييقطت  االحتالل الغربي، الدولة العثمانية جاء 

العديد من المحاوالت التي سيييعت لتفكيك الهوية العربية وطمسيييها    تظهر الفتراتهذه 

وتذويبها باعتبارها عامل اسيتنهاض وتوحيد لألمة، ما أدى إلى ضيعف الهوية، فحصلت  

أشيكاله، والدعوة إلى التحرر    افةل تجسيدت بالثورات العربية ضيد االحتالل بكافعأردود  

لم يكن  .(1)"البداية الحقيقية النعكاس الهوية العربية في الشيعر"  تلك  تفكان من سيطوته،  

الشيعر العربي آنذاك متفرجا، بل كان في المقدمة، فقد ظهرت تيارات شيعرية نضيالية،  

واإلسيالم، وعملت على ترسيير الهوية    ةب ووقفت لألعداء بالمرصياد، وهب ت لنصيرة العر

ت للعودة إلى التراث، واسيتحضيرت منظومة القيم، العربية، وسيعت للحفاظ عليها، ودع

وعززت مكانة اللغة العربية باعتبارها جماع شيمل العروبة، فتجلت في قصيائد شعرائها 

نت روابط اللغة العربية مالمح الهوية العربية الموحدة، ومشيياعر االنتماء العربي، وتمت  

ات التي تسييييتلهم األمجياد والقوميي  الثورةروح  النهيب  والعقييدة اليدينيية اإلسييييالميية، و

 الهمم في سبيل الحفاظ على الهوية العربية. الستنهاضوالتراث، وتستحضر الرموز 

لقد حشييد الشييعراء المحدثون والمعاصييرون في نصييوصييهم الشييعرية المقاومة دواال  

وإشيارات وكثفوا األنسياق السييميائية الدالة على قيم النضيال والمقاومة والعروبة والدين 

ل أسيييسيييا في ترسيييير الهوية الفلسيييطينية، ووجدوا من خالل هذه الدوال منفذا التي تمث 

ء منهجا قادرا  عد السيييمياللتعبير عن مشيياعرهم وأفكارهم تجاه القضييية الفلسييطينية، وت 

عمليات اشييتغالها في  ورصييد  على تأويل هذه الدوال والعالمات واألنسيياق السيييميائية،  

 
حور، الهوية العربية في الشييييعر العربي المعاصيييير: من وهم الحقيقة.. إلى حقيقة محمد  -  (1)

 .85، ص1الوهم، وزارة الثقافة، عمان، األردن، ط
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 المعنى، ومعرفة دورها في إفراز  هاإشيارات  وتأويل وتفسييرالنصيوص، وفك شيفراتها، 

 وكشف الجمالية.الداللة وإنتاج 

عند الشـــعراء    الشـــعر المقاوم في ترســـيخ الهوية الفلســـطينية  دور:  األولالمبحث  

 المحدثين

مثيل الشييييعر العربي المقياوم في العصيييير الحيدييث قوة فعيالية وأداة مؤثرة في توجييه  

أجيل اليدفياع عن هويية الوجود العربي وقضييييايياه  الجمهور العربي وإذكياء حمياسييييه من 

ومقدسيييياته، فوظيفة الشييييعر العربي تكمن في تبني كل القيم، وتسييييخير كل اإلمكانات 

لصيالح قضيايا األمة وعلى رأسيها القضيية الفلسيطينية، وتجنيد إبداعه ضيد الصيهيونية  

ذا الخطر  المحتلة، ومشياركة كل القوى المناضيلة في معركتها المصييرية في التصيدي له

المحيدق، اليذي يهيدد كييان األمية العربيية، ويروم محو هويتهيا، وطمس مقيدسييييياتهيا 

اإلسالمية، فيييي "األدب الحق، واألدب الحر، واألدب الصادق، واألدب المعبر، واألدب  

الناقد، واألدب المفسيير، واألدب المعالج، إنما هو األدب الذي يجند نفسييه باختياره ليقف  

، والشيعر العربي (1)أعداء العروبة من صيهيونية وإمبريالية" في صيف المناضيلين ضيد

الحيدييث أحيد العواميل البيارزة في يقظية األمية، وجمع كييانهيا، وحفظ قيمهيا، والتعريف  

 األجيال.نفوس بقضاياها، وتجسير هويتها في 

أضييحت المأسيياة الفلسييطينية القضييية الجوهرية التي أيقظت الشييعراء العرب، وفتحت  

أعينهم على الخطر الصهيوني، وحركت الضمير العربي، فيي "هي أعظم تجربة يعانيها 

األدب العربي، فقد هزت أهوالها ضمائر الشعراء العرب في كل قطر عربي، وأنطقتهم 

، وفتقيت قرائحهم، فعبروا عنهيا في كيل المنعطفيات والمواقف، ينقلون (2)بشييييعر عزير"

ويرسييييخون قضيييييتهيا في مخيلية األجييال،    مشيييياعر الشييييعوب تجياه جرحهيا النيازف،

ضيون جماهير األمة على مقاومة االحتالل الصيهيوني المغتصيب، ويؤكدون على  ويحر 

 حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وحقوقه.

"تعرضييت الهوية الفلسييطينية لحمالت إبادة جماعية في العصيير الحديث، لم يشييهد لها 

لسيطينيون لمذابح بشيعة ارتكبها العدو اإلسيرائيلي، القرن العشيرون مثيال، فقد تعرض الف

 
أحمد هيكل، األدب العربي والصيراع ضيد اإلمبريالية والصهيونية، مجلة اآلداب، سوريا،   -  (1)

 .14، ص1973،  4ع

في الشيعر العربي المعاصير، مطبعة جامعة دمشيق، صيالح األشيتر، مأسياة فلسيطين وأثرها   -  (2)

 .14، ص1961سوريا، د. ط،  
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لم تكن محصيورة في مذابح دير ياسيين وقبية ونحالين والدوايمة والطنطورة وكفر قاسيم  

وصييبرا وشيياتيال والخليل وجنين ورفح، بل سييبقتها مئات المذابح، إضييافة إلى لتدمير 

، واقتالع وتهجير مليون آالف المنازل واقتالع األشجار وقتل األطفال والشيوخ والنساء

، وال تزال الهوية كل يوم تتعرض (1)، ورميهم في المنفى"1948إنسيان فلسيطيني عام  

 ألبشع أنواع الجرائم والمؤامرات لطمسها وتذويبها من قبل المحتل الصهيوني. 

سيعى الشيعر العربي المقاوم إلى فلسيطنة الوعي القومي العربي، وإبراز هوية فلسيطين  

اإلسيالمية في وجدان األمة، وصيناعة ثقافة الصيمود، واسيتنهاض الهمم، "لقد  العربية و

كانت الكلمة المقاتلة والمعبرة في طليعة هذا االسييتنهاض، وشييكلت القصيييدة المتمسييكة 

بعرى الوطن لسيان صيدق على شيفاه المخلصيين، تحفظها األجيال، وتسيلمها إلى األبناء 

، فللكلمة الشييعرية المقاومة سييالحها الفتاك (2)"إرثا ال يتخلى عنه بأي حال من األحوال

ضيييد المحتل الغاصيييب، ومكانتها القوية في سييياحة النضيييال والمقاومة، وبناء الوعي  

 العربي في أحقية فلسطين بالتحرر واالستقالل.  

احتلت القضيية الفلسيطينية مسياحة كبيرة في الشيعر العربي المقاوم الحديث، وأضيحت    

توجهيه وتميدده، وجزءا من كييانيه، وعالمية من عالمياتيه، ومنياخيا  بوصييييلتيه التي تحرك 

يحمل طقوسيا للتعبير عن واقع األمة، وتحوالتها السيياسيية، ومنبرا للدعوة إلى النضيال  

والثورة والتحرر، ومناصيرة الحق الفلسيطيني في اسيتعادة حقوقه وأرضيه، فقد حضيرت  

قا من عناوين الدواوين والقصيائد، الهوية الفلسيطينية بقوة، وخصيوصيا بعد النكبة، انطال

فقد جاء أغلب عناوين القصيييائد التي تتحدث عن القضيييية الفلسيييطينية تحمل أسيييماء  

ورموزا وأحداثا ارتبطت بها، كييييي فلسيطين، فلسيطيني، القدس، غزة، األقصيى، الثوار، 

المجاهدين، النضيال، ويافا، وغزة، كفر قاسيم، صيبرا وشياتيال، قضياء الرملة، وغيرها، 

تمتلك هذه العناوين إشيارات قوية ترسر الهوية الفلسطينية في مخيلة المتلقي منذ لحظة  و

 القصيدة األولى، وتسهم في بناء المعاني والدالالت في النص. 

 ،إيليا أبو ماضييي من الشييعراء األوائل الذين عبروا عن الهوية الفلسييطينيةيعد الشيياعر 

 يقول في قصيدة )فلسطين(:

 
 .124عز الدين المناصرة، الهويات والعولمة، مرجع سابق، ص - (1)

 BAUبشييير فرج، مالمح دور الشيياعر محمود درويش في المجتمع الفلسييطيني، مجلة   -  (2)

Journal  - 2، ع 1المجتمع والثقيافة والسييييلوك البشييييري، جامعية بيروت العربيية، لبنيان، مج ،

 .3، ص2020
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وأر الســــــالم  الـــهـــنـــا ديـــار   ض 

اـلـعـلى  ـخطــب  ـفلســــــطـين   ـفـخطــب 

وهــا  ـب ـــل يصـــ بــأن  هـود  ـي اـل ريــد   ـي

ــم  ــه ــيــاع وأشــــ ــود  ــه ــي ــل ل ــقــل   ف

أعــطــاكــم  "بــلــفــور"  لــيــت   أال 

ــنــا  قــدســــ ــن  م أرحــب  ــنــدن  ــل  ف

ــاعا  ــا مشـ ــطين أرضـ ــت فلسـ  فليسـ

أولـــى  فـــذلـــك  تـــهـــجـــروهـــا   وإن 

ــا ــنـ ــلـ ــبـ قـ ــا  ــدادنـ ألجـ ــت  ــانـ  وكـ

مــوطــنــا  لــكــم  تــحســـــبــوهــا   فــال 

أرضــــــنــا  ســــــنــجــعــلــهــا   فــإنــا 

 

 

ــزنــا   ــح ت أن  ــكــل  ال ــى  ــل ع ــق   يشــــ

كـــ  هـــيـــنـــا ومـــا  الـــعـــلـــى  رزه   ان 

ــنــا  تــذع أن  ــن  ــي ــط ــلســــ ف ــى   وتــأب

الــمــنــى بــروق  خــدعــتــكــم   لــقــد 

لــــنـــــا  بــــالدا  ال  لــــه   بــــالدا 

لــــنــــدنــــا  إلــــى  أحــــب   وأنــــتــــم 

نــا ـــك يســـ أن  ــاء  شــــ ن  ـم ـل طـى  ـع ـت  ـف

ــا ــنـ لـ ــك  ــلـ مـ ــيـــن  ــلســـــــطـ فـ ــإن   فـ

ــا  ــنـ ــوطـ مـ ــا  ــادنـ ــفـ ألحـ ــى  ــقـ ــبـ  وتـ

مـــوطـــنـــا  لـــكـــم  يـــومـــا  تـــك   فـــلـــم 

مــدفــنــا    ولــكــم  وطــنــا   (1)لــنــا 

 

مجموعة من السيمات والعناصير التي تؤكد الهوية  يسيتحضير الشياعر إيليا أبو ماضيي  

السييميائية دوال  الالمكثفة في النص، ف  السييميائية  الفلسيطينية، تتجلى في طائفة من الدوال

)دييار، أرض، بالدا، وطن( تيدل على المكيان الجغرافي واألرض والوطن، ويرمز دال  

ء، ففلسيييطين أرض  مرات على المأسييياة والوطن واالنتما أربع)فلسيييطين( الذي تردد 

السييييالم ووطن البركيات، ويحميل نسييييق )وكيانيت آلبيائنيا قبلنيا( داللية التيارير والملكيية؛ 

يواجه الشييياعر بهذه البراهين المحتل الغاصيييب، الذي يسيييعى لتحطيم وتذويب الهوية  

الفلسيطينية باعتبارها عامل اسيتنهاض وتوحيد لألمة، ليؤكد له عمق الهوية الفلسيطينية، 

عى لطمسييها بالصييلب والقتل والتنكيل والتهجير، فإنها أبية عصييية، وإن وأنه مهما سيي

ادعاءه امتالكها وهم وسيراب، مهما شرعنت له القوى المعادية  بييييي)وعد بلفور(، الذي 

يمثل نذير شيؤم، ويوما أسيودا في تارير فلسيطين واألمة، وسيتظل فلسيطين عصيية عليه، 

ويتها عربية إسيالمية، والقدس عاصيمتها ولن تكون إال مقبرة له وألطماعه، وسيتبقى ه

األبدية، وعنوان صييمودها، فال يمكن على االطالق التنازل عن فلسييطين بأي حال من 

 األحوال، ألنها هوية األمة، وملك األجداد، وميراث األبناء واألحفاد.

 
، د. ت، صيفحات  1إيليا أبو ماضيي، ديوان إيليا أبو ماضيي، دار العودة، بيروت، لبنان، ط -  (1)

739 ،340 ،741. 
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قاوم العربي في وجه المسييتعمر الصييهيوني الجائر، وأداة   الشييعر العربي هو سييالح الم 

اجهة ضيد تزييف الحقائق، وطمس الهوية، حيث تدافع الشيعراء العرب في العصير  المو

، "فالمأسياة قومية جامعة، ويندر ومأسياتها  مةاألالحديث لنصيرة فلسيطين، باعتبارها هم 

أن نجيد شيييياعرا عربييا في أي قطر من أقطيار العروبية لم يسييييهم في البكياء على البليد 

بين، أو في بث روح الصييبر والمقاومة والعزيمة  العربي الشييهيد، أو في مواسيياة المنكو

. لقد نظر الشعراء لمأساة فلسطين على أنها (1)للنضال من جديد واالستعداد لجولة ثانية"

قضيييييية هويية، فيانطلقوا ييدافعون عن هويتهيا ومقيدسيييياتهيا وأهلهيا، وييدونون حقيائقهيا 

  ووقائعها بحروفهم المشرقة الخالدة في ذاكرة التارير.

الشيعراء الذين اسيتحضيروا الهوية الفلسيطينية الشياعر المصيري علي الجارم، يقول  من 

 في قصيدة بعنوان )فلسطين(:

لـقـيــت   ومــا  ــطـيـن  فـلســـ فــداء  ــي   نـفســـ

غــدت  الــقــبــلــتــيــن  ألولــى  فــداء   نــفســـــي 

ــفــة  ــن زع ــنــه  ــع ــط ت إن  ــروبــة  ــع ال ــلــب   ق

هــا  ـب جـواـن ــت  مســــ إن  ــرق  الشـــ عــة   وقــل

ــدة  ــلـ ــخـ مـ ــخ  ــواريـ تـ ــن  مـ ــر  ــطـ  وأســـــ

بـــه  فـــإن  "حـــطـــيـــن"  تـــرب   فـــقـــبـــلـــوا 

ــة أ ــيـ ــالـ غـ األرواح  ــا  ــهـ بـ ــا  ــنـ ــذلـ بـ  رض 

ــاحــتــه  ســــ ــخــتــار  ــم ال ــزل  ن  ومســــــجــد 

بـــددا  مـــيـــراثـــنـــا  نـــرن  أن   أنـــرتضــــــي 

يـــومـــكـــم الـــيـــوم  هـــذا  الـــعـــروبـــة   بـــنـــي 

هــا  ـت ـه ـب وـج نــا  ـي ـــط لســـ ـف وا  ــوـن تصـــ م  ـل  إن 

 

ــطـيـنــا   فـلســـ إال  الـهـون  يـنــاجـي   وهــل 

ــنــا  ــي ــن ت الــذئــب  ــيــه  ف ــم  ــزاح ي ــبــا  ــه  ن

طــواعــيــنــا  ــقــاهــا  وألشــــ لــهــا   كــنــا 

نــا  ـي ـمجــاـن ى  ـل ـت ـق اـل ـجثــث  ـلهــا   خضـــــنــا 

ب لمجــد  عنــاوينــاكــانــت  الفصــــحى   نى 

حـــطـــيـــنـــا  أيـــام  مـــن  الـــبـــطـــولـــة   دم 

ــا ــنـ ــيـ ــبـ ــلـ مـ أو  هلل  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــن  ــيـ  داعـ

ــنــا ــت ــي ــم مســــــت ــحــيــا  ون ــيــه  ف ــمــوت   ن

مـــآقـــيـــنـــا  فـــي  بـــدمـــوع   ونـــكـــتـــفـــي 

يـحـمـينــا  الـموت  إن  الـموت  عـلى   ســـــيروا 

ــا ــادين ن وانفض  ــا  عروبتن  (2)ضــــــاعــت 

 

حاول الشييياعر الجارم في األبيات السيييابقة إبراز الهوية، وتأكيدها، من خالل مجموعة  

السييميائية، فدال )فلسيطين( يرمز للهوية والقضيية، ودوال )أولى    من الدوال واألنسياق

وبة،  رالقبلتين، مسيييجد( تدل على القيم الروحية والدينية، ودوال )قلب العروبة، بني الع

 
 .14صالح األشتر، مأساة فلسطين وأثرها في الشعر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص - (1)

، 1علي الجارم، ديوان علي الجارم، مؤسيسية هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصير، ط -  (2)

 .349،  348، صص2013
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( تيدل على عمق الهويية العربيية، ودال )الفصييييحى( ييدل على اللغية  ، ميراثنياعروبتنيا

ودوال )توارير   والتييارير العربييية،  العمق  تييدل على  ميراثنييا(  أيييام حطين،  مخلييدة، 

والتراث، ودال )قلعة الشييييرق( يدل على القومية، ودال )الذئب( يرمز للمحتل على أنه  

النصيييير  ييدل على  اليذي تكرر مرتين  مجرد لص، وال يمليك شيييييئيا، ودال )حطين(  

نموت،    واسييييترجياع المياضييييي لمعيالجية الحياضيييير، واليدوال )بيذلنيا، األرواح، ملبين،

البطولة والتضييييحية والفداء في سييييبيل تحرير األرض  مسييييتميتين، الموت( تدل على 

توفق الشييياعر في إبراز الهوية الفلسيييطينية باسيييتحضيييار المقومات التي .  الفلسيييطينية

تضييييمنيت الجغرافييا/ األرض، والتيارير، واليدين، والعروبية، والقوميية، واللغية العربيية، 

ل والفداء لصيييون الهوية الفلسيييطينية، ويرى أن الحفاظ  والدعوة إلى المقاومة والنضيييا

 عليها حفاظ على هوية العروبة.

يكرس الشيياعر محمد محمود الزبيري الهوية الفلسييطينية في الكثير من قصييائده، يقول  

 في قصيدة )فلسطين(:

الــرو  يــرتــقــي  هــكــذا  ــطــيــن  فــلســـ  يــا 

ــيــ  الضـــ ع  يــدـف كــذا  ـه ن  ـي ـــط لســـ ـف  يــا 

ــ  مـج اـل طـلــب  ـي هـكــذا  ن  ــطــي لســـ ـف  يــا 

فــلســـــ شـــــعــورا يــا  فــيــنــا  إن   طــيــن 

 

ــابـا    ح فتفـدي األوطـان واألحســـ

ـغالبــا قــاـهرا  كــان  وـلو  ــم   ـــــــ

 ـــــــــد ولو كان في فم الموت نابا

ــذاب ل ــد  ــدي الح على  تجلى   ( 1) لو 

 
، ويشيير إلى (فلسيطين)يعبر الشياعر الزبيري عن مشياعره الملتهبة تجاه القضيية المأسياة  

أن إثبات الهوية )األوطان( وتحقيق المجد يتطلب التضييييحية والفداء، ومواجهة المحتل  

الظالم، ويحمل تكرار الدال )فلسييييطين( داللة تكريس الهوية الفلسييييطينية، وتكرار دال  

التنبييه مع اإلشييييارة في )هكيذا( وإتبياعيه بياألفعيال )يرتقي، ييدفع، يطليب( ييدل على  (هيا)

عر لمسييار النضييال والمقاومة في سييبيل تحرير فلسييطين، وفي نسييق )فينا مباركة الشييا

شيييعورا( داللة حضيييور القضيييية الفلسيييطينية في وجدان العربي، ويقول في قصييييدة  

 )المؤتمر اإلسالمي في حفل افتتاحه بباكستان(

 
الثقافة والسيييياحة،   محمد محمود الزبيري، األعمال الشيييعرية الكاملة، إصيييدارات وزارة -  (1)

 .477،  476، صص2004، 1صنعاء، اليمن، ط
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الــغــالــي  الــوطــن  ذلــك   وفــلســـــطــيــن 

وي ــاه  حم من  ــب  الشــــع ــاق ســــيطرد   ت

األرض   مـ   ـت قــة  ـي حــق ى  ـق ـب ـي ــوف   ســـ

 

 

وجـــوده أحـــ  اضــــــمـــحـــل  قـــد   ق 

طـريــده  ــعــب  شـــ كــل  مـن   إلـيــه 

وحســـــــوده  ــدوه  عـ ــنـــى  ــفـ  ( 1) ويـ

 

فلسيييطين وقيمتها في  مكانة الرفيقة  الشييياعر الزبيري في األبيات السيييابقة عن  يتحدث

، ويشييييير إلى هويتهيا يتجلى ذليك في النسييييق )فلسييييطين الوطن الغيالي(  وجيدان األمية

؟  ة الفلسييطيني  القضييية  ضيياعت، ويتسيياءل، هل (اضييمحل وجودهفي النسييق )  المسييلوبة

القسييييري التي تجليت في دالي ليجييب في البييت األخير، ويتحيدث عن قضيييييية التهجير 

طرد الفلسييييطينيين أهل األرض وسييييكانها التي تشييييير إلى  ،  الفعل )يطرد، ويسييييتاق(

ال  خالدة كما في الدوطان المحتلين الوافدين، ويؤكد أن فلسيطين حقيقة  ي األصيليين، واسيت 

رض  األوطن والو  )يبقى، حقيقة، األرض، الشيعب، الوطن( الدالة على البقاء والصيمود

 المحتل إلى زوال.واألصل،  فلسطين هي ألن الهوية؛ خوشعب ورسالو

في توحيد األمة    ودورهايتحدث الشيياعر محمد عبد الغني حسيين عن قضييية فلسييطين، 

 )فلسطين الصابرة(:في العربية، يقول قصيدة 

ـيـهون  صــــعــب  كــل  ـفلســـــطـين   يــا 

ــا  جرح فلســــطين  ــا  ي ــالشــــرق  ب  أن 

ــنــا ــت جــمــع إخــوة  ــهــم  ال فــي  ــحــن   ن

ــنًا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقــي الُد ي ــا الصــبُر والجِّ  زاَدن

 أيــهــا القــادمــون فــي مــــــــــــــــــصَر أهالً 

 َحق ٍ   اُنُصروا أمةً شهــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةَ 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــديــهــ ــا فــي الــحــيــاة أنَّ ل ــبُه  ذن

 

 

شــــــؤون   فـــيـــنـــا  لـــهـــن   والـــلـــيـــالـــي 

ــن  ــيـ ــخـ ثـ دام  ــك  ــيـ ــلـ عـ ــرح  جـ ــل   كـ

ــن  وديــ ــى،  ــربــ وقــ ــرة،  حــ ــرة  ــكــ  فــ

ــن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ــق ــي الد ال ــي الجِّ  ُعدَّةُ الشعبِّ ف

ــون  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمــنى َمْيمــ  يــوُمكــم ضــاحُك ال

ــن   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ــاد األن ه ــلى الجِّ ــا ع ــنه ــال م  ط

 ( 2) نا فـــي الـــحـــيـــاة ال تَْستكـــيـــــــــــــــأنفسً 

 

 

 

 

يأنسيين الشيياعر محمد عبد الغني حسيين فلسييطين ويناديها ويطمئنها بأن الصييعاب تهون 

بوجود العزيمة، والليالي حبلى بالمفاجآت، وجرح فلسيطين هو جرح األمة كلها، ويؤكد  

نجيد ذليك من خالل تكرار اليدال    الشيييياعر أن هويية فلسييييطين هويية عربيية إسييييالميية

)فلسيطين( الذي يرسير اسيمها في ذاكرة األيام، ويعبر عن مصيابها بتكرار الدال )جرح(  

 
 .504، 502،501المصدر نفسه، صفحات   - (1)

محميد عبيد الغني حسيييين، ديوان من نبع الحيياة، دار المعيارف، القياهرة، مصيييير، د. ط،    - (2)

 .101،  100، صص1949
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ومن خالل اليدوال )دام، ثخين، شييييهييد، األنين( التي تحميل معياني األلم  والتضييييحيية  

 والمأسيياة والوجع والنزيف المسييتمر، تقابلها الدوال )الصييبر، الجالد )تكررت مرتين(

الجهاد، ال تسييتكين( التي تحمل داللة اسييتمرار النضييال والمقاومة والمواجهة، وتشييير 

)في الهم، أخوة، جمعتنا، فكرة حرة( إلى أن قضييية فلسييطين وحدة  السيييميائية  األنسيياق  

ويؤكد أنها قضييية    الشييعوب، فهي الهم المشييترك لألمة كلها، وتحررها حق مشييروع،

الدالة على مقومات   السييييميائية )إخوة، قربى، دين(الشيييعوب جميعا كما هو في الدوال  

 .القرابة والدينالهوية وتمتين عرى 

عند الشــعراء    الشــعر المقاوم في ترســيخ الهوية الفلســطينية  تجليات:  الثانيالمبحث  

 المعاصرين

الهوية الفلسيييطينية في نفوس الشيييعراء بقدر عمق جراحاتها، وطول مأسييياتها،  تتعمق

فييييييي"لم تنحصييير المسيييألة في ما يخص فلسيييطين، في معالم هوية  ومكانة مقدسييياتها، 

جغرافية، معرضة للزلزلة، أو محاولة تدمير خصوصياتها، وإنما ارتبطت آفاقها بمكان 

مستقبلية، ومشدود لسيل الطقوس، مشحون بدالالت تاريخية، ودينية، ورمزية، راهنية،  

 ،(1)ويختزن أواصر وعالئق سحرية، تعطي مدلوالت جديدة"

ظلت القضيية الفلسيطينية محور اهتمام الشيعراء المعاصيرين، ينشيدونها قصيائد جميلة،  

ي ت ال المعاصير  المقاومالعربي من نماذج الشيعر ويرسيمونها لوحات شيعرية فنية أخاذة، و

نصيوص  هويتها   وعن عمق جراحها ومأسياتها، وأكدتعن القضيية الفلسيطينية   تعبر

 قصيدة )يوم المعاد(:في  ، يقوللشاعر عبد هللا البرد ونيا

 
تربية األسياسيية،  سيحر نجاح عبد الجبار، فلسيطين في نبض سيعدي يوسيف، مجلة كلية ال -  (1)

 .85، ص2016، 39، ع22العراق، مج
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الــتــمــادي فــيــم  الــفــدن  بــن  يــا  أخــي   يــا 

ــم:  ــق ف ــرا    ــم ــح ال ــركــة  ــع ــم ال ت  ــجــ   ضــــ

ــتـــي  الـ ــن  ــيـ ــلســـــــطـ فـ ــن  بـ ــا  يـ ــي  أخـ ــا   يـ

ــرب  ــتـ ــقـ يـ ــم  لـ ــل:  ــقـ تـ ال  ــا،  ــهـ ــيـ إلـ ــد   عـ

ــل:  وقـ ــدوك  ــحـ يـ ــرب  ــعـ الـ ونصـــــــر  ــد   عـ

ــل:  وقــ الــــرأس  ــع  رافــ ــا  ــهــ ــيــ إلــ ــد   عــ

مــــزرعــــتــــي هــــنــــا  كــــرمــــي،   وهــــنــــا 

وأبـــــي أمـــــي  نـــــاغـــــيـــــت   وهـــــنـــــا 

أعــــــرفــــــهــــــا دفــــــأتــــــي  مــــــِّ  هــــــذه 

مــــهــــدي،  أبــــي  وهــــنــــا  قــــبــــر   هــــنــــا 

ــحـــيـــتـــي  تضـــــ لـــهـــا  ــي  أرضـــــ  هـــذه 

ــي  ــوتـ إخـ ــي  ــاشـــــ أمـ ــت  ــنـ كـ ــا  ــنـ هـ ــا   هـ

ــا  ــهـــ فـــــوقـــ درجـــــنـــــا  األرض   هـــــذه 

ــا  ــنــ ــخــ ــاريــ تــ ــا  ــد مــ ــالــ بــ ــا  ــنــ ــبــ ــتــ  وكــ

 

 

وتـــنـــادي    تـــنـــادي   وفـــلســـــــطـــيـــن 

جـهــاد  اـل نــار  مـن  ور  ـن فــاـل هــب..  ـت ـل  ـن

الــحــداد  خــلــف  مــن  تــدعــوك  تــزل   لــم 

عــاد"  ـم اـل وم  "ـي أنــا  قــل:  ـعودي  وم   ـي

حـــادي والـــنصــــــر  قـــافـــلـــتـــي   هـــذه 

وز ــي  ــائـ مـ ــا  ــنـ هـ داري،  ــذه   اديهـ

ــادي وحصـــــ ــي  زرعـ ــار  آثـ ــا  ــنـ  وهـ

اعـتـقــادي ور  ـن بــاـل ــعـلــت  أشـــ  وهـنــا 

رمــاد مــن  بــقــايــا  فــيــهــا  تــزل   لــم 

جـــيـــادي ومـــيـــدان  حـــقـــلـــي   وهـــنـــا 

ــادي قـ ــ  اتـ ــج  وهـ ــا  ــهـ ولـ ــي  ــرامـ  وغـ

ودادي ــل  أهـ ــا  ــنـ هـ ــا  هـ ي  ــ  ــيـ  وأحـ

الـــعـــوادي أعـــدن  بـــهـــا   وتـــحـــد يـــنـــا 

مــداد ى  ـــن أســـ هــدن  اـل وم  ـق  ( 1) ودمــا 

 

  السييابقة في مجموعة من األنسيياق والدوالتتجسييد معاني الهوية الفلسييطينية في األبيات 

السيميائية، فدال )فلسطين( يرمز للهوية، ويشير إلى الفداء والمقاومة والمأساة والنصر،  

تجسييييده األنسيييياق السيييييمييائيية )الفيدى، المعركية الحمراء، الجهياد، الحيداد، النصيييير،  

شيارة )هنا( يؤكد ، وتكرار دال اسيم اإلالدالة على المقاومة والتضيحية تضيحيتي، بالدما(

السيييييميائية )هنا داري، هنا مائي  الحق في الملكية، يعضييييده ياء المتكلم في األنسيييياق

وزادي، هنيا كرمي، هنيا مزرعتي، زرعي، حصييييادي، هنيا مهيدي، هنيا حقلي، مييدان 

جيادي(، ويدل اسيييم اإلشيييارة )هذه( على التعيين، ويتحد مع ضيييمير المتكلم ليدل على 

كميا هو في )هيذه داري، هيذه أرضييييي(، وداال )اليدار واألرض(  إثبيات ملكيية الشيييييء، 

الفعيل )عد( حق  دال يشيييييران إلى المكيان، وإلى الجغرافيية الفلسييييطينيية، ويؤكد تكرار 

العودة إلى األرض الفلسييطينية، والتضييحية بالغالي والنفيس من أجل اسييتعادتها من يد 

لقد   .ى الدين والقومية والعروبةدوال )أخي، العرب، األهل( إلالالمحتل الغاشيم، وتشيير  

 
عبد هللا البردوني، األعمال الشيييعرية، إصيييدارات الهيئة العامة للكتاب، صييينعاء، اليمن،   -  (1)

 .321، 320، صص1، ج2002،  1ط
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تمكن الشييياعر البردوني من ترسيييير الهوية الفلسيييطينية من خالل توظيف األنسييياق  

السيييييمييائيية اليدالية على مقومياتهيا الجغرافيية والتياريخيية واالجتمياعيية والثقيافيية والقوميية،  

ة  المتضيييمنة قيم النضيييال والمقاومة والفداء في سيييبيل النصييير واالسيييتقالل، واسيييتعاد 

فلسيطين، فقد زود الشياعر الضيمير العربي واإلنسياني باألدلة التي تثبت هوية األرض  

 الفلسطينية.

تمتزج هوية الذات مع هوية الوطن عند الشيييياعرة فدوى طوقان في قولها من قصيييييدة  

 )أردنية فلسطينية في إنجلترا(:

 أنا من روابي القدس

 وطني السنا والشمس

قتأني من األرض التي   تمزَّ

 أني من القوم الذين من الجذور اقتُلِّعوا

 (1) من الُجذور

بتكرار دال الذات   تفتخر الشيياعرة بهويتها المقدسييية، وتثبت الذات والوجود الفلسييطيني

ويفيد النسيق )وطني السينا والشيمس(  ، وتؤكد عمق االنتماء للمكان )القدس(،  )أنا، أني(

ويدل تكرار دال )الجذور( على أصييالة الهوية   معاني السييمو والمجد والشييموخ واإلباء.

الفلسيطينية وترسييخها وعمقها التاريخي وعلى البعد الوطني، وتحمل األنسياق )األرض  

التي تمزقت، القوم الذين اقتلعوا( معاني النكبة والتشييرد والضييياع والحياة التي يعيشييها 

مهما بعدت   فلسييطين نعدم التخلي عالفلسييطيني بعيدا عن وطنه األم، وتؤكد الشيياعرة 

  .مثل لها الوطن والتارير والهويةت  االمسافات، ألنه

يعيد الشيييياعر محمود درويش من أكثر الشييييعراء المقياومين اليذين تحيدثوا عن الهويية  

الفلسيطينية، فهو شياعر القضيية الفلسيطينية؛ لذا سينقف طويال عنده، نعرض صيورا من 

    ية، يقول في قصيييييدة )بطاقة هوية(:الدفاع عن فلسييييطين وهويتها العربية واإلسييييالم

 سجل أنا عربي

 ورقم بطاقتي خمسون ألفا

 ُسلبت كروم أجدادي

 
فدوى طوقان، األعمال الشييعرية الكاملة، المؤسييسيية العربية للدراسييات والنشيير، بيروت،   -  (1)

 .312، ص1993،  1لبنان، ط
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 وأرضا كنت أفلحها     

 أنا وجميع أوالدي    

 ولم تترك لنا.. ولكل أحفادي   

 (1)سون هذي الصخور..   

تشييكل الهوية نقطة االرتكاز في النص، انطالقا من العنوان )بطاقة هوية(، الذي يشييير 

عن  الذي عبربأن ما سيييأتي في النص عبارة عن بيانات تعريفية حول هوية الشيياعر، 

الضيييمير )أنا(، الذي يدل على تأكيد دال  فخره واعتزازه بهويته الفلسيييطينية من خالل  

يجسد صراعها مع المحتل على الهوية، باعتبارها "سر  الذات الفلسطينية وحضورها، و

، كما يؤكد الشييياعر  (2)الوجود، وفي التمسيييك بها الخالص وتحقيق الحرية المنشيييودة"

التي   )عربي، أجيدادي(يتجلى ذليك في دالي   تمسييييكيه بهويتيه العربيية، وعمق انتميائيه لهيا

لى التدوين وإثبات الفعل )سييجل( ع  دالدل  ي ، وتدل على فخر الشيياعر بعروبته ونسييبه

  األنسييياق الهوية وتخليدها في ذاكرة التارير، وترسييييخها في مخيلة األجيال، يؤكد ذلك

يحميل النص رسييييالية قويية للعيدو اليذي يسييييعى لطمس    .)جميع أوالدي، لكيل أحفيادي(

الهوية، وإلغاء الوجود الفلسيطيني مفادها التأكيد على الحق في االنتماء لفلسيطين الوطن  

لتارير والهوية والعروبة، باعتبارها قضيييية مصييييرية ووجودية، ال يمكن واألرض وا

النضييال والثورة والصييمود والكفاح  ، وعلى األمة  التخلي عنها، فهي قضييية كل عربي

 والمقاومة ضد المحتل الصهيوني الستعادة هويتها وحريتها المسلوبة.

 )على هذه األرض(:  تحضر الهوية الفلسطينية عند الشاعر درويش في قوله من قصيدة

 على هذه األرض ما يستحق  الحياْة:

 على هذه األرض سيدةُ األرض، أم البدايات أم النهايات.  

 كانت تسمى فلسطين.

 صارْت تسمى فلسطين.  

 .(3)سيدتي: أستحق، ألنك سيدتي، أستحق الحياة"

 
، 1، رياض الرايس للكتب والنشيير، بيروت، لبنان، ط1محمود درويش، األعمال األولى   -  (1)

 .83، ص2005

إيمان عبدلي، وصييييبرينة فايد، رؤية العالم في قصيييييدة )بطاقة هوية( لمحمود درويش،   -  (2)

 .40، ص2019بسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر،  

، 1، رياض الرايس للكتب والنشيييير، بيروت، لبنان، ط3درويش، األعمال األولى محمود -  (3)

 .112، ص2005
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بقاع  يؤكد الشيياعر هوية األرض الفلسييطينية، وتفردها باسييمها وأوصييافها عن سييائر

يتجلى ذلك في تكرار الدوال السيييميائية )األرض، فلسييطين، سيييدتي( الدالة على الدنيا،  

فهي أم البيدايات والنهيايات، الهوية واالنتمياء، وعلى فخر الشيييياعر بهويتيه وإجالله لهيا، 

وهي سييييييدة األرض، وهي عنوان الحيياة والحريية، "فياليدفياع عنهيا دفياع عن اليذاكرة 

، وتحميل  (1)الحيياة ألجلهيا حيياة، والموت في سييييبييل بقيائهيا حيياة"والوجود والهويية، في

األبيات دالالت التضيييحية في سيييبيل الحفاظ على فلسيييطين األرض والهوية والتارير 

 واالنتماء.

 يعبر الشاعر عن هويته المسلوبة في قصيدة )األرض( بقوله:كما 

 فيا أيها القابضون على طرف المستحيل

 الجليلمن البدء حتى 

أعيدوا إلي  يدي أعيدوا إلي  الهوية
(2) 

يتمسييييك الشيييياعر بهويتيه التي يرى أنهيا جزء من كييانيه، وينيادي العيدو بياسييييترداد ميا 

غتصيبه، وعليه أن يعي اسيتحالة طمس الهوية، ويؤكد أحقيته وملكيته لألرض، ويثبت ا

 هويتها بقوله:

 أنا األرض 

 واألرض أنت

 اسمي التراب

 (3)بيهذا التراب ترا

في األنسيياق السيييميائية )أنا األرض، واألرض أنا( يدل التصيياق الشيياعر بتربة أرضييه  

على الصيييمود والبقاء د  ي كالتأ، وة واألرضهوي العلى عمق االنتماء، والتشيييبث ب الدالة  

وحق اليدفياع عنهيا، ويمثيل التراب االمتيداد الروحي للشيييياعر مع أرضييييه، اليذي   فيهيا،

األرض في حيياة الفلسييييطيني بعيدا وجيدانييا، مرتبطيا    يسييييتحييل محوه منهيا، و"تشييييكيل

بكينونتيه ومصيييييره، فهي مرتجع أحالميه، وهي بطياقية عبوره إلى الحيياة، ومهيد الثبيات  

 
محمد مراح، هندسية المعنى في الشيعر العربي المعاصير: محمود درويش نموذجا، رسيالة   -  (1)

 .112، ص2013ماجستير، جامعة وهران، الجزائر،  

، 1، رياض الرايس للكتب والنشيييير، بيروت، لبنان، ط2محمود درويش، األعمال األولى -  (2)

 .291، ص2005

 .299، 286، 285المصدر نفسه، صفحات   - (3)
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بمنطق التحيدي، وعنوان االنتمياء والمقياومة في وجه العجرفة والغطرسيييية التي تتغلغيل 

ل فلسيييطيني تشيييحذ  أنيابها في ذلك الجسيييد، كانت األرض وال تزال تجربة المعاناة لك

، وقيد حمليت داللية األرض  (1)مشيييياعره بيإحسيييياس وطني، فهي المهجر والموطن"

والتراب معياني الحيياة واالسييييتمراريية والعطياء، والمقياومية والكفياح والثبيات، والوطن  

 واالنتماء. 

 درويش في قصيدة )عاشق من فلسطين(: قول من صور تجليات الهوية الفلسطينية

 والوشمفلسطينية العينين 

 فلسطينية االسم

 فلسطينية األحالم والهم

 فلسطينية المنديل والقدمين والجسم

 فلسطينية الكلمات والصمت

 فلسطينية الصوت

 (2)فلسطينية الميالد والموت

  دال  انطالقة النص بمفتتحيجسيييد الشييياعر مشييياعره تجاه محبوبته فلسيييطين من خالل  

على الوطن واألرض واالنتمياء، فقيد "أفياد هيذا الزخم التكراري   اليذي ييدل)فلسييييطينيية(  

للفظة فلسيطينية ذات الوازع التعريفي واإلشيهاري متناثرة عبر األسيطر الشيعرية حاملة  

، ففي تراكييب الجميل حيذف، وكيأن  (3)داللية اإللحياح على إعالن الهويية وترسيييييخهيا"

الزمة نصيية شيكلت  ال )فلسيطينية(  تكرار د إن  .الشياعر يريد أن يقول سيتظلين فلسيطينية

 عمودا نصييييا في النص، يراقص عين القارئ، ويهمس له بالدالالت التي حملت معاني

الشيياعر بهويته الفلسييطينية، وتأكيد والئه وحبه ورسييوخ انتمائه لها، فهي مازالت    فخر

ة على تفردها وتميزها من خالل الدوال السييميائية الدالويؤكد وسيتظل فلسيطينية الهوية، 

مالمحها الجسيمانية وممارسياتها الثقافية )العينين، والوشيم، القدمين، الجسيم، المنديل(، 

)الهم(،  التي أشييار إليها في دال  ودال تعريفها )االسييم(، وتشييبثها بهويتها رغم معاناتها  

 
سيارة حسيين السيراحنة، قصييدة األرض في شيعر محمود درويش: دراسية داللية، مجلة  -  (1)

 .84، ص2015، 2كلية فلسطين التقنية، فلسطين، ع 

 .93، مرجع سابق، ص1محمود درويش، األعمال األولى   - (2)

ة  طاطا بن قرماز، المكون األسلوبي في شعر محمود درويش، مقاربة أسلوبية ثقافية سياقي  -  (3)

في قصييدة عاشيق من فلسيطين، مجلة األكاديمية للدراسيات االجتماعية واإلنسيانية، قسيم اآلداب  

 .69، ص 2018، 19واللغات، الجزائر، ع
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)الكلمات، الصييوت، الصييمت(،  كما في الدوال  فهي فلسييطينية في كل أحوالها الحياتية 

كشفت    فقد)الميالد، الموت(،  كما هو في دالي  من المهد إلى اللحد  ية وستبقى  إنها فلسطين 

الحياة(، قوة الصييراع من أجل الوجود   - الصييوت، الميالد  - أنسيياق التضيياد )الصييمت

أبرز الشيياعر خصييوصييية الهوية الفلسييطينية من خالل    هكذا،  ةوالبقاء، وإثبات الهوي 

صيول التاريخية، وكشيف عمق انتمائه، وحبه  المالمح الجسيمانية والمظاهر الثقافية واأل

 لوطنه. 

تمتلك الهوية الفلسيطينية خصيوصيياتها المرتبطة بمواجهة العدو الغاشيم الذي اسيتهدف  

الوجود الجغرافي والثقافي والديني والسييياسييي والحضيياري واإلنسيياني، فقد "تشييكلت  

معركة   الهوية الفلسييطينية في خضييم صييراع مرير خاضييه الشييعب إلثبات وجوده في

إطارا   –في إطار تشييكل الهوية الفلسييطينية   –قاسييية وغير متكافئة مما جعل المقاومة  

، وقد تحدث الشييياعر سيييليمان العيسيييى عن مجموعة من مقومات الهوية  (1)ناظما لها"

 الفلسطينية في قصيدة )يوم العودة(، يقول:

ضــــــمــادي الــجــراح  عــلــى  ــعــت  خــل  يــافــا 

جــبــهــتـــي  يــحــرم  الــيــأس  ال  عــائــد   أنــا 

ــا ــي  أنـ ــتـ ــمـ ــيـ خـ ــزازة  جـ ــي  ــقـ ألـ ــد،  ــائـ  عـ

ــودة  أنشــــ لــي  الــقــدس  فــي  عــائــد..   أنــا 

لــيــهــدرا   يــزعــفــان،  كــجــرحــك   جــرحــي 

ــي   ــم ــل ــتســــ تســــ ــن  ل األجــداد..  ــربــة  ت  يــا 

 

بالدي  ألضــــم عطر  ــد  ــائ ع ــا   أن

 كبر الشـــموخ، وال الفجيعة زادي

األجــداد  تربــة  يــا  وجههم..   في 

بغــداد  في  لـلنصــــر   وقصــــيــدة 

ــاد  ث الضـــ دة الكبرن، ببـع الوـح  ـب

 (2)تركعي.. يـا تربـة األجـدادلن  

 

رمز للجغرافية الفلسيطينية، ثم ي ي ذ)يافا( ال  دالأكد الشياعر الهوية الفلسيطينية من خالل  

أشيييار إلى مجموعة من األبعاد المعبرة عن الهوية الفلسيييطينية، البعد الذاتي اإلنسييياني 

المعاناة واأللم والجرح   إلى  لذَين يشيييران)أنا، جرحي(، افي دالي األنا/ الذات الجريحة  

، تربة األجداد(  )بالديواالمتيداد التياريخي في دالي ، والبعيد الوطني الغيائر  الفلسييييطيني

)القيدس( اليدال  في دال  على الوطن واألرض والعمق والجيذور، والبعيد اليديني    يناليدال

 
عبد الفتاح القلقيلي، وأحمد أبو غوش، الهوية الفلسييطينية: خصييوصييية التشييكل واإلطار  -  (1)

 .20، ص2012، 1الناظم، بديل المركز الفلسطيني، بيت لحم، فلسطين، ط

سيليمان العيسيى، األعمال الشيعرية، المؤسيسية العربية للدراسيات والنشير، بيروت، لبنان،   -  (2)

 .30، 29، 27، 26، صفحات  2، ج1995،  1ط
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)الوحيدة الكبرى( اليدال على في نسييييق  على المكيان الروحي المقيدس، والبعيد القومي  

. إن )الضيييياد( الدال على اللغة العربيةفي دال  االنتماء العربي الكبير، والبعد اللسيييياني 

الهوية الفلسييطينية، التي   يؤكد على عمقلمقومات واألبعاد من قبل الشيياعر حشييد هذه ا

يسييعى المحتل لطمسييها، ويحمل تكرار الالزمة )أنا عائد( داللة اإلصييرار على العودة  

إلى األرض، والمقاومة والمواجهة في سييييبيل تحرير األرض، وإثبات الهوية، وتحقيق  

 النصر.

افعا عن فلسييطين وقضيييتها وهويتها في كثير من مد  الشيياعر عز الدين المناصييرةوقف  

يكشيف قوة  و نصيوصيه التي تعج باأللم والمأسياة المعبرة عن وجع فلسيطين ومصيابها،

 لقدس عاصمة الجذور(:ايقول في قصيدة ) ،ةتها الفلسطيني وي هالصراع حول 

 القدس عاصمة الجذور

 القُدُس عاصمةُ السماءِّ 

، وقَتلُ   وأرُضها، ُرْعبث

،  القدُس عاصمةُ الُجذورِّ

 القدُس حارسةُ الثُغورِّ 

، وقَتْلُ   وأرُضها، ُرعبث

 جاءوا إليها كالجراد، فأقفرتْ 

 ُخْضُر المراعي، والسواقي ُجف فتْ 

 فاقتلعوا صنوبََرها،

 وزيتوناتِّها،

 احتل وا البيوَت،

موا الماَء الُزاللَ   (1)وسم 

ينية، ويؤكد عمق تاريخها وجذورها،  اتخذ الشاعر المناصرة القدس رمزا للهوية الفلسط

وعلو مكانتها، فهي مكان عرج منه النبي صييلى هللا عليه وسييلم، والعاصييمة الجغرافية  

والروحية األبدية للفلسيييطينيين والعرب والمسيييلمين، ثم يعرض مأسييياتها وجراحها في  

صيور مجسيدة )رعب، وقتل(، ومشياهد حية، وسيعي المحتل الغاصيب تشيويه هويتها، 

 
عز الدين المناصيرة، األعمال الكاملة، منشيورات مجلة اتحاد كتاب األنترنت المغاربة، د.  -  (1)

 .171، ص3، ج2014ط،  
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معيالمهيا، ومحو كيل جمييل فيهيا، )فيأقفرت خضيييير الراعي، السييييواقي جففيت،  وطمس  

اقتلعوا صيييينوبرها، زيتوناتها، احتلوا البيوت، سييييمموا الماء(، ويحمل دال القدس قيما 

روحية وجمالية، ومعاني الهوية والوطن والتارير، والدفاع عن القدس )حارسة الثغور(  

 دفاع عن هوية األمة وسيادتها ومقدساتها.

في مسياحات نصيوصيهم؛    الدينية المقدسية  فلسيطين  كثر الشيعراء من اسيتحضيار رموزأ 

، ومن ذلك قول الشيياعر محمد أحمد منصييور في قصيييدة )إلى قلعة  ليكسييبوها بعدا دينيا

 العرب(:

َجبوا  وا ومن شـَ جُّ  لن يرجعوا )القدَس( من ضـَ

طــبث  خـُ وال  أشـــــعــارث  قــدس(  )اـل تـُرـجع   ـلن 

وإ م  ــرـك ْنصـــ ـي هللا  ــروا  نصـــ ـت وا إن  هــن ـت  ن 

 

دنا )صـالح الدين( قد ـشجبا    متى َعهِّ

ا  ا ومن خَطبـَ  ـفالحرُب أبلُ  من أَنشــــَ

 (1)فال انتصــاراً وال قدســاً وال عربا

 

يؤكد الشياعر منصيور دور المقاومة والنضيال والحرب وقوة السيالح في انتزاع الحق،  

على  (صييالح الدين)  دالواسييترجاع فلسييطين، وتحرير مقدسيياتها، ويدل اسييتحضييار 

تحرير شيييحذ الهم ل، ووالبطولة  اسيييترجاع الماضيييي بما فيه من النصييير والقوة والغلبة

الشييعراء  يوظفه  ،  ورمزية وقدسييية  طاقة شييعرية. فالقدس رمز سيييميائي يحمل القدس

"للتعبير عن عالقياتهم الروحيية والتياريخيية بهيا، وأعيادوا صيييييياغتهيا في رؤييا جيدييدة،  

وقد كرر الشياعر محمد أحمد  ، (2)مة االحتالل"وجسيدت صيورة من صيور الهوية ومقا

على قيمة المكان المقدس،    للداللةمرات  في األبيات السيابقة ثالث   (القدس)دال  منصيور  

وميا يحمليه من بعيد روحي وديني وتياريخي، وقيدرتيه على ترسييييير العقييدة والهويية  

 في وجدان األمة.وإشعال جذوة الحماس والنضال واالنتماء العربي 

 خاتمة

العربي منذ نشييييأته وحتى اليوم بالهوية العربية، ويعد أحد روافد الهوية    الشييييعرارتبط 

مكون رئيس من ، وهو  بيية، وعنصييييرا فاعال في بنيائهيا، وترسييييير مبيادئهيا وقيمهياالعر

مكونات الثقافة والهوية العربية، وأحد أبنيتها ومصييادرها األسيياسييية، له أثره الكبير في  

 
، 1محميد أحميد منصييييور، األعميال الشييييعريية الكياملية، دار األمين، القياهرة، مصيييير، ط - (1)

 .93، ص2000

إبراهيم نمر موسيييى، القدس بين هوية التارير ومقاومة االحتالل في الشيييعر الفلسيييطيني   -  (2)

 .124، ص2012، 2، ع 8المعاصر، المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها، األردن، مج
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غرس الهويية في ضييييمير األمية، وتكوين تصييييورات وتمثالت عنهيا لألجييال، وحفظ  

 ديمومتها.

  في وجه المحتل، ودعوة إلى التضيييحية والفداء  شيييكل الشيييعر المقاوم صيييرخة مدوية

وبث روح الحماس في نفوس الشيييعوب، وتهييج مشييياعرهم في الدفاع عن   والنضيييال،

 هوية األمة ومقدساتها.

فلسطين ومأساتها قرائح الشعراء بأشعار غزيرة ملتهبة المشاعر ومشتعلة    قضيةفجرت  

وا يدافعون عن فلسييييطين  العواطف تصييييور خسييييارة األمة، وفداحة المأسيييياة، فانطلق

ورموزها الدينية ويجسيييدون أحداثها التاريخية، ويواجهون المحتل الغاصيييب بسيييالح  

الكلمية، وبيالحجج اليدامغية التي تؤكيد عمق الهويية الفلسييييطينيية، وأحقيتهيا في تحرير 

 أرضها ونيل استقاللها.

فلسيطينية من الهوية ال  تعزيزكشيفت النماذج الشيعرية المدروسية إن الشيعراء تمكنوا من 

المقياومية والنضييييال والمواجهية   كثيافية األنسيييياق السيييييمييائيية التي حمليت معيانيخالل 

الهوية    الدوال السييميائية التي اسيتحضيرت، ومن خالل اسيتحضيار ة فلسيطينالسيتعاد

الفلسيييطينية وعناصيييرها ومقوماتها المكانية والتاريخية والدينية واالجتماعية والثقافية  

 ترسيخها في وجدان الشعوب، وتخليدها في ذاكرة األمة.لى وعملوا عوالقومية، 

 قائمة المصادر والمراجع
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 الملخص 

إنه المطلع على التأريخ ينصدم من حجم األخبار، والروايات المصنوعة ؛ التي تَظهر     

عليها مالمح الزيف والبهرجة ؛ وقد تعددت أسباب ذلك ؛ منها أسباب شخصية دوافعها  

حبُّ االنتشار ، والظهور ، ومنها دوافع عقدية ، أو سياسية ؛ بفعل المتغيرات السريعة  

ما في العصر العباسي ؛ حينما تزايدت منافذ التغيير ، والتأثر ؛ في  والمتالحقة ؛ والسي 

مختلف جوانب العصر؛ فرسمت على ذلك العصر هاالت متعددة األلوان ؛ منها ماكان 

إيجابيا ؛ أثر في المسلمين ؛ رقيها ، ونهضة ؛ والمس أمما أخرى علما ، وهداية ؛ ومنه  

بار إسالمية  احتز خالال  ؛  أوحال  ما كان سلبيا  ؛ وأغرقها في  ، ورموزا عظيمة  زة 

 أمراضه المستعصية . 

يستطيع التفريق بين المزيف    - مع بعض الوعي    - والمتتبع لحركة األحداث التاريخية     

، والحقيقي من تلك األحداث ؛ والسيما عند بعض رواة تأريخ األدب ؛ فقد أُثقلت كتبهم 

آخر يقترب من الخرافة ، وربما أصبحت  بشتى القصص منها ما يعبر حدود المبالغة ؛ و

ها من الحقيقة ، فهي تقمٌُّص لقصص   رواياتهم )كوميدية( ؛ تستفزُّ العقول الواعية ؛ لخلّوِ

ه زبيدة   ألف ليلة وليلة ؛ والسيما في سيرة الخلفاء هارون الرشيد والخليفة األمين  وأمُّ

ورة الرشيد ، وشهرزاد  ؛ فال ينفك القصاصون عن إعادة إنتاج شخصية شهريار في ص 

في صورة زبيدة أم األمين ؛ سليلة بني العباس ؛ مع أنهه كان يُسمع لبيتها دويٌّ ؛ كدوّيِ  

 النحل من كثرة قراءة القرآن. 

والدّسِ ، واالفتراء ؛  التي شابت عالقة األمين    الكذب،وفي هذا البحث سنتابع خيوط       

 -ي العباس بن عبد المطلب عّمِ نبينا الكريم  الخليفة العباسي ؛ وهو أحد أحفاد الصحاب 

؛ مع  الشاعر أبي نواس ؛ وهو شاعر اشتهر بالخمر ، والعبث    -وسلم      صلى هللا عليه 

، واالنحراف ؛ لندلل من أشعاره على زيف ما يربطهما من عالقة ؛ وليكون الشعر  

، وسفاهة ؛ مدفوعين  شاهدا على عالقتهما الحقيقية ؛ التي لوثتها أقالم الرواة ؛ عبثا  

بدوافع شتهى ؛ منها ماهو عدائي ؛ ناصب اإلسالم وخلفاءه العداء؛ ومنها عقدي؛ ارتبط  

 بانحرافات فكرية. 
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 التمهيد 

 حياة الخليفة األمين وحياة الشاعر أبي نواس 

األمين محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور بن عبد هللا بن محمد    األمين:هو

بن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما ؛ وهو الخليفة السادس بعد السفاح ، والمنصور،  

 (1)والمهدي ،والهادي ، والرشيد.

ه زبيدة بنت جعفر بن المنصور ؛ فاألمين هاشمي النسب أبا وأما ؛ ولم يتفق     هذا  أمُّ

  - رضي هللا عنه   -النسب لخليفة إسالمي قبله ؛ سوى للخليفة الرابع علي بن ابي طالب  

ه فاطمة بنت أسد هاشمية وقد دامت خالفته ما يقرب من خمس سنوات ، ثم سقط    (2)،فأمُّ

ضحية  للصراع العربي الفارسي  ممثال بأخيه المأمون ؛ إذ انتهى ذاك الصراع بمقتل  

بعد أن ُحوصرت بغداد ؛ وُضربت    (3)ه،198ريعان شبابه في سنة  الخليفة األمين في  

 ( 4) بالمجانيق ؛ فاستسلم الخليفة األمين ببسالة حقنا للدماء ؛ إاله أنهه قُتل أثناء استسالمه.

ه ؛ وتأدب على يد أفضل علمائها ؛ وكان 171والخليفة وِلد في رصافة بغداد عام    

امة ؛ أبيض الوجه ؛ أسود الشعر ؛ عريض المنكبين شجاعا ؛ جميل المنظر ؛ طويل الق

مايملك بكل  العطاء ؛ سخيا  ؛ واسع  في كالمه وجلوسه    الناطق :  ولقبُه  ،  ؛ متواضعا 

 (5) . الدراهم على اسمه وُضرب  بالحق؛

  جمعة،   يوم   في  الخالفة   أتته  لقد   وهللا :  قال  األمين؟   بالغة  كانت   كيف :  العلماء  لبعض   قيل)   

 وأثنى   تعالى  هللا  فحمد  المنبر،  ورقى  فخرج  قائمة،  الصالة  نودي  حتى  ساعة  إالّ   كان  فما

  حتمٌ   األنفاس،  ذوي  مراصد  المنون  إنّ   العبّاس،  بني  يا  وخصوصا    النّاس،  أيّها:  قال  ثم  عليه

  الّسرور   إلى  الماضي  على  الحزن  قلوبكم  فارتجعوا  نزوله،  ينكر  وال   حلوله،  يدفع  ال  هللا  من

 
بيروت  –سير أعالم النبالء ، االمام الذهبي ، تح : شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة   (1)

م، 15،2002بيروت،ط -؛ االعالم ، الزركلي ، دار العلم للماليين  77/ 6م ، 2001، 1،ط

4/116 . 

بيروت ،تح : علي محمد البجاوي ، دار   –ينظر : زهرة  اآلداب ، الحصري ، دار الجيل  (2)

 .4/992، )د.ت(،  2القاهرة ، ط –ب العربية احياء الكت

بيروت ،   – ينظر :البداية والنهاية ، ابن كثير ، تح : احمد ابو ملحم، دار الكتب العلمية  (3)

 . 263/ 10م ، 1985، 1ط

 . 39، )د.ت(، ص12القاهرة ، ط –العصر العباسي االول ، شوقي ضيف ، دار المعارف  (4)

؛ العقد الفريد ،  ابن عبد ربه االندلسي 17/348، االمام الذهبي ،  ينظر : سير أعالم النبالء (5)

 .5/374ه ، 1404، 1بيروت ، ط –، دار الكتب العلمية 
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  ريقه،   وبلّة  جرأته،  من  النّاس  فتعّجب .  الّشاكرين  وأجور  الّصابرين،  ثواب  تجزون  بالباقي،

 . ومائة وتسعين ثمان سنة المحّرم من بقين لخمس  األحد  يوم وقتل ؛ (1) ( عارضته وجودة 

 سنين   أربع  خالفته  فكانت  شّوال؛  في  ومائة  وسبعين  احدى  سنة   بالرصافة   مولده   وكان     

 أخيه   وبين  بينه  الفتنة  وكانت  ،  وشهرا  سنتين  جملتها  من   األمر  له  صفا  ؛  وأياما  أشهر  وستة

 (2) . سنتين

: هو أبو علي الحسن بن هان  ؛ وقد اختلف في نسبهما ؛ وانبهَم أمر أبيه ،  أبو نواس 

وجنسه على بعض الرواة ؛ حينما رأوه ينتسب إلى آل الحكم بن الجراح ، إاله أنهه من  

ه جارية فارسية  الراجح أنه أ باه هو مولى فارسي ينتسب إلى آل الحكم بن الجراح ؛ وأمُّ

 (4)ه.145؛  ولد في األهواز من بالد عربستان في سنة   (3) تدعى ُجلهبان

ه رعايته إلى عطار يعمل عنده ؛ وكان يرتاد مجالس     توفي والده مبكرا ؛ وعهدت أمُّ

إ العمل، وساقه القدر  بعد  بن  العلم ، والشعر  الفاحش )والبة  الشاعر  لتعرف على  لى 

الحباب( ؛ وسافرا الى الكوفة معا ؛ ليرتادا مجالس اللهو ، والعلم معا، وكذلك تعرف  

ان الكوفة من الشعراء ، والرواة من أمثال مطيع بن إياس ، وحماد عجرد ؛   على ُمجه

ه ؛   فكان أن غرق في   فانغمس في اللهو ، والمجون ؛ محاوال نسيان واقعه ، وسيرة أّمِ

ينغمس في خطايا عصره ؛ ولذلك  فهو أهم شاعر صور االنحدار   المجون ،  وأن 

للغرائز   إثارة  من  فيه  بما  العباسي  العصر  في  المجتمع  قاع  عاشه  الذي  ؛  األخالقي 

 ( 5) االنسانية الرذيلة

ثم قَِدم الى بغداد فقدهمه هرثمة بن أعين الى الخليفة هارون الرشيد فمدحه ونال جوائزه    

غير أنهه كان ينفقها في الخمر واللهو ، فوصل خبره الى الخليفة الرشيد ؛ فحبسه و كان  

يعود إلى الخمر  كله مرة بعدما يُطلق سراحه ؛ وهذه السيرة تكررت مع األمين ؛  بعد  

ليفة هارون الرشيد ؛ فقد أبعده وسجنه لمجونه ؛ مع هذا فقد اتهم الخليفة األمين  وفاة الخ

 
 468/ 1البصائر والذخائر ، أبو حيان التوحيدي ،   (1)

 ينظر : المكان نفسه . (2)

 .221-220ينظر : العصر العباسي األول ، شوقي ضيف ، ص (3)

 . 407/ 13، ابن عساكر ، تارير دمشق  (4)

؛ أبو نواس شاعر  222- 221ينظر : العصر العباسي األول ، شوقي ضيف ، ص    (5)

م ، 1988، 1بيروت ، ط  –هارون الرشيد ومحمد األمين ، عمر فروخ ، دار الكتب العربية 

 .9ص
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أو  198؛ وتوفي أبو نواس على األصح بين )     (1) بمجالسته ، ومعاقرته الخمر معه

وفي تاريخ وفاتهما      (2)ه .198ه( ؛ وهو قد رثى األمين ؛ التي كانت وفاته سنة   200

تكذيب الفتراء شديد أصابهما ؛ فأبو نواس تاب في نهاية حياته ؛ ومع هذا اتهم بمعاقرته  

 ه.198الخمر مع األمين أثناء سقوط بغداد  

 المبحث األول: الشعر والحقيقة 

 المطلب االول: عالقة أبي نواس بهارون الرشيد  وابنه األمين   

ي عنهم ،  إنه مما يؤسف له نقل ال   معلومات ، والروايات من مخادعين ؛ لم يتم التحّرِ

ُصوا ماكتبوا ؛ ؛ فهذا المؤرخ محمود شاكر : ينفي التقاء أبي   أو مخدوعين ؛ لم يَُمّحِ

متأخرة   ساعات  الى  مجالسته  من  عنه  مانُقل  مع  ؛  الرشيد  هارون  والخليفة   ، نواس 

  - جواريه بحضوره ؛ مع أنههما  وبشكل دائم ووصفه لجواري هارون الرشيد وعبثه مع  

المؤرخ   يؤكد  يلتقيا ؛ فهل يوجد ماهو أغرب من هذا  -مثلما  الروايات  (3)لم  أّن  .؛بل 

صورت أبا نواس ؛ وكأنهما هو وصيُّ على الرشيد وابنه األمين ، بل هو القائم عليهما  

 ؛ المسير ألمرهما ؟!!! 

محبوسا ؛ في عهد الرشيد ؛ فقد هجا  هذا كلُّه؛ والطبري يذكر أنه أبا نواس كان      

 (4)بقصيدة ؛ جاء فيها : -  -مضرا  

ا قريش فال افتخاَر لها                إاله التجارات  في مكاسبها   أمه

 وإنهها إن  ذُكرت َمكرمة               جاءت قريُش تسعى بغالبِها

عٌ ديني، أو مهابة الخليفة  في هذه األبيات يهاجم أبو نواس قريشا أجمع ؛ لم يمنعه ور   

الرشيد ؛ وظله محبوسا حتى خالفة   الهجوم ؛ ولذلك حبسه هارون  العباسي من ذاك 

 ( 5) األمين ؛ فاستعطف األمين بأبيات ؛ طمعا باإلفراج عنه  ؛ قال فيها :

ر أميَن هللا  والعهُد يُذكر            مقامي وإنشاديَك والناُس ُحضه                    رُ فذّكِ

اعلى الدُّّر يُنثَرُ                ونثري عليَك الدُّره يا ُدره هاشم            فيامن رأى ُدره

 
 .225-224ينظر : العصر العباسي األول ، شوقي ضيف ، ص (1)

 . 5صديوان ابي نواس ،  (2)

ينظر : إرشيف ملتقى أهل الحديث ؛ منتدى السيرة والتارير واألنساب ، كل ما قيل عن  (3)

 غزليات أبي نواس مع الرشيد . 

 . 111/ 5تارير األمم  والرسل والملوك ،  الطبري  (4)

 .1/173الشعر والشعراء ، ابن قتيبة  (5)
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أبوَك الذي لم يمِلك األرَض ِمثلَه           وعمُّك                                      

 موسى عدلُه  الُمتخّيرُ 

جالل الخليفة ؛ فهو تابع مطيع نلحظ في األبيات تصاغر أبي نواس أمام عظمة ، و  

خائف  ؛ ينتظر الصفح ، والعفو من سيهده ؛ وحينما وصلت  هذه األبيات الى  الخليفة  

  (1) األمين ؛ عفى عنه ؛  فقال فيه :

                أِرقُت وطاَرعن عيني النُّعاس                         ونام   السامعون ولم  يؤاسوا                                

 أميَن   هللا  قد  ملكَت  ُملكا                              عليك من التُّقى  فيه   ِلباسُ 

واستحسن األمين هذه األبيات ؛ ِلَما فيها من معاٍن دينية ؛ وقال صدق عليه به ؛ فجي   

 بأبي نواس ؛ وأدِخل على األمين ؛ فأنشده قائال : 

 إماِم      ِصيغ من َجوهِرالخالفِة نْحتا َمرحبَا َمرحبَا بخيِر 

 يا أميَن  اإلله يكألَك هللا      ُمقيما  وَظاعنا  حيُث  ِسرنا

إنهما األرُض ُكلُّها لك داٌر       فلََك  هللاُ  صاحبا                                       

 حيث  كنتا

 ديا وَسْمتا ياشبيهَ المهدّيِ ُجودا وبَذال     وشبيهَ المنصوِر هَ 

 (2).( فخلع عليه األمين خلعة وخلهى سبيله 

ر به األمين        ثم عاد أبو نواس إلى شرب الخمر ؛ فحبسه األمين ثالثة أشهر، ثم ذُّكِ

به ودعا األمين بالسيف ،  والنطع  ، وهدده بالقتل ؛  إْن عاد إلى شرب الخمر؛     ؛ فجي 

 (3)فا ستعطفه أبو نواس بأبيات ؛ قال فيها :

تحسهنت الدُّنيا بُحسن خليفة ٍ       هو البدُر إاله أنهه الدهَر                                    

 ُمقِمُر 

يا أمير المؤمنين ؛ فأطلق سراحه ؛   فهدده األمين إْن شربها ؛      فقال له دمي حالٌل 

فكان أبو نواس يُشمُّ الخمر ، وال يشربُها وهو قوله : ال أذوق الُمدام اال َشِميما
 (4)  

 
 . 1/299األغاني ، ابو الفرج االصفهاني  ،  (1)

 . 174؛ ديوان ابي نواس ، ص 5/115االمم  والرسل والملوك ، الطبري  ، تارير  (2)

 . 89/  1االغاني ، أبو فرج األصفهاني ،  (3)

 .  5/116تارير األمم والرسل الملوك  ، الطبري  ،  (4)
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تُظهر األخبارعالقة طبيعية بين شاعر وخليفة ؛ بداللة )  جي  به ، أُْدِخل عليه ، خلَع     

ر به ،   فجي  به ، هدده ، استعطفه(؛ فهذه طبيعة العالقة بين  عليه ، خلهى سبيله ، ذُّكِ

 الخلفاء و الشعراء . 

في هذه القصة تتضح غيرة الخليفة على دينه ؛ وأنهه يقيم الشرع ؛ ال ماذكرته الروايات  

 المدسوسة . 

  (1) والشعر مصداق لما نقلنا ؛ يقول أبو نواس :

ا في الضمير  أعاذُل أعتبت اإلمام و                           أعتبا         وأعربُت عمه

 واعربَا

وقلت لساقينا أِجزها ؛فلم أكن          ليأبى  اميُر المؤمنين                             

 وأشربَا 

 :(2) ويقول ايضا

 اطع الخليفة واعِص ذا عزف      وتنحه عن طرب وعن قصفِ 

 ار بطرفِها طرفي عيُن الخليفِة  بي    موكهلة          عقَد الحذ

ت   عالنَيتي له وأرى        دين الضمير له على حرف   صحه

 فلئن وعدتُك  تركها  عدهة           إنِّي  عليك  لخائٌف   ُخلِفي 

ها َشميما ؛ ولكن أن يأتي       أبو نواس في شعره ؛ اليُريد أن يعصي الخليفة؛ وهو يشمُّ

ليلة وليلة ؛ لدوافع تحاول النيل من اإلسالم     راٍو مدفوعا؛ فيرسم أجواء  خيالية من ألف

؛  ممثلة في رموزها ، وقادتها ،وخلفائها  إذ رسم الرواة الموتورون العالقة بين األمين  

وأبي نواس ؛ وكأنما هما صنوان ال يفترقان؛ ولعمري  لو كان ما زيهفوا حقيقيا ؛ فكيف  

لم المتحضر آنذاك ؛ إنهها صورة  كانت تُدار الخالفة ؛ التي حكمت  معظم أرجاء العا

نمطية كاذبة ُمستهلَكة ؛ القت َحفَظة ينقلون ؛ وال يُدركون ما ينقلون ، منهم قدماء ،  

 ومثلهم من المحدثين. .   

ونلحظ تهافت الرواة  ، ورواياتهم  ؛ من حيث أقوالهم في منادمة أبي نواس ؛ وشربه       

 متوافقة ؛ تشي بملمحين: الخمر مع الخليفة األمين ؛  فاألحداث ال

 
 .58-57ديوان ابي نواس ، ص  (1)

 .   594المصدر نفسه ،  (2)
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األول: إنه الخليفة االمين تعامل مع أبي نواس تعامله مع أي شاعر ؛ وكان ملمح     

 التذلل ، واالستعطاف باديا على أشعاره في حضرة الخليفة األمين . 

الثاني : إنه العقوبة ؛ التي تلقهاها من األمين ؛  لشربه الخمر ؛ فيها داللة بّيِنة على أنه    

األمين ؛ لم يكن يعاقر الخمر ، أو ينادم شاربها ؛ هذا هو الملمح الثاني ؛ الذي نكتشفه  

 بوساطة قراءة األحداث ؛ موافقة لألشعار. 

؛ أو أبو هفان  وغيرهما ؛   (1)ند األصفهانيولو اطهلعنا على أخبار كثيرة مبثوثة ع   

لوجدنا اختالفا شديدا بين صورة الخليفة في شعر أبي نواس ؛ وبين الخبث ، والدهاء ؛  

اللذين ُرسمت بهما صورته فاألمين  ُرسم أضحوكة  ؛ وهو عبثي ؛ يستهزئ به أبو  

ا أغِرقت به كتب االدب العالقة  الهزلية المرنة ،      نواس ؛ والودية بين الخليفة  فممه

األمين ، وابي نواس ؛ فقد فاضت بعض الكتب بمثل هذه العالقة ، وأن الشاعر يمازح  

الخليفة ، وقد يتجاوز في مزاحه حدود االدب المتعارف بين خليفة وشاعر ، أو بين  

  أبا   أن  حدثت :  يقول)هفان ؛    أبو  فهذا   ؛  األصدقاء ؛ فهو قد يستهزئ بالخليفة ، وحرمه 

  مثل   كوثر  ولبس  ملحم   ثياب  فلبس  للسباحة  األمين  فنشط   األمين  مع  يشرب  كان  نواس

  كان   فلما  قط   مثله  ير  لم   شيئا  فرأى   محمد   بدن  إلى   نواس   أبو   فنظر   البركة   في   ووقعا   ذلك

  وفتنة   توصف   ال   بلية   فرأيت  رأيته   ويلك:  لي   فقال   معه  خبره  عن  ألسأله   غدوت  غد،  من

 : يقول  أنشأ  ثم تطاق ال

 أحدِ  من    يخاُف    ال   من   أخاف              بِمن أقول   وال   لصبٌ  إنهي

 جسدي   طاَر عن َمسست ُرأسي هل               لهُ  هواي     في  تفكهرت إذا

   أنالَه           أن   آلملُ              فََرقي  من ذكرتُ  ما  على إنِّي                            

 بيدي

  الناس   عن  وطواها  إنشادها   فأمسك  قتلك،  بلغته  إن  فإنه   رأسك  في  هللا  اتق:  له   فقلت 

 ؛ ومثله :    (2) جميعا

  نواس   بأبي  مستهترا  األمين  محمد  كان:  قال  الداية  بن  يوسف  حدثني:  هفان  قال أبو )      

  فتابع  يوجد،  يكاد  فال   األحيان  بعض  يطلبه  وكان  للشرب،   ينشط  ساعة  عنه  يصبر  ال

 
روج الذهب ، د. يوسف طارق السامرائي ،  ينظر : اإليهام قراءة في منهجية األغاني وم (1)

 م.2012، 1عمان ، ط –دار األثرية 

؛ ويشير محقق الديوان إلى أن  هذه األبيات ؛ لم ترد في بعض  38/ 1أخبار أبي نواس ،   (2)

 نسر الديوان. 
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  يقدر   فلم  مظانه  في  ويطلبه  الحانات  ويبحث  يستبطئه  من  وأرسل  أيام  عدة  الشراب  األمين

  من   موضعه   على  نواس  أبا  يحسد  ندمائه  بعض  وكان  شديدا،  غضبا  فغضب  عليه،

  هذا   المؤمنين  أمير  يا:  وقال  وتنقصه  فسبه  للكالم  وموضعا  للقول  مساغا  فوجد  األمين،

  ذلك   يرى  الفواحش،  ويركب  الحانات  ؛ وينتاب  والُسوقة   الِسفلة  ينادم  شّواظ  شارب  َعيهار

  ألغ:  محمد  له  قال  ذلك  في   أكثر  فلما  المؤمنين،  أمير  على   تشنعة  منادمته   في  وإن  غنما

  وعلمه   وظرفه   أدبه   في   مثله   إال   خليفة   نديم  يكون   أن   ينبغي  ما   فوهللا   عنك  الكالم   هذا

  تتطلبه   الرسل   تزل  فلم .  منه   يفوتني  ما  على  تأسفا  إال  عليه  غضبي  وما  خصاله، وكمال

  إلى   به   فجي   يهودي،  خمار  حانة  في  أصحابه  من  عدة   في  وجدوه  حتى  عنه  وتبحث

  ال   شهر   منذ  الحانة  في  عنده  مقيم  أنه   اليهودي  أخبرنا  المؤمنين،  أمير  يا :  وقالوا   األمين

.  عنقك  أضرب   أن   لهممت:  وقال   األمين  فغضب  ساعة ؛  وأصحابه  هو   السكر   من  يفيق

  األبصار   عليه  وليضعن   ليقتلنه  الناس  من  أحد  مع  هذه  بعد  حانة   في   شرب   إن  أنه  حلف   ثم

  ولم  الحال  هذه على  عنده من فخرج . واشرب  شئت  إذا  اآلن اخرج : له  قال ثم والعيون،

  على   خوفا  الحانات  في  والشراب  الناس  منادمة  ترك  على  نواس  أبي  عزم  وصح  ينادمه،

  فلما  يوما  أصبح  حتى  عنه  يسأل  ؛ ولم  مّدة  واطهرحه  األمين  وجفاه.  عليها  وإشفاقا  نفسه

  محادثته ،  وطيب  وظرفه   نواس  أبا  ؛ ذكر  ، وارتاحت  نفسه  وطابت   أرطال  ثالثة  شرب 

  من   ناله  ما  عظم  شكا  عليه  دخل  فلما  بإحضاره،  فأمر  نادرة ،  شيء  كل  في  عنده  وأنه 

؛   مجلسه  في وأقعد  عليه فخلع  فأمر هفوته ، واغتفار  عنه الصفح وسأله  وإبعاده غضبه

  متكئا  أذفر  منتن  يهودي   منزل  في   هيه، :  األمين  له  قال   ثم   لمنادمته  فيه   يقعد  كان   الذي

  (1) عليك؟ أقدر فال  مكان بكل أطلبك شهرا؛وأنا  مزفت عد على

في أنها أحاديث ملفهقة ؛ أقرب إلى أجواء ألف ليلة وليلة ؛ فقد شكل أبو نواس    والشك     

محور الرحا ؛ الذي تدور عليه الدولة ؛ فمن دونه الخليفة معطل ؛ ساِهم اليدّبُِر    – هنا    –

 أمرا. 

 
 .26/ 1أخبار ابي نواس ،   (1)
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إنه الرواية تحتاج الى سند ، ورجال ؛ ومتن موثوق ؛  وكالهما مفقود؛ فهي مرفوعة       

تواصل بين الراوي ، والرواية ؛ بل قوله حدثني ، ونقل إلي ؛ وبينه وبين   ؛ من دون

 ؛ هللف درُّ اإلسالم مما أصابه من أمثال هؤالء.  (1) الناقل سنوات طويلة

ومن كانت هذه مكانته  عند خليفة ؛ فهل يرجو زواله  وخالفة المأمون على حساب    

 األمين ؛ يقول :  

ا األمين فلسُت أرجو دف  عَه     عنِّي فمن لي اليوَم بالمأمون أمه

فبلغت المأمون فقال : وهللا لئن لحقت ألغنيه غنى ال يؤمله  ؛ فمات قبل دخول المأمون  

 .(2)(مدينة بغداد

مع أنه رواياتهم  المتهافتة تذكر أنه أبا نواس ؛ كان ينادم األمين على الخمر ؛ حين     

 .   هاجم المأمون بغداد

هوا  بشتى أنواع االفتراء؛ ونقلوا روايات غير  والشك في       أنه  بعض الرواة ؛  تفوه

حصيفة ؛ التمتُّ إلى الحقيقة بصلة ؛ فهم ينقلون عن الفضل بن الربيع في األمين كالما  

يشي برؤية مستقبلية ؛  والشك في أّن مانقلوه قد قيل بعد زمن من حادثة مقتل األمين ؛  

كرون أنه ما حصل لألمين هو متوقع ؛ ألنه نوى الغدر ؛   فالتصنيع واضح جلي ؛ إذ يذ

 
متهتكا يصاحب أهل الخالعة  ه ؛ كان 257عبد هللا بن أحمد بن حرب أبو هفان المهزمي  (1)

والخمر والمجون  ؛ يلبس ماال يكاد يستر جسده ،  مؤلف وراوية ؛ وهو من أهل البصرة وسكن 

بيروت ،  –بغداد ؛ ينظر : معجم األدباء ، الحموي ، تح : احسان عباس ، دار الغرب االسالمي 

رمضان ، دار  ؛ الفهرست ، ابن النديم ، تح : ابراهيم 1487-1486/ 4م، 1993،  1ط

؛ الوافي بالوفيات ،  الصفدي ، تح : احمد 196/ 1م ، 1997،   2بيروت ، ط –المعرفة 

ا من  188/  15، 178/ 12م، 2000بيروت ، ) د.ط(،  –االرنؤوط ، دار احياء التراث  . أم 

ه ؛ وابنه المؤلف المشهور  أبو جعفر أحمد 265ينقل عنه فهو يوسف بن الداية ؛ المتوفى 

ه  ؛ أي أن  ابا هفان ؛ ينقل عن يوسف وهو رضيع ، أو لم يولد حين وفاة األمين ؛  340فى المتو

فبين وفاة األمين ووفاة يوسف بن الداية مايقرب من سبعين سنة  وبين وفات ولده ، ووفاة  

األمين مئة واثنتين وأربعين سنة ؛ وهذه حساب اليتناسب  مع جيلين ؛ فالجيل ي حسب بين ثالثين  

بعين عاما؛ إذ أن  يوسف بن الداية : هو رضيع للمعتصم العباسي ؛ وقد وفد الى مصر ؛  وأر

ل د ابنه أحمد ؛ وتأرير وفاة أحمد بن يوسف ؛ توضح بجالء أن  يوسف بن الداية ول د في   وفيها و 

   ؛ فكيف اطلع على األمين ؛  -مع تجوز  -نهاية القرن الثاني الهجري ؛ أو بداية القرن الثالث 

ه ؛ إننا باستقراء سابق وجدنا بالدليل أن  الكثير من األخبار ؛ التصمد أمام  198التي كانت وفاته 

، 184/ 8الحساب الرياضي العقلي ؛ وهذا النص واحد من ذلك .؛ ينظر : الوافي بالوفيات ، 

، ) 2، طالقاهرة  –طبقات الشعراء ، ابن المعتز ، تح : عبد الستار احمد فراج ، دار المعارف 

 .. 207 -206/ 1د.ت(، 

 . 117/ 5تارير األمم والرسل والملوك ، الطبري ،  (2)
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  طالبه   عهد،  وليا  وهما   الحرام،   هللا   بيت   في   للمأمون  األمين  محمد   حلف   ولما   ) يقول :

  بن   الفضل   فقال مرات،  ثالث  ذلك  فقال  خذلته،  إن  هللا   خذلني:  يقول  أن  يحيى  بن  جعفر

  نفسي   أجد   العباس  أبا  يا :  هللا   بيت   من  خروجه   عند  الوقت  ذلك   في   األمين  لي   قال :  الربيع

  أنوي   وأنا  أحلف   كنت   ألنِّي:  قال   األمير؟  هللا  أعزه   ذلك،   ولم :  له   فقلت  يتم،  ال   أمري  أنه 

 .(1) (أمره يتم لم  كذلك ؛ وكان  الغدر

 ومثله مانقله األبشيهي : 

  ولديه،   والمأمون  األمين  بإحضار  فأمر  يوما ؛  الرشيد  على  دخل  أنهه  الكسائي  حكى   

  أبصارهما   غّضا  وقد   ووقارهما  هداهما  يزينهما  أفق   ككوكبي  أقبال  أن  قليال  يلبث  فلم:  قال 

 فاستدناهما،  الدعاء،  بأحسن  له  ودعوا  بالخالفة،  عليه  فسلما  مجلسه،  في   وقفا  حتى  ؛

  من   أبوابا  عليهما  ألقي   أن  أمرني   ثم   يساره،  عن  هللا   ، وعبد   يمينه  عن  محمدا   وأسند

  كيف   وقال  عظيما،  سرورا  ذلك  فسره  عنه،  الجواب   أحسنا  إال  شيئا  سألتهما  فما  النحو،

 : فقلت  تراهما؟

 ومحتدُ  كريٌم   عرقٌ  يزينهما            شامة  وفرعين أفق  قمريّ   أرى

 محمدُ  النبيُّ  أبقى ما مواريث             وحائَزي المؤمنين أمير سليلي

 مهنّدُ  وسيفٌ    حزمٌ   يِزينُُهما              بشيمةٍ  النِفاِق   أنفاق   يسّدان

  الرسالة   ومعدن  الخالفة  أبناء  من  أحدا  -المؤمنين  أمير  هللا   أعز  -رأيت   ما:  قلت   ثم    

  على   اقتدارا  أشد  وال  ألفاظا،  أحسن  وال  ألسنا،  منهما  آدب   الزاللية  الشجرة  هذه  وأغصان

  ويدخل   وعزا،  تأييدا  اإلسالم  بهما  يزيد  أن  -  تعالى  -  هللا  أسأل  منهما،  وحفظا   روية  الكالم

  وجمع   إليه،  ضمهما  ثم  دعائه،  على  الرشيد  وأّمن.  وقمعا  ذاُل  الشرك  أهل  على  بهما

  بالخروج   أمرهما  ثم   صدره،  على   تنحدر  الدموع   رأيت  حتى  يبسطهما   فلم   يديه،  عليهما

  وافترقت  أمرهما،  تشتّت   وقد  السماء ،  مقادير  ونزلت  القضاء،  دهم  وقد   بهما  كأني:  وقال 

  (2)الستور  وتهتك الدماء، بسفك كلمتهما

إنه الخبر يشير بدقة إلى علم األمين وثقافته ؛؛ وإنهه آدب ابناء الخالفة ، وأحسنهم      

الع على الغيب ؛ والغيب اليعلمه إاله   لسانا ؛ المثلما نقل  بعض الرواة ؛ ويشي باالّطِ

 
/ 1ه ، 1419،   1بيروت ، ط -المستطرف في كل فن مستظرف ، اإلبشيهي ،عالم الكتب  (1)

218 . 

 .260/ 1المصدر نفسه ،  (2)
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لرواة ؛ فهو يدسُّ السم هفي الدسم ؛ فهو عالم ومؤدب ؛ غير أنهه  هللا ؛ وهذا ديدن بعض ا

 في ظهر الغيب محكوم عليه بالقتل. 

إنهها عالمات استفهام كبيرة ؛ تدفعنا الى مراجعة الروايات الكثيرة  المكذوبة ؛ التي     

 تذكرها بعض كتب األدب ؛ وهي تخلو من أشباه الحقيقة. 

 واس في إنجازات ومكانة األمين  المطلب الثاني :أشعار أبي ن 

با منه ، ورجاء كسب عطائه ؛ وأبو    اليغفل      الشعراء عن ذكر إنجازات الممدوح تقرُّ

بعيدا عن   بالممدوح ؛  الشاعر  النهج يوضح عالقة  الشعراء ؛ وهذا  نواس من هؤالء 

ه بإنجازه   الصداقة ، أو الجليس المالصق لصاحبه ؛  فمن أشعاره في األمين ؛  وهو ينّوِ

 :(1)خمس حراقات عظيمة ؛ يقول

 الناس إذ رأوك على صو             رة   يمرُّ   مره    السهحابِ عجب 

 سبهحوا اذ رأوك سرت عليه            كيف لو أبصروك فوق العُقاب 

ما شأنه ؛ ومظهرا جوَده وكرَمه:    (2)ويقول في مدح األمين معّظِ

 أقول والغيُث داٍن                            يكاد يُدفُع باليد

 ميِن يميٌن                              باهلل رّبِ محمد على األ

 يا غيُث أبِرق وارعد                          محمٌد منَك أجود 

 أْن ال يقول لراجٍ                             رجاه ال عن تعٌمد

نواس شعره في مدح   أبو  بها  التي أغرق  الكونية  ؛   بالظواهر  المدح مستعينا  وهذا 

  (3)األمين  ؛ مذ كان أميرا ؛ يقول :

 تتيه الشمس والقمر المنير                إذا قلنا كأنههما األمير

 فان يك أشبها منه قليال                   فقد أخطاها شبهٌ كثير

 ألنه الشمس تغرب حين تمسي          وإنه البدر ينقصه  المسير 

 ونور  محمٍد  أبدا  تمام ُ               على وَضح الطريقِة اليحور    

 
م ، 2003)د.ط(، بيروت ،  –ديوان أبي نواس ،  تح : سليم  خليل قهوجي ،  دار الجيل  (1)

 .103ص

 .237ديوان أبي نواس ، ص (2)

بيروت  ،   -ديوان المعاني  ، أبو هالل العسكري ، تح : أحمد حسن ، دار الكتب العلمية   (3)

 1994)د.ط( ، 
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في األبيات تشبيه مقلوب ؛ إذ منح الشاعر الخليفة األمين ما تفوق على الشمس ،     

والقمر؛ فشبههما بالخليفة األمين ،  ثم عدل عن التشبيه ؛ ليجعلهما قاصرين عن إدراك  

 نداه ليال ونهارا.  عظمة هذا الخليفة ؛ الذي الينقطع

 (1)ويقول ابو نواس :

 لقد طابت  الدنيا  بطيِب  محمٍد            وِزيدت به األيهاُم ُحسنا الى ُحسن

 ولوال األميُن بن الرشيد لَما انقضت    رحا الدين والدُّنيا تدوُر على حزن

 ( 2) وقال في رثاء األمين :

 مِة الضعفى وفكه األسير أيا أميَن هللاِ من للندى             وعص 

فتنا بعدَك َنبكي على                دنياَك والدين بدمعٍ غزير
 خله

لفى ألهِل القُبور   ال خيَر لألحياِء في َعيشهم             بعدَك والزُّ

نلحظ أنه الشاعر ؛ قد رثاه ؛ وهو ال يرجو نائله ؛ فقد استلم زمام الحكم أعداؤه ؛       

ثيه بصفتي الندى ، والدين ؛ وال شك في أنه الرثاء ؛ هو أصدق معّبِر  مع هذا فهو َير

أنهه في خليفة ؛ اليرجو نواله ؛ فكانت مرثاته   عما يختلج في خلَد الشاعر ؛ والسيما 

ين يشتمل على الورع ، والزهد   مقتصرة على خيري صفات اإلسالم الكرم ، والدين؛ والّدِ

 شاد أمر الدين اإلسالمي.  ، والتقوى، والعفة ، وغيرها مما 

إنهنَا لو أحصينا شعره في الخليفة األمين ؛ لوجدنا أنه شعره ؛ تعلوه المهابة ، والتذلل      

، والرجاء ؛ بل كان يَُمنِّي نفسه بأمنيات بوساطة شعره ؛ ولننظر إلى قوله  في مدح  

 :(3)الخليفة األمين

 على األيهام ِوالدهر َمْعتَبُ  لقد قام خيُر الناس من بعد خيرهم       فليس

 فأضحى أميُر المؤمنين  محمٌد          ومابعده للطالب الخير مطلبُ 

 لك الطينةُ البيضاُء من آل هاشٍم        وأنت وإن طابوا أعفُّ  وأطيبُ 

ويقول مظهرا خضوعا كامال وتوددا متملقا ؛ من دون خروج على عادة الشعراء في  

 :(4)حضرة الخلفاء

ة ُملك واستقرت منابرُ   زهت  بأمير المؤمنين محمٍد              أسره

 
 .893ديوان أبي نواس، ص  (1)

 .   328ديوان أبي نواس ، ص  (2)

 . 74المصدر نفسه ، ص (3)

 . 370المصدر نفسه ، ص (4)
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ا وناصرا            كما أنت لإلسالم عزُّ وناصرُ   فال زلَت لإلسالم ِعزه

 وال زلت مرعيا بعيٍن حفيظٍة              من هللا ال تسطو عليَك المقادرُ 

الخليفة األمين ؛التناسب ماقيل في    وتُظهر أشعاره احتراما شديدا ، وتوقيرا بّيِنا لشخص 

  (1) منادمتهما ، ومجالستهما على الخمر ؛ يقول :

 قام األمير بأمر هللا في البشر         واستقبل الُملَك في مستقبل الثمر 

 قد زيهن هللا ُدنيانا وَحسهنها            بابن الشفيعِ الى الرحمن في الَمطر 

ا ساسها سَ   عة    حتهى تضاعف نوُر الشمِس والقمر وازدادت األرُض لمه

ويظهر بما ظهر به الشعراء من المدح المبالغ ؛ وإن كان على حساب أسالفه من الخلفاء  

  (2) ؛ وهو ديدن الشعراء في تعظيم الممدوح لنيل عطائه ؛ وللحظوة لديه ؛ يقول :

 بهصُ اهِد الثناء إلى األميِن محمٍد               ما بعده بتجارةٍ متر

 ومن الثناء تكذُب وتخرصُ          صدق الثناء على األمين محمد 

 قد ينقص القمر المنير إذا استوى       وبهاء وجه محمٍد ال ينقُصُ 

 وإذا بنو العباس ُعده حَصاهم            فمحمٌد يا قوتُها المستخلَصُ 

 :(3)ينويقول ملبسا الخليفة ِصفاةَ الحامي ، والذائد عن الخالفة ،والد

دا        فظهوُرهُنه على الرَحاِل                           وإذا  الَمِطيُّ  بلغَن  بنا  ُمحمه

 َحرامُ 

قّربتنا من خيِر من َوِطَ  الَحصى       فلها  َعلينا   ُحرَمة                          

 وِذمامُ 

 الى أن يقول : 

 م يَعُدَك التبجيُل واإِلعظامُ ملٌك أغرُّ ، إذا َشِرْبَت بوجِهه        ل

 فالبهو ُمشتَِمُل ببدِر ِخالفٍة          لِبَس الشباَب بنوِره اإِلسالمُ 

 َسْبُط الَبناِن إذا احتبَى بِنجاِده        فََرَع الجماِجَم والسهماُط قِيامُ 

 إنه الذي َيرَضى اإللهُ بهدِيه          َمِلٌك تردهى الُملَك وْهو ُغالمُ 

  إذا اعتسَر األمَور مضى بِِه      رأٌْي يفُلُّ السيَف وْهو ُحسامُ ملكٌ 

 
 . 436المصدر نفسه ، ص (1)

 .533المصدر نفسه   ص (2)

 .775-773الديوان ، ص (3)
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 داوى اإللهُ به القُلوَب مَن العَمى       حتهى أفَْقَن  ومابهنه   ُسقامُ 

 ُزَبْيَدةَ ابنِة َجعفٍر         أمال لعقِد  ِحباِلِه اْستحكامُ  اَصبحَت ياابنَ 

ابن        يقول  الخيُزران،  دتَه  بل ذكر جه الخليفة ،  وإْن كان ِعيب عليه ذكُر اسم والدةِ 

 االثير:

 محمد  األمين  بها  مدح  ؛ التي  الموصوفة  الميمية  قصيدته  في  نواس  أبي  على  أِخذ  ومّما)   

 :    قوله  وهو  الرشيد، بن

   استحكامُ  ِحباِلهِ  لعقدِ  أمال      جعفرٍ   ابنةِ  ُزبيدة يا بنَ  أصبحت 

 . قبيح الموضع هذا مثل  في  الخليفة أمِّ  ذكرَ  فإنه 

 .   آخر  موضع في  قوله  وكذلك

  (1) ( كالخيزران  وال  نسبت إذا ...  موسى  أمّ  كجّدتيه وليس

إنه أي منصف ينظر ويتفكر ؛ يجد انه هذه االبيات التُقال اال لمن ملك على القائل      

مشاعره ،وهابه خوفا، أو طمعا ؛ اما أن يكون بين مخمورين يتنادمون ؛  فاليمكن أن  

من   الخالفة  وحماية   ، اإلسالم  بيضة  حفظ  على  اشتملت  التي  ؛  المعاني  هذه  تكون 

 االعتداءات الخارجية . 

وإننا إذ نؤيد أقوالنا بهذا العدد من األبيات؛ فمن أجل ابراز منهجيٍة ؛ يجب أن تغدو      

أنواع   بشتى  صفحاته  وتكدرت   ، الزيغ  شابه  الذي  تأريخنا  عن  الدفاع  في  واضحة 

 االفتراءات ، فالشعر مرآة للحقيقة ؛ إن وظف بإخالص. 

ن         َخلَجات  للتعبير عن  الشاعر  يوجد أصدق من شعر  في  وهل  يعتلج  وما  ؛  فسه 

ا أْن نرَكن إلى رواية الرواة ؛ ومن أراد لهذه األمة السوء ؛ من مدسوسين   دواخِله ؛ أمه

، وموتورين  فأبو نواس لم يذكر إاله دين األمين ، وشجاعته،  وورعه ، وخوفه منه  

  (2)؛حينما كان  الشاعر يرتكب المعاصي ؛ وأنا أقول مثلما قال المتنبي :

 ا نظراٍت منَك صادقة  أْن         تَْحِسَب الشحَم فيَمْن َشحُمه َوَرمُ أعيذُه

 وماانتفاعُ أخي الدُّنيا بناِظِرِه          إذا استَوْت ِعنَده األْنواُر والظُّلَم ُ 

 
 . 2/201المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،  (1)

م ، 2011، 3بيروت ، ط  –شرح ديوان المتنبي ،عبد الرحمن برقوق ، دار الكتب العلمية  (2)

4 /63 . 
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ق على رموزنا ، وائمة ديننا ؛ والتزال الى اليوم تصُدر عن كذهابين      فلماذا السهام تفوه

ض شتى ؛ لكن على القارئ أْن يكون حصيفا واعيا ؛ ليِميز الخبيث  ؛ مدفوعين بأغرا

 من الطيب. 

 المبحث الثاني :الخمر بديال عن األطالل في القصيدة التقليدية  

إنه المقدمات الخمرية : هي تقليد بديل عن األطالل ؛ يقول ابن قتيبة عن األطالل       

إنهما ابتدأ بذكر الديار):   ، والدمن ،  واآلثار  فبكى وشكا وخاطب  إنه مقصد القصيد 

ثم وصل ذلك    ، الظاعنين عنها  أهلها  لذكر  ذلك سببا  ليجعل  الرفيق  واستوقف  الربع 

بالنسيب فشكا شدهة الوجد ، وألم الفراق ليميل نحوه القلوب ؛ ألن  التشبيب قريب من  

  (1)(الحقوق   النفوس ؛ فإذا علم أنهه قد استوثق من اإلصغاء إليه ؛ عقهب بإيجاب

له مفتاحه ؛ وينبغي للشاعر    ) ويقول ابن رشيق القيرواني :        وبعد فإن الشعر قفل أوه

د ابتداء شعره ؛ فإنهه أول ما يقرع السمع ؛ ومنه وبه يُستدلُّ على ما بعده     (2)(أْن يجّوِ

إنه المقدمة الطللية ؛ وإن كانت قد فرضتها بيئة العرب ؛ وكانت ضرورة ؛ ]فقد[     

  قصيدة   إلى  ترى   أال   والمطلع ؛   االبتداء  د أجا  من:  فقال  الشعراء،   أحذق   عن   بعضهم سئل  

 : أولها  التي  نواس أبي

 تُستَام بَشاشة  فيكِ   تُبق لم             األيّامُ  بكَ  فعلت   ما داُر؛  يا                   

  في  ألنها االبتداء ؛ مستكرهة ذلك  مع وهي منزلة،  ؛ وأعاله شعره  أشرف من فإنهها     

  سيما   ]و[ ال   منه،  يُتطّير   مما  ، ودثورها   الديار   بذكر  المديح  وافتتاح   األمين،  الخليفة   مدح

 . والملوك الخلفاء  مشافهة  في

،   كالعُذيب به،  النطق وحُسن   لفظه، رقّ  ما ، والمنازل األماكن ذكر  في  يُختار ولهذا   

 .(3) ذلك وأشباه ، والعقيق، ، وبارق  ، ورامة  والغُوير

ر كالم ابن األثير كعادته و للعلوي رأي مشابه  ؛ فالشكه في أنهه يكّرِ
(4): 

 
القاهرة ،   –محمد شاكر ، دار المعارف الشعر والشعراء ، ابن قتبية الدينوري ، تح: احمد  (1)

 . 75-74-1)د. ط( ،) د. ت (، ص

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني ، تح:  محمد محيي الدين   (2)

 . 1/217،  ص1981-1401،  5بيروت،  ط –عبدالحميد ، دار الجيل 

 .227/ 1المصدر نفسه ،  (3)

بيروت ،  –وعلوم حقائق اإلعجاز ، العلوي ، المكتبة العصرية الطراز ألسرار البالغة  (4)

؛ والشك في أن  الطراز هو صدى للمثل السائر البن األثير ؛ فال ينفك  2/147ه ، 1422، 1ط
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وأبو نواس ؛ وإن كان قد تندهر على الوقوف على األطالل ، وهاجم الوقوف عليها ؛     

إاله أنه أبدلها بلون جديد ؛ من وحي غرقه في الخمر، والملذات ؛ وطلبا للثورة على  

متمرد بطبعه بدفع من واقعه االجتماعي ؛ وقد  مألوفات عصره ؛ فالشاعر أبو نواس  

 :    (1)سبقه الى ذلك كثير من الشعراء من أمثال ابن هرمة ؛ إذ يقول

 فدْع ماال يرده عليك شيئا        من الجاراِت أو من ِدمن الرسومِ 

 وقل قوال تطبُق ِمفصلَيه          بمدحِ صاحِب الرأيِ الصرومِ 

 :    (2)وبشار يقول

 ي لمحبٍس في َطلول       من سيبكي لحبِس يوٍم طويلِ كيف يبك

قد خرج على المقدمة بمطلع الشكوى ، والتأسف على    -مثال    – ونرى أبا العتاهية     

 الزمن ؛ وهو من مجايلي أبي نواس . 

ا أبو نواس فهو يرفض الوقوف على األطالل ويهاجم من يقف على األطالل  ؛ إذ     أمه

 يقول :  

يَح والَمَطرا دْع الرسَم    الذي دثَرا                      يقاسي الّرِ

يَن                      في اللهذاِت والَخْمرا   وُكْن رُجال أضاَع الّدِ

غير    –التي أِلفَها  الشعراء العرب    -ثم يقوم بابتكار منهج جديد يقوم على المقدمة      

  (3) ل  ؛ فيقول:أنهه يقف على الخمر والخمارات ؛ بدال من األطال

يار بُكائي         وقد طال تَرداِدْي بها وَعنائي  لقد طاَل في رسم الّدِ

ة وورائي   كأنِّي ُمريٌغ في الديار َطريدة             أراَها أمامي َمره

 فلما بدا لي اليأُس َعدهيُت ناقتي       عن الدار واستولى عليه َعزائي

 بُه            عليه وال َينِكْرَن ُطوَل ثََوائي الى بيِت حاٍن ال تَِهرُّ كال

 وهي مقدمة قصيدة في مدح هارون الرشيد ؛ ثم يتم القصيدة قائال :  

 تبارك من ساَس األُموَر بعلِمه           وفضهَل َهارونَا على الُخلفاءِ 

 نعيُش بخيٍر ما انطوينَا على التُّقى        وما ساَس ُدنيانا أبو األُمناءِ 

 
يردد ما قاله ابن االثير ؛ لفظا ومعنى أحيانا مع إضافات قريبة ، وأحيانا يغتال اللفظ ، ويبرز 

 المعنى.

 .222هرمة ، صديوان ابن  (1)

 . 339 -338في الشعر العباسي الرؤية والفن، ص  (2)

 . 46-44يوان ابي نواس ،  صد (3)
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ل ُ رؤياهُ َصباَح  َمساءِ   إماٌم  َيخاُف  هللاَ  حتهى   كأنهه             يؤّمِ

ال نستطيع في ضوء األبيات السالفة ؛ أْن نقيس المقدمة الخمرية بالغرض الرئيس ؛   

م الخمر ؛ مع حرمتها الشديدة ، ثم ينتقل  وهو مدح الخليفة هارون الرشيد ؛ فالشاعر يعّظِ

الرئيس  الغرض  ،    الى  التقوى  عبارات  بأجلى  الرشيد  هارون  الخليفة  مدح  وهو   ؛ 

ولم يمنعه الرشيد من أن يقدهم بين يدي مدحته    -سبحانه وتعالى  -والورع ، ومخافة هللا 

 ؛ لعلمه أنه الشاعر يقَلِّد القدماء من الشعراء. 

وهذا االمر تكرر مع الخليفة األمين ؛ فالخليفة األمين سجن أبا نواس أكثر من مرة     

؛ مثلما فعل هارون الرشيد ؛ حينما شِرب أبو نواس  الخمر ؛ ولم يحاسبه على األقوال  

؛ لكونه تقليدا جاهليا من زمن األعشى ، فالخليفة يحاسب على فعل الشرب ؛ ال على  

 :(1)ي األمينالقول ؛ من ذلك قوله ف

 تذكهْر أميَن هللاِ والعَهُد يُذَكر      مقامي وانشاديَك والنهاُس ُحضهرُ 

ال يختلف عن غيره    –هنا    – والشك في أنه اإلنشاد يكون في حضور الناس ؛ وهو       

 من الشعراء ؛ ثم يقول بعد أن يسرد تأريخ الخليفة ، وآبائه ، وأجداده من الخلفاء  : 

ى أنا امرؤ       أسيٌر رهيٌن  في سجونك ُمقَبرُ أيا خيَر مأ  موٍل يرجه

 مضت لي شهور مذ حبست ثالثة         كأنِّي قد أذنبت ماليس يُغفرُ 

 فإن كنُت لم أذنب ففيَم حبستني         وإن كنُت ذا ذنٍب فعفوك أكبرُ 

تذلل ؛ هذا  إنّها عالقة الخليفة برعيهته ؛ فهو يغضب ، ويحاسب ؛ واآلخر يرجو ، وي   

الشعر ، وغيره يوضح بجالء أنه العالقة لم تكن منادمة ، أو مسامرة ، بل في العالقة  

ل الخليفة الُمسيطر ، واآلخر الشاعر الضعيٌف الُمتذَلِّل.   جانبان  ؛ الجانب األوه

بالمقدمة    -في حضرة الخليفة األمين - وكان ابو نواس يبتدئ  بعض قصائده المدحية 

  (2)يقول:الخمرية ؛ 

 يا كثيَر النهوحِ في الدهمن                      ال عليها بل على السهَكنِ 

 ُسنهةُ العشهاِق واحدة ٌ                               فإذا أحببَت فاستكنِ 

 ظنه بي من قد كِلفُت به                       وهو َيجفوني على ظنَنِ 

 ثم يقول : 

 
 .376ديوان ابي نواس ، ص (1)

   . 902-901المصدر نفسه ص  (2)
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 لى َعذٍل                       َكَرَهْت َمسُموَعهُ أُذُني فاسِقني كأَسا ع

 من ُكميِت اللهوِن صافيٍة                      َخيِر ما سلَسلَت في بدنِ 

 الى أن يقول : 

 يا أميَن هللاِ ِعْش أَبَدا                         ُدم على األيهاِم والزَمنِ 

 فإذا  أفنيتنَا  فَُكنِ                    أنَت تبقى والفَناُء لَنا           

ه ؛فينسب إليه شعر في األمين ؛ اليصحُّ ؛ فاألمين اسمه محمد وليس       هذا الصفاء ُشّوِ

أحمد  ؛ مثلما ورد في البيت ؛ ولم يُشر الديوان ، إلى أنهه في األمين وكذلك لما قدهمناه  

تمر من الخليفة األمين ؛ في مقابل  ؛ من سجن أبي نواس  لشربه الخمر، وتهديده المس

رجائه عفو الخليفة ، ورضاه ، واالمتناع عن عصيانه بالعودة إلى شرب الخمر؛ ينقل  

 المرزباني:

  قوِله  من أنكر ومما ؛ ساقط  شيء  ومنها مقبول، شيء منها ؛ أشعار األمين فى  وله:  قال ) 

 :    قولُه ؛

  جبّار   نعص  سيّدى  قم                    نائبة  كلّ   فى   المرتجى  أحمد   يا                             

 السموات 

:  يقول   أن  وجل  عزّ   الجبار  العزيز  إلى  تبغّضا  وأشدّ   مجاهرة،  وأقبح  جرأة،  أعظم  هذه  ألنه   

  يقصد   إياه  وأنه  ؛  اسمه  عزّ   -الجبار  ذكر  مع  المعصية  فذكر  ؛  «السموات  جبّار  نعص»

 . بالعصيان

 : يقول وجعل  له فتفّزع  البيت، هذا ذكر أنه دواد أبى بن أحمد  عن وحّدثت: قال

 ( 1) . (الكالم هذا على إياه لعنه فى  دواد أبى ابن وأحسن! هللا لعنه هللا، لعنه

 الخاتمة 

بهم من الخلفاء    إنماز     العصر العباسّي األّول بكثرة الشعراء ؛ مع فيض شاعرية قره

غير أن رواة األدب مثل االصفهاني    -في أغلبه    –واألمراء ؛ مع حياة رخاء واستقرار  

، والمسعودي ، وغيرهما أغرقوا هذه العالقة بقصص حيكت على أمزجتهم ؛ بل ُدفع  

قرئ الواقع الشعري ، ويتتبع خطا الشعراء؛ يلحظ  بها دفعا في أحيان كثيرة ؛ ومن يست 

 خالف ما ذكروا ، ووصفوا . 

 
الموشح  في مآخذ العلماء على الشعراء ، المرزباني  ، تح : محمد علي البجاوي ، دار  (1)

   . 339/ 1.ط (، )د .ت( ،  القاهرة  ،)د –الفكر العربي 
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إنه أغلب الروايات تعلوها مسحة المبالغة ، ويشم ُّ منها رائحة الخرافة ؛ وهي ال     

تصمد أمام الحقائق العلمية ، و الوقائع التاريخية الصادقة، فبعض هؤالء الرواة شوهوا  

غناء ، ومجون ، وطرب ، ولهو ؛ بل وعدا أغلبهم  صورة العصر ، وجعلوه عصر  

على قصص ألف ليلة وليلة وهي ألف خرافة وخرافة  ؛  فألبسوا شخصياتها للخلفاء ،  

عداء    –على األغلب األعم    –واألمراء ، ونساء الخالفة ، وحاشيتهم ؛ يدفعهم إلى ذلك  

 للعروبة واإلسالم. 

الشعر في الكشف عن الوقائع ؛ واخترنا  من هنا أوجدنا رؤية جديدة ؛ تحتكم الى     

أشهر الخلفاء المظلومين ، الذي تحول بفعل الرواة الى مخمور ، ومنحرف ، في حين  

أنه االشعار التي قيلت في حضرته ؛  ممن اتهموهم بمشاركته الخمر، واالنحراف  ؛   

كانوا يتذللون     لم تخرج عن المعاني الدينية ، ومعاني التعظيم لهذا الخليفة الرمز ؛  بل 

في حضرة  هذا )الخليفة األمين( ؛ مع هذا  فإنه الرواة صوروه ضعيفا ، مخمورا ،  

ة.   منحرفا ؛وذلك ألنهه كان ندها ألعداء األمه

نرجو أن يكون الشعر كاشفا ُمتهبَعَا إليضاح حقائق التأريخ ؛ وما أصابها من تزييف      

تنا.، وتشويه ؛ وأدعو الباحثين النتهاج    ذلك  في بحوث مكثهفة؛ خدمة  لديننا ، وتأريخ أمه

ال وآخرا                                     -تعالى   -نرجو من هللا      التوفيق ؛ والحمد هلل أوه

 المصادر    

بيروت ،  –*أبو نواس شاعر هارون الرشيد ومحمد األمين ، عمر فروخ ، دار الكتب العربية 

 م.1988، 1ط

ف ملتقى اهل الحديث ؛ منتدى السيرة والتارير واالنساب  كل ماقيل عن غزليات أبي  إرشي* 

 نواس مع الرشيد  

 م.2 20،   15بيروت ، ط –*األعالم ،  خير الدين الزركلي ، دار العلم للماليين 

 م.2008، 5بيروت ، ط –*األغاني ، ابو الفرج االصفهاني ، دار الكتب العلمية 

منهجية األغاني ومروج الذهب ، د. يوسف طارق السامرائي ، دار األثرية  اإليهام قراءة في * 

 م. 2012،  1عمان ، ط –

 م.1985، 1بيروت ، ط –البداية والنهاية ، ابن كثير ، تح : احمد ابو ملحم، دارالكتب العلمية * 

 م .1988،  1بيروت ، ط –دار صادر البصائر والذخائر ، أبو حيان التوحيدي ، * 

 . 1407،  1بيروت ، ط –*تارير االمم  والرسل والملوك ،  الطبري، دار الكتب العلمية 

  ، ابن عساكر، تح : عمرو بن غرامة العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر  *تارير دمشق ، 

 م. 1995
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 م. 2003بيروت ، )د.ط(،  –*ديوان ابي نواس ،  تح : سليم  خليل قهوجي ،  دار الجيل 

)د .ط (،  بيروت  ،    -*ديوان المعاني أبو هالل العسكري ، تح احمد حسن ، دار الكتب العلمية  

1994   . 

،تح : علي محمد البجاوي ،دار إحياء الكتب    بيروت – الجيل  ، دار  الحصري  ،  اآلداب زهرة* 

 . ، )د.ت( 2القاهرة ، ط –عربية  ال

،  1بيروت ،ط  –سير أعالم النبالء ، االمام الذهبي ، تح : شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة  * 

 م  . 2001

 م.2011، 3بيروت ، ط –*شرح ديوان المتنبي ،عبد الرحمن برقوق ، دار الكتب العلمية 

القاهرة ، )د    –كر ، دار المعارف  الشعر والشعراء ، ابن قتبية الدينوري ،تح:  احمد محمد شا* 

 .ط (، )د .ت(.

، ) 2القاهرة  ، ط  –طبقات الشعراء ، ابن المعتز ، تح : عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف  * 

 د.ت(.

، المكتبة العصرية   ،  1بيروت ، ط–*الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز؛ العلوي 

 ه . 1422

 ، )د.ت(.12القاهرة ، ط –وقي ضيف ، دار المعارف *العصر العباسي االول ، ش

 ه.1404، 1بيروت ، ط –*العقد الفريد ،  ابن عبد ربه االندلسي ، دار الكتب العلمية 

*العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  ابن رشيق القيرواني ، تح محمد محيي الدين عبدالحميد  

 .  1981- 1401،  5بيروت ،  ط –، دار الجيل 

 م . 1997،  2بيروت ، ط –*الفهرست ، ابن النديم ، تح : ابراهيم رمضان ، دار المعرفة 

 ه . 1419،   1بيروت ، ط -تب *المستطرف في كل فن مستظرف ، اإلبشيهي  ، عالم الك

 م. 1993،    1بيروت ، ط  –*معجم األدباء ، الحموي ، تح : احسان عباس ، دار الغرب االسالمي  

دار    ، البجاوي  علي  محمد   : تح   ، المرزباني    ، الشعراء  على  العلماء  مآخذ  في  الموشح    *

 القاهرة  ،)د .ط (، )د .ت(. –الفكرالعربي 

بيروت ، ) د.ط(،    –دي ، تح : أحمد  األرنؤوط ، دار إحياء التراث  *الوافي بالوفيات ،  الصف

    م2000
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جهود املستشرقني يف حتقيق تراثنا الديين 

 واللغوي
 *د.ماجدة بن عميرة

 الجزائر( -)جامعة الطارف  

 

 

 

  

 
* e-mail : benmagda999@gmail.com 
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 الملخص:  

اهتم المستشرقون بتراث الشرق منذ بدايات احتكاكاتهم األولى به السي ما وأن المؤسسة             

ودياناته   ولغاته  حضاراته  بكل  الشرق  دراسة  على  كلها  جهودها  صب ت  إليها،  ينتمون  التي 

ر لما ومجتمعاته ومخلفاتهم الفكرية واألدبية على تنوعها ونوعيتها. فالعناية بتراثه فاقت كل تصو

أحدثه الدين اإلسالمي من تغي ر في الذهنيات والحث على العلم والتطور، ليس كخطاب موجه فقط 

للمسلمين وإنما لكل الشعوب التي تدين به أو التي تجاورت معه. وعليه، كان أقطاب االستشراق  

غته وتراثه  من فرنسا وإيطاليا وانجلترا...وغيرها قد أفنوا جهودهم في معرفة الدين اإلسالمي ول

موا على دراسة تراثنا كما فعل الغربيون  قديمه وحديثه والملفت لالنتباه أن علماء العرب لم ي ق د 

 على الرغم من أهمية التحقيق فيه ودراسته. 

سنحاول من خالل هذه المداخلة الوقوف عند جملة من القضايا و االشكاالت تتعلق بالدرجة       

شراقية ومجاالتها، وجهود المستشرقين في تحقيق التراث العربي  األولى بسيرورة الحركة االست

 (. الديني ) القرآن والسنة..( واللغوي )دراسة اللغة العربية والتأليف فيها وصناعة المعجمات..

          التراث اللغوي.  –اللغة العربية    – القرآن الكريم    –التراث الديني    –االستشراق    الكلمات المفتاح:

 تمهيد: 

لقد شك ل الصراع بين الحضارة اإلسالمية والحضارة الغربية المسيحية طوال قرون    

عديدة نوعا من النشاط الفكري المثمر على الرغم من التناقضات الموجودة بينهما، وسعي 

 . إحداهما فرض ذاتها على األخرى بكل الطرق والوسائل

ال يتل ون بألف لون ويتشكل بألف صورة  والمالحظ أن هذا العداء المستمر ماز          

، وهو لم يكن يوما عداء سافرا  ...(االستشراق، أحادية القطب، الماسونية، العالم الجديد)

الفكرية  .  دائما والعولمة  اإلنسانية  والمساعدات  الصور  العديد من  وراء  يتخف ى  فأحيانا 

حتم نتيجة  كان  األساس  في  ألنه  وغيرها،  والرياضية  مع  والثقافية  تفاعلت  لعوامل  ية 

فالشرق كان يمثل  .  بين تاريخية ودينية وتبشيرية واستعمارية واقتصادية:  بعضها البعض

 . بالنسبة للغرب ومنذ األزل ذلك العالم المجهول المخيف والساحر في الوقت ذاته

 وعليه، سنقف عند هذا الشرق وكل ما يتعلق به وبحيثياته.          

 االستشراق..الحدود..و الدوافع   أوال: - 

 المبحث األول: مفهوم االستشراق:  

بغض النظر عن المدلول اللغوي لالستشراق وهو التوجه إلى الشرق واالنتساب            

اللغوية) المعاجم  في  جاء  كما  المعنى  1إليه  هو  هنا  يهمنا  فالذي  اختالفها،  على   )
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فكري نشأ في الغرب، واتخذ "الشرق"    االصطالحي، على اعتبار أن االستشراق نشاط 

مادة وموضوعا. وس مي الذي يهتم بهذا النوع "مستشرقا" أي الذي يشتغل بدراسة آداب  

 الشرق ولغاته وحضاراته ودياناته، وكل ما يتعل ق بحياة شعوبه. 

م على أحد أعضاء الكنيسة الشرقية، 1630وقد ا طلقت هذه الكلمة ألول مرة سنة            

ليتطور المعنى الداللي للفظة بعد ذلك إلى الشخص الذي عرف لغات الشرق، وهذا ما  

)مستشرق(    « Orientalist »... ظهرت كلمة  »أشار إليه قاموس أوكسفورد الجديد، إذ  

، وأدرجت  1799في فرنسا عام    « Orientaliste »كلمة  و  1779في إنجلترا حوالي  

)  « Orientalisme »كلمة   الفرنسية  قاموس األكاديمية   dic. De)االستشراق( في 

l’Académie Française  عام بأمور  2)«1838(  واالفتتان  الشغف  على  للداللة   )

ات الغرب عن  الشرق اللذين انتشرا أثناء الفترة الرومانسية، مما أسهم في بلورة تصور 

 الشرق عامة والعالم اإلسالمي خاصة، مجسدة خلفية الصراع الحضاري بين القطبين. 

م  1810وبالعودة إلى الشواهد واألدلة الفرنسية المأخوذة عن سلفستر دوساسي            

اآلسيوية   صورة  1824والجريدة  البداية  منذ  ت ظهر  ألنها  بالغة  أهمية  ذات  نجدها  م، 

ال الذي  ما  الغموض  وهذا  التارير.  امتداد  على  )مستشرق/استشراق(  المصطلحين  زم 

 أصل ته األبحاث الفرنسية المتخصصة في تعميم آثار الغموض حول الحركة االستشراقية. 

إن تارير الحركة االستشراقية هو تارير الذات الغربية وأفكارها وأفعالها واهتماماتها،  

ة أو ضمنية. فتارير الغرب بدأ بجمع وهو موجود بجميع األشكال إما بصورة صريح

تراث اليونان وروما القديمة. ولهذا ينبغي أن يبدأ االستشراق من نقص معرفة اليونان 

 والرومان بالشرق، أي من االستشراق القديم. 

اإلمبراطورية             نهوض  أيام  إلى  تعود  والغرب  الشرق  بين  العالقات  فكانت 

ع اليونان، وانتصارها في البداية لتعود الغلبة بعد ذلك الفارسية ودخولها في صراعات م

قبل   الرابع  القرن  أواخر  في  المقدوني  اإلسكندر  هو  شاب  حاكم  بزعامة  اليونان  إلى 

العالقات  لتبدأ  الصين،  بالد  حدود  حتى  الشرق  دول  وكل  الفرس  ليكتسح  الميالد، 

بينهما،   والتأثر  التأثير  تمارس  والغرب  الشرق  بين  بعدها  الحضارية  روما  ولتواصل 

 عجلة اكتشاف الشرق والسيطرة عليه. 

التي لم تواجهه مباشرة،            لليهودية  تأتي مرحلة أخرى بظهور اإلسالم، وخالفا 

كانت المسيحية تتقصى هذا الدين وتحاربه في كل مكان، بكل الطرق والوسائل، لتجس د  

ت كنه لهذا الدين، إذ شك ل نقطة تحول في الذهنية   الحروب الصليبية العداء الكبير الذي 
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بدأت التي  الكامل على   الغربية  انتشاره  بعد أن حقق  وثقافة،  اهتمامها كحضارة  توليه 

حسابها. ولهذا، ال نعجب، أن حكام أوربا ورجال الكنيسة قد توجهوا إلى األندلس ق بلة  

الكتب  ترجمة  فيها، وانكبوا على  العلم والمعرفة  بمراكز  العالم، واهتموا  العلم ومنارة 

ترجمتها إلى الالتينية ومن ثَم  إلى لغاتهم الوطنية،  العربية وتدريسها في بالدهم، وإعادة

كما عمدوا إلى تدريس العربية في مدارسهم على يد العرب، أو على يد أشخاص تخرجوا  

من مدارس األندلس، باإلضافة إلى إرسال بعثات علمية إليها و»كشفت أوربا في القرن  

ماء إلى طليطلة، وقرطبة وإشبيلية الثاني عشر ثروة اسبانيا المسلمة العلمية، فهرع العل

وغرفوا من معين الثقافة العربية، وساعدت حركة الترجمة التي قام بها اليهود إلى نقل  

 (. 3العديد من الكتب العربية إلى اللغة الالتينية«)

وكانت األندلس آخر معقل لشسالم في أوربا، والنقطة التي هزت كيان الدولة            

بسقوط ومواصلة  اإلسالمية  الطوق  عن  الخروج  أوربا  استطاعت  وبموجبها  ها، 

مخططاتها الصليبية، بإضعاف شؤون الدول اإلسالمية داخليا بتدمير كل قيمهم وإثارة 

 الفتن والخالفات والصراعات والتناقضات بين شعوبها.

ده  وفي المرحلة األخيرة من التالقي وبداية االستشراق الحديث الذي يمكن تحدي           

م، ازدادت وتيرة الغرب في االهتمام الدقيق بكل ما يتعلق بقضايا الثقافة  17م و16بالقرن  

بالمصادر العربية   بإنشاء مراكز وكراسي بجامعاته لالهتمام  العربية اإلسالمية، وأخذ 

والتحقيق عن كنوزها وبسط نفوذه عليها »وينقلونها إلى بالدهم ومكتباتهم، وإذا بأعداد 

وادر المخطوطات العربية تنتقل إلى مكتبات أوربا وقد بلغت في أوائل القرن  هائلة من ن 

( بفعل  4التاسع عشر مائتين وخمسين ألف مجلدا، ومازال هذا العدد يتزايد حتى اليوم«)

من  األكبر  الجزء  أن  الفترة،  هذه  على  مالحظته  يمكن  وما  الحديث.  االستعمار 

العربية إيج الثقافة  قد خدم  والتعريف المستشرقين  والنقد  البحث  ع على سبيل  ابا، وَشج 

نوا صورة عن ا، على الرغم من العداء الذي ي كن  ه البعض  بتراثنا الزاخر لديهم، وأن يكو 

أن هذه الجهود قد بعثت الحماسة فينا وأيقظت في   ننكر  الثقافة، كما ال يمكننا أن  لهذه 

 نفوسنا االهتمام بثقافاتهم أكثر.  

 

 

   ي: دوافع االستشراقالمبحث الثان



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

466 

 

االستشراق          دوافع  العالقات  بدأت  تلك  طبيعة  من  انطالقا   السطح   إلى  ،  تطفو 

ويتداخل الدافع الديني مع الدافع السياسي والعلمي، وربما يكون الدافع النفسي الذي يعززه  

 بعض الفضول: 

ملفتة   -12 ظاهرة  للغرب  اإلسالم  يشكل  إذ  مهم،  عامل  الديني:  لالنتباه  فالدافع 

المسلمين  د  وح  الذي  الوحيد  الدين  وأنه  بالدراسة، فال مجال إلنكارها، السي ما  وجديرة 

. ولهذا سعت الدراسات االستشراقية إلى االهتمام به، على   وساعدهم على التطور والرقي 

الرغم من انعدام نظرة الحياد عند بعض المستشرقين، وهذا ما اعترف به البعض منهم 

التز التي »زعزعت الذين  المستحدثة  الحضارة  تجاه هذه  واالنصاف  الموضوعية  موا 

أسس العقيدة عند الغربيين، وأخذت تشككهم بكل التعاليم التي كانوا يتلقونها عن رجال  

الدين عندهم فيما مضى، فلم يجدوا خيرا من تشديد الهجوم على اإلسالم لصرف أنظار  

 (. 5مقدسة...«) الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب

االستعماري: وهو األهم في حركة االستشراق، فالغرب  - أما الدافع السياسي -13

الذي ظلت أهدافه واضحة سعى بمطامعه في الشرق ألهداف استراتيجية واقتصادية،  

بكل   الغربية  الدول  تزويد  على  القادر  المعلومات  جهاز  دور  الحركة  تلك  فيها  لعبت 

واالجتما الجغرافية  القوة  المخططات  مكامن  وكل  والعرقية  والثقافية  والسكانية  عية 

والمطامع  االستشراق  بين حركة  االستراتيجي  التحالف  هذا  وقد شك ل  فيها.  والضعف 

االستعمارية جدارا صلبا أفقد المؤسسة االستشراقية أهم خصوصياتها الثقافية واألخالقية  

كان من دوافع تشجيع االستشراق    »ولما تَم  لهم االستيالء العسكري والسيطرة السياسية

إضعاف المقاومة الروحية والمعنوية في فرنسا، وبث الوهن واالرتباك في تفكيرنا وذلك 

تراث...«) أيدينا من  في  ما  بفائدة  التشكيك  الغرب  6عن طريق  أحضان  في  لنرتمي   )

ا كان عندنا.  ونستقي منه قيمه وحضارته كبديل عم 

ون على دراسة ثقافات الشرق بكل تشكيالتها  الدافع العلمي: انكب المستشرق  -14

أسباب   لمعرفة  منهم  محاولة  وذلك  والحضاري،  واللغوي  الفكري  وتعددها  الجغرافية 

تطورهم العلمي، فنشأت عالقة أخذ وعطاء بينهما على فترات طويلة من الزمن، انتهت 

ضلهم بتكوين مدنية غربية على أنقاض حضارات الشرق دون أن يعترف هذا الغرب بف

ح علنا بأهمية الشرق وتراثه »ما يدين   عليهم، استثناء لبعض األصوات التي كانت تصر 

به علمنا لعلم العرب ليس فيما قدموه لنا من كشوفات مدهشة لنظريات مبتكرة يل يدين  

 (.  7إلى الثقافة الدينية بأكثر من هذا إنه يدين له بوجوده نفسه«)
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 سيرورة الحركة اإلستشراقية:  ثالثا:     

لعل الكلمة التي قالها فيكتور هيجو في كتابه "الشرقيات" دليل واضح على فكرة            

االستشراق وأهميته لدى الغرب إذ يقول: »نهتم اليوم كثيرا بالشرق بصفة لم نعرفها من 

تي تقدمت بمثلها اليوم. قبل أبدا، إن الدراسات الشرقية لم تتقدم إلى األمام أبدا بالصورة ال

كنا في عصر لويس الرابع عشر إغريقيين، واليوم نحن مستشرقون، لم يشتغل هذا الكم  

الهائل من العقول في وقت واحد في اكتشاف هوة آسيا السحيقة. لدينا اليوم عالم انصرف  

 (. 8إلى دراسة لغات الشرق من الصين إلى مصر«)

بالشرق ولغاته             اللفظة  فاالهتمام  تشير  أن  قبل  بالفعل  وحضاراته كان موجودا 

االصطالحية في المعجم، فقد بدأ منذ نهاية القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر كل ه،  

فهو الميل إلى المغامرة واإلثارة أكثر مما كان الفضول العلمي. فالسمة الغالبة عليه هو  

ت القصص والروايات واألسفار...  األدبية والفنية، إذ شكل موضة العصر حينها: فظهر

 التي أسهمت بقسط كبير في نشر األفكار عن الشرق. 

وما إن جاء القرن التاسع عشر حتى »تزايد عدد الموسيقيين والفنانين التشكيليين            

"المستشرقين"«) أ طلقت عليهم صفة  الذين  والك ت اب،  لتأليفهم 9والرسامين والشعراء   )

: "شرقيات" )عبارة عن معلومات عامة دون دراسة معمقة للشرق،  آثارا حملت عنوان

لدى   مفضال  »...مكانا  الشرق  أصبح  أيضا  العصر  هذا  وفي  األدبية(،  الصالونات  في 

األوربيين للترحال فيه والكتابة عنه. وإضافة، فقد ازدهر قدر كبير من األدب األوربي  

مبنيا على الغالب  في  كان  الذي  الشرقي  األسلوب  الشرق.    ذي  في  الشخصية  التجربة 

ويحضر فلوبير إلى الذهن فورا بوصفه مصدرا بارزا لمثل هذا األدب. ويقدم ذزرانيلي  

 (. 10ومارك توين، وكينغلَي ك ثالثة أمثلة أخرى واضحة.«)

إلى             واإلبداع  الخيال  مجال  من  االستشراق  نقل  الذي  دوساسي  سلفستر  ولعل 

الطابع العلمي وفرضه على عصره. وشيئا فشيئا رأى ضرورة  المكتبات هو الذي طبعه ب 

أن تنشر األعمال حول هذه المؤسسة في مجلة بصفة دورية »فظهرت إلى الوجود سنة  

(،  11م الشركة اآلسيوية، وقامت إثر ذلك بقليل بنشر دورية: الجريدة اآلسيوية«)1822

... وكان من  أبرزهم: زعيم حيث كانت ت نشر فيها أعمال المستشرقين من دارسين وأدباء

الشهير  واألديب  الحربية(،  )وزير  دو ريشيليو  والدوق  دوساسي  األوربي  االستشراق 

األوربية   األقطار  مختلف  من  المستشرقين  أمام  المجال  وفتحت  وغيرهم.  شاتويريان 

 لمحاولة النشر في هذه المجلة كما يطمحون إلى مراسلة الشركة وإلقاء محاضرات بها.
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المرحلة             هذه  وأفرزت  معالمه  تتضح  العلمي  االستشراق  بوادر  بدأت  وهكذا 

بغض النظر  –أعماال غزيرة اتصف معظمها باألمانة والموضوعية في البحث والتقصي  

الديني واالستعماري، ألن األنواع في األساس متداخلة مع   تداخله مع االستشراق  عن 

مرجعية واحدة تسعى بكل جهدها إلى   بعضها البعض وال يمكن فصلها ألن تصدر عن

 . - امتالك الشرق واالستحواذ على تراثه وخيراته

 السي ما   العربي،  للعالم  المخصص  االستشراق  هو  يهمنا  الذي  فإن  العموم،  وعلى          

  مختلف   وفي  والجغرافية،  اللغوية   المناطق   من  العديد  ويمس   جدا   واسع  حقله  وأن

  ووصوال   بدايته  ومنذ(.  الر...والتركية  والصينية  والهندية  الفارسية)  والثقافات  الحضارات

  الجمعية   غرار  على  والجمعيات  المؤتمرات   خالل   من  فيها  صيته   ذاع  الذي  المرحلة  إلى

  سنة   وإيرلندا  بريطانيا  في  اآلسيوية  الملكية  والجمعية  م1822  سنة  باريس  في  اآلسيوية

  أعمالهم   جل    ترجمت  والتي  وغيرها...    م1845  سنة  األلمانية  الشرقية  والجمعية  م،1823

 :أهمها عديدة مجالت  في

  إلى   م1809  من  هامر  فون   يد  على  النمسا  في   وظهرت :  الشرق  ينابيع  مجلة  .58

 .م1818

  مجلة   م1906  سنة   لتخلفها  م،1895  سنة  باريس   في   ظهرت :  اإلسالم  مجلة  .59

  الظهور   لتعاود  بالمغرب،  الفرنسية  العلمية  البعثة  عن  تصدر  كانت  التي  اإلسالمي  العالم

 .اإلسالمية الدراسات مجلة هو جديد بعنوان مجددا

 .م1911 سنة بريطانيا في  ظهرت:  اإلسالمي العالم مجلة .60

  والملتقيات   كالمؤتمرات  الحركة  هذه  لتثبيت  أخرى  قنوات  هنالك  كانت  كما          

  والجنسيات   واالتجاهات  المدارس  مختلف  من  المستشرقون  فيها  يلتقي  حيث  الدولية،

  درسدن   مؤتمر:  مثل  تحقيقها  المراد   واألهداف   إليها  المتوصل  والنتائج  اآلراء  لتبادل

  إلى   باإلضافة.  م1873  سنة  بباريس  للمستشرقين  األول  والمؤتمر  م،1849  سنة  بألمانيا

  العلمي   الوجه   بموجبها  شكل ت   والتي  وغيرها  الر ...والترجمات  والمؤلفات  الكتب

 .   لالستشراق

 جهود المستشرقين في تحقيق التراث : ثالثا: -   

اهتم المستشرقون بتراث الشرق منذ بدايات احتكاكاتهم األولى به السي ما وأن             

المؤسسة التي ينتمون إليها، صب ت جهودها كلها على دراسة الشرق بكل حضاراته ولغاته  

بتراثه ودياناته ومجتمعاته ومخلفاتهم   فالعناية  الفكرية واألدبية على تنوعها ونوعيتها. 
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العلم   على  والحث  الذهنيات  في  تغي ر  من  اإلسالمي  الدين  أحدثه  لما  تصور  كل  فاقت 

والتطور، ليس كخطاب موجه فقط للمسلمين وإنما لكل الشعوب التي تدين به أو التي  

اليا وانجلترا...وغيرها قد تجاورت معه. وعليه، كان أقطاب االستشراق من فرنسا وإيط

أفنوا جهودهم في معرفة الدين اإلسالمي ولغته وتراثه قديمه وحديثه، والملفت لالنتباه 

موا على دراسة تراثنا كما فعل الغربيون على الرغم من أهمية  أن علماء العرب لم ي ق د 

ة ال حصر  التحقيق فيه ودراسته، فإن »عدم تحقيق التراث العربي واإلسالمي يمثل خطو

لها، ليست في الميدان العلمي وحسب، وإنما أيضا في الميدان الديني والفقهي واللغوي،  

ألنه ال يعقل االعتماد على مضامين مصادر تراثية كتبت منذ مئات السنين، دون األخذ 

واالجتماعية   والعسكرية  السياسية  والمناخات  الظروف  في  البحث  االعتبار  بعين 

والترب  المصنفات واالقتصادية  تلك  فيها  ود ونت  أنذاك،  قائمة  كانت  التي  وية، 

 (. 12العلمية.«)

وكانت مجاالت االستشراق و دراسة التراث العربي، تتوزع على أكثر من صعيد، ركزنا 

 في هذه الورقة على نوعين منه هما: 

 :   التراث الديني: )و تمث ل في العلوم الشرعية التي بدأها الغربيون ب( المبحث األول: 

   القرآن الكريم: -1-         

تعد ترجمات القرآن الكريم إلى اللغة الالتينية واللغات األوربية األخرى، الوجهة          

األولى التي انطلق منها المستشرقون لمعرفة هذا النص الذي شكل لديهم أكثر من عالمة 

كلوني   دير  ل" رئيس  المبج  "بطرس  وأن  أول  الشه  Clunyاستفهام، السي ما  ير رعى 

 Robertترجمة للقرآن الكريم إلى الالتينية، فقد عهد بهذه الترجمة إلى العالم اإلنجليزي  

Ketton    وقد االسم.  مجهول  آخر  اسباني  وراهب  "هرمانوس"  األلماني  بمساعدة 

الترجمة ثالث سنوات من   إلى  1141استغرقت هذه  بعدها  13م«)1143م  لتتوالى   .)

 وربية مع مقدمات تناولت النص القرآني وكل قضاياه.الترجمات إلى اللغات األ

والمالحظ على هذه الترجمات التي ب نيت جميعها على التعصب الديني الكنسي،          

مما جعلها مشوهة ال تخضع لمنطق البحث العلمي في األساس، وتتفق فيما بينها حول 

لم نافين بذلك حقيقة الوحي  مرجعية القرآن الكريم ونسبه إلى الرسول صلى هللا عليه وس

هو   محمدا  »أن  يرى  إذ  الدارسين،  من  وغيره  بروكلمان  إليه  ذهب  ما  وهذا  اإللهي 

موضوعيا وفعليا مؤلف اآليات والسور الموضوعة في هذا الكتاب، فهو ال يعتبر نفسه  

 صاحبها بل الناطق باسم هللا والمبلغ كالمه وإرادته. لهذا السبب ال يتكلم في القرآن إال 
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هللا، وهللا وحده، ال يسع المتخصصين في تارير األديان إال أن يرى في هذا األمر وهما.  

لكن النبي كان متحمسا حماسا بالغا واعتقد جديا باألصل اإللهي لآليات والسور. وآمن  

 (.14أتباعه بذلك.«)

مح          الرسول  على  وينكرونه  ألنبيائهم  الوحي  حقيقة  على  يؤكدون  مد  وبالتالي، 

لية أخرى أكثر تعقيدا هي مصادر إشكا  يطرحون  أخرى،   جهة  ومن  جهة،  من  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 القرآن الكريم و مرجعياته التي حصروها بين عوامل داخلية وأخرى خارجية.  

إلى االعتقادات التي   أرجعها المستشرقون وعلى رأسهم األلماني نولدكه  فاألولى:          

كانت سائدة في الجاهلية وأن الرسول صلى هللا عليه وسلم ال يمكنه أن يتنصل منها في  

قوله »وهكذا بقي لدى مؤسس اإلسالم بعض األساطير القديمة )مثال حول الجن( وبعض  

اآلراء الدينية التي كانت سائدة في زمن الجاهلية والبعض اآلخر منها احتفظ به عمدا. 

ما الطقوس الممارسة في الكعبة والحج فقام بتعديلها لتالئم تعليمه، معيدا إياها إلى أصول  أ

 (. 15إبراهيم وهذا ما لم يكن معلوما عند العرب«)

وهي محاولة إرجاع القرآن في مصادره إلى الكتب اليهودية والمسيحية    الثانية:          

 لوجود مواضيع مشتركة بين هذه الكتب.

فقد أشار المستشرق جولذزيهر إلى أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد استقى          

عزلته   في  وهو  صياغتها  ويعيد  ي كي فها  بدأ  وأنه  خاصة  أخرى  أوساط  من  أفكاره 

وصول  16وتأمالته) تفسير  جهته  من  اآلخر  هو  فيحاول  وات،  مونتجمري  أما   .)

هللا   صلى  الرسول  إلى  والمسيحية  اليهودية  جل  المؤثرات  وأن  السي ما  وسلم  عليه 

لكن   "القرآن"،  المسلمون إلثبات معجزته  بها  قال  التي  ي ته،  أ م  ينفون عنه  المستشرقين 

وات »ينفي اطالع محمد المباشر على الكتب المقدسة لليهود والمسيحيين وإن كان ال  

 (. 17يستبعد وصول تعاليمهم إليه شفاها«)

بهذه الموضوعات المتعلقة بالقرآن من حيث أصله  وعليه، لم يكتف المستشرقون            

ومصادره، بل تجاوزها إلى طبيعة السور المكية والمدنية وطريقة ترتيبها ونزوله على  

دون  تمر  بخصوصه  واردة  أو  شاردة  أي  يدعوا  لم  إذ  ونسخه...الر،  أحرف  سبعة 

شرط عملياتهم ودراساتهم العلمية التي تخضع للمنطق حينا وللذاتية حينا   اخضاعها إلى م 

 آخر. 

 موقف المسلمين وبعض المستشرقين المعتدلين من القرآن: 
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وكما كان للقرآن والرسول صلى هللا عليه وسلم أعداء يناهضونه كانت هنالك           

جبهة من المستشرقين رد ت بقوة على االفتراءات المزعومة ووصفتهم بأعداء اإلسالم  

 ومنهم روجيه دو باسكيبه.  

إن الدراسات التي تمت في الغالب لتحديد المصادر التي استشفى منها محمد  »          

)صلى هللا عليه وسلم( أو ليتبي ن الظاهرة النفسية التي أخذ منها إلهامه من "ال وعيه" لم  

 (    18)« تثبت قط إال شيئا واحدا : الوهم الذي يعيشه أعداء اإلسالم من المؤلفين

 لنبوية:  السنة ا  -2-           

كانت دراسات المستشرقين للسنة النبوية مليئة بالتشكيك واالفتراءات العتبارات          

عديدة تتعلق بالدرجة األولى بزمن التدوين الذي شرع فيه بعد القرن الثاني الهجري، كما 

مصطلح   بين  فروقات  ووضع  الشريفة  النبوية  األحاديث  على  المستشرقون  فيها  ركز 

نة وأقسامها. وأولوا عناية بالغة بمسألة السند وصحة مضامين األحاديث، الحديث والس

فقد كتب المستشرق اإلنجليزي فنسنك كتابه "مفتاح كنوز السنة" الذي ترجمه إلى العربية  

محمد فؤاد عبد الباقي بدراسة ألربعة عشر إماما في السنة: البخاري، مسلم، أبو داود،  

ن حنبل وابن هشام والواقدي...الر فضال عما ألفه جماعة  والنسائي وابن ماجة ومالك واب 

من المستشرقين بوضع معجم لألحاديث أسموه "المعجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي"  

ت ب على أساس الحروف األبجدية، باإلضافة إلى ما جاء به البعض من المستشرقين  ر 

انتها السامية في العصور  في مسألة صحية السنة وكيف طعن فيها جولدزيهر »وأنكر مك

اإلسالمية األولى، وأرجع تلك المكانة السامية إلى التطور الذي شاب األفكار اإلسالمية  

 (. 19في القرنين الثاني والثالث الهجريين«)

ومع ذلك، تبقى السنة النبوية بأقسامها )القولية، الفعلية، التقريرية( تحتل المرتبة           

األه حيث  من  شارحة  الثانية  وهي  اإلسالمي،  التشريع  في  القرآني  النص  بعد  مية 

لنصوصه ومفسرة آلياته ما استعصى منها أو سهل، بغض النظر عما ذهب إليه جمهور  

يشوبها   تبقى  ذلك  الرغم من  دراستهم على  فيها، ألن  التشكيك  في مسألة  المستشرقين 

   اإلسالمية.الغموض وعدم الحياد في كل ما يتعلق بتراث الحضارة العربية 

لقد توصل العديد من الدارسين العرب والمسلمين إلى أن كل ما قدمه المستشرقون           

في عمومه يرتكز على نزعه الشك والتنقيص من تراثنا الديني واللغوي والفكري وعدم  

الثقة في مصنفاتنا الدينية التي تجابه بالرفض القاطع والقبول الجزئي وهذا ما ذهب إليه  
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لقد حاولت أن أركز على بعض القضايا التي تدخل  في  »يادي إذ يقول :  محمد الفاتح الز

 (20)« دائرة الدفاع المحدود الذي حركته العواطف أحيانا أو الواجب الديني أحيانا أخرى.

وهيمنت عناوين كثيرة على مؤلفاتنا بين "الدفاع عن" و"الرد على" عاكسة بذلك           

 ها االستشراق. حجم المخاطر الكبيرة التي خلف

الذين تصدوا ألراء           الدارسين  بين  المستشرقين    ويعد د. مصطفى السباعي من 

بالنقد وأظهروا عداءهم للمسلمين ولتراثهم وكشفوا عن األخطاء التي وقعوا فيها علميا 

وفكريا، وخاصة في رده على ما كتبه المستشرقون حول السنة في كتابه "مكانة السنة  

 في التشريع اإلسالمي". 

ال           مستشرقين  وكذلك الشير د.محمد بن د محمد أبو شبهة  في رده على بعض 

و   والصحابة  األحاديث  في مضامين  التشكيك  في  دارسينا  من  تبعهم  ومن  المتعصبين 

 الرواة و الدفاع عنهم  في كتابه "دفاع عن السنة"، و قد قسم الشير كتابه إلى ثالثة أقسام: 

 القسم األول: دفاع عن السنة ورد ش بَه المستشرقين والكتاب المعاصرين. 

 به الواردة على السنة قديما وحديثا وردها ردا علميا صحيحا.القسم الثاني: بعض الشُّ 

القسم الثالث: بيان الشبه التي أوردها بعض من ينكر حجية السنة والرد عليها للدكتور  

 عبد الغاني عبد الخالق.      

 التراث اللغوي:  المبحث الثاني: 

شكاالتها، و التأليف  )و ركز فيه المستشرقون على دراسة العربية و مختلف قضايا و إ 

 فيها، و صناعة المعاجم(. 

بدافع            الوسطى،  القرون  العربية منذ  باللغة  المستشرقون عناية كبيرة  أولى  لقد 

وبرعوا   أيضا  وآدابها  وبفقهها  بها  اهتموا  كما  اإلسالم،  معرفة  في  الشديدة  رغبتهم 

م كتاب قواعد اللغة  1539أل ف منذ    Postelوتخصصوا فيها »فهذا المستشرق بوستيل  

م، وكانت نتيجة محاضراته  1552العربية، كما زاول تدريس العربية بجامعة فيينا عام  

والفينيقية...«)  العربية  اللغة  المستشرق  21كتاب  عليه  سار  الذي  ذاته  السياق  وهو   )

أحد تالميذ دوساسي الذي كتب أيضا "اللغة العربية وآدابها   Quateremereكاترمير  

مراجع  وجغرافي  وحققوا  الفرنسيون  فيها  أبدع  التي  اللغوية  المؤلفات  من  وغيرها  تها" 

من   غيرهم  عن  يختلف  األلمان  لعبه  الذي  الكبير  الدور  لكن  عربية.  ومخطوطات 

المستشرقين األوربيين، إذ يعدون أكثر من حقق المخطوطات العربية وفهرستها خاصة  

والمعاجم التأصيلية  العربية  اللغة  كتب  )  أمهات  فرايتاج  وضع  »فقد  - 1788اللغوية 
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1861 ( فيشر  ثم وضع  أجزاء،  أربعة  في  الالتيني  العربي  المعجم  م(  1949- 1865( 

األلماني للغة  - م( العربي1981- 1909معجما للغة العربية الفصحى وقاموس هاترفير )

،  1974العربي الذي صدر سنة  - م( األلماني1923العربية المعاصرة وقاموس شراكل ) 

أولمان )والقام الذي عمل عليه  الفصحى  العربية  للغة  الضخم  ( في جامعة  1931وس 

 (.22توبنجن...«)

إن االهتمام الكبير المنصب على تعل م العربية وتعليمها في المعاهد والجامعات            

أساسيا في   باعتبارها مفتاحا  اللغة  المستشرقين ألهمية هذه  إدراك  إلى  األوربية راجع 

بها، ومدخل سياسي واقتصادي وثقافي أيضا لها، إلعادة  التعامل مع   الناطقة  الشعوب 

رسكلة النتائج التي توصلوا إليها لخدمة االستعمار والمصالح االستعمارية لديهم. والدليل  

على ذلك إعادة بعث تعليم اللغة العربية في الواليات المتحدة األمريكية، وكندا بالدرجة  

الشهيرة، لكن    2001سبتمبر    11ربية بدرجة أقل بعد أحداث  األولى، وبقية الدول األو

وخطورتها   العربية  اللغة  أهمية  أدركوا  الذين  المستشرقين  أن  لالنتباه،  ألنها –الملفت 

سعوا بكل جهودهم إلى إبعادها وفق مخططاتهم، وتعويضها باللغة   - الوجه اآلخر لشسالم

ب هذه اللغة فالتفرقة اللغوية والعنصرية  العامية واللهجات المحلية لزرع الشقاق بين شعو

والعرقية من المقومات التي من شأنها إضعاف الدول وإعادة استعمارها من جديد ولو 

العربية  أبناء  نظر  وجهة  عن  تختلف  المستشرقين  نظر  وجهة  أن  والمالحظ  صوريا. 

نصوص  من  استنبطت  التي  القاعدية  األنماط  تلك  الفصحى  العربية  من  نفهم    »فنحن 

( سنة  حتى  االحتجاج  لغة  150عصور  أنها  على  العربية  إلى  فينظرون  )هم(  أما  ه(، 

ره ...«) ص  وم  عصره  بنصوص  طور  لكل  تج   ي ح  بعض 23متطورة  نادى  ولهذا   .)

المستشرقين »باالهتمام باللهجات المحلية وما يسمى بالفولكلور حتى إنهم أقنعوا كثيرا  

رس إلعداد  والمسلمين  العرب  الطالب  اللهجات  من  حول  والدكتوراه  الماجستير  ائل 

المحلية والفولكلور ودعا بعض المستشرقين أيضا إلى العامية ووضع قواعد خاصة بها  

بحجة صعوبة اللغة الفصحى، أو أنها قديمة أو كالسيكية غير صالحة في الوقت الحاضر،  

 (. 24.«)بل إن بعض المستشرقين نادوا بكتابة اللغة العربية باألحرف الالتينية

إن محاولة الضرب على هذا الوتر الحساس، يجعل منه وسيلة هدامة إلحداث            

اجتماعي وسياسي بين شعوب األمة العربية، والقضاء على العربية  - صدع وخلل لغوي

الفصحى هو الهدف المنشود من خالل هذه العملية لهذه الدول »واستغاللها في أعمالها  

ف العامي ة،  العدائية والجاسوسية  العربية  لتدريس  فرعا  لندن  أنشأت في جامعة  بريطانيا 
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يج هذه المدرسة االستشراقية–التي أتقن لهجة قبائلها العربية لورانس العرب   (  25«)-خر 

 والسبب الرئيس في تقسيم دول الخليج والشرق األوسط. 

للعب دور             المستشرقين  أمام  المجال  الذي فسح  الرئيس  السبب  البطولة في  إن 

تمثيل العربية وتنصيب أنفسهم األوصياء عليها علميا بحكم تمكن هم من العلم ومناهجه، 

هو غياب أبنائها عن القيام بدورهم األساسي في الحفاظ عليها وركودهم التام في دفعها 

إلى األمام، السي ما وأنها لغة القرآن. فقد ترسر في ذهن أبناء العربية فضل الغرب في  

العلوم والمصطلحات واقتناعهم التام من عجز العربية على مسايرة التطور العلمي  وضع  

والتكنولوجي »فمن المعلوم أن مراكز تعليم اللغات هي مراكز نشر للثقافة، واألمة التي 

 ( وتهمين فكريا وثقافيا واقتصاديا وحتى سياسيا.26تنشر لغتها تنشر ثقافتها«)

وعلى العموم يبقى تارير دراسة اللغة العربية عند المستشرقين األوربيين يثير            

اإلعجاب من جهة والتساؤل من جهة أخرى، خاصة وأن محاولة اإللمام بها ال يكفي أن  

يقوم به باحث واحد أو جيل واحد من الباحثين، بل يتطل ب ترسانة من الرجال واآلليات  

 والتحقيق فيما أنجز وما ينجز. واألسفار والتأليف  

 خاتمة: رابعا:            

على الرغم من اختالف أغراض المستشرقين و أهدافهم المرجوة من االستشراق،         

إال أن جل هم قد أجمعوا على ضرورة البحث و الدراسة و  التنقيب  و التحقيق من تراث  

بهد ثرائه،  تنوعه و  تعدده و  المسلمين على  يحويه من  العرب و  النقاب عما  ف كشف 

حقائق و معارف و ثقافات لنهبها، و االستفادة منها خدمة لحضارتهم من باب التأثير و  

التأثر،  و محاولة تشويهه و الحط من قيمته من جهة، و بداعي التعايش السلمي و حوار  

 الحضارات  من جهة أخرى . 

 اإلحاالت:  -15

ق  بين  َشت ا  ليقا  المشرق،  ناحية  في  األخذ:  التشريق  - 1 َشر  غ رب،  م  ق وا  وم    إلى   ذهبوا  وشر 

) العرب   لسان  منظور  ابن:  انظر   –  الشرق  أتوا  أو  الشرق   رشيد   خالد  وتعليق  ضبط: 

 . 83ص ،7ج ،2008 ،1ط  الجزائر، األبحاث، دار( القاضي

  عالم   كتب  سلسلة  مؤنس،  حسين  ترجمة  اإلسالم،  تراث:  وآخرون  شاخت   جوزيف    - 2

  ، 1988  ،233  العدد  الكويت،  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  المعرفة،

 . 64ص
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 الملخص 

القديمة حيث اشتكى الشاعر  الفترات  الشكوى غرض من أغراض الشعر العربي منذ 

والموت كما اشتكى من القصور االجتماعية   العربي معاناته الخاصةكالمرض والشيوخة

كالفقر، والظلم، والجوع، والفساد، وقلة المساواة، والدهر بشكل عام. وقد سار علماء  

نقد الشعراء   الديار حيث  المنوال منذ ظهور الشعر العربي في  هذه  نيجيريا على هذا 

تن واالضطربات التي  المستعربون الهموم الوطنية واالجتماعية والسياسية والدينية والف

العربي  الشعر  في  معاصر   شاعر   أبوبكر  ألبي  عيسى  والشاعر  الدولة.  منها  تعاني 

النيجيري الذي اشتكى من الهموم الوطنية واضطراباتها في شعره. يهدف هذا البحث إلى  

الكشف عن مجاالت الحياة التي يشكو منها الشاعر في ديوان"السباعيات" للوقوف عند 

إل اكتشف  إسهاماته  وأخير  الشعربية.  ابتكارته  خالل  من  يعيشه  الذي  المجتمع  صالح 

الباحث أن الشاعر أظهر همومه وأحزانه لقضايا مختلفة حيث ركز شكواه على شعور  

وكان مشاعر الشاعر     نفسية، وسياسية، واقتصادية، ودينية، وقضايا أفريقية وعالمية.

التحليلي هو المنهج المختار   نهج الوصفي والموعواطفه نحو هذه القضايا صديقة وقوية.  

 ً  لهذا البحث، من خالل كشف الموضوعات التي يبكي منها الشاعر وتحليلها شكالً وفنيا

السباعيات، نيجيريا،    بكر، ديوان: الشكوى، عيسى ألبي أبو الكلمات المفتاحية

 القصور النفسية واالجتماعية والسياسية واألفريقية  

Manifestations of Complaint in Suba'iyaat Isa Alabi 

Abubakar: An Analytical Study of Selected Texts 

Complaint is a depiction of human concerns such as disease, death, 

old age, poverty, injustice, eternity and other things that have a 

negative impact on human life. Complaint is one of the objective 

of Arabic poetry  since the pre-Islamic era where many poets raised 

their voices against injustice, poverty and various sufferings. This 

aspect of literature also occupied a wide space in Nigerian Arabic 

Poetry since ancient times. Issa Alabi Abubakar  is one the 

Nigerian contemporary Arabic poet who shown concern about 

Nigerian problems in different ways, he condemned injustice, 

inequality, Poverty, corruption, poor leadership and some internal 
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and international crisis that happened across the globe. This article 

aimed to  shed light on the contemporary challenges that were 

discussed his anthology "Diwan Subaiyaat" to ascertain the poet's 

interest in developing the society he keeps and correct its errors. 

The result of the study revealed that Isah Alabi Abubakar 

complaints were focused on psychological, religious, social-

political challenges which have played negative impact on 

Nigerians. Several suggestions were made to overcome these 

challenges. 

Key words: Complaint, Isa AlabiAbubakar, Diwan Assubaiyaat, 

Nigeria, Psychological Social Political African Challenges 

 المقدمة 

العربي  الشعر  ووجد  العصور  أقدم  منذ  العربي  الشعر  في  معروفة  غرض  الشكوى 

الحديث قسطاً كبيراً من هذا الغرض الشعري لكثرة المشاكل اإلنسانية كالدمار، والتخلف، 

فرفع الشعراء المحدثون شكواهم ضد   وهجرة الشعراء عن أوطانهموالفساد، والظلم،  

هذه المعانات. وقد شغلت الشكوى مساحة واسعة في الشعر العربي في نيجيريا منذ عهد  

بعيد حيث اشتكو الشعراء النيجيريون من ظلم االستعمار، واألزمان والحروب الداخلية  

سية وغيرها من القضايا التي تعاني منها  والخارجية والمشاكل الدينية االجتماعية والسيا

الدولة. ومن الشعراء الذين اشتكو من العيوب االجتماعية والدينية والسياسية الشير عبد 

عمر   وقاضي  الصوكوتي،  جنيد  والوزير  الباركوم،  بكر  أبي  والشير  فودي،  بن  هللا 

والقاضي أبوبكر   (،Laimaإبراهيم، والشير آدم عبد هللا األلوري، ومحمد الملقب بليم )

محمود غومي، وغيرهم من الذين اشتكوا من الظلم والفجور، واالستعمار، واألزمان، 

والذات، والعدو، والمرض، والفقر، والقضايا االجتماعية والسياسية والدينية. والدكتور 

عيسى ألبي أبوبكر شاعر معاصر في الشعر العربي النيجيري، يشكو الشاعر المشكالت  

واالجتماعية والسياسية، األمنية، والديمقراطية، وعدم تقدم الدولة، والفقر، وقلة  الدينية،  

المساواة والتراحم بالفقراء وغيرها من المعاناة التي يعاني منها الشعب النيجيري. فيقف  

 هذا البحث الوقوف عند الشكوى في ديوان السباعيات بغية الكشف عن هذه الظاهرة. 

 : التعريف بالشاعر 
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م، تعلم  1953ولد عيسى ألبى بن أبى بكر بمدينة ك ماسي الغانوية، ألبوين إلوريين عام  

إلورن،  مدينة  مشاير  أيدي  على  واإلسالمية  العربية  الدراسات  ومبادئ  الكريم  القرآن 

وحصل على الشهادتين اإلعدادية والتوجيهية بمركز التعليم العربي واإلسالمي أغيغي 

دتي الدبلوم والماجستير في اللغة العربية بجامعة بايرو بكنو، وحصل على شها  .  نيجيريا

وعلى الليسانس والدكتوراه في اللغة العربية من جامعة إلورن، والدبلوم العالي في تعليم  

العربية لغير الناطقين بها من جامعة الملك سعود بالرياض . أوفده المرحوم الشير آدم  

لوم لجبهة العلماء واألئمة بمدينة إلورن، حيث عمل  عبد هللا اإللوري إلى مدرسة دار الع

وبين    . وناظراً  مدرساً  الزمن  من  اللغة    1994  - 1984ردحاً  بقسم  محاضراً  عمل 

انتقل إلى جامعة إلورن حيث    1994العربية، جامعة عثمان بن فودي صكتو. وفى عام  

من فحول الشعر    ( يعد األستاذ الدكتور عيسى ألبى فحالً 35:  2016يعمل حاليا.)أبيكن،

العربي في نيجيريا، وفارساً من فرسانه المتمكنين فيه، قال الشعر مذ كان يافعاً، وظل  

مواظباً على قوله وتجويده وتصقيله حتى قويت شوكته، وتفجرت ينابيعه، فامتاز شعره 

والوحدة   النادرة،  اإلبداعية  والمقدرة  المخلية،  وقوة  البالغة،  وعلو  الديباجة،  بحسن 

والموضوعية.)أبيكن،  العض القديمة 35:  2006وية  األغراض  في  الشاعر  نظم   )

والحديثة معاً، وله قسطا كبيراً في الشعر االجتماعي السياسي والعولمة على وجه خاص،  

وله إلمام كبير في الربط بين الشعر والقضايا العصرية، ونتيجة تبحره في الفن اإلبداعيى 

 . 2008م والسباعيات عام 2003عام  أنتج الشاعر ديواين وهما الرياض

نال بالشعر جوائز كثيرة أعالها الجائزة األولى في المسابقة الشعرية التى نظمتها جامعة  

،  1991الملك سعود بالرياض ضمن فعاليات أسبوع التوعية حول مضار التدخين عام  

انتاجاته الشعرية   ديوان  ونشرت قصائده مجالت علمية في نيجيريا وبالد العرب. من 

م. وهذا الديوان هو لب موضوع الدراسة في هذه  2008، والسباعيات  2003الرياض  

 الورقة. 

 مفهوم الشكون 

الشكوى في معناه المعجمي: شكوى مصدر شكا، وجمع شكاَوى، والشكوى ما ي شتَكى 

يقول ابن منظور:"الشكوى أن   تقدم بشكوى إلى فالن.  ألم ونحوه،  ع من  التوج  منه أي 

روٍه أصابك ، شكا بعضهم إلى بعض، وشكوت  فالنا، أشكوه شكوى وشكايةً  تخبر عن مك

ي ةً إذا أخبرَت عنه بسوء فعله.)ابن منظور،   والشكوى في منظور   (540م:  2003وشك 

ع من شيء تنوء به النفس كالمرض، والشيوخة، والموت، والدهر،   االصطالح: التوج 
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للشخص فتكدر عليه صفوة الحياة، وغير ذلك من المظاهر والحاالت التي قد تعرض  

اليأس)عبد هللا،   بالهموم، وشدة  إزاءها  التعريف على  11:  2002ويشعر  ( ويقوم هذا 

 أسس شاك، ومشكو  إليه، موضوع الشكوى، ثم هدف الشكوى وغايتها

 الشكون في الشعر العربي النيجيري

لة، فهو ديوان  الشعر قديم في فطرة العرب، وهو في نفوسهم أرفع مكانة، وأسمى منز

العرب   لحياة  رائعاً  نموذجاً  العربي  الشعر  ويمثل  ومفاخرهم،  مآثرهم  وسجل  العرب 

االجتماعية والسياسية واألدبية وقام العلماء بحفظ هذه الثروة القيمة، وما كانت الشكوى  

اتجاهاً مستقالً بل كانت تضم األغراض األخرى كالغزل والمدح والوصف في القصيدة  

يبة جداً من الرثاء والهجاء الوصف والغزل. وخير مثال في ذلك شكوى امرئ  ولكن ها قر

القيس وغيره، حين اشتكى من الليل الطويل الذي تثقل عليه لسبب الهموم واألحزان،  

 قائالً: 

َيب تَلى )الرافعي،   (.  138:  2010وليل كموج البحر أرخي سدو له    علي  بأنواع الهموم  ل 

بالشكوى حتى العصر الحديث الذي وقع المجتمع العربي في الفتن  وهكذا اهتم الشعراء  

 واالضطرابات المختلفة الحتالل االستعمار على البالد

والشكوى غرض شعري معروف في الشعر العربي النيجيري منذ أمد طويل حيث  باح  

ي  الشعراء هذه الديار عما يجيش في أكبادهم من الهموم واألحزان نتيجة الخلل الواقع ف

باختالف   وتحد دت  عت  تنو  وقد  والسياسية،  واالقتصادية  واالجتماعية  الدينية  الحياة 

األوضاع العصرية.  ومن أوائل الشعراء النيجيريين الذين نظموا القصيدة نحوى هذا 

الباركوم الذي اشتكى من ظلم وفجور حكام كانم وبعدهم  عن  االتجاه الشير أبي بكر 

(. ولما قوية الحركة األديبة في  185:  1998امس عشر)الدكو،تعاليم الدين في القرن الخ

القرن التاسع عشر الميالدي حاول الشعراء على إصالح المجتمع اإلسالمي واألحوال  

االجتماعية والسياسية في تلك الحقبة، فنقدوا الفساد والرذائل بأشعارهم القيمة ومثال ذلك  

 نه: قول عبد هللا ابن فودي حين يشتكى من أهل زما

لفت  في األخالف أهل األكاذيب   ولما مضى صحي وضاعت  مآربي      وخ 

ب    يَق ول وَن َما اَل يَف عَل وَن وتَاب ع وا           َهَواه م  َوَطاع وا الشُّح  ف ي ك ل   َواج 

يَل ل ذ ات  َوَني ل  ال َمييي ص  ل َها              لتَح  لك  ال ب اَلد  َوأه  َمت ه م  م   ييييَرات ب  وه 

 وليس لهم علم  وال يسألونه            وأعجب كيييييييييل  رأييييييييييه في المذاهب

 وقطع أرحاماً وأزرى معارفاً              وآثر عن قرباه جمَع الكتائب 
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ب   لَى ال َمنَاص  ال  أع  ه  َية  ال ج  ل  م             وتَو  ه  لك    ب عَادَات  ك ف ار  وأسماء م 

ب  )أبوبكر،  شا              وع ود ومزمار  وضرب  الد باد  : 2014وأكل  َهدَايا والفيئ والر  

606) 

الظلم    لشيوع  النيجيري  العربي  الشعر  الميالدي كثر الشكوى في  العشرين  القرن  وفي 

والحرية،   والفقر  والبؤس  والعدو  الظلم  ضد  أصواتهم  الشعراء  فرفع  االستعماري 

وغيرهم من    (Laimaار الوزير جنيد، والقاضي عمر،  ومحمد ليم )ويتضمن ذلك أشع

 علماء القرن الشعرين. يقول الوزير في الشكوى عن الزمان: 

 هذا الزمان يحي ر اإلنسانا   جداً ويمسى قلبه ولهانا

 زمن يكاد من الشدائد ينثنى    عنه الشجاع األلمعي جبانا 

 (161: 2016المعروَف فيه بانا )غالدنثي، زمن بدا المعروف  فيه منكراً   والمنكر 

م( نتجت بعض الفتن واالضطرابات الداخلية الناتجة من 1960ولما استقلت الدولة عام )

العصبية القبلية والدينية، والمشالت السياسية واالجتماعية، كالفقر والفساد فنقد الشعراء  

، وألم الحب واألمراض،  هذه العيوب وبكوا  من الفقر والجوع والتعصب وعودي الزمان

 وأخذ الشكوى مساحة واسعة في دواوين الشعراء النيجيريين، ومثال ذلك قول: 

 عبد العزيز عبد الرحمن الزكوى في قصيدته "إلى أبناء يوربا" يقول: 

 نعيش بأرضنا عيشاً أسيييييراً ** إلييييى كم نيييشتكي وييييحاً ثييييبيييورا

 ومن أنهيييييارنا نسقيييييي حميماً ** ونيييطرد من مساكننا جبيييييورا

 نبيت على سرير من قديم **  بييساط األرض يكيييفييييينا قبييييورا

 على سؤال أمنكم من يجيب ** فيييإنييييي طييياليييب رجيييالً خيييبرا

 بييينا خييطييراتشعث جميييعنا شييييتى شييديدا **   وكييييال االنيييفيييراق 

 أتانا الدهر يومئذ ضحوكاً ** وصييييار بيييينا عييبييوساً قييييمييييطيييريرا

)سراج   إلى كم نحن في ظمإ وجوع؟ ** سكتييييييييينا ال كيييييييييالم وال ظهييييييييييييييييييييييراً 

 (5:  2016الدين،

 مفهوم السباعية في الشعر العربي 

بعة من العدد، والسبع: سبعة نسوة  السباعية لغة من سبعة يقول ابن منظور: "السبع والس

وسبعة رجال، والسبعون معروف، وهو العقد الذي بين الستين والثمانين" )ابن منظور،  

والثمانية. والسباعية في 173،  8،ج2003 الستة  بين  العدد  السبع هو  أن  يعني هذا   .)

يختلف معناها باختالف المجاالت العلمية التي يستخدم فيها هذا المصطلح، االصطالح  
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وبين   روايها،  بين  يكون  التي  المسندة  األحاديث  مثالً"  الحديث  مصطلح  في  فمعناه 

ل ذلك السباعيات ألبي جعفر الصيدلي" و في  الرسول)صلعم( سبعة من الرواة فقط ومثا

الدراسات القرآنية يقصد بها طريقة السباعية  لحفظ صحة القرآن الكريم في وقت أقل  

 ( دقائق. 7من سبع )

والسباعيات في مجال الشعر يمكن استخراج معناها من خالل النظر إلى ألقاب الشعر  

دد والكمي ة، فالبيت الواحد ال ثاني له  العربي؛ حيث ي عرف له ألقاب  متعددة  من حيث الع

إلى   الثالثة  وتسمى  "نتقة"،  لهما  ثالث  ال  اللذان  والبيتان  "مفرد"،  أو  "يتيم"، 

(. وعلى 21:  1997الستة"قطعة"، وتسمى سبعة أبيات فصاعداً "قصيدة"  )الهاشمي،  

أما ديوان  هذا األساس، فالسباعيات هي القصيدة الشعرية التي تتألف من سبع أبيات فقط.  

الموضوعات.   شتى  في  أبيات  سبع  من  قصائده  ن  يتكو  الذي  الديوان  هو  السباعيات 

نهج  الذي  الحديث  العربي  الشعر  على  طرأت  التي  التطورات  من  نوع  والسباعيات 

 الشعراء على منواله في تنظيم قصيدتهم.

 سباعيات ألبي من حيث الموضوع  

يشهده   التي  السباعيات  ل  أو  ألبي  بالجوانب  سباعيات  وتمتاز  النيجيري  العربي  الشعر 

وسبعين) مئة  على  المجموعة  هذه  وتحتوى  الشاعر  170الفنية،  فيها  ل  سج  سباعية   )

مشاعره وخواطره الشخصية، وانطباعته حول قضايا الساعة الوطنية والعالمية زهاء 

الزمن) من  )2005- م1994عقد  سنين  سبع  اإلنتاج  عن  خالله  أمسك  -م1996م(، 

والغرام،    م(،2002 والحب  والمدح  والذم،  والهجاء  الوصف،  حول  الشاعر  تناول 

هللا،   وتمجيد  والحنين،  النصيحة  تناول  كما  واالعتزاز،  والفخر  الماضي،  وذكريات 

في   الشكوى  أما  والفلسفة.  والتصوف،  واإلنسانيات  والرثاء،  والحكمة،  وتوحيده، 

إليه، حيث بلغ ستة وعشرين سباعياً من    السباعيات فهو أكثر من الموضوعات تطرقاً 

سباعية، تطرق فيها إلى أنماط مختلفة من الشكوى نتيجة األسباب المختلفة    170مجموعة  

التي تعود بعضها إلى الظروف النفسية والسياسية واالجتماعية والدينية، تؤدي بعضها  

 اآلخر إلى األسباب والمواقف األفريقية.

 بواعث الشكون في السباعيات 

الداخلية وكلمة بو الكيفية  الدافع أو السبب، والباعث هو  به  اعث: جمع باعث، ويقصد 

ك اإلنسان وتنشطه عند النقص والحرمان أو الظلم أو الحاجة ما يسبب التوتر،   التي تحر 

وتقوده نحو إكمال النقص وإشباع الحاجة، أو التفكير فيه. ويقوم الباعث بتشجيع الشاعر 
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السلوك كراهة  على  األديب  المجتمع.   أو  في  الباطلة  واألخالق  الفاسدة  واألوضاع 

الديني  العامل  الديوان كثير ومنها؛  الشاعر على شكوى في هذا  ع  تشج  التي  والعوامل 

والعامل   السياسي،  والعامل  االجتماعي  والعامل  الفكري،  والعامل  األدبي،  والعامل 

 الحضاري.  

 أنواع  الشكون في ديوان السباعيات

الشكوى   التي يتنوع   البيئة  في  الجارية  واألحداث  الظروف  بتنوع  ألبي  سباعيات  في 

يعيشها الشاعر أو  القضايا العصرية التي تحدث في دول أخرى وغيرها من القضايا 

الظروف   هذه  بين  يربط  أن  وحاول  الشاعر،  انفعاالت  في  سلبياً  آثاراً  تترك  التي 

تقديم أنواع الشكوى في هذا الديوان والقضايات وبين مشاعره وابتكاراته األديبة. ويمكن  

 فيما يلي:

 الشكون النفسية 

الشكوى النفسية تعبير عن حالة الصحة النفسية المتوازنة، وإظهار ما يكابد من االكتئاب 

واالنطواء والحزن وتصيبه أحيانا نوبات من البكاء وقد يصل به األمر إلى التفكير في  

وتتراوح الشكوى النفسية بين االضطراب    االنتحار، وتبرز جوانب الضعف الجسمية.

البسيطة واألمراض النفسية التي تعوق اإلنسان  أن يحي حياة الطيبة. والشكوى النفسية  

ظاهرة الوجدانية في السباعيات حيث يعب ر الشاعر عن ضعف إرادته أو ألمه  أو مرضه   

عن األلم    أو خلٍل في شخصيته. ومن األمراض التي اشتكى منه الصداع حيث يصرح

 الداخلي في قوله: 

اس       فَقََضي ت  ك ل  الل يل  ف ي ال يَاس   َع الر   أََخذَ الصُّداع  مَجام 

رقَةً تد قُّ على ال        يافوخ  ذاك نهاية  الباس 
ط   َوَكأَن  م 

ي  فقبضت  بالرأس األليم  س دًى   لكن  ذلك زاد إت عَاس 

هام كابوٍس ووسواس   ني        أو  ج  ع  فني وت ز   باتت  تَخو  

فقاً بأنفاسي الً ر  تََمل م   وقضيت  ليلي ك ل ه ألماً           م 

ي ناس   وَجع  إذا أخذ القوي  شكى       كالطفل ال ي رَجى إل 

ع ضلٍة          فيكون  ذلك سي  دَ الناس )ألبي،   ( 178: 2008أَي َن القوي  أماَم م 

ر شعوره وعواطفه عن هذه العلة، وعب ر أن الصداع غلب   يشعر الشاعر بالصداع فصو 

على رأسه ومنعه من النوم حيث قضى ليله الطويل في األلم واليأس، وقد وصف شدة  

قاَ شديداً كما يتحرك وسط الطفل الجنين.  ويستمر بوصف  هذا األلم أن وسط رأسه يدق د
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هذا األلم أنه قبض رأسه لعل األلم يخف ف ولكن هذا هذا القبض ال يغني من الصحة شيئاً، 

فه وأزعجه ومنعه عن النوم مثل الكابوس الذي يحصل لشنسان   وأضاف أن الصداع خو 

ق في األلم والصعوبة طوال الليل،  في نومه فيزعجه. وفي الخامس يبي ن الشاعر أن ه غار 

ثم وصف الخطورة في الصداع أنه لو غلب على القوي  يصير ضعيفا ويشتكى من ذلك  

 األلم. 

 وفي موضع آخر من الديوان يشكو الشاعر من )الدُّمل( الذي أصابه قائال: 

ا أَتَييييييييييي  ل  َزاَرن ييييييييييي فأوهي قوايا          هَو ليييم   ثوى في ال َخفَايَاد م 

ت ي حي  يُّ يَع تَد ى علي  بإس 
ن ه  نَاف ذ  كَطع ن  الس َرايَا                    َطع 

َهه  ال قَبيَح ولكيييييييييي        ن  أذاه ي عَدُّ أ م  ال باََليَا   ال أرى وج 

الً  عَو   ييييييييييي     ت  صبي ا م  َل وال َمنَاَم فأصبح  َك   بالشكايا َمنََع األ 

َره  الل  س ن  َطع َمه  وال َحَشايا ا كريها       يك  رًّ ن ييييييييييييي أن أَذوق  م   جر 

ث وٌّ ال جل َسة  ال قيام           ال كالم  حت ى ل َرد   الت حايا   ال ج 

و  ك ل   ال َخَطايَا)ألبي،  ل  نغ َص الحياةَ علَي             ه َو كاٍف ل َمح   (  101: 2008د م 

يبلغ الهم بالشاعر في هذه السباعية وي ظهر ألمه وحزنه عن الدمل الذي أصابه في الد بر  

وال يستطيع أن يرى المكان المصاب بنفسه، وأنه يستحي أن يعلن العضو المصاب للناس.  

و ويؤكد من خالل هذا األلم أن الدمل أم األمراض لألجساد لمنعه عن النوم  وأقعده في  

على    مكان عظيماً  بالءاً  العلة  الشاعر هذه  يرى  ذلك  إلى  إضافة  التحرك،.  دون  واحد 

إنسانيته حين منعه عن األكل والشرب والجلوس وراحة النفس حتى رد السالم.  واألسواء  

أن هذا المرض جعل الحياة مكدرا عليه خالل األزمان الذي أصابه. ومن الجدير بالذكر 

لة الجسمية ال يعني بها التعرض على حكم هللا وإنما يفعل  أن شكوى الشاعر تجاه هذه الع

من  الشكوى  من خالل  الشعرية  ملكته  فأظهر  وحزن،  هم  من  به  أل م  ما  شدة  من  ذلك 

حقيقية  ومعاناة  وجدانية  حاالت  يجسد  ألنه  النفسية  الحقيقة  عن  عب ر  وقد  األمراض. 

 وعواطف صادقة بعيدة عن التصنع واالفتعال. 

 الدينية  الدينية الشكون

القضايا الدينية عاملة قوية في تشجيع الملسم النيجيري على قول الشعر، ألنه يتعلم اللغة  

العربية ليفهم الدين اإلسالمي، وكذلك ينظم قصيدته لنشر الدين بطرق مختلفة. وفي حياتنا 

المعاصرة يكثر سبل تدمير الدين فيعاني اإلسالم من الغرب عدة المشكالت حيث أنهم  

دمون وسائل الغزو العسكري والسياسي واالقتصادي والفكري لتباعد المسلمين عن  يستخ
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دينهم الحنيف، ويحاولون تخريب الثقافة اإلسالمية بأفكارهم الباطلة. وكل هذا يؤثر سلبا 

في شعور الشاعر فاشتكى ضد أعداء اإلسالم. ولما نزعت الحكومة الفرنسية الحجاب  

 الشاعر بقوله:  من رأس المرأة المسلمة اشتكى

َجابَا ع نَا أَن ه م  َنَزع وا ال ح   َوَما َنَزع وا ال َخاَلَعةَ وال َمعابَا         َسم 

 َكَما َخلَعَت  غوان يهم ث يَابَا     وتل َبس ه  الحرائر  للت حل  ي       

رابَا ط  فاً َواض  يَث ال قَوم  َخو  اَلم  َيب قَى      َحد  س  س  اإل    لماذا َهاج 

فَض الت    تَ  يح  م  َمس 
وا  - وما منَعَت      عاليم  ال  َجابَا - َوقَد  َعل م   ال ح 

وها         ل مان ي ة  قد  صي ر   سبيلَه م  ت َجن  ب ه م َصَوابَا      وع 

يابا   أَيَق بَل ها المسيح  وكان عبدا         إ لَيييييَهيييييييييييييي ا إذا اختاَر اإل  

حابَا )ألبي،  ى الص   ض  ب  قَد  صنعت  عجيبا    ودين الغرب  ال ي ر  : 2008ع ل وم  الغر 

121) 

اإلسالم   مع  الفرنسية  الحكومة  معامالت  سوء  الشاعر  يصور  السباعية  هذه  في 

عليهن  هللا  أوجبه  الذي  الحجاب  من  المسلمات  منعت  حين  بالدهم  في  والمسلميات 

المجتمع. وقد عب ر الشاعر أن هذه الحكومة نزعت  لصيانتهن وتهذيب نفوسهن لسالمة  

وإيمانهم.  المسلمين  تعيق  التي  الباطلة  واألخالق  والرذائل  الفواحش  وأجازت  الحجاب 

ويواصل الشاعر بوصف طريقة لباس المرأة في فرنسا حيث تخرج من البيت عريانا 

عر بعض اتجاهاتهم ولم تبالي حكومتهم بذلك ألنها تدعم الفواحش والضالل، ثم حد د الشا

وذكر   "العلمانية" والتي تعني حركة االجتماعية تتجه نحو االهتمام باألمور الدنيوية 

دون اآلخروية، ويرى الشاعر أن الفكرة تخالف العقيدة اإلسالمية وأن النبي عيسى عليه 

رب  السالم ال يؤمن بذلك ألن هللا تعالى قد اختاره نبياً  وأخير، وصف الشاعر علوم الغ

 الذي كثر فيه  الفسد والضالل واألخطاء. 

ومن الشكوى الدينية في هذه السباعيات قوله حين يعارض األمريكا حول منع الجمعيات 

 اإلسالمية من تقديم المساعدات إلى الدول اإلسالمية. 

ل مة  الدار  ار     فامتثَل وا مثَل غ  ت م  الن اس منَع أم   منَع 

ت م  بَذ َل مالهم   طلبًا    لوجه  رب ي ب ك ل   إصَرار  َمنَع 

ت م  من إغاثَة  اللُّهف    تحس روا في عذاب أَع مار    َحذ ر 

يَاه  آبار   َوى م  ل ها  وكيَف ت ر   مساجد  الن اس من ي َكم  

 وأي ن مَن ي ن ق ذ  الخليقةَ من   جاٍن َيب ث  الفساد  بالعار
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ين  الس الم   يَار  أََنش ر  د  َرة  الخير  عندَ أَخ  هاب     ون ص   إ ر 

؟ )ألبي،   (123: 2008فأيُّكم يمنع  السُّؤاَل غدًا   فيه حرام  قَب ول  أَع ذار 

ه الشاعر كالمه إلى األمم المتحدة األمريكية حين منعت الجمعيات اإلسالمية من قيام  يوج 

ر أن هذه الجمعيات تنفقون  باألعمال الخيرية بدعوى أنها تدعم اإلرهاب، ويرى الشاع

أموالها خالصة لوجه هللا ليس لمساندة اإلرهابيين، ثم ذكر أهمية هذه المساعدات والذين 

عليها   تنفقون  التي  المجاالت  بعض  أيضا  وذكر  والضعفاء،  كالفقراء  منهم  يستفيدون 

  أموالهم؛ كبناء المسجد وتجهيز األمياء  وتمويل بيوت مال المسليمن، وصرح الشاعر 

الفقراء  ومساعدة  الخيرية  باألعمال  وقيام  اإلسالمي  الدين  نشر  أن  السباعية  آخر  في 

 والضعفاء ليست إرهابا كما تزعم الغرب. 

 الشكون االجتماعي 

األديب إنسان يعيش ضمن المجموعة من البشر،  وعالقته بالمجتمع عالقة قوية، ومن  

لمجتمع، بل جزء متداخل فيه  واجباته، أن يصارع مع أمته، ألنه جزء حيوي في هذا ا

يستمد منه بواعثه وأفكاره ومبادئه ويرتبط به ارتباطاً قوياً متصالً، ويتبادل معهم التأثر 

والتأثير ويشاركهم في الهموم والتطلعات. والشاعر الذي بين يدي القارئ شاعر اجتماعي  

ير هذا المجتمع في شعره، اكتشف كثيراً من العيوب االجتماعية الشائعة، فعمل على تطو

ر في سباعياته كثيراً من اآلفات  وإصالح القصور والصفات التي تخالف اإلنسانية. فصو 

والفساد،   كالظلم،  النيجيرية  االجتماعية  التحديات  على  وركز  العالمية،  االجتماعية 

والركود   المساواة،  وعدم  الناس،  حقوق  وإهمال  التقدم،  في  الرغبة  وعدم  والرشوة، 

وا والديني التعليمي  القبلي  والتعصب  والعداوة،  للعمال،  الرواتب  وقلة  القتصادي، 

 وغيرها. وقد عب ر الشاعر عن هذه المشكالت االجتماعية في سباعياته بشكل جيد.  

ومن العيوب االجتماعية العالمية التي ينقدها الشاعر"الشذوذ الجنسي" وهو من مشكالت  

زواج المثليين جنسا في أوربا وأمريكا من المجتمعات الخليعة المنحلة، واإلعالن عن  

 الفساد الخلقي ويقول الشاعر في نقد اللواط والسحاق: 

ل  َعاق ل  َحَيوانَا  هذا الشُّذ وذ  ي َحق ر  اإلنسانا        َوب ه  تحو 

حمانا  ف  الر  ه  وي آس  ك ر  ن  ذ  زاً         م  ر  الق ل وب  تَقَز   وتكاد  تن فَط 

قَها         إال  الذ ي قَد  َحك َم الش ي َطانَاإن  الخالعةَ الَ  ير  َطر    َيخ 

دانا ج  م  ال و  ي ال َكري َم وي ن ع  م  عاً واقيًا         يَح  ر  ء  د   َيب قَى َحيَاء  ال َمر 

ث  س َمه  ب ل دانَا لٌّ  ي لَو   حاق  كبيرة            ص  َمى اللواَطة  والس    ش ؤ 
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داية  غير  من          ترَك ال َحيَاَء وخالََف األَد ياناَما َزل  َعن  َسَن  ن  اله 

وانا )ألبي،  ض  د  الر   : 2008ع ق بَى الشُّذ وذ  نَدَاَمة  َوَخَساَرة            ي د ني ال عَذَاَب َوي ب ع 

133 ) 

يهجر الشاعر الشذوذ الجنسي ألنه فاحشة وباطل يخالف الصفات الخلقية لشنسان وال  

ج سبيل هذا الفاحش إال حيوان، ويصور أن قلبه كاد تنكسر من الحزن لكره إعالن ينه

الشذوذ، وعب ر أيضا الشذوذ سبيل الشيطان يجب االبتعد عنه لسالمة المجتمع، وبعد ذلك 

المجتمع اإلنساني  اللواط والسحاق في  في  الخطورات  والسلبيات  الشاعر بعض  ذكر 

وأفاد أن عاقبة هذه الفواحش كثيرة ومنها الندامة حيث أنه يؤدي إلى نشر األمراض،  

 والهالكة والعذاب  وب عد رحمة هللا ورضوانه. 

 وفي موضع آخر يصور الشاعر شعوره عن المشكالت االجتماعية النيجيرية يقول: 

وح  بالدي متى تندمل            ييييييييير  ؟ ج  ل  تَم  ج  رجالي متى يك   ون ض 

ه وٍد ت عل لنا باألمل  تميييييييرُّ علينا الس     نون بال              ج 

هة  عند ك ل   الدُّول    تئنُّ بالدي وصورت ها               م شو 

لَل   تَظ ة  بالع  ك  ه قولهم:           )نيجيريا( م   ضميري ي َؤل  م 

م  خيرات ها        وأن جاب ها في الورى ال تََسل   ي َعن  َحج   بالد 

دى العبادَ وهل    أفادَه م  في جواز  ال َوجل  فهل  ذاك   أج 

؟)ألبي،  وح  بالَد ى متى تنتمل  ر  ي بالد ي متى تنتهي  ج   ( 91: 2008مآس 

يحزن الشاعر بالمشكالت التي تعرقل تقدم نيجيريا ويسأل متى تنهض هذه الدولة من 

الدولة   هذه  لينقذوا  الخير  رجال  سيظهر  متى  يسأل  كما  الطويل  تحدياتها ركودها  من 

المتنوعة. وأن هذه الدولة قد مضت عليها سنوات طويلة من االستقالل ولكنها لم تنهض 

في   نيجيريا معروفة ومشهورة  أن  الشاعر  أن  يحزن  الثالث  البيت  وفي  األفضل.  نحو 

العالم بالفساد والصفات غير المحمودة. ثم يثبت  أن نيجيريا مكتظة بالخيرات والثرواة  

بيعية التي ينبغي أن يتطور بها اقتصاد الدولة ولكن كلها ال تؤثر  خيراً في  واألشياء الط

عيوبها   من  نيجيريا  تتخلص  متى  الشاعر  يبكي  اآلخير  البيت  وفي  الشعب،  في  حياة 

 المتنوعة.

 وفي موضع آخر يشكو الشاعر من حقوق الشعب قائالً: 

ق وق  الن اس  ف ي الدُّن يا َسَراب         َرَبه  ي يييييع اب  ح   فَيييييَميييين  يَأ ت ي ل َيش 

ف ييييييييه  إ ال  التُّيييييييراب   فَييييييرا يب       َوَما ف ي َجو  ييييييييك ييييييام  َحييييييَيوان  َغيييييييير   ال ح 
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مييييا      َوَمييييييا   ك ييييييام  دَو  َيةَ ال ح  ق  ف يييييييييييير  ييييييييَها إ ال  ت ييييييَصد   ف ي ك ييييييين ييييه 

 يَيييييييييبَاب  

ئَييييييييياب   قَييييييييييييه ذ  و  ل ييييييؤ  أر  يييييييق ييوقاً        ب بَييييي ٍت م  اَلن  ح   وَكي َف تَنَال  حم 

َطاب    َمعَه  خ  ن  َصك  مس  َن ك ل  شيٍء      ولَك  وا ال َمَواط   لَقَد  َحَرم 

ييييتَها َغييييَضباً أََجييييييياب ييييييييواَواَل  ٍب   إذا هييييييي ج  ق وَق ب د ون  َحر   ت ع َطي ال ح 

َراب  )ألبي،  ط  ه م  ن يَام      َوي وق ظ ه م  َصراع  واض  ثَر  ك اَم أك   (99،  2008أَرى ال ح 

همل حقوق  يضيق سبل العيش بالشعب النيجيري وكثر الظلم والفقر والجوء، والحكومة ت 

أبناء الوطن فيبكي الشاعر من ضياع حقوق الناس، ففي البيت األول يصف كيف يصعب   

للشعب  أن الحصول على نصيبه، وأن وهذا النصيب موجود في مكان عميق  ومن أراد  

الحصول عليها قهرا  يجمع بين الحالل والحرام، وأفاد الشاعر رجال الحكومة يأكلون  

الوطن وال   أبناء  الشاعر أن حقوق  يتحدث  السادس  البيت  إلى شكواهم. وفي  يسمعون 

البيت   بالحرب والقتال وإزعاج المجتمع. وفي  الشعب ال يحصل على حقه إطالقا إلى 

األخير يصور الشاعر أن الحكام يسكتون من حقوق الشعب وال يهتم بهم إال إ بالفوضى  

 والفتن واالضطرابات في المجتمع.

ة التي اشتكى منها الشاعر  ضعف نور الكهرباء في نيجيريا، ومن المشكالت االجتماعي 

وترى غيرها من   الظالم  تسأم  وبالدنا ال  النيجيري.  اإلنسان  قدم  قديمة  المشكلة  وهذه 

( ومكث هناك لمدة سنة كاملة  Ghanaالبلدان ينعم أهلها بالنور، ولما سافر إلى غانا )

طاع وعاد إلى نيجيريا ووجد أهله في  وجد أهل غانا يتمتعون بنور الكهرباء دون االنق

 الظلمة الدامش فيحزن بهذه القصور االجتماعية التي تعاني منها الشعب النيجيري ويقول 

ييييييَان ي يييييييير َهذَا ال فََساد  أَع  ييييييييييي ان        وأَم   ب ييييييييياَلد نَييييا َوالييييظ يييييييييييييالم س 

ن َبراث ن  ال َجييييييييان ي؟أي ييييييييييييينَ  ييييييَوفيييق  يَييق ييظ       ي ن ق ذ نا م    َرئ ييييييييييس  م 

ث ل  قَل ب  َشي َطان    َولَي ييييييلَييييييية  ظ يييييلمييييييييييييٍة أَكابييييييد هييييييييا        أََبي ت ها م 

ف َها م   وج  ف يَران  سواد ها مثل  فحمٍة َمنَعَت        ل َخو  ر   ن  خ 

َيت  طويالً ع قول  ف رسان   يول  هذي البالد  جامحة        أع   خ 

 أَي ييييَن قييييائييييييييد ها     تسير  في الغي   مثَل َحَيَران   - كتائب  الييقَيييوم

ي ف ي ظ لَمة  ال عَان ي م  ني   ن وراً َوقَو  َي تَب هر  رجعت  من )غانا( وه 
 (201: 2008)ألبي،   

في السباعيات السابقة يحزن الشاعر  بغياب نور الكهرباء  بيئات نيجيرية، وعبر أن هذه  

بالظالم، وأن والسبب في ذلك يرجع إلى الفساد حيث أن رجال الحكومة   تتميز  البالد 
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يسلبون ميزانة الكهرباء ويسأل متى سنجد رئيس في الدول لينقذ نيجيريا من هذه المشكلة،  

الث يصف الشاعر ظلمة المدينة التي يسكنها الناس حين عسعس الليل وكل  وفي البيت الث 

مكان داج مثل قلب الشيطان، وذكر أن الناس يخافون من الخروج في الظلمة خوفاً من  

خطوراتها المختلفة، وفي البيت الخامس يبكى الشاعر  بموت رجال الخير  القدامى الذين 

الدول واهتموا بتطويرها باألسا البيت األخير يصور نعمة  يحبون  المتعددة  وفي  ليب  

الكهرباء في غانان  الذي يروقه وال ينقطع أما نيجيريا  تمتاز بلدانها بالظلمة  في دجي  

 الليل وال يوجد بلدا من بلدان نيجيريا إال وينطقع فيها الكهرباء حتى في العاصمة.  

يوان بؤس العمال وشقاءهم  ومن المشكالت االجتماعية التي طرقها الشاعر في هذا الد

تحت الحكومة حيث إن الحكومة النيجيرية االتحادية اختارت يوم األول من شهر مايو  

يوم الحفلة للعمال في نيجيريا. وال يرى الشاعر فائدة من هذه الحفلة ألن العمال يعانون  

 : من قلة الرواتب واالمتيازات، فينقد الحفلة وقلة االهتمام بشوؤن العمال قائال

عود  ال تفيد ؟  ف  أم  و  ال  عيد         فيس ع   أهذا اليوم  يا ع م 

 نقَابل  مث له  في كل عاٍم          ولكن ليس يَع ق ب ه  جديد  

 أ جور  العاملين إذا نظرنَا        أ جور  ال َيس رُّ لها عبيد  

يد   ا ما تَش  م  يد  بناء مجٍد   بال كلٍل ن ع  د ه م تَش   َسواع 

 د د  دائًما آمال قوٍم          بأقواٍل تََحقٌّق ها بعيد  ت ج

ع ود   عَهم و   فيوم العاملين بدون  جدَوى  إذا مأَلَت  مسام 

ت  حيًّا      فيدفع سي  دي ل ي ما ي ريد  )ألبي،   (156: 2008سأبق ى عامالً ما د م 

ه الشاعر  كالَمه إلى الحكومة التي تنظم هذه الحفلة  الموظفين الحكوميين،  ويبي ن   يوج 

تتعهد  هذه الحفلة أنها ستعمل على مراعاة شؤون  معامالت الحكومة مع العمال بأنها 

العمال وحقوقهم وال توفي  بالعهد، والبيت الثاني يصور الشاعر أن هذه الحفلة تقام سنويا 

يجابية، ثم تحدث أن رواتب العمال قليل جدا. وأن الحكومة  تعاودة على بدون نتيجة إ

العهد سنويا بأنها  ستعمل على تجديد آمال العمال ومستقبلهم غير هذا التجديد يأتي بلسان 

فقط ال يعقبه العمل. وفي البيت السادس يكرر أن أقوال الحكومة في هذه الحفلة ال تتجاوز  

الوفاء وأخيراً، اشتكى الشاعر من قلة رواتب العمال حيث تدفع  الوعد الذي ال يأتي بعد  

 لهم الحكومة ما ال يكفي أي عدم القدرة على الوفاء بمتطلبات المعيشة. 

 الشكون السياسية 
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والمواطن)ساتنهيلير،   اإلنسان  حقوق  إعالن  لرعاية 5:  2009هي  نظام  وقيل هي   .)

توزيع الوسائل في المجتمع عدال بالقوة، وحماية  شؤون الدولة الداخلية والخارجية نحو  

والفقر   والظلم  الفساد  ومكافحة  األعداء  مقاومة  الوطن،  أرض  وسالمة  والثقافة،  اللغة 

الباهر ورعاية حقوق اإلنسان   باستخدام الوسائل كلها لصياغة المستقبل  المال  وحماية 

العمل.)عبد هللا،   والتعبير وحرية  الرأي  نيجيريا (  132:  2002وحرية  في  والسياسة 

ث بالفتن واالضطرابات المتنوعة مما جذب انتباه الشاعر فبكى من الحروب الناتجة   تلو 

من السياسة، وعاب الفساد السياسي والغش والتعصب  وعدم احترام القانون  والرشوة  

 في االنتخاب وعدم اهتمام الحكومة بالمواطنين.

م  2003أبريل    19نتخابات الرئاسة في عام  ولما فشل بعض المرشحين السياسيين في اال

فدعوا الشعب النيجيري إلى المظاهرة والعصيان المدني، وقام وشرع بعض األحزاب  

السياسية برفض نتيجة االنتخاب وأحدثوا في البالد الفتن واالضطرابات وينقد الشاعر  

 ذلك بقوله: 

ا قوَمهم إلى   االضطراب  فشل ال فاشلون ف ي االنتخاب          فدَعو 

 أيُّ خيٍر أفاده الوطن الغا              ل ي فيقضي لهم جميَل الث واب 

ثَار   ع  ال م   الع ن ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف  وقَم 
قد أدارت بالدهم دولة 

هاب   واإلر 

حاب  سيرة  القوم  عندنا سيرة  األو           غاد ال سيرة الكرام   الص  

عاب   َت الص   َهق وا الشعَب بالمتاعب  لما         تََرك وه  َيئ نُّ  تَح   أَر 

َم العذاب   إن  إسالَمهم َخل يٌّ من الرحيييييييييييييييييييييييييييييييي       مة ال ي رتََجون َيو 

م  مثل  الذ    ك  ب  قوم  عيسى من الحيييي     ك ام  إذ هم في الح  : 2008ئاب )ألبي، آسَف الر 

66) 

يصور الشاعر عواطفه األليمة حول الفتن واالضطرابات التي وقعت في نيجيريا من  

البيوت   وتحريق  بالقتال  المجتمع  تخويف  على  وعملوا  االنتخاب  في  الفاشلين  قبل 

واألموال، ويسألهم الشاعر لماذاقاموا  بهذه الفتن أم أساءت إليهم الدولة ويعاملوها بالمثل. 

بالفوضى واإلرهاب والقتال منذ  نيجيريا معروفة  الثالث يقرر  الشاعر أن  البيت  وفي 

زمن طويل. وأن حروب نيجيريا وفتنتها مسجال في كتب التارير والوثائق. ثم تمادى 

الشاعر بذكر إزعاجهم للحياة والمجتمع. وفي قبل األخير يبث الشاعر أن كل من أرهق  

 ون وجه هللا وسوف يالقو عذابا شديداً. الشعب أو أزعج الحكومة اليجد
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وفي موضع آخر يبكي الشاعر من الظلم والفساد وعدم اهتمام رجال السياسة بالشؤون  

من شهر مايو يوم الديمقراطية أو    29الشعب. وفي نيجيريا جعلت الحكومة النيجيرية  

ومجلس  اليوم الذي يؤدي فيه ريئس الجمهورية وحكام الوالية وأعضاء مجلس النواب  

الشيوخ اليمين الدستورية. وكلهم يتعاهدون  بالقرآن أو باإلنجيل بأنهم سيعملون بالخير،  

واالقتصادية   واألمنية  التعليمية  شؤونهم  ومراعاة  الشعب،  ورعاية  الدولة،  وتقدم 

فيقدم الشاعر شكواه نحو هذا الظلم   واالجتماعية وغيرها. غير أنهم ال يوفون بعهدهم 

 حيث يقول: 

م  أَي مانا          رفعتم اليوَم إ ن جيالً وقرآنا أد    ك  ت م  يا رجال الح   ي 

رانا   ت عاه دون بها َشع باً له  أَمل            بأَن  ت قيموا له في المجد ع م 

ك امنا اليوَم ماذا في ضمائركم       لنا لنذك َره  للناس إع النا   ح 

يا بالد كم          ف   أمركم يش هد  الرحمن  أعياناماذا تريدوَن كي  تح 

ن َسانَا إ ن َسانَا عَل  اإل  نَا        َوه ي ال ت ي تَج   النُّور  َوال َماء  والت ع ل يم  تَن ق ص 

ض  ن ق َصانَا م  ال عَر  دُّوها ل َشع ب ك م              فَكاَن ذَل َك َيو   أََبي ت م أَن  ت ع 

دَع وا الش ع َب إ ن  الش   يَزانَا )ألبي، اَل تَخ  قب ك م   َوقَد  أََعد  ل َما تَأ ت وَن م   (71: 2008عََب َير 

يعود في الشاعر  إلى هؤالء السياسيين أنهم في اليوم يحملون القرآن واإلنجيل ويتاعهدون  

بهما بأنهم سيهتمون بتقدم الدولة ورعاية الشعب، وفي البيت الثالث يسألهم ماذا لديهم من 

ليوم كيال يكون هذا الوعد كوعد السابقين الذين قدموا نفس العهد وال يوفون، حسن النية ا

ثم ذكر القضايا التي يعاني منها الشعب كنور الكهرباء وركود التعليم والماء وكل هذه 

انتباه هؤالء  البيت األخير يدعو الشاعر  المعيشة سهالً. وفي  التي تجعل  الجوانب هي 

كما كان ذلك في العادات السياسيين ألن الشعب يعرفهم  السياسيون أال يخدعو الشعب  

ضدهم  يقوم  سوف  الشعب  وأن  والخيانة،  والفساد  بالكذب،  ثة  الملو  عاداتهم  ويعرف 

 بالفوضى إذا لم يهتمو بشؤونهم. 

 الشكون  األفريقي 

  تعد قارة أفريقية أحد القارات العالمية التي تعاني أبنائها من المشكالت الفكرية والسياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والتي تجعل هذه القارة متخلفة بين بقية القارات في العالم. ومن  

التحديات التي تواجه الدول األفريقية الفساد، وحب الرئاسة، والتعصب، والظلم، وقلة  

 التقدم. فقد اشتكى الشاعر من هذه العلل التي تعاني منها الشعب األفريقي بقوله: 

جل  يَغ ل ى على الن ار  ما بال أَف ريقي  ر   ا ت منى بأضرار                   كأن ها م 
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ي أط ماع  أش رار   تَض  ل ئَت       بها لكي تر  ب  والتق ت يل  قَد  م   الس ل ب  والن ه 

َعى تَحت أفكار    تَقَص  َنَظَرَك في أَن حاء ساحتها            تَر ال َمَصال َح ت ر 

َر دي ار  وانظر  إ لَى  ي ع م  َر ت ن ه  ب ٍر في مَراب عها             تََر المجاز   ك ل   ش 

َو باب  ال َمق ت  والعار  ه م نح  ئاسة  قد  أع َمى بصائ َره م        وجر  بُّ الر    ح 

 بثُّ الشكاوى ألذ ٍن غير  صاغيٍة        ي ضيف  َحت ًما إلى آالم أضرار  

: 2008ق ذََها           من ال باَليا ال ت ي ت ودي بأَع مار  )ألبي، يا رب   أفريقيَا تش كو لت ن  

131) 

يحزن الشاعر بأحوال أفريقيا ومشكالتها المتنوعة من حيث الفقر وعدم التقدم، ففي البيت 

ل شب ه الشاعر بالد أفريقيا بمرجل الذي يغلى على النار فيعاني من شدة العذاب،  أما   األو 

البيت الثاني فقد حدد الشاعر بعض عيوب الدول األفريقية ومشكالتها  كالفساد، وسلب  

التقاتل، وحب الرئاسة دون خدمة الشعب بشكل جيد. عبر الشاعر بعد ذلك األموال،  و

أن هذه المشكالت تخص جميع الدول األفريقية دون االستثناء. وفي البيت األخير يشكو  

 الشاعر إلى هللا سبحانه ليخرج هذه الدول من مشكالتها المتنوعة.  

الدول   الشاعر من ركود  يشكو   الديوان  آخر من  بالد وفي موضع  األفريقية وخاصة 

عام   مايو  شهر  من  والعشرون  الخامس  يوم  عام  وفي  )2004السودان  - 05- 25م  

م( احتفل األفارقة بميالد االتحاد األفريقي ويوم تحرير أفريقيا،  ولكن الشاعر ال  2004

 يرى فائدة في هذ  االحتفال ألن هذه الدول متخلفين في العالم من زوايا مختلفة فيقول: 

 ثَت  أفريقيا من جديد      وهل  أفاقت  من س بات مديد ؟! هل ب ع  

ضاَرهيييييييييييييييييييييا َم أو  وَمن أَزاَل اليو 
ك ود ؟!          وَمن  وقاها نَائ بات  الرُّ

يد ؟! هييييييييييييييييييييييا      وهل  أتى العامَل عي ش  َرغ   هل  وجدَ التعليَم أَب ناؤ 

مَ  د عة  المستفيد ؟! ومن  أتَم  اليو  ل هاَ َوخ  ن  َجه  يَرهييييييييييييييييييييييييا      م  ر   تَيييييييح 

يب  باٍل د ون َحل   الحديد ؟!  واتَهييييا     َعن  ط  عييييييوا بالعدل ثيييييييير   هل وز 

َبةً ف ي السُّعود ؟!  ديَن َرغ  ت ح  َوةً            م   وهل غدَا س ك ن ها إ خ 

 (173: 2008مت م ك ت لَةً بالرضا               لخيرها فكلُّ يوٍم سعيد ؟! )ألبي، إذا عل   

قيام بهذه  الدول األفريقية ويسأل سبب  التي تعاني  يقدم الشاعر حزنه حول المشكالت 

الحفلة التي أقامتها هذه الدول النامية ولم تحقق أهدافها، ويسأل من ينقذ أفريقيا مصيبته 

. وفي البيت الثالث يسأل هل أحسن نظام التعليم ألبناءها أم يشعر أبناءها  ويحفظها الركود

بالحياة الكريمة، ثم يثبت أن معيشة أهل أفريقيا ال يختلف عن معيشتهم تحت االستقالل  



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

495 

 

كأن ستقاللهم نقص. وفي البيت الخامس تحدث الشاعر عن قضية الفساد الذي اشتهر بها  

عدل وإنما يسلبونها الحكام والرؤساء. ثم تحدث الشاعر  هذه الدول وال توزع ثروتها بال

عن االتحاد الذي ال بد منه في تقدم الدولة وعب ر أنه يجب علينا تفاهم بعضنا  كي نحصل  

 على السعادة.

 الخاتمة والتنائج: 

يتضح في الدراسة أن الشكوى غرض من أغراض الشعر العربي النيجيري   -

والحياة، حيث عكف الشعراء على الربط بين الشعر    الذي يتجه نحو االجتماع واإلنسان

 واألمور التي تجري في المجتمع إلصالح األوضاع الفاسدة  فيها. 

في   - واسعة  مساحة  أخذ  الشكوى  أن  إلى  البحث  إلى  البحث  توصل  وقد 

 السباعيات المدروسة 

ركز الشاعر في شكاواته على القضايا النفسية الدينية واالجتماعية والسياسية   -

 األفريقية و

يوصي الباحث شعراء نيجيريا وغيرهم بالتطرق إلى الترويج بهذا الغرض،  -

 إحياء للمجتمع والكون والحياة. 

 المراجع والمصادر العامة 

 ، بيروت: دار المعرفة. 13، طتاريخ األدب العربي (.2009أحمد، حسن الزيات) - 

العربي النيجيري: تأمالت في  النزعة القبلية في األدب آدم أديبايو سراج الدين   - 

 " . مخطوطة قصيدة" إلى أبناء يوربا أجمعين 

 بيروت: دار الكتب اللبناني. شرح ديوان جرير،إيليا الحاوي،  - 

، ترجم: أحمد لطفي السيد،  أرسطوطاليس السياسة(. 2009بارتلمي ساتنهيلير ) - 

 ،  بيروت: منشورات الجمل. 1ط

، مادة )شكا(  14يق عامر أحمد حيدر،  ج ،  تحلسان العرب (،2003ابن منظور)

 ، بيروت: دار الكتب العلمية. 1ط

،   األدب والنصوص والبالغة والنقد(. 2001رمضان سعد القماطي وآخرون )  -- 

 ، بنغازي: دار الكتب الوطنية. 3ط

، كنو: دار  2، طحركة اللغة العربية في نيجيريا( 2016شيخو أحمد سعيد غالدنثي ) - 

 األمة. 

،  1، طالشكون في الشعر حتى نهاية القرن الثالث الهجري(. 2002عبد هللا )ظافر  - 

 السعودية، مكتبة  الملك فهد. 

،  2، كنو: دار األمة، ط2، طالثقافة العربية في نيجيريا( 2014علي أبوبكر،) - 

2014 . 
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 ، القاهرة: دار النهار.1، طديوان السباعيات( 2008عيسى أبو بكر ألبي ) - 

الثقافة اإلسالمية في تشاد في العصر الذهبي (. 1998دكو، )فضل كلود ال - 

 ، بنغازي: منشورات كلية الدعوة اإلسالمية. 1، طإلمبراطورية كانم

، القاهرة: دار  1ط  3، الجزء تاريخ آداب العرب(، 2010مصطفى صادق الرافعي) - 

 ابن الجوزي. 

ألبي أبي    المديح في شعر عيسى(."2006موسى عبد السالم مصطفى أبيكن، ) - 

 ( 3، في مجلة أنيغبا للدراسات العربية واإلسالمية، )بكر"

 بيروت: دار الكتب. ، 1طشرح جميل بثينة، مهدى نا صر الدين،  - 

"القيم االجتماعية مقاربة نفسية اجتماعية"   (. 2014الجموعي، مومن بكزش) - 

 ( 8مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية، جامعة الوادي،)
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 مركزيَّة اإلنسان يف شعر حممد إقبال
 م.م أسامة أحمد جاسم 

 كلية اإلمام األعظم )رحمه هللا( الجامعة/ قسم اللغة العربية في البصرة 
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 مدخل: اإلنسان بين منظورات الفكر المادي واإللهي 

س   َبخ  جداً، ي نظر إليه في مرتبة دوني ة ال تليق بجوهر    اإلنسان في األفكار الوضعي ة كائن  م 

يرى   المادي  فالمنظور  د،  الوجودي ة ككائن متفر   الرؤية حقيقته  تعكس هذه  ماهيته، وال 

ٍ في الدرجة وليس في النوع اإلنسان حيوان مترق 
، وافترضوا أن  اإلنسان ليس بأكثر  (1)

متطو   صيغة  الحيوانمن  من  عل(2) رة  تنصُّ  كما  وحاول  ،  الحديثة،  الدارويني ة  ذلك  ى 

الت  سل  سيغموند فرويد بكل ما أوتي من إمكانات أن يدحض م   بين اإلنسان مة الفصل  ام 

ري مت صل، وضع   بالحيوان، في سل م تطوُّ والحيوان، فقد سعى لجعل اإلنسان مرتبطاً 

م يجعل التقدير السائد للذ(3) اإلنسان على قمته ر المتقد   ات اإلنساني ة واطئ القيمة  . والت صو 

أن ه حيثما اعتبرت أي  نظرة واطئٍة إلى قيمة الكيان   : وخطير في الوقت نفسه؛ والخطورة

الجماعة   على  الخطر  وشديدة  وخيمة  ذلك  عواقب  كانت  به  سل ماً  م  شيئاً  اإلنساني 

دَث ين ينكرون كل  نسبٍة إلى اإلنسان غ(4)البشري ة ح  ير نسبته إلى أنواع . فعلماء التطور الم 

الحيوان، ويجعلون لهذه النسبة شجرة تجمع بينه وبين القردة العليا وتنزل في جذورها  

 . (5)إلى القردة المذنبة التي تعيش في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية

ر طفقت   التطو  بنظري ة  لشنسان،  وتأثراً  بلورة رؤيتها  السلوكي في  النفس  مدرسة علم 

الرؤية في السعي الحثيث إلثبات أوجه التقارب بين سلوك اإلنسان وسلوك    وتتمحور تلك

الحيوان، عبر عنصري المثير واالستجابة، هذه النظرة التي ت ماه ي بين اإلنسان والحيوان  

تعالية في رتبة  - بذلك    - سلوكي اً متسف  لة   قدسي ة الذات اإلنساني ة، ومخف ضة من ماهي تها الم 

ن  هذه المدرسة بجنوحها هذا ت برز مدى االزدراء بكرامة اإلنسان، وحط ٍ  الموجودات. إ

وحين نطالع التعريفات التي تصد ت لبيان حقيقة اإلنسان في هذا  .(6)الجوهري ة قيمتهمن 

)حيوان   بوصفه:  ف  ع ر   فقد  للغاية،  ظاهراً  لشأنه  التقزيم  نجد  )المادي(  المنظور 

فه آخرون بأنه:  اقتصادي(، وأن  أدوات اإلنتا ر اإلنسان بالت بع، وعر  ج حين تتطور يتطو 

َي   منزلةك(، وأن   )حيوان مستهل   اإلنسان تتحد د بقدر استهالكه، فكل ما استهلك أكثر َحظ 

بالتعريف  آخرون  وتناوله  االستهالكي ة.  الثقافة  بقيمة  مرتبطة  إذاً  فقيمته  أكبر،  بمرتبة 

غَ  )حيوان  اإلنسان  و)نظري  رَ فقالوا:  البيولوجي ة،  الحتمي ة  تحكمه  تنظر  زي(  الغرائز(  ة 

قوى غي  كونه  أكثر من  ليس  نحو سلوك  لشنسان  وتدفعه  اإلنسان  في  تتحك م  مكتسبة  ر 

ر لديهم أن  الغرائز واالنفعاالت هي التي تقود اإلنسان، وإن اختلفت تلك  (7) معي ن . فتقر 

 
 .125ينظر: النظرية التربوية وأصولها التربوية والنفسية، محمد سيف الدين فهمي، ص:   (1)

ينظر: األصييول التربوية النفسييية واألخالق: نموذج النظرية السييلوكية الترابطية، د. أحمد   (2)

 .205محمد الدغشي، ص: 

 .205ينظر: المصدر نفسه، ص:  (3)

 .12ينظر: اإلنسان ذلك الكائن الفريد، جون لويس، ترجمة: صالح جواد الكاظم، ص:  (4)

 .133ي، صالح سالم، ص: ينظر: المشترك التوحيدي والضمير اإلنسان (5)

ينظر: األصييول التربوية النفسييية واألخالق: نموذج النظرية السييلوكية الترابطية، د. أحمد   (6)

 .217محمد الدغشي، ص: 

 .3/288ينظر: ينظر: الدافعية: دراسة نقدية ونموذج مقترح،  (7)
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الن ظري ات في تحديد الغريزة األساسي ة؛ فيذهب توماس هوبز إلى أن ها الخوف من الموت،  

 .(1)ويد فيذهب أن ها غريزة الجنسعلى حين يراها مالثوس غريزة الجوع، أما فر

في الرؤية المتعالية لشنسان نجده غير خاضع للشرط الغرائزي بالمطلق، وإن ما يتحد د  

تأس يسة ري ة، "فكأن  إرادة الفكر وفكر اإلرادة هي الوجود    بفاعلي ة اإلرادة الم  على إمكان الح 

اإلنساني بعينه، فمن عط ل اإلرادة فكأن ما أعطب الفكر، ومن أعطب الفكر، فكأن ما اعتقل 

 .(2)اإلرادة وأبعدها عن سواء السبيل"

د التي  في محاوراته  تناوله سقراط  إذ  الفالسفة،  اهتمام  مثار  اإلنسان  إلى كان  فيها  عا 

اإلنساني ة النفس  حقيقة  على  خاللو  ،التركيز  له    من  تتجل ى  نفسها  الذات  في  التعمُّق 

عرف  ا: "في هذا المضمار  الشهيرة  الحقائق، وتتكش ف له أنوار المعارف، وكانت قولته

تها، فمن خالل  (3) نفسك بنفسك أيها اإلنسان" . جاعالً من هذه الحكمة قاعدة لفلسفته برم 

. "إن  الحياة الكاملة الحق ة، الثابتة  (4) اإلنسان على فهم نفسه يفهم اآلخر وبقية الوجود  قدرة

 . (5) حقاً، إن ما هي الحياة القائمة في تلك الطبيعة الروحاني ة"

ض أفالطون لحقيقة اإلنسيان ومصييره في كتبه التي أثبت فيه النفس اإلنسياني ة  أن   اوتعر 

سييييت، وفقيدت طهيارتهيا، إلى هيذا العيالم الميادي، ولميا ألفتيه تيدن  قيد جياءت من عيالم آخر  

نسييان أن يحارب تلك دت بحياة الحس، وركنت إلى الشييهوات؛ لذلك وجب على اإلوتقي  

الشيهوات الحسيي ة، وأن يسيعى إلى تزكية نفسيه بالمعرفة والفضيائل لكي تعود إلى عالم 

فقيد تنياول اإلنسييييان من حييث تركيبتيه . أميا تلمييذه أرسييييطو  (6)الطهر اليذي جياءت منيه

ي والمعنوي  المزدوجية ، فرأى فييه حيوانياً نياطقياً؛ ليذليك وجيب علييه أن ببعيديهيا الحسيييي 

يسيتعمل عقله ليكون سيعيداً في حياته، وأن يعتصم بالحكمة التي هي أعظم فضيلة وأكبر 

 .  (7)سعادة لشنسان

اً، وكل ما في العالم  إن  اإلنسان هو تاج الخليقة وبطل الرواية الكوني   ة، وسي د الكائنات ط ر 

د من أجل خدمته ج  و 
عه  في هذا العالم  (8) . لهذا ي ق رُّ ديكارت في صيغته الشهيرة وهو يموض 

وهذه الرؤية تتفق مع المنظور القرآني الذي   .(9)قائالً: "اإلنسان سي د الطبيعة ومالكها"

ر له كل ما في األكوان   حد د بشكل صريح وواضح أن  اإلنسان سي د سخ  هذا العالم والم 

َر لَك م ا ف ي سماواٍت وأراضين )َوَسخ  ض   الس َماَوات   م  َر  يعًا َوَما ف ي األ  ن ه ( يالجاثية:   َجم  م  

 
لترابطية، د. أحمد ينظر: األصييول التربوية النفسييية واألخالق: نموذج النظرية السييلوكية ا  (1)

 .209محمد الدغشي، ص: 

اإلنسيان في فلسيفة الدين: دراسية في األسيس التصيورية، عبد هللا إدالكوس، دراسية منشيورة   (2)

 .www.mominoun.comعلى موقع مؤسسة مؤمنون بال حدود،  

 .192الفلسفة ومباحثها، د. محمد علي أبو ريان، ص:  (3)

 .53ية، يوسف كرم، ص:  ينظر: تارير الفلسفة اليونان (4)

 .73تاسوعات أفلوطين، ص:   (5)

 .29-28ينظر: الروح األفالطوني، د. عثمان أمين، ص:  (6)

 .200ينظر: تارير الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، ص:   (7)

 .132المشترك التوحيدي والضمير اإلنساني، صالح سالم، ص:  (8)

 .50ثالثية حول الرواية: فن الرواية، الوصايا المغدورة، الستار، ميالن كونديرا، ص:  (9)
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ر  سخ  ر له )اإلنسان( أعلى قيمة وأشرف منزلة من الم  سخ  [، والبديهي أن يكون الم  13

 نفسه. 

بن رشد مكانة اإلنسان في الكون فيقول: "إن  أقرب موجود هاهنا د اوفي السياق ذاته يحد  

األزلي،   الموجود  بين  كالمتوسط  وهو  اإلنسان،  هو  السماوية  األجرام  من  المرتبة  في 

بالموجود   به الموجود المحسوس  الفاسد ... فاإلنسان هو الواصلة الذي اتصل  والكائن 

م هللا به هذا الوجود الذي  . (1) لحقه النقصان لبعده عنه" المعقول ولذلك تم 

الن  ي وبذا   به االنسان، ومدى االختالف  ي قاَرب  الذي  المنظور  بين  متاز  وعي في الرؤية 

اإللهيين والماديين من حيث التقدير والحيثي ة بخصوص مفهوم اإلنسان؛ فاإللهيُّون يعد ونه  

ال ينتمي لعالم الماد ة. بينما يراه آخر    ألن ه ينطوي على بعدٍ ه ليس جسداً،  قائماً بالجسد ولكن  

الماديون جسداً محضاً ذا أبعاد وصور واحتياجات. ويذهب العارفون إلى أن ه جامع للعالم 

 .(2)اإللهي والدنيوي

شأنه،  من  ويخف ض  لشنسان،  يتنك ر  اآلخر  هو  البنيوي  كالمنهج  المعاصرة  المناهج 

الوجود   في  دوره  فاعلي ة  من  والسياسة  وينتق ص  اللغة  إلى  ينظر  المنهج  فهذا  والعالم، 

واالقتصاد والفلسفة، أن ها توارير من دون ذوات، وهذا هو السبب في انزالق البنيوي ة من  

مجال المنهجي ة العلمي ة إلى مجال اإليديولوجيا، ففي تضاعيف هذا االتجاه الفلسفي  إنكار 

، ومن ثم فإن  النداء الخاص الذي ات حدت عنده    لقدرة البشر على صنع تاريخهم الخاص 

 .(3) كلمة البنيويين هو إعالن موت اإلنسان

ليس االنسان مجموع ظروفه التي أوجدته، بل تبدأ إنساني ته حين يتخط ى هذه الظروف،  

كما يقول إقبال، فاإلنسان يمتاز عن الحيوان تمايزاً نوعي اً، فهذا األخير يتكي ف مع البيئة، 

تثل واقعه للظروف المحيطة، ويتأقلم مع المعطيات والشروط، أما اإلنسان الحق فهو  ويم

يتكي ف هو  لتتكي ف هي معه وال  ي كي  ف الظروف  تماماً؛  بخالف ذلك، وعلى الضد   منه 

معها، وله هامش عريض في صناعة قدره، وهو المسؤول األول واألخير عن أفعاله.  

كثيراً من رؤية ابن عربي التي تمي زت بالحفاوة البالغة وهو  وإقبال في هذا السياق يقترب  

. (4) ه"إذ يؤكد أن  "العالم كالخاتم واإلنسان فص  ينظر إلى اإلنسان بتلك المكانة السامقة  

فاإلنسان في تصور ابن عربي عبارة عن عالم صغير غير أن  فيه كل ما في العالم الكبير  

 .(5)كبر مجلي لصفات هللامن صفات الجمال والجالل، وهو أ

إن  لدى إقبال نظرتان مليئتان بقوة التعبير الفن ي وهما: إيمانه في القدرة اإلنسيييياني ة على 

هيان  ر الالمحيدود، ثم  وضييييع اإلنسييييان الفريد في الكون وهاتان الن بضييييتيان توج  التطو 

 
المشييكالت الفلسييفية عند ابن حزم والبصييري وابن رشييد: رؤية عقلية لمشييكالت فلسييفية،    (1)

 .115بركات محمد مراد، ص:  

 .12لة اإلنسان في فكر ألبير كامو، سوزان عبد هللا إدريس، ص:  ينظر: مشك (2)

 .23مشكلة البنية، د. زكريا إبراهيم، ص:   (3)

 .104ينظر: اإلنسان ذلك المعلوم، عادل العوا، ص:  (4)

 .145ينظر: حول فكرة االنسان في مذهب ابن عربي، محمود قاسم، ص:   (5)
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في    وري تهوهذا ما تحاول الدراسيييية بيانه من خالل مركزي ة اإلنسييييان ومح. (1)شييييعره

 دواوين الشاعر.

 المبحث األول: قيمة الُحريَّة في شعر إقبال 

ككلمة   هذا عصيرنا في ومخيالتهم الناس أذهان في والتأثير حرالسي   من لها كلمةٍ  من ما

ري ة(،  المسيتعَمرين كفاح في كما طغاتها، على الشيعوب ثورات في فهي حاضيرة   )الح 

ث ل  ضيد ريهم، وتَم  دة على اإلكراهات  مسيتعم  ري ة في صيميم التجربة اإلنسياني ة المتمر  الح 

ري ة   واإلرغام بالسلطة في محاولة لقولبة اإلنسان في أ طر التحكم والقهر، فموضوعة الح 

شيك لت إحدى أهم القضيايا الفلسيفي ة التي اسيتأثرت باهتمام الفالسيفة منذ سيقراط إلى اليوم، 

اً رئيسيييياً للكيائن اإلنسيييياني اليذي ال يمكن أن يحقق مختلف  ويعود ذليك إلى كونهيا محيد د

. كميا أن هيا حيالية تشييييعر فيهيا النفس بيأن هيا مليك (2)غيايياتيه من دون يقينيه التيام بكونيه حراً 

 .(3)صاحبها

 ال العريض، والتمثيل   الطاغي الحضيييور هذا كلُّ  لها كهذه كلمة أن   النظرَ  يلفت ما

غم – تضيارعها  اكتنفت التي والصيعوبة   الَبسيها، الذي الغموض في أخرى كلمة   -ذلك ر 

 يناقش لن هأن   عن - ظاهر يأٍس  يخلو من ال بتعبير - أعرب برلين فإشيييعيا تحديدها،

 أي تسييتحوذ قبل: "لم من كتب قد مونتسييكيو وكان  .(4)للحرية تعريف مئتي من أكثر

ري ة، لفظة اسيتحوذت كما وأذهانهم البشير على عقول األلفاظ من لفظة  لفظة من وما الح 

 .(5)مثلها" عديدة بمعانٍ  استخدمت

ري ة بأن ها اختيار الفعل عن روي    حد  على   ةالفلسيفي    رؤيةال  توقد اصيطلح ة، مع القدرة  الح 

ري ة لما تفترضييه من الروي   .(6)عن اختيار ضييده ة واالختيار والتنفيذ، ة والمسييؤولي  فالح 

 .(7)اإلنسان عن سائر المخلوقاتهي ميزة 

كود ضيرب من الخضيوع واالسيتسيالم وميل إلى  يسيود عصيور الجمود والتدهور والرُّ

. وإن  تارير األمم يتضيمن حلوالً ال حصير لها لما يعرض  (8)سيلب إرادة المرء وحريته

ون المثقفينسيييَ م من ي  عل   من مشيييكالت. لكن ما يحدث غير ذلك تماماً، إذ ي    أبناء عندنا م 

حين يتم اسييييتلحياق األمية بياآلخر    والموت األعمى والتقلييد ةالعبوديي   دروس كيل   أمتهم

، في هذا الوضيع البائس بزغت شيمس الفيلسيوف محمد إقبال  (9)المختلف دونما شيروط

ليجد  وبشييييكل مسييييؤول إلى إيقاظ روح التحرر واسييييتعادة حري ة االنسييييان من كل ما 

 
ية في الهند والباكسييتان، محمد حسيين األعظمي، وعلي ينظر: فلسييفة إقبال والثقافة اإلسييالم  (1)

 .150الصاوي شعالن، ص: 

ري ة: نصوص فلسفية مختارة ومترجمة، محمد بهاوي، ص:   (2)  .5ينظر: الح 

 .5ينظر: المصدر السابق، ص:  (3)

ري ة، علي فقيهي، ص:   (4)  .26ينظر: فلسفة الح 

 .149ينظر: روح الشرائع، مونتسكيو، ص:   (5)

 .98جناح جبريل، محمد إقبال، ص:   (6)

ينظر: مفهوم الحريات: دراسة مقارنة في النظم السياسية واالقتصادية واإلجتماعية والدينية    (7)

 .14المعاصرة، د. محمد أبو سمرة، ص:  

ري ة، فؤاد زكريا، ص:  (8)  .35مشكلة الح 

 .85وقفة عند كتاب الشمس المنتصرة، عيسى علي عاكوب، ص:   (9)
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ريي ة بكيل   رك زاً على مفهم    ،يتهيد دهيا   ،أبعياده، نياقمياً ونياقيداً على اليذين أقعيدهم العجز   وم الح 

بمنظور  - ، فاإلنسيان  ةالبشيري    رادةة اإلة لفاعلي  لَ ق  تَ ع  الم    (الجبرالخور )أو سيطت بهم فلسيفة  

ة االسيييتخالف في  نيطت بعهدته مهم  ال يليق به مثل تلك الفلسيييفات الجبري ة إذ "أ    - إقبال

 وحكماء شييعراء من األمم الذليلة تخلو يقول إقبال بهذا الخصييوص: "ال.  (1)األرض"

ة على هي واحدة غاية إلى ىشيت   مسيالك يسيلكون وعلماء ضيوا األم   الخضيوع، أن يرو 

، ترضييى حتى اإلقدام سييجاياها من ويمحوا تهم في  تأويال وكل   ،هذا مقصييدهم بالرق 

خادَعة ومخاتلة جاءت عن سابق قصد معلومتسويغ هذه العبودي ة في جوهرها هي  م 
(2): 

 ذليييييل  شييييييعييبٍ  زمييان   يييخييلييو ليييييس

 

 وحيييكيييييييم  وشييييييياعيييرٍ  عيييليييييييمٍ  مييين 

 
قيييتيييهيييم    ن  ليييكييي   اليييقيييول   ميييذاهيييب   فييير 

 

 الصيييييميييم  فيي اً ميقصييييييد اليرأي   عَ ميَ جيَ  

 
بيي ةَ لييَ في  جيَ  يييثَ اليلي   وامي  لي   عيَ   وا حي  وامي   اليظي 

 

د  األ    صَ صييييَ قَ    اليقييدييم  اليحييديييث   فيي سيييييي 

 
 بيييرق ٍ  اليييرقيييييييق   غيييبيييطيييةَ  هيييم  ميييُّ هيييَ 

 

 عيييليييييييم خيييداع   هيييمتيييأوييييلييي   كيييل   

 
رو  ض ألحاسييييس األحرار ومشييياعرهم، ويلفت  الشييياعر ههنا يثور على هذا النهج الم  

الذين اختط وا أسيياليب تعليم الناس )جفلة    ،األنظار الى اسييتراتيجي ة المتآمرين بهذه األمة

وسيائل التخويف والترعيب والترهيب؛ حتى يغدو المرء    الترميز يشيمل كل   هذا  الظبي(

اً ضيييعيفاً أمام نفسيييه وأمام اآلخر وأمام العالم، وحتى تكتمل صيييورة الفرد العاجز   هشييي 

خوض معترك   في  والشيجاعة ، وجسيارة الصيدع بالحق،المتخل ي عن كل بواعث اإلرادة

سييتلَبة، ري ة واسييترداد الذات الم  في نجدة الضييعفاء، كل هذه القيم المتعالية   والشييهامة الح 

َهيَمن عليها، فهؤالء األوغادالتكويني   من البنية  ت نتزع ون  يمارسيييي ة للذات اإلنسيييياني ة الم 

ويحاولون شيطب  للذاكرة الحضياري ة، وإزاحة القيم التراثي ة من وعي األمة،   محوٍ  عملي ة

 .ألسفارها العتيدةالثقافي   مخزونوطمس معالمها من ال ،عناوين البطولة كل  

ري ة، يطرح هذه القيمة يركز إقبال في مواضيع كثيرة من دواوينه الشيعري   ة على قيمة الح 

ة عبر الرسيييائل المباشيييرة والد   في  يحاء والتلميح، وعبر اإل  أخرىاللة الصيييريحة، ومر 

اتٍ  ٍ   المضيمون بأسيلوبٍ  يعرض  مر  كالحوار   ،الديني ة ةمرجعي  بال  مصيطبغ تخي لم    حواري 

التالي الذي يدور بين إبليس اللعين وبين الحضيرة اإللهية، فعندما حاول إبليس أن يعتذر 

 بيأن  ذليك كيان في علم هللا، ، مبرراً فعليه الممتنع عن تلبيية األمرعن عيدم السييييجود آلدم

 :(3)يقول إقبال في هذا الحوار ل ومرغم،وهو مجبور على هذا الفع

 :إبليس  

أمييييره   إلييييهيييياً   ن  كيييي    يييييا 

     

 ييييد  حييي  ميييَ   ن  مييي    عييينيييه    ليييييييسَ  

 
ي  صييييييييب  ي    لييييم   ميييينيييي   آدم 

     

حَ   بيييييعيييييدوٍ   أو   ود  سيييييييي  ، 

 
 عييين   أسيييييييتيييكيييبييير    كيييييييفَ 

     

كيييييييفَ أميييركَ   أو   ؟ييييد  أحييي    ، 

 
عيييييليييييمييييي    كيييييان    كَ فيييييي 

 

حييائييد  أنيي    السيييييُّ   ي  ذا   جييود  عيين 

 

 
 .400محمد إقبال فكره الديني والفلسفي، ص:  (1)

 .102-101ضرب الكليم، محمد إقبال، ص:  (2)

 .31ضرب الكليم، محمد إقبال، ص:  (3)
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 :هللا تعالى   

هيييذا   عيييرفيييت    هيييل    ر   السيييييي 

     

بيييعيييدَ   قيييبيييلَ    جيييود  السيييييييُّ   أو 

 
 :ليسإب 

تيييجيييلييي    مييين  ييييا   ،  ييييه  بيييعيييد 

     

 الييييييوجييييييود    كييييييميييييياالت   

 
 :للمالئكة اً هللا ناظر

ة    فيييييييييه    الييييفييييطييييرة    خسييييييي 

     

 ذراعييييي    ذاكَ   ميييييتيييييه  عيييييلييييي   

 
شييييييئييت  قييل   مييا   وديجيي  سيييييي    : 

 

أميييييليييييك    ال   أميييييرا  أنيييييا 

 
الييييظيييي    ىسيييييييميييي    الييييم  ذلييييك 

 

جييييبييييرا   اخييييتييييييييياراً    فيييييييييه 

 
م ي لقي باللوم على رب ه، بوصييفه   إبليس كما يموضييعه  إقبال في السييياق الحواري المتقد  

جبراً على ارتكاب هذا الفعل )االمتناع عن السيييجود(، وإبليس قد نفى عن نفسيييه   كائناً م 

ري ة االختياري ة تبريراً لجريرته، وتسييويغاً لما صييدر عنه، وإقبال يريد أ ن يدمغ هذا الح 

ري ة في   دة بالح  ل الذات مسييييؤولي ة أفعالها؛ ألن ها مزو  التسييييويغ التبريري  الزائف، وي حم  

إتيان تصييرفاتها إقداماً وإحجاماً، والمنطق اإلبليسييي كما يراه إقبال هو اآلفة التي تنخر 

ب ون في  باألفراد والمجتمعات على حد  سيييواء؛ ألن هم بحكم هذه الفلسيييفة الجبري ة َي  ع صييي 

غون أفعالهم المشييينة بإلقاء التهمة على السييماء،  جبين القدر والغيب تقاعسييهم، ويسييو 

وهي فلسيفة غير صيالحة للحياة؛ ألن ها فلسيفة المسيؤولة. وهذا الحوار المصياغ شيعراً قد  

َرب   ب َما  )قَالَ اسيتلهمه الشياعر من الخطاب القرآني  الذي يحكي على لسيان إبليس قوله:  

َوي تَن ي(أَ  جود    - وحاشيياه- [. فهل هللا تعالى 39يالحجر:   غ  هو الذي أغوى إبليس بعدم السييُّ

كما يد عي، أم هو الغاوي؟ فما دعوته هذه إال تسيييويغاً تبريري اً لمسيييلكه العصيييياني  في  

محياولية منيه لتبرئية ذاتيه. وهيذه الرؤيية الجبريي ة هي التي يصييييدر عنهيا المشييييركون في  

َرك وا لَو  شَياَء  فاهلل تعالى قد أشيار إلى هذا بشيكل صيريح:  تسيويغ أفعالهم،  يَن أَشي  )َوقَاَل ال ذ 

ءٍ  ي  ن شييَ ن د ون ه  م  نَا م  م  نَا َواَل َحر  ن  َواَل آبَاؤ  ٍء ن ح  ي  ن شييَ ن د ون ه  م  ( يالنحل:  َّللا   َما َعبَد نَا م 

لقين  [، فالذين أشييركوا بزعمهم يحاولون إخراج أنفسييهم من قبضيية الم35 سييؤولي ة، م 

بيذنبهم على هللا تعيالى، أنيَت ييا ربُّ لم تشييييأ أن تعصييييمنيا، ولو شييييئيَت لميا اجترحنيا ميا 

 اجترحناه في جنبك، وهذه العقلي ة هي التي يشجبها محمد إقبال ويمقتها أشد  المقت.

ري ة اإلنسيييياني ة، ويدعو  ؤفي ديوان )الرموز واالسييييرار( ي  ك د محمد إقبال على مبدأ الح 

ته من أجل تحقيق ذاته وإثباتها وتقويتها، ونبذ الت واكل والقعود  المؤمن إلى اسيتغالل حري  

كوني ة وانعدام   عن األمل واالرتماء في أحضيييان الفهم الخاطئ ل للمرء السيييُّ الذي يسيييو 

لبي  وموقفها ،وظيفتها في هذا العالمالفاعلي ة؛ بسيبب ذهول الذات اإلنسياني ة عن  إزاء   السي 

، فيإقبيال ييذهيب إلى أن  تحقيق اإليميان القوي الوثيق والعميق إن ميا يكمن في  لهي  در اإلالقي

ري ة تحق ق    ر  االختيار الح   المناط  التكليف  النفس اإلنسيييياني ةالممنوح لشنسييييان، فبهذه الح 

  ر  االنسييييان المؤمن هو اإلنسييييان الح    ، ذليك أن  بهيا، واليذي هو أسيييياس التكريم اآلدمي

رادر العالم لسييخ   الذي ي    ل في اآلن نفسييه،والمسييؤو ته، ويوظ ف جميع إمكانات الكون م 
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بيات لالرتقاء بذاته ويتعالى بإيمانه إلى مصييييافات يرتضيييييها هللا تعالى كما تشييييير األ

 :(1)التالية

تهيياب  الفرضَ   فيياحمييل   ال   قوييياً 

      

 سيييين الميآب وارجون  من عنيده ح   

 

 
 الخسيييييار اجهييدن  في طيياعييٍة ذا  

 

االخيتييييار   سييييييبييدو  اليجيبير   فيمين 

 
هييميي   فييي  االفييالك  ر   تييه سييييييخيي 

 

القيييد     من شييييرعتييه  من ثوى في 

 
الينيجيم   سيييييرى  اليمينيزال   قييد   ييؤم  

 

 قيد ذل ييييييييييييييييييال   ليه    طوع قيانونٍ  

 
قييانون    شيييييءٍ   كييل    سييييرى  فيييه 

 

يي    اليحيييياة  هييذي  فيي   ميتيرى؟كيييف 

 
حير   يييا  قييدييم   ارجيعَين    دسييييتيور 

 

بيياليقييييد     رجيلييك  نَين    اليوسييييييم زيي 

 
 شيييييد ة في شييييرعنيا ال تشييييك ون  

 

تعييد َون    ال  المصييييطفى   وحييدود 

 
تحيلنا أبيات القصييييدة حول ما شييياع في الفكر الفلسيييفي والكالمي وهو يتناول قضيييي ة  

ري ة في اإلسييالم، فقد  ري ة واإلسييالم)  همايبدو الجمع بين الح  وااللتقاء بينهما  ( متعذراً،الح 

ن     وحده  ة هللالعبودي  و االنقياد على ين قائم  فالد   ضييرباً من التناقض البي  ن؛   )َوَما َخلَق ت  ال ج 

) ن َس إ ال  ل يَع بي د ون  ريي ة فتبيدو على الضييييد    . أميا(2)َواأل  من   انطالق  فهي من ذليك تميامياً،   الح 

 د بعضيهم أن  كما رد   .(3)ة في اإلسيالم"ال حري  غ للبعض رفع شيعار "، وهو ما سيو  قيدٍ   كل   

ريي ة غرييب    طرح إال في سيييييياقين: اجتمياعي  إذ لم ي   ي،تراث اإلسييييالمالعن   مبحيث الح 

ريي ة مقيابيل الر    في سيييييياق عالقية اإلنسييييان بربيه وميدى    ق، وميتيافيزيقي  طرحيت فييه الح 

إلنسيييان لدرجة تنال من اة  لحري  د ته في الفعل، حيث احتدم جدل المتكلمين بين مؤك   حري  

  فارقٍ  نفي أي   عن مشيييييئية هللا المطلقة إلى حد    وبين مدافعٍ   ،قدرة هللا المطلقية )المعتزلة(

ط فقيال  حقيقي بين فعيل اإلنسييييان وحركية ظواهر الطبيعية. وطرف ثياليث حياول التوسييييُّ 

 في الموقف الثاني الذي كاد يعمُّ   مثالً للغموض وأقرب لالندراج  بي"كسب" لشنسان، ظل  

ة منذ القرن الخامس )األشييياعرة( حتى ظهور بوادر اإلصيييالح منذ السييياحة اإلسيييالمي  

 .(4)قرنين

ريي ة اإلنسييييانيي ة،   ه  منحياز إلى الح  وموقف إقبيال من هيذه القضيييييي ة كميا جل ى ذليك شييييعر 

دَري اً، وال تحكمه أو  ويتعارض بشييييكل كامل مع مبدأ الجبري ة، فاإلنسييييان غير مقهور قَ 

تتحك م بيه أنظمية الكون والطبيعية، والقييد الوحييد اليذي يعتقيل تصييييرفياتيه من االنفالت  

د بشييريعة هللا تعالى وحده فقط وحسييب، وهو قيد  اختياريٌّ أيضيياً، غير مفروض   يتجسيي 

ق  بين فعيل هللا وإرادتيه وبين إرادة   ة تفر   ة القهر، واألبييات الشييييعريي  اإلنسييييان علييه بقو 

وفعله، فكون اإلنسييان ال يختار شييكله وال لونه وال أهله وال مكان والدته وال حياته وال  

ة وجياهية من طرح   دخليي ة ليه في نظيام الكون فهيذا كلي ه من أفعيال هللا، وليس ثمي  موتيه وال مي 

ري ة إزاءه أصيالً؛ فالشيأن ههنا متعل  ق  باهلل ال باإلنسيان. أما أفعال اإل نسيان موضيوع الح 

 
 .28-27ديوان االسرار والرموز، ص:   (1)

 .57سورة الذاريات، آية:  (2)

ري ة في  (3)  .37م، ص:  2009، 1االسالم، علي محمد مقبول، دار القلم، بيروت، طالح 

 .38-37المصدر نفسه ص:   (4)
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ه ب القدرة لصيدورها عنه، فهو في هذا المضيمار مختار  لها، ومسيؤول  عنها، بل  التي و 

اً   اً في أن ال يكون حر  اً، ولو كان حر  ر ٍ في أن ال يكون حر  يقرر إقبال أن  اإلنسيان غير ح 

ريي ة المعطياة ابتيداءً  من قبيل    لكيان مقبوالً منيه أن يكون عبيداً، وهيذا يتنيافى بيالكياميل مع الح 

(، إقبال ههنا يقول لك: أنَت مجبور  على أن تكون فمن الجبر سيبدو االختيارهللا تعالى: )

لك  اً على تحمُّ اً، ومحت م  عليك ذلك، وبالتالي أنَت مسييؤول ومحاسييب إن خيراً أو شيير  حر 

ري ة.  لهذه المسؤولية التي هي فرع الح 

إلى  مؤمن    ه الحقيقية الثيابتية لديه، فهووتتالحق القصييييائد في ديوان الشيييياعر لتقرير هذ

ري ة التي هي شيرط التكليف، وبها تتبرهن إنسياني ة الذات البشيري ة،   درجة اليقين بهذه الح 

ري ة، وتنتفي اإلرادة، ولهذا نجد محمد إقبال يسيييتهجن  فال إنسييياني ة مطلقاً حين ترتفع الح 

ة وينفر أشييييد  النفور   ال يعجبه و المطبق على اإلنسييييان،  لمطلقمن االعتقاد بالجبر ابقو 

الجمياد والنبيات   ألحيداث، وييذهيب للقول بيأن  قيدار واألل  الطوعي  االسييييتسييييالممنطق  

دان عليها،  عنها،   انلقوانين ال يحيد  انخاضييع ً  وأما اإلنسييانوال يتمر  واإلنسييان   عموما

وتجبره  على ،  ة تسيييي ره  المسيييلم على وجه أخص خاضيييع ألحكام هللا، ال لقوانين طبيعي  

 :(1)االنقياد التام لقوانينها، يقول في هذا المقام

اليقضيييييياء   أحيكييام   قييييد   قييييد  أم   تيرى 

 

أفييهييام  أربيياَب  هييذه  أعييجييزت   مييا 

 
كييل    اليتيقييدييرَ   حييينٍ   فيي  غييير  تيرى   فيي 

 

لييذاتٍ   بييييين  بييييين   وآالم   رهييييينييهييا 

 
الييينيييبيييات    ليييهيييا  اليييجيييميييادَ   وإن    إن  

 

قيييييود    الييقضيييييياء   إحييكييام   ذات    ميين 

 
ييقييييد  اليحيرُّ   واليميؤمين   شييييييء   ه  ال 

 

لييخييالييقييه    أحييكييام   لييكيين  قيييييد   فييي 

 
فلسيفة الشياعر حول مفهوم  لشفصياح عنفي داللته   ي  وجل    م واضيح  ص الشيعري المتقد   الن  

ري ة، ومفهوم القدر والجبر واالختيار، وأن مزي   ة االنسييان التي يمتاز بها وينماز عن الح 

الكون ما عدا هذا الكائن  ن  هذاات في هذا الكون، إسيييائر األحياء واالشيييياء والموجود

م )االنسيان( خاضيع ومجبور ومأسيور ضيمن القوانين الطبيعي ة الحاكمة والمهيمنة  المكر 

تليك القوانين لتخيدم   كي ف  فهو ي   نسييييانتليك العوالم، إال اإللوالمسييييي رة بدرجة أو بأخرى 

لقوانين  اب  فال يتمث لنسيان ة قيد على اإلن ثم  كا ره، وإن  مسييرته اإلنسياني ة ال لتقي ده وتؤط  

ري ة  لهيي ةالشييييريعية اإلحيدود  ميا هو مؤط ر ب وإن    ،ةالكونيي   ، وهيذه الشييييريعية ال تحيد  من الح 

كي ال يتعامل مع الكون والحياة بمنطق    وتهذ بها،  الممنوحة سيلفاً إليه، بل تضيبط غرائزه

 منطق االنتفاع والتسخير واالرتفاق.، وليسود ة والقهر والعدائي ةَب لَ الغَ

 ةغير تابع  في صيورة  يبدو  اإللهي يشيير إقبال في ديوانه )ضيرب الكليم( إلى أن  القضياء

ً طقمن   له  ، ولعل  وال تحيط بها المدارك العقلي ة في كثير من األحيان  للمنطق اً يصعب  خفي   ا

ظ ه عين القضياء تنظر إلى  أن     شيبه متواترة:على حقيقةٍ بالمقابل  ، ويؤك د  على األفهام لح 

 :(2)مساعي األمم، فتقضي فيها على قدر مساعيها، يقول

ييييبيييليييغ   ميييا  مييينييياه    ربييي   اليييليييئيييييييم  

 

الييكييريييم    الييزمييانضييييييَ   وييينييال    يييم 

 

 
 .44ضرب الكليم، ص:   (1)

 .20ضرب الكليم، محمد إقبال، ص:  (2)
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مينيطيق   فيي  خيفيياءً   عييل    اليقضيييييياء 

 

دون    رى  الييعيييييان  ميينييطييقٍ وييي   فييي 

 
طيي    مَ ليي  عييَ  الييحييقيييييقيية  ذي  اً اليينيياس    ر 

 

كيييل  ال  جيييو  اليييتييياريييير   أوان  هيييا 

 

 
 مسييييعى األقوام يرنو القضييييياء    ونح

 

كيياليح    مضيييييياء نيظيرة  فيييهييا   سييييييام 

 
ال يخذل قوى الفاعلي ة و ،يسيتجيب لفعل اإلنسيان  - حسيب هذا المنظور- فالقضياء اإللهي  

، والقيدر ال وجيدي تيه في العميل اليدؤوب ال تيذهيب هيدراً فييه والنشيييياط المحتيدم في روعيه،  

ذات  تنجز لل  ،سيييام مضييياءً سيييعي اإلنسيييان ويضيييادده، بل إن  أحكام األقدار كالح    د  يناك  

رة من أسييير كل  القيود   بسييينن   مبتغاها المنشيييود، إذا ما أخذ اإلنسيييان   اإلنسييياني ة المتحر 

والنهوض   ممن حيث القيا  ،الحضييييارات  مسييييار م  التي تحك   هاة وقوانين الحركة التاريخي  

  ر  ى كشييييواهد دال ة لتؤك د هذا المنظور الح  حقائق التارير تتجل   والسييييقوط واألفول، وأن  

 الذي يتبن اه الشاعر.

ية اإلنسييان،  محمد إقبال  ونجد ويلحُّ في إيراد هذا المبدأ األسييمى بصييور   يصيير  على حر 

فنيي ة متعيد دة، وليدييه قنياعية راسييييخية ال تتزعزع أن  اليذات البشييييريي ة لهيا القيدرة الفيائقية، 

والقضييياء والقدر الرب انيين   ،اعلى تحطيم القيود المفروضييية حولهوالعزيمة الماضيييية  

يانها ويشيذبانها  يأتيان وينزالن بسياحة المؤمن لينحتا الشيخصيي ة اإلنسياني   ة بإزميلهما فيسيو  

 ً  :(1)يقول لتغدو أكثر نضجاً، وأغزر إنساني ة، وأعمق وعيا

ونييحيييتٍ  ألزميييييٍل  كييون   ليينييا 

 

واليمسيييييياء    ك  صييييبيياحيي  بييه   ييقيلي  

 
ل يييكييميي  لييم  راب  تيي  ميين   مييثييال  

 

الييقضيييييياء    بييمييبييرده  يييه   يسيييييو  

 
ب الشياعر المعنىي   ةفي هذه الرباعي   مة،  ةفني   صيورة في قر    شيعوره عن يعب ر بها  مجسي 

، إن    غاية بال ليس هإن  ، وعشييواء ليس خبط هبالوظيفة التي يضييطلع بها القضيياء اإللهي 

ً  تليسي ومقصيد، واألقدار ، بل في نزولها القاسيي ضيرورة بالعبثاً و بالبشير ينزل شييئا

ماً من  حكمة لمن وعى واد كر، وإقبال يرسيم صيورة للكيان البشيري بوصيفه تمثاالً مجسي 

  لليلا ه تداولب  يقل    ،آخر( بتعبير نضييجه يكتمل لم )أو بعد تكوينه يكتمل لمتراٍب وطين 

ه  َي ليسييو  ؛ مبردوال باإلزميل تمثاله، مشييذ باً زوائده ونتوءاته النحات ب  يقل    كما والنهار، 

بإحكام، ويتقن صينعته بجمال وروعة، فالتمثال ال يغدو قطعة فني ة لها جمالها الفائق الفذ 

، هو اآلخر، ال تنضيج شيخصيي ته،    إال بهذه الت سيوية التي تنحت طينه المفخور، واإلنسيان 

ته، وال تتكامل ذاته، وال تسيييتوي على سيييوقها، إال حين ينحت القضييياء والقدر في ذاتي  

دةم فلسييفية صييورة في المعنى هذا شيياعر لم يقللوا  من يتناول معنىً  كان وإن ،جر 

الخيال  الذهن و محسيييوسييية تالمس   ةفني   صيييورة ب ه  عرضييي ماوإن   ة،الفلسيييفي   المعاني

فالقضيياء ال يعتقل فاعلي ة اإلنسييان، وال يؤط ر القدر المسييعى البشييري في   .(2)والوجدان

ري ة شيييرطا الكمال   أطره، بقدر ما يجعالن الشيييخصيييي ة تنضيييج وتتنامى، فالقدر والح 

 .    اإلنساني 

 
 .1/269ديوان رسالة الشرق، محمد إقبال،   (1)

 .188ينظر: منهج الفن اإلسالمي، محمد قطب، ص:   (2)
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ري ة مملوء    (ر  الح  الكائن )قيمة مطلقة ال تعرف النسييبي ة، و  المتقد م  منظورالفي  ،إذاً   ،الح 

بنور   مضيييييء  قلب    (ر  الح  )بائس، ثروة  ميت   (العبد)وقليب  في حين ، واإلقدام  بالحرارة

  غرييب    (العبيد)شييييهم وصيييياحيب مروءة، و (الحرُّ )داميية،    عين    (العبيد)وثروة    اليقين،

.  ؛ ألن  نفسييه متخاذلة بالخور البراهين المنطقي ة اسييتعمال  حتى لو كان بارعاً في،  عنهما

مصييييره، وال    الحق   ر  هو عبد لألفالك، والحرُّ سيييي دها، يجعل الح  ،  ر  فالعبد ليس ند اً للح  

ً   صييفقةً   د  وال يعق    ،يبيع ضييميره لمخلوق هلل صييان  مع الشيييطان، ومن جعل الروح وفيا

 :(1)قومه من القيد، ويده من األغالل، يقول إقبال في هذا المعنى

حي    رهييَ صيييي  مَ   الحيق    لَ عييَ جيَ   رٌّ فيياز 

 

ليميخيليوقٍ   ييبيع    ليم    مي  ييوميياً  ضييييَ  ه ييرَ  

 
هلل  فيييَ و    ن  ميييَ  وَ   ى   اميييدَ روحييياً 

 

 مييا القييدَ   سييييواه    عن قيييد    انَ صيييييَ  

 
فة لتمتع الذات اإلنسيياني ة بحق   وإقبال يرى في الخوف عامالً من العوامل القوي   ع    ة الم ضيي 

ة، والتي تيذهيب بهيبية النفس وكرامتهيا، وأن   ريي  معظم حياالت االختالل في التوازن   الح 

ة    على عكس والتي تصيييب البشيير أصييلها الخوف، وه  اإلنسيياني   عامل الشييجاعة والقو 

ب  المرء ح  الخال   ، ويعد ه أمارة من لخوفتهك م وبسيخرية من اته، وإقبال ي ري  قة التي ت ك سي 

خرية، فهو لص   الخوف من أي  شييء سيوى هللا أمر يدعو للسيُّ  : "إن  أمارات الكفر، يقول

  وعليه  .(2)ومن أدرك سييير  المصيييطفى يرى الكفر مختفياً في الخوف" في قافلة الحياة،

فإن  للخوف مجاالً واسييعاً للتأثير البالغ على شييخصييية المرء، فحتى السييؤال والت سييول  

ل لشنسيان والمودي بكرامته، وال ي  يكونان من تجل   ذ  ل  سيوُّ م من )الت  فهَ يات ذلك العامل الم 

ما يقصيد به كل  ما ي نال المعروف والمتبادر إلى الذهن لدى العامة، وإن  والسيؤال( المعنى 

سيائالً، والذي يت بع أفكار غيره   هبغير جهٍد شيخصيي، فالذي يرث مال غيره ي عد  في نظر

ً  أو يد عيها لنفسييه سييائالً  ، والحضييارات التي تعتاش على الثقافات األخرى يطولها  أيضييا

، ومحمد ذك راً إي اه بمجده الذي كان، من هذه الرذيلةاإلنسييييان    ريحذ    إقبال ذات النعت  ، م 

 :(3)يقوللتبقى الصورة الذهنية في مخياله متوهجة على الدوام، 

 راجهيا الجيابي من األ سيييييد الخَ أيُّ 

 

بياحتيياج   كيالثعليب    تَ ر  صيييي    اً   حبي 

 
اإلعيي    لييل اليعيي    أصييييييل    واز  ذلييك 

 

مي    آالمييك  اليمي    ن  كييل    ضييييييل ع  ذا 

 
اليير   ل  ل   حيي  وعيين   ر  مييَ كييعيي    تييرجيي 

 

النيي    احييذرن    ة   منيي  الحييَ من   ذراس 

 
سيييييؤال   الييذات  ق   واجيتييداء   فير 

 

 فبييدت سييييينيياؤهيا دون ضييييييياء  

 
ري ة مبدأ علىفي الن ص تشيديد    وحقيقة تصيطبغ بها الفطرة،  ضيرورة باطني ة،  ، وأن هاالح 

ظلمة  من   ب  فاإلنسيان حرٌّ بضيرورة داخلي ة، كشيوق النبات لرحب الفضياء، وخروج الحَ 

فطرته،    من ضيرورات  وحري ة اإلنسيان ضيرورة .به جنون النشيوء والنماء كأن   ،التربة

 :(4)يقول إقبال في هذا المعنىتتجل ى بتلقائيتها في الحضور، 

 
 .345ديوان يا أمم الشرق، محمد إقبال، ص:  (1)

 .353محمد إقبال عبقري الفكر واإلصالح، ص:   (2)

 .142 -1/141ديوان محمد إقبال،   (3)

 .1/93ديوان محمد إقبال،   (4)
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تَ  وإن   الطُّيورَ  إن   صيييي   َجنَاَحها  قَصييييَ

 

و  مي  هييا تَسييييي  َرتي  طي  ييَران   إليى بيفي   اليطي 

 
الفطرة، هي روح الكون   عمق  الطالقية النيابعية من، وهيذه  االنسييييييابيهيذا التحرر  

موشيوم بهذه الحركة   ،من الذرة الى المجرة  بالرح  وجودشييء في هذا ال  وصيبغته، فكل  

ارة  النشيطة  ، بطبيعته التكويني ة،اإلنسيان   ال يشيذُّ ، وذاتي ةالطليقة المنبثقة من طبيعته ال المو 

اري في تضيياعيف ال  عن هذه المبدأ الفطري في ديون رسييالة    الشيياعر:، يقول  عالمالسيي 

 :(1)المشرق

بيور  اليحي  مين  اليوجيود  فيي  ذا   وكيم 

 

 أرى اليذرات في شييييوق الظهور   

 

 
 ويَصييييدَع غ صيييينَيه ب رعوم  َزهرٍ 

 

رور  السيييييُّ ميَن  ليليحيييياة    فيييبسيييييم 

 
خيَ  قيبييل  مين   فيراشيييييية    قٍ لي  تيقيول 

 

لييمييحييةً نيي  أنييليي    الييحييييياة   ي   قييلييق 

 
ه فيياذر  وليكين  رمييادي  راً  حيَ  سيييييَ

 

نيي    الييحييييياة أذقيي  َرق  حيي  ليييييلييةً   ي 

 
 كيانها في يثير فوجودها ذاته الكائنات )بالوجود(، فرحة عن ريعب   األولى ةالرباعي   ففي

رَ  وأن ألن )ت وَجد( اقةتو   وهي والسييرور. الفرحة  إذ بعد عالم العيان في وجودها ت ظ ه 

كيانها من  في مرصييييود هو بما ذلك سييييبيل في وتكافح الكتمان. طي    في طاقة هي

ً  يشيقه ،غصينه   الزهر )يصيدع( ة(. فبرعمو)الفاعلي   )اإلرادة( ،  إلى الوجود  ليظهر  ،شيقا

 .والوجود للحياة السرور من يبتسم بالفعل، فيها يوجد التي اللحظة وفي

ه القَلَق، إني   هومعنياهيا: إني   بيالحيياة إحسيييياسييييه طريقية عن ريعب   ة األخرىالربياعيي   وفي

َرق؛ في   حركتها من ينشيأ التي ناحية، من كة(الحياة )المتحر   الحقة! الحياة هي هذه الح 

أو   الركون وعدم الحياة، صيور من جديد في الدائمة الرغبة عن رالمعب   القلق هذا النفس

والحياة   .ذاته في جميالً  كان مهما الحياة أوضيييياع من واحد وضييييع إلى السييييكون

 واالشيتعال التوهج درجة إلى فيها المشياعر تصيل التي أخرى، ناحية )المشيتعلة( من

 .واندفاعها قوتها من

أو   )العمر( يسياوي ال بحيث األحياء، وأمنية الحياة خالصية هي الحرق وهذه القلق وهذا

ً  )الزمن( تلئ تم أن )تمتلئ(؛ المهم ماإن   وتمتد، الحياة تطول أن المهم فليس بجانبها؛ شييئا

  الحياة. كل   في )جوهرها( تسييياوي واحدة! لمحة أو واحدة ليلة ولو ق،رَ وبالح   بالحياة

دم فلسيفية صيورة في الشياعر لنا يقدمه ال الجميل المعنى وهذا  هفَقَد سيحره كل   وإال، ةجر 

ر تعب   التي للحياة، واقةالت   الفراشيية هي ة،حي   (خالل )نفٍس  من لنا يقدمه ماوإن   وجماله،

 .(2)بالحياة إحساسه وطريقة هو، نفسه عن ذاته الوقت في

 المبحث الثاني: اإلنسان وجدلي ة القلب والعقل 

الذي يكون عقله   ،ته محمد إقبال هو ذاك اإلنسيان الفاعلعن مركزي    عرب  اإلنسيان الذي ي  

المتوهج بيالعلوم والمعيارف متيآزراً ومتضييييامنياً مع قلبيه النياضييييح بياإليميان، والنيابض  

ر ذي العقل الكبير، الذي أتقن سيبعَ  ، نفسيه،بالعشيق، وكان محمد إقبال  مثاالً للعال م المتبح 

 
 .1/264ديوان رسالة المشرق، محمد إقبال،   (1)

 .187فن اإلسالمي، محمد قطب، ص:  ينظر: منهج ال (2)
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من  خذلهذا ات    ،وإشييعاع القلب  ،، وقد اختار إلى جانب اسييتعمال العقل طاقة الروحلغاتٍ 

 . (1)بوصفه دفقات من الوجدان تقتحم القلب بال استئذان بث  فكره الفلسفيالشعر مركباً ل

إقبال ال يسيييتهويه التصيييادم بين العقل والقلب والخصيييام النكد بينهما، فهذا يؤدي إلى و

، لهذا نراه ينتقد وبشييد ة حضييارة الغرب والشييرق على حد   فردإرباك التوازن في حياة ال

د، وإنسييييان  هذه فالغرب اعتمد في بناء حضييييارته على معطيات العقل المجر  سييييواء،  

بأ كثيراً بتجليات الروح وقيم الوجدان، وحضييارة الشييرق هي األخرى  ع  الحضييارة ال َي 

متغاضيية  ،ت من شيأنهالَ عكفت على خصييصية واحدة من خصيائص الكائن البشيري وأع  

مات فحضييارة    ال يمكن اختزاله ببعد واحد،إذ اإلنسييان كائن  مرك ب و  األخرى،  عن السيي 

الشيرق روحي ة مسيتغرقة في عالم القلب وفيوضياته وأشيواقه المرفرفة المجنحة بعيداً عن 

خف ض من شييأن هين الحضيياريين ي الفكر، وفك  االرتباط بين العقل والقلب في كال التوجُّ 

وي   أن  لذا يرى الشيياعر  ، الذات اإلنسيياني ة  ي  التآزر التفاعل  وثاقة  في  تجل ىة ت الصيييغة السيي 

 :(2)بين عالم الفكر وعالم الروح، يقول بهذا الخصوص

 "في الغرب العقل مصدر الحياة،

 وفي الشرق الحب قوام الحياة،

 إن ما ي درك العقل الحقائَق بالحب

 فيثبت مكاسب الحب

 انهضوا وأقيموا دعائم عالم جديد

 بالتوفيق بين الحب والعقل"  

، هذا التالقي المتناغم من شييييأنه  ابط مع امتزاج الروحرت يات العقيل المفالجمع بين معط

وتراعي مكوناته   ،اإلنسيان كافةتسيتجيب ألبعاد    سيوي ة، ةأن يبني أسيس حضيارة إنسياني  

، وفي الوقت ذاته  ه  اإلنسيان في بنيته التكويني ة يحتاج أن ي غذ ى عقل  الفكري ة والروحي ة، إذ 

زاوجاً بين األفكار والمشاعر  ،ه  ت لب ى أشواق  بحاجة أن   يتحص ل  ف  ،ليأتي الفعل الحضاري م 

ة يجمع بين   في ضيوء ذلك التوازن. االشيباع االنسياني   ة واألدب عام  "إن  الشيعر خاصي 

ل الجديد في صييييورة قديمة،   القلب والعقل، ويحيي القديم في صييييورة جديدة، ويؤصيييي 

 ً يقول إقبال في ديوان  .(3)د  تقليد القدماء وتقليد المحدثين"ضييي على التواصيييل  حرصيييا

 :(4) )ضرب الكليم(

ً   العشييييقَ   رأيييت   نهجييا اليوم   يقفو 

 

الييعييقييل     الييقييويييم    اإللييهييي    ميين 

 
يييريييق    ذالً   الييوجييه    ميياءَ   وليييييس 

 

عيتيبييات     غيرييم    ميحيبيوبٍ   عيليى 

 
روحٍ  فيي  اليتيقيلييييد   قييدييم   ميحييا 

 

الروحَ   جسييييييدٍ   وأحيييا   قييديم    في 

 

 
ينظر: المدخل النقدي إلعادة بناء الفكر اإلسييالمي عند العالمة محمد إقبال، بدران مسييعود    (1)

 .44بن لحسن، ص: 

 .11نقالً عن: محمد إقبال فيلسوف الذات وشاعر العشق، د. عبد الكريم اليافي، ص:  (2)

 .262ح، محمد الساعدي، ص:  محمد إقبال الالهوري عبقري الفكر واإلصال (3)

 .2/87ديوان محمد إقبال،   (4)
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ينحاز إقبال في قصيييدته إلى جنون الشييعر وشييطح    عنوان )الشيياعر الشييرقي(تحت  و

  الخيال ألنه أقدر على قدح فتيل الثورة وإحداث الوعي، بخالف العقل البارد، فالشييياعر

اس المرف ه الذي ينكسيييير زجاجه    أحد   ثه  د  حَ ال يريد أن ي   هب ة  ألدنىعن هذا العقل الحسيييي 

ً يسييتطيع أن ي   ريح، كيف مع الحرب الطحون؟ أو يشييحب وجهه عندما   صييمد متماسييكا

ة،   ، المندفع بحماسييته الالهبة  الشييعر أقرب إلى الجنونويرى أي  فقاعة ماء؟ الشييعر قو 

، كما الحظ نيتشييه وفوكو، والشييعر غير الفقه، الشييعر خيال   والجنون أحد مصييادر الفن 

د عنيه الفنون، ليذليك قييل في    ، والفقيه نظر واسييييتيدالل، والجنون كميال  ملهم عنيدميا تتولي 

 :(2)إقبال يقول .(1)األمثال: "الجنون فنون"

وفيقييييه   اليبييييت    واهين    شيييييياعير 

 

وييحييه    اليبييييد   اليميجينيون   وطيوى 

 
كيمييالٍ  أي   اليجينيون  طيميياح   فيي 

 

فينيون  مينييه  اليبييييداء  تيعييدو   حييين 

 
مجييال    فلييه في اليدروس    أيضييييياً 

 

الجينيون   الفييييافي  عليى  وقفيياً   لييس 

 
ة في الشييييعر، فيالمثيل األعلى للخييال هو الجميال،  الجنون البحيث عن حقيقية منطقيي  ومن  

ها تحتوي  أن   بيان عظمة الشاعر بذكر أبيات من شعره ي ظنُّ  ،إذاً   ،وليس الحقيقة. ال يمكن

ك    سية مثل الشيعرة، والكتب المقد  علمي    ائقعلى حق ب  المشياعر، وتلهم العقول، وتحر  تله 

ة األحرارالوعي، وتبعث عل إلى مقدار ما فيها من   ماة قصيييدةٍ ، وال ترجع شييعبي  ى نخو 

ت صين ف على )القرية المهجورة( لشيميث  مثل   ة، فقصييدةمنطقي    حقائق علمي ة، وصيياغات

برغم ما تحتويه من أخطاء   جماهيري اً، قصييدة رائجة للغاية أن ها ذات طابع شيعبي، وهي

 .(3)ة خاطئةواستدالالت اقتصادي   ،ةعلمي  

، والشيييعر  عوم، فعلم النفس ي في اسيييتكناه الذات البشيييري ة الشيييعر أعمق من علم النفس

كاشيفاً عن أغوارها   ،ويتوغل عمقاً في منحنياتها ومنسيرباتها ،يغوص في دهاليز النفس

ولهذا نجد محمد إقبال   ،يعيد إليه شيبابه  ماً، والشيعر  ر  الفلسيفة تجعل اإلنسيان هَ .  السيحيقة

ة الجمالي ة   على مزاولة الشيعر،  دمأق متخذاً منه غاية ووسييلة في اآلن نفسيه، إلحداث الهز 

  ة للشيييعر صيييدقه  خاصيييي    أهم   ورأى أن   في ذاتي ة المتلقي، وقدح زناد الوعي من خالله،

لوجود،  عن النار المشييبوبة في الضييلوع، والكشييف عن أسييرار النفس وخبايا ا وتعبيره  

 :(4)يقول إقبال

شييييييكيييوى فيييعيييليييك  مييين   ليييي 

 

اليييطيييليييوع   حيييب   فيييي  ت   هيييمييي 

 
فييالييييييييييي  قيليبيي  عيليى  ت   شيييييعيي 

 

تشييييييييع   قييلييبييي  عيين   أسيييييرار 

 
شيييييييرار ميييثيييل  تيييكييين   ال 

 

يضييييييييييييع   نييييار  عيييين   نييييد  

 
صيييييييدر خيييليييوة   واليييتيييميييس 

 

الضييييييليييوع   نيييار  مييين   فيييييييه 

 

 
. وقياموس األمثيال  124هيذا من األقوال السيييييائرة. راجع: معجم االسييييتشييييهيادات، ص:    (1)

 .67البيروتية، ص:  

 .2/86ديوان محمد إقبال،   (2)

 .263عبقري الفكر واإلصالح، ص:   ينظر: محمد إقبال الالهوري (3)

 .441-440جناح جبريل، محمد إقبال، ص:   (4)
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ة المشييييتعلية، المفعمية الضيييياغطية على القليب بفيضييييهيا المنهمر هيذه الحيالية الوجيدانيي  

، ذاعها في حالة شيييوع ملويجع  ،بالعواطف المسييتجاشيية، تجعل القلب يبوح بأسييراره

ى عبر نيار وهي حيالية تجتمع فيهيا النفس بكيل أقطيارهيا لتترك ز في نقطية واحيدة، تتجل  

ة التقاء النفس بذاتها، لهذا حميمي  العشيييق وشيييالالت الشيييوق الهادرة، ويمثل هذا المقام 

عبر الهروب من  ،سييية في تبديد طاقتهاالمقد    ينصيييح الشييياعر عدم تبديد شيييعلة الحب  

، كالشيرر الناد  عن شيعلة النار سيرعان ما يصيبح بالوجود معترك هذا االحسياس المندك  

 هباًء ال قيمة له، وال جدوى ترجى من خالله.

ليه بيدايية وليس ليه نهيايية. يبيدأ العقيل  فالعشييييق  أميا    ،ة ونهياييةالعقيل ليه بيدايييرى إقبيال أن   

المنشغل بالتحصيل العلمي   والعقل أما األجوبة فيهجس بها القلب الملهم،،  طرح األسئلةب 

عة في جمع المعلومات واإلحاطة لها من كل جانب إلى نور يضيييييء،   في حاجةٍ   والسيييي 

ً  ونار تصهر، وبالرغم   عنه في قلب مضطرم مفعم،في)المعلوم( بذهن بارد يختلف نوعي ا

أن   يمنعييه    طليق    العقييلَ   من  ب    قرب    ال  الن    عييد  أو  أنيي  عن  لمواجهيية  ظر إال  ه غير مؤهييل 

العلم  أن   صييحيح   ،وهي أثمن ما وهب اإلنسييان، الن  )عين القلب( تنقصييه    ؛)الحضييور(

لنياس  اإلنسييييانيي ة، وا جياف يخلو من الرطوبية الوجيدانيي ة والنيداوةه زينية اإلنسييييان، ولكني  

ذي نضييييبت فيه هذه القيمة وتكاد تتالشييييى هذا العصيييير ال وافرة في  إلى رحمةٍ   حاجةٍ ب 

  اً،، والقلب صيحواً رك  العقل سي   كما أن  الشياعر يعكس المنظور والرؤية؛ إذ يرى،  وتنعدم

د  بيال  منطق، والقليبمشييييغول بيالالعقيل    :، وإقبيال "يعني بيالجنونالواعي  جنونمنضييييي 

الحماَس واإلقدام وأداء الواجب دون تردد، وفي غير حسياب للمشيقة والربح والخسيارة،  

دُّه وكيأني    ،العقيل  أتي ذكره إزاءفهو قرييب من العشييييق اليذي يي ه يقول: إن  هيذا اإلقيدام يَعي 

 :(2). لهذا نجده يقول(1)الناس جنوناً، ونحن نحب هذا الجنون"

عيقيالً  اليميجييانييين  حيليقيية  فيي   إن  

 

ا  مضييييييي  لهيبيياً   في شييييرار يرى 

 
هما يعنيان  ة والعشيق، ويحذ ر إقبال من أن يفهم هذين المفهومين بأن  تسيتحكم الذات بالمحب  

ة خال ة حيويي  ة روحيي  ة تيدفع الفرد ألن ي حيي قيجليب السييييرور الفردي، وإن ميا يمثالن قو 

والعشيق كما يصيفه  وكثيراً ما كتب إقبال عن دور الحب  والعشيق شيعراً ونثراً،   ،الحياة

يهيا، وييدفعهيا إلى الكميال الخياليد ي اليذات وينم   ،أبو النحر الهنيدي: "هو الشيييييء اليذي يقو 

ه جزءاً من نفسيك، وأسيمى صيور هذا لاه لتجعوالعشيق ومعناه جذبك الشييء أو طلبك إي  

 .(3)العشق وأعالها وأفخمها هو توليد المقاصد واآلمال"

 ،الكبير الحب بحر إلى ليصيييل اإلنسيييان يعبره أن يجب الذي الضييييق كالنهر العقل

 العلم إلى يطمئن ال ، والفيلسيييوف الشييياعراألنهار ال في البحار في توجد فالجواهر

العلم والعشيق،   بين المقارنة وفي الضييقة، األنهار يمثل الذيو وحده  العقل على المبني

 
 .85فلسفته، عبد الماجد الغوري، ص:   -فكره  -شخصيته  -ينظر: محمد إقبال: حياته (1)

 .1/86ديوان الشاعر محمد إقبال،   (2)

 .350محمد إقبال عبقري الفكر واإلصالح، ص:   (3)
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تجليات القلب، يقول   ، والعشيييق أحدفي هذا السيييياق أحد تجليات العقل  كونه لعلمينظر ل

 :(1)إقبال

 جنون العشق إن   :لي العلم قال

 ظن  وتخمين العلم : إن  لي العشق وقال

 فيا أسير الظن  والتخمين! ال تصبح  سوساً للكتب

 بج  العشق كله حضور، والعلم كل ه ح  

 ومعركة الكائنات من لهيب العشق

 الذات متعة والعشق الصفات، مقام العلم

 وممات والعشق حياة سكون وثباتالعلم 

 خفي  جواب والعشق ظاهر، سؤال العلم

 والفقر واليدين الحلم العشق هي معجزات

 العروش والتيجان أصحاب من العشق عباد في

 هو المكان والمكين! العشق هو األرض والزمان العشق

 العشق صورة اليقين واليقين فتح الباب

 روح، بال علم هو في الرؤيية التي يتبني اهيا الشيييياعر فقط العقيل على المبني العلم إن

سييةالم فالفلسييفة أما العلم  األخير، النزع في أو ميتة نظره فلسييفة في العقل على تأسيي  

ل من الرؤية القلبي ة فهو علم منتفض  حيٌّ تشيييتعل  به بالحياة  من النوع وهذا ،المحصييي 

 وحصييول ،متمت  ع بالحضييورالقلب ال مكانه ألن   أثره ممتد اً؛ يبقىو يؤثر  هو الذي العلم

دي  ال فهو ،عشييقال طريق عن إال يمكن تحققها  ال اإلشييراقي ة  الحالة هذه ل على مجر   عو 

ث  فجوة أن   يعتقد هو؛ إذ الحديث العلم عليه ب ني العقل الذي  بين اإلنسان كبيرة العلم ي حد 

 العالم وتشيمل الذات فوق لتسيمو وارتفعت العقل نظرة اتسيعت إذا ولكن الحياة، وحقيقة

 الذي والعقل ،الذات على القاصيير العقل بين االختالف وهذا مقبولة، أن تكون فيمكن

 العقل بين االختالف وهذا والصيييقر، العندليب والفرق بين كاالختالف ،فوقها يسيييمو

 الصييقر، وجناح العندليبجناح  بين كالفرق النفس حدود فوق المحل ق والعقل القاصيير

 ليحصيل على السيماء أعالي في فيحلق اآلخر أما األرض في غذائه عن يبحث فأحدهما

 كالهما والصييقر فالعندليب مختلفان، العقل من النمطان وهذان ظاهر. والفرق صيييده

 بينهما: شتان جناحين ولكن يحمالن

مين    اليعينييدلييييب    جينيياح   الشيييييواهييين خيفيق   أيين 

 

 
ميَ  حييَ   ييليقيط    ن  أيين  األرض    ب ٍ مين   تيريييب    عيليى 

 
يييخيييييب   ال  الييثييريييا  عيينييقييود  يييلييقييط  فييتييًى   ميين 

 

 
بيروٍض  يسيييييري  مين  هيبيوب    أيين  فيي   كينسيييييييم 

 

 
 من بصييييير في ضييييمير الزهر للسيييير  يصيييييب  

 

 
م   شييييييكٌّ  أو  سييييييار  األرض ظن   فوق   ريييب  أين 

 

  
 .31ديوان ضرب الكليم، محمد إقبال، ص:   (1)
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الرحيييب    جيياوز األفالكَ   من طموحٍ   ( 1)للمسييييرى 

 
العالم، وإنسييان مفرغ  من لذع العشييق أشييبه بكائٍن   قلباإلنسييان في   حضييور لعشييقفا

إقبال  محمد  ، ولكن (2)قال ديكارت: "أنا أفكر، إذاً أنا موجود" متحن ط لم يذق ك نه الحياة،

فيقول: "إن ني   (التمثل في العشييق)ال يقر  هذا الرأي لوحده، بل يضيييف إليه البعد القلبي 

عاشيق، إذاً فأنا حي". والعشيق عند إقبال يتمث ل بعشيق األمل، وعشيق المثل األعلى الذي  

ينير الذات ويظهر ما فيها من قوى، إذاً فالعشييق والمحب ة يمث الن شييحنة جياشيية فاعلة،  

مة للذات اإلنسييياني ة، حين يتدفق العشيييق من داخل اإلنسيييان ويهمي  له  وطاقة روحي ة م 

دراً كالشيالل، تنوجد بانوجاده فاعلية جب ارة تسيتحث المرء على الفعل واإلنجاز، تدفع ها

النفس البشييييريية نحو األميام لصيييينياعية الجميال، وترتقي بيالكيائن اإلنسيييياني نحو العلو  

واالرتقاء، ولوال العشيق ما تهذ بت النفس ولما رق ت وشيف ت وحل قت وعرجت سيابحة في  

 وال العشق لما بقيت الحياة.   فضاءات النور نحو ربها، ول

بين مقتضييييييات العقيل وموجبيات   ولهيذا فيالشيييياعر ييدعو الى الترابط العالئقي الحميمي  

القلب، حتى العقل الذي سييل م بوحدانية هللا جل  جالله يجب أن يتضييافر مع هذا التسييليم 

،  ه ال نفع فييه يقين قلبي عميق، فيإن نطق العقيل بيالتوحييد دون التسييييليم الموقن بيالقليب فيإني  

ل عليه، يقول وال يعو 
(3): 

لليثريييا  صيييييياعييداً  العيقييل   ذلييك 

 

  ً  ، ليس شيييييئا ليس بالوجد سيييياريا

وليكين  إلييه(  )ال  اليعيقييل   يينيطيق 

 

 ليس بالقليب مسييييلمياً، ليس شيييييئا 

 

 
 العلم ولكن بالعقل العلم ل  حصي   ن   ناإن   حقا.  لعقل وسييلة العلم، ولكنها وسييلة ناقصيةا     

 عدا ما شيييييء كل   تحرق نار العشييييق إن   يقولون العلماء. بالقلب يحصييييل اإللهي

 يبقى، فالعقل الذي هو العشييييق أن   حين في العقيل يفنى وإقبيال يرى أن   .(4)المحبوب

 الجراح شييفاء على القدرة له نقيض العقل على فالعشييق السيييف، هو والعشييق كالغمد

الروحي موالنا )جالل الدين الرومي( يعتقد أن  العقل  محمد إقبال مثل أسييتاذه  و القديمة،

ال يسييتطيع أن يدرك ك ن ه الحياة بالكلية؛ فالعقل مثله كما اليد أو العين أو األسيينان، فكلها 

 ال لكنيه أعضيييياء تقوم بوظيفتهيا المحيد دة لهيا، فيالعقيل يمكنيه إدراك األشيييييياء الطبيعيية

 وإقبيال للحيياة، خيادميان كليهمياعقيل والقليب  ال إن    .الحيياة ميا وراءفي  البصيييييرة يعطييك

 لكنه فقط الطريق يضييء لنا سيراج هإن   حيث العقل فحسيب على يعتمد أال القارئ ينصيح

 .للهدف يوصلنا ال

 المبحث الثالث: فلسفة الذاتية في شعر إقبال

من المعلوم أن سييييقراط منذ القديم قد اتخذ في الفلسييييفة شييييعاراً وهو "اعرف نفسييييك 

. ولما جاء المسيلمون تجاوزوا بمنظورهم الفذ هذا المعطى الفلسيفي االرسيطي  (5)بنفسيك"

على أهميته، إذ نرى يحيى بن معاذ الرازي يؤك د في مقولته التي يشيد د في تركيزه على 

 
 .1/326بيام مشرق، محمد إقبال،   (1)

 .1/495موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي،   (2)

 .22ديوان ضرب الكليم، محمد إقبال، ص:   (3)

 .1/169طاكي،  ينظر: تزيين األسواق في أخبار العشاق، داود عمر األن (4)

 .13محمد إقبال فيلسوف الذات وشاعر العشق، عبد الكريم اليافي، مرجع سابق، ص:   (5)
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  - النفس –معرفية اليذات ليصيييييل بمعرفتهيا إلى معرفية المطلق جيل  جالليه؛ إذ بعرفيانهيا  

 . (1)قول: "من عرف نفسه فقد عرف رب ه"ي ع رف خالقها وبارؤها ي 

غير العالم وغير   هذه الذاتي ةالذاتيية حقيقية بديهي ة، وتعني شييييعور اإلنسييييان بذاته، وأن  

. وهي حقيقة الشيييء  (2)هي قانون الهوي ة، "فالهوي ة عين الذاتي ة"إذاً،   ،اآلخرين. والذاتي ة

التي إن ما و  ،صييفاتٍ  ي ة، وليسييت أي  الشييخصييي المطلقة المشييتملة على صييفاته الجوهر

. وهذا التصيور يتطابق مع تعريف أبو البقاء الكفوي بقوله: "إن  ما به  (3)تمي زه عن غيره

غيره، وباعتبار تَحقُّقه يسييمى حقيقة   عن متميزاً  منفرداً  وجوداً  بوصييفه هو هو الشيييء  

ى الحقيائق اشييييتميال النواة على ة هي الحقيقية المطلقية، المشييييتملية عل. واليذاتيي  (4)وذاتياً"

 . (5)الشجرة في الغيب المطلق

وي  اة بالمعنى المتقد م هي قانون الهوية الذي طالما تحدث عنه الفالسييفة، األنا تسييالذاتي  

األنا، قبل أن تكون األنا ال تسياوي غيرها. وفي صييغة رياضيية أ   أ قبل أن تكون أ   

 حيث من المتعقل األمر ة إذاً؛ هيفالذاتي    .(6)االختالفب. قانون الهوي ة يسييييبق قانون 

 التفاضيل، بمعنى ال واالختالف ةالخصيوصيي   بمعنى هنا األغيار، واالمتياز عن امتيازه

  :المقدمة  فيأكثر، يقول   بوضيييوح المعنى هذا برزي   اسيييتطاع أن قد خلدون ابن ولعل  

 .(7)لوجوده انتفاء هو الشيء ةخصوصي  فانتفاء  هذا وعلى تخصُّه( )لكل شيء طبيعة

وقيد حيدد إقبيال مفهوميه لليذاتيي ة بقوليه: "أرى أن  هيدف اإلنسييييان اليديني واألخالقي إثبيات  

ويسيتشيهد إقبال    .(8)ذاته ال نفيها، وعلى قدر تحقيق انفراداه أو وحدته يقرب من الهدف"

لم: )تخل قوا بأخالق هللا(، فكلما باألثر النبوي، بقوله: "قال رسيول هللا صيلى هللا عليه وسي

ه على ت  يييييشيابه اإلنسيان هذه الذات الوحيدة كان هو كذلك فرداً بغير مثيل. وتنقص فردي  

 .(9)قدر بعده من الخالق، واإلنسان الكامل هو األقرب هلل"

حدهما اآلخر، ويصالن إلى هدف  أة في طريقين يكمل وسار إقبال لتوضيح فلسفته الذاتي  

فييي)خودي( لدى   .(10)يق إثبات الذات )خودي(، وطريق نفي الذات )بيخودي(طر  :واحد

ة  ة التي بها تتشيك ل شيخصيي  الشياعر محمد إقبال مفهوم يعكس أسيمى صيورة للحياة الفردي  

د المسيييتقل. وعلى هذا فالغاية من الحياة اإلنسييياني ة هي إثبات اإلنسيييان ووجوده المتفر  

 
 .1/288الحاوي للفتاوي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي،   (1)

 .654المعجم الوجيز، ص:  (2)

 .182ينظر: الهوية وأسئلة الراهن، محمد محفوظ، ص:  (3)

 .961الكليات، أبو البقاء الكفوي، ص:  (4)

 .257ينظر: التعريفات، الشريف علي بن محمد الجرجاني، ص:   (5)

 .183ينظر: فشته فيلسوف المقاومة، د. حسن حنفي، ص:   (6)

 .2/192ينظر: مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،   (7)

الميدخيل النقيدي إلعيادة بنياء الفكر االسييييالمي عنيد العالمية محميد إقبيال، بيدران مسييييعود بن  (8)

 .47لحسن، ص: 

 .47المصدر السابق، ص: (9)

 .325ينظر: محمد إقبال الالهوري عبقري الفكر واالصالح، محمد الساعدي، ص:   (10)
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 : (1)يقول إقبال في ديوانه )أسرار الذات( عن الذات  لذات.)خودي/األنا/الذات(، ال سلب ا

آثييارهييا   األكييوان    هيييييكييل    ميين 

 

 طيل  ميا تبصيييير من أسييييرارهيا 

 
حتى انجلى  أيقظييت  قييد   نفسييييهييا 

 

اليميال   بييين  مييا  األفيكييار   عيياليم 

 
ذاتييهييا  فييي  مييخييتييٍف  كييون   ألييف 

 

يييَ   إثييبيياتييهييا   ثييبييت  غيييييرهييا   ميين 

 
الشيياعر في األبيات المتقد مة ينظر إلى الذات اإلنسيياني ة بحفاوة بالغة  نلحظ أن              

األشيياء من مبتكراتها،   ألن   ؛مؤك داً أن ها أصيل الكون، وبوجودها توجد األشيياء ،التمجيد

قة، وهذا الت  يان من تجلي  ل  جَ فالحضيارة والَمدَني ة تَ  من   ر قريب  صيوُّ ات الذات المبدعة الخال 

د أولويية اليذات، وأن هيا مصيييية اليذاتيي  لمثياليي  الفلسييييفية ا ر الوجود والمعرفية،  دة، التي تؤكي 

ن  والفالسييييفية العقالني   هم  ة اليذاتد أولويي  ولوالهميا لميا ع رفيت األشيييييياء. وأبرز من أكي  

ديكيارت وكيانط وفختيه وبركلي وكيركجيارد وهييدجر وسيييييارتر  مثيل:  ن،  ووالوجودي 

 وغيرهم.

الً محمد  نجد  ب ج  نطلق  الذي ا  للفعل اإلنسياني الذي ال يعرف المسيتحيل، هذا الفعل إقبال م 

 ضيه وتسيتحثه لشمكانيحظى لدى الشياعر بنشيوة عارمة تحر   ،من الفلسيفة الذاتية للنفس

ر للذات هو المصييدر للسييعادة ونشييدان واإلقالع الحضيياري، وهذا التصييو    النهضييوي،

الروحي الذي تتضاءل أمام لذته تلك النشوة الهيمان، والسيكر  وواالنتشياء   البهجة الى حد   

ثها الخمر، يقول د   :(2)التي ي ح 

م ع كَ  اليَو  م  تدامَ  أسييي  ري اح  اع   َمشيييَ

 

راخَ   تَ  إي ماني وصييي  نايا  َوصيييو   م 

 
تيَحييييل   دَا اليمسيييي  ً  ليعَييي نيي بييَ كينييا مي   مي 

 

 َعي نياييا  َرأَت   ميا الَخليقَيةَ  سييييأ ري 

 

 

 

جود   هيذا في أَل قَ  لَم   عيادةً  الو   سييييَ

 

ود ة  مييَ ان   كييَ  لييشن سييييييان   اإلنسيييييي 

 
ا ت   لَم  ر  ك  ها سيييَ ر   لَم   الق د سيييي    بَخم 

 

تَيج     اليحييان فيي اليتيي تيلييكَ  إليى أَحي 

 
)المسلم( ال أقل    فييرى أن  اإلنسان الكامل الذي يبحث عنه، وجده محمد إقبال   الشاعرف

لذلك ي صد ر   .(3)ةوالصورة الكاملة لشنساني  ة المنشودة  ه يرى في المسلم الضال  وال أكثر، إن  

الفيلسوف   بديوجين  يذك ر  الرومي  الدين  بمقطع من جالل  الذات(  )أسرار  ديوانه  إقبال 

اليوناني الذي كان يمسك بمصباح في وضح النهار يبحث عن اإلنسان. فالشير بالمصباح 

 ى لو كان ثاً عنه حت  يسعى في كل ناصية بعد أن ضاق باألحياء يفتش عن االنسان، باح

 :(4)، يقولالوصول إليه ضرباً من المحال

 يسعى   بالمصباح    الشيرَ   رأيت  

 

كل     له     مجال    ناحيةٍ   في 

 
َماً   مللت    يقول   وبَه   أنعاماً 

 

ي نال    فهل  أ ريد    وإنساناً 

 
بحثنا  قد  محال  ذا   فقلنا 

 

وم    محال  فقال  هذا   نيتي 

 

 
 .2/133ديوان محمد إقبال،   (1)

 .2/194ديوان محمد إقبال،   (2)

 .52ينظر: روائع إقبال، أبو الحسن علي الحسني الندوي، ص:   (3)

 .3ديوان األسرار والرموز، محمد إقبال، ص:  (4)
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، بإيمانه والظن    المسيييلم المثالي؛ الذي يمتاز، بين أهل الشيييك   يتمث ل ب إن  المحال المرجو   

اد الرجيال  ويقينيه، وبين أهيل الجبن والخوف، بشييييجياعتيه وقوتيه الروحيي   ة، وبين عبي 

واألموال واألصينام والملوك بتوحيده الخالص، وبين عب اد األوطان واأللوان والشيعوب  

ده وتمرُّ   ،ده من الشهواتالشيهوات واألهواء والمنافع بتجرُّ ته، وبين عب اد  ته وانسياني  بآفاقي  

ة بزهده وقيم االشييييياء الحقيرة، وبين أهل األثرة واألناني   ،على موازين المجتمع الزائفة

وإيثاره وكبر نفسييه، ويعيش برسييالته ولرسييالته. يقول إقبال في بيت: "إنك أيها المسييلم  

ودرهم زائف". ويقول في بييت آخر: "إن   في العيالم وحيدك، وميا عيداك فسييييراب  خيادع  

إيميان المسييييلم هو نقطية دائرة الحق، وكيل ميا عيداه في هيذا العيالم الميادي وهم  وطلسييييم  

 .(1)ومجاز"

دة أف كاراً  إقبال فَل َسفَة   تَك ن   لم   َجر  ن   م  ن   نابعةً  كانت بل   الن اس، واقع م   لذلك اإلي مان  باهلل. م 

مل   إسيالميةً، "فَل سَيفَةً جاءت   اكدة" األ مة لهذه البَع ث   طاقةَ  تَح  ة أو  (2)الر  . وليسيت الذات قشي 

، يقول في  (3)شييييوكية في مرعى. بيل هي قليب العيالم وجوهره. فال ي نظر إليهيا بياحتقيار

 :(4)أبيات له عن هذا المعنى

لم إن  البحر  معيشيييييية  عيياراً   إن  

 

شييييييان  ذات  درة  مينييه   تيطيليعيي 

 
َورَ  اإلنسييياني ة الذ ات   َمث لَت لقد ح  فَة   م  ه   في فَه ي إق بال، فَل سيييَ ً (5)العالَم َحقيقَة َنَظر   . ووفقا

ب   إقبال فَل َسفة   في الذ ات فإن   الكيالني، لنجيب ر   أن   َيج   :(6)َمَراحلَ  بثالث   تَم 

د   : َخل ق  المرحلة األولى ليد   المقاصيييي  غبات: فالحياة   وتَو  نَ  الر  لم    غايةٍ  د و  . والمسيييي  ت  َمو 

تَقي ن   غايات ه   َيسيي  دَ  بي ن الذي الكريم، الق رآن م  تياَر  لشن سييان   وَجعَلَ  الحياة، َمقاصيي  االخ 

وغ   واالجتهادَ 
 .الغايات هذه لب ل 

: الن  ضال   المرحلة الثَّانية: تَمرُّ دُّ  المس   فَلَن   .الغايات المن ش ودة تحقيق َوسيلَة   والمثَاَبَرة فالج 

د   َيب لَغَ  رادَه   فَر  كون م  احة الد َعة   إلى بالرُّ ن   لشن سييييان   والب د   .والر  عي لتَوظيف   م   السيييي 

خير   طاقات ه ، ن وتَسيي  ل قَ  الذي الَكو  ل ه ، خ   األولى واآلخرة. الحياتي ن، في غايات ه   لب لوغ ألَج 

 : إقبال َين ظ م   هذا وفي

ض   فيي ال األَر  خي  هَيري   حَيقيييقييةَ  تي   جَيو 

 

د   أَنييا  قييديير   مَيق صييييييَ  األكيوان فيي اليتي 

 
ر   وحيقيييقيتيي و  ً  ليي فيمييا ني  ابيحييا  سييييييَ

 

ة   فيي  جيي  مييات   لي  لي  جييان  اليظيُّ  واألشييييي 

 
ة   أَنيييا تيييي أ رييييد   فيييييييميييا أ مييي    أل مييي 

 

ن   د نيييييييا ووالييييتيييي  ييييال   مييي   األَجييي 

 
ظييار   وأَرى ني  قيييقيية   بيمي  ل   اليحيَ  مييا  كيي 

 

ه    دَييي  رييح   اليحَيق    فيي بييييَ  خيييياليي الصيييي 

 
لي ق   كَ  فيياخي  وحيي  ن   لير  كَ  مي  َوةً  َزئييير   نَشيييي 

          

د   في  ه ب   الَمج  ودا  العَرين   في ت ر   أ سيييي 

 
عَل   لَ  نَشيييييدَك واج  (  ال(َرب  َك  قَو   تََخف 

 

ى  هييابَ  حييتيي  ق   يييَ ر  كَ  الييبييَ نيي  ودا ميي  عيي   ر 

 
 

 .53 -52ينظر: روائع إقبال، أبو الحسن علي الحسني الندوي،   (1)

 .47إقبال: الشاعر الثائر، نجيب الكيالني، ص:  (2)

 .24ينظر: محمد إقبال فيلسوف الذاتية، د. حسن حنفي، ص:  (3)

 .47إقبال: الشاعر الثائر، نجيب الكيالني، ص:  (4)

 .151ينظر: محمد إقبال: الشاعر المفكر الفيلسوف، سيد عبد الماجد الغوري، ص:   (5)

 .68 – 61إقبال: الشاعر الثائر، نجيب الكيالني، ص:  (6)
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رت من  التي واالختييار، اإلرادة   صيييياحبية   الكياملية، اليذ ات   هي :الـثَّالـثة الَمْرَحلـَةُ  تَحر 

ل طان   تَع بدها فال الدُّنيا، سي  ه   في إقبال إليها ي شيير   الذ ات   هذه َملََكت َها. وإن   تَسي  ع ر  بالفقير  شي 

ويش(. ومثي ل  (القَلَني دَر   أو عَيدَت   المؤمن هيذا اليد ر  جَ  ذَاتي ه صييييَ تََخل قَيت  حت ى الَكمَيال مَيدار 

نَ  الذين واألف راد   هللا. بأخالق فات بهذه َيتَحل و  ة نواة   ه م الصيي   ل مة، األ م  ة   إذ   المسيي  في   األ م 

ها هر  ن   مجموعة   َجو  تَحقُّ  عن دئٍذ، الكاملة، الذ وات   م    .َجدَاَرةٍ  َعن   الَبَشري ة   قيادة تَس 

فات  اإللهية اإللهية، بالذ ات اإلنسياني ة للذ ات إقبال تشيبيهَ  يعني ال ذلك أن   غير  ال فالصي  

فات   ت ن سَيبَ  أن   ي مكن   بَغَها عن دَ  اإلنسياني ة . فالذ ات  (1)اإلنسياني ة للصي    على هللا   إقبال "نعمة  أَسي 

ة   اإلنسييييان، )...( ن هيا. "هيذه والغيايية   الحيياة مع نى اليذ ات وق و  ة   م   ذات   الكيامنية  في القو 

دَر   اإلنسان ه   هدايت ه   َمص   .(2)الد اري ن" في وَصالح 

نرى الشييياعر يرفض فكرة الفناء المطلق ويعارضيييها بضيييدها مانحاً الذات اإلنسييياني ة  

ن أن تفنى فيها حضييييورها الكثيف أمام الذات اإللهية من دون أن تفقد الذات فعلها، ودو

بل تبقى بها، ومحمد إقبال في مواطن عديدة من شيعره يسيعى لتمثيل الفعل اإلنسياني بل 

ه   يتوجيي  التييالي وهو  في النص  نلحظ ذلييك مثالً  للييذات،  )خلقيياً( وإيجيياداً  ويطلق عليييه 

 بالخطاب مباشرة إلى هللا تعالى، يقول:

 إلهي أنت خلقت الظالم وأنا خلقت المصباح

 قت الدغل وأنا خلقت البستانإلهى أنت خل

 إلهي أنت خلقت الجبال والوديان وأنا خلقت القناطر والجسور

 .(3)فتباركت إلهي أنت أحسن الخالقين 

إن  إثبات الذات بهذا القدر من القوة، وانحياز الشيياعر السييتقاللية الفعل اإلنسيياني؛ هو 

ة،  محياولية الجتثياث فكرة الزهيد وانتشييييار الرهبنية بيانتشييييار الر وح الجبريية والتواكليي 

 تأبعد لتيا يالتصيوف السيلبي ه  هذه النسيخة من، لذا يؤك د إقبال بأن  ف السيلبي  والتصيوُّ 

لألقدار، وقالوا: ماذا نعمل أمام قضيياء هللا وقدره.  بسييلبي ة الناس عن العمل، فاسييتسييلموا  

نن هللا وإرادته؟ فكل  شيييء آٍت منه وال مرد  لقضييائه، ولكن محمد  ن أنثور و د على سيي  تمر 

ري ة  دي إقبال رأى أن  هذا المنطق التواكلي قد أنسييى اإلنسييان أن ل ه إرادة مضييمونها الح 

 .(4)واالختيار ال الجبر والقهر، وأن اإلنسان في هذا العام مخي ر وليس مسي راً 

هنياك   لم يقيل كفراً، أو يضييييع ذاتيه هلل نيد اً، كيل ميا في األمر أن    ص المتقيدموإقبيال في الن  

د  الخالئق من عدم وهو   خالقان، خالق على الحقيقة وخالق على سبيل المجاز، خالق يوج 

هللا المبدع العزيز، وخالق يسيتثمر خلق هللا في مبدعاته ليييييييييييي)يخلق( خلقاً على سيبيل  

جل  جالله، وفي قوله تعالى )تبارك هللا أحسيين    بالمطلق إال هللا المجاز، فليس ثمة خالق

ة على هللا أضييييفى صييييفة الخالقي   داللة على أن  إن  لهذا التذييل في نهاية اآلية  الخالقين( 

اً ف جزئي  ة تتصيير  ة، خالقي  ها خالقية مجازي  غيره، وهو يعلم سييبحانه ونحن نعلم أيضيياً أن  

دعهيا رب الوجود في هيذا العيالم. فياهلل تعيالى خلق  ة التي أوبتوظيف القوانين الطبيعيي  

 
 .243لحين االسالميين، حسين مجيب، ص:  ينظر: إقبال بين المص (1)

 .247 -246المصدر السابق، ص:  (2)

 .83فلسفة الذات في فكر محمد إقبال، ص:  (3)

 .337 – 336ينظر: محمد إقبال الالهوري عبقري الفكر واالصالح، ص:  (4)
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الغابات )الدغل( لكن اإلنسييان أعمل فكره ووجدانه ويده وفنونه في هذا الدغل فصييي ره  

بسيتاناً، فالبسيتنة من صينع االنسيان الذي اسيتثمر معطيات الخلق االلهي في الطبيعة. كما 

ما يشيييير إلى كأن   كل بيت منه،  في أول  يبتدأ بمفردة التوحيد )إلهي(  ص الشيييعريأن النًّ 

رب خلقتني أنا بأحسيين تقويم مزوداً بكل أدوات الخالفة واالسييتعمار في األرض    أنك يا

ف مفردات خلقك ألخلق أنا بدوري أشياء في هذا العالم، ال أ وجدها من عدم بل  وأنا أوظ  

يسييمى قرآنيا رب في بنية هذا الوجود، وهذا ما   اسييتثمر القوانين التي وضييعتها أنت يا

َر لَك م  َما خ  َماَوات  َوَما ف ي بمبدأ )التسييخير(: )َوسييَ ن ه ( ف ي السيي  يعًا م  ض  َجم  َر  . يالجاثية:  األ 

13 .] 

 الخاتمة

بعد هذه الرحلة المسييتفيضيية في شييعر محمد إقبال، والمتمركزة حول اإلنسييان بوصييفه  

 النتائج التالية:محور الخطاب الشعري عنده، خلصت الدراسة إلى 

ر اقبالإن   .44   هو طراز  العظمة الذي يتطل به الشييرق  اإلنسييان الكامل في تصييوُّ

ة المياد يي ة،   والغرب في الوقيت الحياضيييير، وفي كيل   حين؛ ألن هيا عظمية ليسييييت بياليدنيويي 

تين من الدنيا وليسيييت باألخروي   ة الم عرضييية عن هذه الدنيا، وهو زعيم العمل بين العدو 

امواآلخ ام بين العالمين كأحسن ما يكون القو   .رة قو 

بذاتي  فرادة اإلنسييييان تكمن في  .45 وحين   منحه اإلحسيييياس بالعظمة،  ته، ويتوج 

 فإذا بدون خوف، هللا أرض في ينطلقسيي تهشييخصييي   بعظمة اإحسيياسييً  إلنسيياني عطى ا

 سيييلوكه على ذلك ينعكس فسيييوف واالحترام بالثقة اإلحسييياس ذلك اإلنسيييان أعطينا

ً تقي   وسيصبح ً   ا  .لآلخرين محترما

إن  االنشييغال األكبر المهيمن على محمد إقبال هي مسييألة الحري ة، فهو يرى   .46

أن  الذات البشيييري ة أتيح لها الفاعلي ة وعصيييبت في جبينها المسيييؤولية عن أفعالها؛ ألن ها 

 يرها.أ عطيت الحري ة المطلقة في اختياراتها وتحقيق نفسها وتحديد مص

إن  المرء ليتعيافى حين يتيآزر ظياهره مع بياطنيه، ويتحيد عقليه مع قلبيه، في   .47

إيجاد صيييغة توائم بين عالم الفكر والتجريد من جهة، وبين أشييواق الوجدان ورفرفات  

الروح من جهة أخرى، فاإلنسيييان هو مجموع مكوناته أجمع وال يختزل بعنصييير واحد  

 بعينه. 

ر أن يطيق ال إقبال .48  ،االشيتعال صيور من صيورة في اشيتعاالً  إال حياةال يتصيو 

 ال هإن    .الوجود هذا في شييء كل في ة(الحي   هو )الحركة كذلك، نفسيه به تنفعل ما وأشيد

 ،حي    شيييءٍ  كل   ،األحياء غير في وال الحياة في ال اإلطالق، على سيياكن شيييء يوجد

 تطيق والطاقة ال )طاقة(ألنه  يوجد؛ لكي السكون يقتحم شيء متحرك، وكل شيء وكل  

 السكون.

 : المصادر والمراجع 

اإلسالم والمجتمع المفتوح: اإلخالص والحركة في فكر محمد إقبال، سليمان  -18

 م. 2011، 1بشير ديان، ترجمة: عبد هللا السيد ولد أباه، دار جداول، بيروت، ط
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د.   األصول التربوية النفسية واألخالق: نموذج النظرية السلوكية الترابطية، -19

العدد ) للعلوم اإلنساني ة واالجتماعية،  ( المجلد  13أحمد محمد الدغشي، مجلة األندلس 

 م. 2017( يناير 15)

والنشر،  -20 للطباعة  العربية  الشركة  الكيالني،  نجيب  الثائر،  الشاعر  إقبال 

 م. 1959، 1القاهرة، ط

المصرية،  -21 االنجلو  مكتبة  مجيب،  حسين  االسالميين،  المصلحين  بين  إقبال 

 م. 1980، 1لقاهرة، طا

دار  -22 الكاظم،  ترجمة: صالح جواد  لويس،  الفريد، جون  الكائن  ذلك  اإلنسان 

 م. 1986، 1الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

ط -23 بيروت،  عويدات،  منشورات  العوا،  عادل  المعلوم،  ذلك  ، 2اإلنسان 

 م. 2010

إدال -24 عبد هللا  التصورية،  األسس  في  دراسة  الدين:  فلسفة  في  كوس،  اإلنسان 

 . www.mominoun.comدراسة منشورة على موقع مؤسسة مؤمنون بال حدود، 

تأثير األفغاني في فلسفة إقبال، محمد أمان صافي، الفاروق الحديثة للطباعة  -25

 م. 1995 - هي 1416، 1والنشر، القاهرة، ط

، 2تارير الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت، ط -26

 م. 2016

تاسوعات أفلوطين، ترجمة: فريد جبر، مراجعة: جيرا جهامي وسميح دغيم،   -27

 م.  1997،  1مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط

تجديد الفكر الديني في االسالم، محمد إقبال، ترجمة: محمد يوسف عدس، دار   -28

 م.  2011، 1الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

بار العشاق، داود عمر األنطاكي، المعروف باألكمه، تزيين األسواق في أخ -29

 م. 2010، 1دار اآلفاق العربية، بيروت، ط

التعريفات، الشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت،  -30

 م.1995، 1ط

ثالثية حول الرواية: فن الرواية، الوصايا المغدورة، الستار، ميالن كونديرا،  -31

، 1، ط1028دكي، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، العدد:  ترجمة: بدر الدين عرو

 م. 2007

الحاوي للفتاوي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي، دار الفكر  -32

 م. 2004 - هي 1424، 2للطباعة والنشر، بيروت، ط

ري ة في االسالم، علي محمد مقبول، دار القلم، بيروت، ط -33  م. 2009، 1الح 

ري ة: نصوص -34 الشرق،    الح  أفريقيا  بهاوي،  محمد  ومترجمة،  مختارة  فلسفية 

 .2014، 1الدار البيضاء، ط

المنهجية   -35 مؤتمر  أعمال  ضمن  مقترح،  ونموذج  نقدية  دراسة  الدافعية: 

في   الخرطوم  في  المنعقد  والتربوية،  السلوكية  والعلوم  م،  1987هي  1407اإلسالمية 
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 -هي  132،  1كر اإلسالمي، فيرجينيا، طتحرير: الطيب زين العابدين، المعهد العالمي للف

 م. 1992

ديوان ضرب الكليم، محمد إقبال، ترجمة: د. جالل السعيد الحفناوي، المجلس   -36

 .31م، ص: 2004، 1األعلى للثقافة، القاهرة، ط

ربيع الفكر اليوناني، عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  -37

 م.1943، 1ط

رسالة التوحيد، الشير محمد عبده، علق عليها محمد رشيد رضا، الهيئة العامة  -38

 م. 1997، 1لقصور الثقافة، القاهرة، ط

 رسالة الخلود، محمد إقبال، ترجمة: محمد السعيد،  -39

ط -40 دمشق،  القلم،  دار  الندوي،  الحسني  علي  الحسن  أبو  إقبال،  ، 1روائع 

 م. 1999 - هي 1420

مان أمين، ضمن كتاب دراسات فلسفية مهداة إلى الروح األفالطوني، د. عث  -41

 م. 1974، 1الدكتور إبراهيم مدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط

للتعليم   -42 هنداوي  مؤسسة  زعيتر،  عادل  ترجمة:  مونتسكيو،  الشرائع،  روح 

 م.  2013، 1والثقافة، القاهرة، ط

افية بالعالم العربي: تأثيره الشاعر والمفكر اإلسالمي محمد إقبال وصلته الثق -43

 م.2011، 1وتأثره، د. فهمي النجار، العبيكان للنشر، الرياض، ط

دار   -44 الدين،  جمال  السعيد  محمد  د.  االسالمية،  الثقافة  من  مطوية  صفحات 

 م.2011، 2الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

مصر،  -45 مطبعة  عزام،  الوهاب  عبد  ترجمة:  إقبال،  محمد  الكليم،  ضرب 

 م. 1952، 1قاهرة، طال

دراسات   -46 مجلة  عامر،  منير  زاهد  إقبال،  محمد  عند  بالتهذيب  العشق  عالقة 

 م.2012، فبراير 2- 1العالم اإلسالمي، المجلد الخامس، العدد: 
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ري ة، ع -50  م. 2001، 1لي فقيهي، دار اآلفاق، بيروت، طفلسفة الح 

، 1تونس، ط -فلسفة الفعل، عبد العزيز العيادي، مكتبة عالء الدين، صفاقس  -51
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الملخص: 

بالمعروف والنهي عن المنكر نظرة   األمر خاللمن   ترسير نعمة األمن  عنوان البحث:

 شرعية معاصرة. 

البحث: تحقق األمن واألمان،   موضوع  المنكر في  والنهي عن  بالمعروف  دور األمر 

   .وبيات أثرهما على الفرد واألمة

جعيل هللا عز وجيل خيريية هيذه األمية في أمرهيا بيالمعروف ونهيهيا عن المنكر، مـقدـمة: 

لما فيهما من تحقيق مصييلحة العباد، وتوطيد األمن والسييالم واالسييتقرار في المجتمع، 

 واالضطراب.مايته داخلياً من الفوضى والعمل على ح

وما سييبل   األمن؟ما المقصييود باألمن؟ ما أهمية  ويجيب البحث عن التســاؤالت اآلتية:

إبراز أهمية األمن، وبيان سيبل تحقيق    أهداف البحث:  تحقيق األمن في المجتمع المسيلم؟

ييان عواقب  األمن في المجتمع المسييييلم، وآثيار إقيامية الحيدود في اسييييتقرار المجتمع، وب 

أن األمر بيالمعروف   أهم النـتائج:  اسييييتقرائي تحليلي. منهج البـحث:  تضييييييع الحيدود.

المنكر خير وسيييييليية للقضييييياء على الجريميية واإلجرام، وأن في األمر  والنهي عن 

 بالمعروف والنهي عن المنكر استقرار للمجتمع وانتشار للطمأنينة.

ــيات:  عن طريق وسيييائل اإلعالم المختلفة،  توعية المسيييلمين بأمور دينهم،    أهم التوصـ

 ليحقق كل واحد منهم ما يجب في حقه من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 وضع موضوعات األمن ضمن المقررات الدراسية.

 األمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النعم( –)األمن  كلمات مفتاحية:

Summary: 

search title: The role of enjoining good and forbidding evil in 

establishing the blessing of security. Research topic: The role of 

enjoining good and forbidding what is wrong in achieving security 

and safety, and explaining their impact on the individual and the 

nation. Introduction: Allah the Exalted, the Majestic, made this 

nation a charitable matter in its favor of virtue and forbidding what 

is evil, for what they achieve in the interests of the people, and to 

consolidate security, peace and stability in society, and work to 
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protect it internally from chaos and turmoil. The research answers 

the following questions: What is meant by security? How 

important is security? What are the ways to achieve security in the 

Muslim community? Research objectives: highlighting the 

importance of security, explaining ways to achieve security in the 

Muslim community, the effects of establishing borders on the 

stability of society, and explaining the consequences of losing 

borders. Research methodology: Inductive, analytical. The most 

important results: that enjoining good and forbidding wrong is 

the best way to eliminate crime and criminality, and that in 

enjoining good and forbidding evil is stability for society and 

spread of reassurance. The most important recommendations: 

To educate Muslims about the matters of their religion, through 

various media outlets, so that each one of them achieves what is 

necessary in their right to enjoin good and forbid evil. Putting 

security topics within the curricula. 

Keywords: (Security - Enjoining Good, Forbidding Evil, 

Blessings) 
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 مقدمة 

الحمييد هلل رب العييالمين، رضييي لنييا اإلسييالم دينيياً، ومنهاجيياً كييامالً ودسييتوراً شييامالً 

يهييدي النيياس إلييى سييعادتهم فييي الييدنيا واآلخييرة )أال يعلييم ميين خلييق وهييو اللطيييف 

 الخبير(

بييالمعروف وتنهييي وأشييهد أن ال إلييه إال هللا جعلنييا خييير أميية أخرجييت للنيياس تييأمر 

عيين المنكيير  وأشييهد أن نبينييا محمييداً عبييده ورسييوله جيياء يأمرنييا بييالمعروف وينهانييا 

 عن المنكر ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث أما بعد.

فميين المعلييوم أن أهمييية األميين ال تخفييى علييى كييل ذي لييب، فبييه تطيييب الحييياة، 

صييل إلييى مبتغيياه، ويحقييق وتيينهض األمييم، فميين بييات آمنيياً فييي سييربه اسييتطاع أن ي 

منيياه، وعنييد فقييد األميين تختييل الحييياة، وتتوقييف األمييم عيين ركييب الحضييارة؛ لييذا 

تعميييل اليييدول والمجتمعيييات كافييية عليييى تحقيقيييه وتيييوفيره للفيييرد والمجتميييع، حتيييى 

تسييعد فييي حياتهييا، لييذا شييرع هللا ميين أجييل هييذه النعميية األميير بييالمعروف والنهييي 

ة بأمرهيييا بيييالمعروف، ونهيهيييا عييين عييين المنكييير، وجعيييل خيريييية األمييية مقرونييي

المنكيير، والواقييع والمشيياهد يثبييت أنييه أحييد أسييباب منييع الفسيياد، وتحقيييق مصييلحة 

العباد، فنعمية األمين مين أهيم الينعم التيي أميتن هللا بهيا عليى النياس؛ فبيه تصيان حيياة 

النيياس، وأعراضييهم، وعقييولهم، وأمييوالهم، ومقومييات حييياتهم، ودعييائم إنسييانيتهم، 

رية خييير شيياهد علييى حاجتييه إلييى األميير بييالمعروف والنهييي عيين وتييارير البشيي

ا، فلييو  بل يومييا إال شييردت أيامييً المنكيير السييتتباب األميين، فالنيياس ال تسييتقيم بهييم السيي 

تيييرك للنييياس العنيييان لسييييطر الهيييوى، واسيييتحكم الطييييش، واغتيييالتهم الشييييطان، 

تبييه، وذهبييت بهييم كييل مييذهب، وهييذا هييو السيير  فييي أن  هللا أرسييل رسييله، وأنييزل ك

  وشرع أحكامه، وربط خيرية هذه األمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر .

فيييي ظيييل ابتعييياد كثييييرين عييين المييينهج اإلسيييالمي، مشـــكلة البحـــث، وتســـاؤالته: 

وخييوفهم ميين تطبيييق ميينهج األميير بييالمعروف نييتج عنييه انتشييار الفسيياد والرذيليية، 

  سيأتي البحث لشجابة عن التساؤالت اآلتية:

 ؟أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكرمكن ترسير كيف ي  - 

 ما آثار تغيير المنكر في استقرار المجتمع؟ - 

ما دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق األمن االجتماعي،  - 

 واالقتصادي، والفكري، والسياسي؟ 
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 ما عواقب تضييع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ - 

تحقيييق األميير بييالمعروف والنهييي عيين المنكيير علييى أميين المملكيية العربييية مييا أثيير  -

 السعودية؟

ــث:  ــداف البح الهييدف الييرئيس للبحييث معرفيية وسييائل تعزيييز األميين ميين خييالل أه

األميير بييالمعروف والنهييي عيين المنكيير.، ويتفييرع منييه أهييداف أخييرى فييي صييورة 

 إجابات على األسئلة سالفة الذكر على هذا النحو:

 مية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إبراز أه -

 بيان آثار اآلمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتمعات. -

دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق األمن االجتماعي، معرفة  - 

 واالقتصادي، والفكري، والسياسي؟ 

 إظهار سبل تحقيق األمن في المجتمع المسلم. -

 .ر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقرار المجتمعرصد آثار األم -

 بيان عواقب تضييع تغيير المنكر. -

 توضيح أثر تغيير المنكر على تحقيق األمن. -

الميينهج التحليلييي؛ فيقييوم بجمييع اآليييات القرآنييية واألحاديييث النبوييية، مــنهج البحــث: 

 الجزء إلى الكل.وأقوال العلماء ثم وضعها في قالبها المناسب، وينتقل من 

 سينتظم البحث إن شاء هللا في مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة.  خطة البحث: 

 المقدمة: أهمية الموضوع، ومشكلة البحث وتساؤالته، وأهدافه، ومنهجه، وخطته. 

 المبحث األول: تعريف ببعض مصطلحات البحث، وتحته مطالبان: 

 وتحته ثالثة فروع: المطلب األول: مفهوم األمن، وأهميته. 

الفرع األول: مفهوم األمن في اللغة، والفرع الثاني: مفهوم األمن في االصطالح، والفرع  

 الثالث: أهمية األمن. 

 المطلب الثاني: مفهوم المعروف والمنكر. وتحته ثالثة فروع. 

الفرع األول: مفهوم المعروف في اللغة، والشرع، والفرع الثاني: مفهوم المنكر في 

 - األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - غة، والشرع، والفرع الثالث: بيان معنى الل

 شرًعا.

المبحث الثاني: آثار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقرار المجتمع، 

 وتحقيق أمنه.  
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المطلب األول: دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وتحته أربعة مطالب: 

عي، والمطلب الثاني: دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  تحقيق األمن االجتما

في تحقيق األمن االقتصادي، والمطلب الثالث: دور األمر بالمعروف والنهي عن  

المنكر في تحقيق األمن الفكري، والمطلب الرابع: دور األمر بالمعروف والنهي عن 

 المنكر في تحقيق األمن السياسي. 

ييع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسائل  المبحث الثالث: عواقب تض

 المحافظة عليه. 

المطلب األول: عواقب تضييع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  وتحته مطلبان. 

والمطلب الثاني: وسائل المحافظة علي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والخاتمة:  

 أهم نتائج البحث، وتوصياته.  

 المبحث األول 

 ببعض مصطلحات البحث  تعريف

قبل الولوج في تفصيالت الموضوع وبيان األصلين الشريفين له، أود التعريف ببعض 

 المصطلحات الواردة في البحث. 

 لذا سينتظم المبحث في ثالثة مطالب:

 المطلب األول: مفهوم األمن، وأهميته، وتحته فروع 

اللغة.   األمن في  )الهمز الفرع األول: مفهوم  بعدة معان    - والميم    - تأتي مادة  والنون( 

 منها:

األمانة.   1) التي هي ضد (  األمانة  أحدهما  متقاربان:  والنون أصالن  والميم  فالهمزة 

 (1)الخيانة.

َن كفرح أمناً وأماناً بفتحهما ( عدم الخوف. 2) فاألمن واآلمن: كصاحب ضد الخوف، أَم 

ن  وأمين  كفرح وأمير، ورجل  أ َمنَة  كهمزة   كتين، وأمنا بالكسر، فهو أَم  وأمناً وآمنة محر 

ك بأمنه ك ل  أحد في كل شيء"   ( 2)وي َحر 

 
 (.1/133معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (1)

 (.4/1518القاموس المحيط، الفيروز آبادي، ) (2)
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ن القلب، واألَ ( الطمأنينة.  3) تَع َمَل في س ك و  ي س  مان  واألَمانة  بمعنى، فاألمن  األصل  أن 

الخيانة وعدم  الصدق  ويعني  الخوف،  وعدم  واالستقرار  الطمأنينة  هذه  (1)يعني  وكل   ،

وأدى   الطمأنينة،  الخوف، وسادت  األمن ذهب  تحقق  فإذا  األمن،  المعاني مستفادة من 

 الناس األمانة. 

 الفرع الثاني:  مفهوم األمن في االصطالح 

االصطالحي عن المعنى اللغوي، لذا عرفه المتقدمون باصطالح  ال يكاد يبتعد المعنى  

اآلتي" الزمان  في  مكروه  توقع  عدم  "هو  بقولهم:  الطمأنينة  (2) عام  معنى  فيه  وهذا   ،

" هو الطمأنينة المقابلة للخوف والفزع والروع في عالم  وفي االصطالح:  واالستقرار،  

العمران، وفي السبل والطرق، وفي العالقات  الفرد والجماعة، وفي الحواضر ومواطن  

، فمهوم األمن لديهم أن يشعر أفراد المجتمع (3) والمعامالت، وفي الدنيا واآلخرة جميعاً "

بالطمأنينة، وأن ينعموا بحياة طيبة، وذلك بوضع إجراءات تزيل األخطار التي تهددهم،  

 واتخاذ تدابير واقية كافية. 

الفقهاء:   اصطالح  و وفي  الفقهية  هذا  الموسوعة  في  جاء  بما  األمن  الفقهاء  عرف  قد 

الكويتية "أن األمن ما به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتجه  

 .(4) تفكيرهم إلى ما يرفع شأن مجتمعهم وينهض بأمتهم"

وعدم  الطمأنينة،  انتشار  من  اللغوية  المعاني  استتباب  فلك  في  تدور  التعاريف  فهذه 

 الخوف، وانتشار الفضائل. 

 الفرع الثالث: أهمية األمن 

والسكينة،  باألمن  خاللها  من  المرء  فيشعر  وأعظمها،  النعم  أجل  من  األمن  نعمة  تعد 

 ويتمكن من أداء وظائفه في الكون، وهناك عدة أمور تظهر أهمية األمن منها:

ات واألحاديث ترى  من خالل تتبع اآلي ( تحقيق البناء والنهضة في جميع المجاالت.  1)

أن هللا ذكر األمن إلى جانب الغذاء، فقال في موضع االمتنان على أهل مكة كما في سورة  

َمئ ن ةً  ط  َنةً مُّ َيةً َكاَنت  آم  قريش، بل قدمه على الغذاء.  فقال تعالى: ﴿ َوَضَرَب َّللا   َمثاًَل قَر 

 
(1)  ( مينيظيور،  ابين  اليعيرب،  لسييييييان  آبييادي،  13/21يينيظير:  اليفيييروز  اليميحيييط،  اليقيياميوس   ،)

 (.90(، المفردات، األصفهاني، )ص1/1518)

(2)  ( منيظيور،  ابن  العيرب،  لسييييييان  )ص13/21ينيظير:  الجرجيياني،  والتعريفييات،   ،)55 ،)

 ( .90اني، )صوالمفردات في غريب القرآن، األصفه

 ( .11اإلسالم واألمن االجتماعي، عمارة، )ص (3)

 (.6/271الكويت، ) -الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية   (4)
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ن ك ل   َمَكاٍن فَكَ  ق َها َرَغدًا م   ز  ف  ب َما يَأ ت يَها ر  وع  َوال َخو  ج 
فََرت  ب أَن ع م  َّللا   فَأَذَاقََها َّللا   ل بَاَس ال 

نَع وَن﴾ [،  في ) قدم األمن على الطمأنينة؛ إذ ال تحصل الطمأنينة  112يالنحل:   َكان وا َيص 

إلى أهمية األمن، وأن المسلم متى ظفر به فقد ظفر بالدنيا كلها،    بدونه (، وأشار النبي  

يَزت  لَه   : "فقال   ه ، فََكأَن َما ح  م  ن دَه  ق وت  َيو  ب ه ، ع  ر  نًا ف ي س  عَافًى ف ي بَدَن ه ، آم  بََح م  َمن  أَص 

 . (1) "الدُّن يَا

ظ الدين والنفس  . حصر العلماء المقاصد الضرورية في حف ( حفظ الضرورات الخمس2)

ضعت   و  الشريعة  أن  على  الملل  سائر  بل  األمة،  اتفقت  )ولقد  والعقل،  والمال  والنسل 

، وقد جاءت نصوص القرآن توضح الترابط بين (2)للمحافظة على الضرورات الخمس( 

األمن وحفظ الضرورات، وتبين أن اضطراب األمن سببه اإلخالل بحفظها، فهناك عالقة  

إليمان، فالمجتمع إذا آمن أمن، وإذا أمن نمى، فعاش أفراده مع األمن  قوية بين األمن وا

تَد وَن(   حياة طيبة، قال تعالى: ه  ن  َوه م مُّ َم  ئ َك لَه م  األ 
يَن آَمن وا َولَم  يَل ب س وا إ يَمانَه م ب ظ ل ٍم أ ولََٰ )ال ذ 

 [ 82ياألنعام: 

نيا وانتظام أمرها بستة أشياء،  صرح الماوردي بأن صالح الد( صالح الدين والدنيا.  3)

منها: "أمن  عام ... تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه الهمم، وَيس ك ن فيه البريء، ويأنس  

 .(3)به الضعيف؛ فليس لخائف راحة، وال لحاذر طمأنينة"

األمن:  غير  َشَهوَ 1)  وذكر خمسة  َعن   النُّف وَس  ف   ر  َيص  َن ه   فأَل  ت بَع   ال م  ين   الد    )(   )2ات َها، 

تَل فَة  ) خ  َواء  ال م  َه  َبت ه  األ  ن  َره  ل  يَد ع و إلَى األ  ل فَة ، )3س ل َطان  قَاه ر  تَتَأَل ف  م  (  4( َعد ل  َشام 

( ب ه ،  النُّف وس   ع   تَت س  دَاٍر  ب   ص  َعن  5خ  ر   ال ع م  يَق ص ر   َما  ت نَاء   اق  َعلَى  َيب عَث   يح   فَس  أََمل    )

ت يعَ  بَاب ه . فصالح الدين والدنيا  اس  ه  ب َحيَاة  أَر  ل  ف ي دََرك  ت نَاء  َما لَي َس ي َؤم  اب ه  َوَيب عَث  َعلَى اق 

 يكون باستقرار المجتمع، فالخائف ال تطيب حياته، وال يتمكن من العبادة.

االضطراب.  4) االستقرار وعدم  األرض  (  واألخالق، وتصبح  القيم  تتغير  وبناء عليه 

َمسبَعة يأكل فيها القوي الضعيف، وتصبح مقدرات المجتمع بأيدي المجرمين، وتتوقف  

عجلة التنمية، ويهاجر الناس ورؤوس األموال إلى مجتمعات أكثر أمناً، بل إن اختالل  

 
(، وقال 2346( رقم)574/  4أخرجه الترمذي، في كتاب الزهد، باب في التوكل على هللا، )  (1)

أبو عيسييى: هذا حديث حسيين غريب ال نعرفه إال من حديث مروان بن معاوية، وفي الباب عن  

 (.4141( رقم)1387/ 2أبي الدرداء، وابن ماجه في كتاب الزهد، باب القناعة، )

 ( .2/7الموافقات، الشاطبي، ) (2)

 ( .119ي  111أدب الدنيا والدين، الماوردي، )ص (3)
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)إ ذَا تََول ىَٰ َسعَىَٰ  ال هللا تعالى:  . ق(1) األمن يؤثر في عبادات الناس التي هي الغاية من خلقهم

ال فََسادَ(  بُّ  ي ح  اَل  َوَّللا    َل ۗ  َوالن س  َث  ال َحر  ل َك  َوي ه  ف يَها  دَ  ي ف س  ل  ض   َر  األ  [  205يالبقرة:  ف ي 

فاإلنسان إذا انصرف للعمل وكانت وجهته الشر والفساد فهذا العمل يعتبر جريمة في  

ينعم المجتمع في ظل هذه الظروف باستقرار، بل يراقب   حق المجتمع يعاقب عليها، فال

 فعل الفجار الذين يهلكون الحرث والنسل، في خوف وهلع وعدم أمان. 

بالمجتمع.  5) االرتقاء  أفراده ويرتقي   (  الخير جميع  الفرد ويعم  تتحقق رفاهية  به  إذ 

اماً بالغاً ونوه بالمجتمع إلى مصاف األمم المتحضرة، لذا نجد أن اإلسالم قد أواله اهتم

عنه في تشريعاته، و لقد جاءت النصوص من الكتاب و السنة المطهرة تؤكد وتحث عليه  

وتأمر به، ولم يكتف اإلسالم في تشريعاته على األمر به والحث عليه، بل وضع عقوبات  

تعالى:   به، قال  َوَرس وزاجره لمن يخل   َ ب وَن َّللا  ي َحار  يَن  ال ذ  َجَزاء   ف ي  )إ ن َما  َن  عَو  َوَيس  لَه  

نَ  م  ا  ي نفَو  أَو   اَلٍف  خ  ن   م   ل ه م  ج  َوأَر  م   يه  أَي د  ت قَط َع  أَو   ي َصل ب وا  أَو   ي قَت ل وا  أَن  فََسادًا  ض   َر    األ 

يم (ي َرة  َعذَاب  َعظ  خ  ي  ف ي الدُّن يَا ۖ َولَه م  ف ي اآل  ز  ل َك لَه م  خ 
ض  ُۚ ذََٰ َر  إيجاب    [، إن33المائدة:  األ 

العقوبات في اإلسالم لمن ينتهك األمن يعتبر حماية من حدوث الفوضى واالضطراب  

في المجتمعات، لهذا كانت معاقبة الجاني رادعاً له وتنبيهاً من ممارسة أي جريمة، فمن  

مقاصد االلتزام باإلسالم عقيدة وشريعة تحقيق األمن في حياة الناس، وهذه من  هللا جل  

ل وا  عباده في قوله تعالى في سورة النور:  وعال بها على   نك م  َوَعم  يَن آَمن وا م  )َعدَ َّللا   ال ذ 

ينَه م   نَن  لَه م  د  م  َولَي َمك   ن قَب ل ه  يَن م  لََف ال ذ  تَخ  ض  َكَما اس  َر  ل فَن ه م  ف ي األ  تَخ  ال َحات  لََيس  ي  الص   ال ذ 

لَن ه   تََضىَٰ لَه م  َولَي بَد   ئًا ُۚ َوَمن َكفََر بَع دَ  ار  ك وَن ب ي َشي  ب د وَنن ي اَل ي ش ر  نًا ُۚ يَع  م  أَم  ف ه  ن بَع د  َخو  م م  

ق وَن(  ال فَاس  ه م   ئ َك 
فَأ ولََٰ ل َك  ب ي  55يالنور:  ذََٰ ك وَن  ي ش ر  الَ  ب د وَنن ي  )يَع  كانت  فالنتيجة   ،]

يعة التي جاءت لتحقيق األمن، [ إذن تحقيق األمن مقصد من مقاصد الشر55َشي ئًا(يالنور:

وإزالة   الخيرات  عنه  وينتج  له،  شريك  ال  وحده  وعال  جل  هللا  عبادة  عنه  ينتج  الذي 

المنكرات وانتشار الدعوة وانتشار الخير واإلصالح ونماء األمة وقوة األمة وما أشبه  

التعبد هلل سبحانه  ؛  (2)ذلك يأتي ثمرة ونتيجة  إنما  وتعالى بتطبيق  ألن األمن في اآليات 

الفطرة   وتقليلها، وحفظ  المفاسد  ودرء  وتكثيرها،  المصالح  يراعي جلب  الذي  شرعه، 

 واألخالق، ورفع الحرج والتيسير، وحفظ نظام األمة. 

 
 (.329التوضيح الرشيد في شرح التوحيد، خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي، )ص:    (1)

ينظر: التوضييييح الرشييييد في شيييرح التوحيد، خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي، )ص:   (2)

 (.127/ 2فوزان، )(، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح بن 329
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 المطلب الثاني:  مفهوم المعروف والمنكر 

وف   اله ع رفاً أَي َمع روفاً. والَمع ر  : أَو  دُّ النُّك ر. ي قَال  : ض  ف  ن َكر. والع ر  وف: ضدُّ الم  الَمع ر 

م  َما تب ذ ل ه   ود، َوق يَل: ه َو اس  وف: الج  ف  والَمع ر  اَلف  النُّكر. والع ر  فَة : خ  والعَار 

وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسم جامع   ) منظور:، وقال ابن (1) وت س ديه

لكل ما ع رف من طاعة هللا والتقرب إليه واإلحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه  

، وذكر ابن حجر عن أبي جمرة قال: "يطلق اسم المعروف على ما عرف  (2)  ( الشرع

 .  (3) بأدلة الشرع من أعمال البر، سواء جرت به العادة أم ال"

كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهله، ويدخل   المعروف في الشرع: 

، فالمعروف اسم  (4) واإليمان به في ذلك جميع الطاعات، وفي مقدمتها توحيد هللا 

جامع لكل ما عرف من طاعات هللا تعالى، والتقرب إليه، واإلحسان إلى الناس، وكل ما  

ه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة أي:  ندب إليه الشرع ونهى عن 

أمر معروف بين الناس إذا رأوه ال ينكرونه، والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع  

. فالمعروف هو كل خير دل  (5) األهل وغيرهم من الناس، والمنكر ضد ذلك جميعه 

 ع المسلمين.عليه الشرع وأمر به، فهو منبع الخير بحصل به التقرب إلى هللا ونف

 الفرع الثاني : مفهوم المنكر في اللغة، والشرع 

المنكر جاء في مقابلة المعروف وقد اتفقت كلمة العلماء على أنه كل قبيح، لذا جاء  

 معناه على النحو االتي:

والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو   ) قال ابن األثير:

في الحديث، وهو ضد المعروف،   - اإلنكار والمنكر- رر ذكر  ، وقال: وقد تك(6) ( منكر

 
 (.239/ 9لسان العرب، ابن منظور، ) (1)

(، وانظر النهيايية في غرييب الحيدييث، البن األثير،  9/240لسيييييان العرب، ابن منظور، )  (2)

(3/216) . 

 . (10/448فتح الباري، البن حجر، ) (3)

ر،  (، وانظر النهيايية في غرييب الحيدييث، البن األثي9/240لسيييييان العرب، ابن منظور، )  (4)

(3/216) . 

 (.3208/ 8مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي القاري، ) (5)

 . 5/115النهاية في غريب الحديث،   (6)
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مه وكرهه فهو منكر، يقال: أنكر الشيء ينكره إنكاًرا فهو   وكل ما قب حه الشرع وحر 

ًرا فهو منكور، واستنكره فهو مستنكر، والنكير اإلنكار، واإلنكار  ره ينَكره  ن ك  ر، ونَك  نك  م 

 . (1) الجحود، اهي

كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل في ذلك   الشرع:والمنكر في 

وإنكار وحدانيته أو ربوبيته أو  جميع المعاصي والبدع، وفي مقدمتها الشرك باهلل 

، فالمنكر: ما ليس فيه رضا هللا من قول أو فعل، والمعروف  (2)أسمائه أو صفاته

فه أهل العلم تعريفات أخر (3) ضده ى تدور حول ما أنكره الشرع وقبحه  ، وقد عر 

 وكرهه وذمه. 

 الفرع الثالث: بيان معنى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرًعا 

عرف األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنه إرشاد الخلق إلى ما فيه رضا الحق،  

 وحثهم عن االبتعاد عن مواطن الذنوب واآلثام، لذا جاء في تعريفهم اآلتي: 

"األمر بالمعروف اإلرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر  رجاني: قال الج

الزجر عما ال يالئم في الشريعة وقيل األمر بالمعروف الداللة على الخير والنهي عن 

 المنكر المنع عن الشر". 

وقيل: "األمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة والنهي عن المنكر نهي عما  

 تميل إليه النفس والشهوة".  

وقيل: "األمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي هللا تعالى من أفعال العبد وأقواله،  

والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما ال يجوز في دين هللا 

، وقال النووي: "وقد تطابق على وجوب األمر بالمعروف والنهي عن  (4)الى"ا.هيتع

، (5)المنكر الكتاب والسنة وإجماع األمة وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين"

بالمعروف داللة العباد إلى الخير، والنهي عن المنكر تقبيح الشرور واآلثام،   وفاألمر

 وكل ما يصد عن هللا وعن شرعه. 

 
 للشير عبدالعزيز الراجحي. (القول البين األظهر)(. نقالً عن 5/115انظر ) (1)

 (.5/115النهاية في غريب الحديث، ابن األثير ) (2)

 (.234التعريفات، الجرجاني، )ص:   (3)

(، موسييييوعية نضييييرة النعيم، عيدد من المختصييييين  54انظر التعريفيات، الجرجياني، )ص (4)

 (.526-3/525بإشراف الشير/ صالح بن عبد هللا بن حميد، )

 (.22/ 2المنهاح شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، ) (5)
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المبحث الثاني: آثار األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في استقرار المجتمع، 

  وتحقيق أمنه

سلطان عليها لقد شهد الواقع )بحمد هللا( أنه كلما تمكنت الدعوة في بالد وصار لها 

نشرت األمن واالستقرار، ثم إن األمن شرط لحفظ الضرورات الخمس التي جاء الدين 

برعايتها وهي: الدين، والعقل، والنفس، والنسل، والمال، وأكبر عوامل األمن في بالد 

الدعوة )المملكة العربية السعودية( غرس التدين في قلوب الناس على نهج سليم، 

سيما الحدود، واألمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة    وتطبيق الشريعة، ال

 . (1)العدل بالقضاء الشرعي، ونحو ذلك مما هو من ركائز هذه الدعوة المباركة

وال شك أن لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة آثار على المستوى االجتماعي 

 المطالب اآلتية:واالقتصادي والسياسي والفكري بل والديني يمكن إجماله في 

 المطلب األول: دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق األمن االجتماعي 

إن االرتباط وثيق الصلة بين تحقيق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين األمن  

االجتماعي، لذا بوب اإلمام ابن حبان على أحاديث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  

حقاق القوم الذين ال يأمرون بالمعروف، وال ينهون عن المنكر عن قدرة  است بقوله: "

 .(2) منهم عليه عموم العقاب من هللا جل وعال"

إن المجتمع الذي يقوم بتحقيق هذه الشعيرة يمنحه هللا المهابة  ( األمن واالستقرار. 1)

عز  - حياة، إن هللا وينعم عليه بالتوفيق، ويتمتع بنعمة األمن واالستقرار والرفاهية في ال

ق ل  إ ن  ):  - عز وجل - كما في قول هللا   - عز وجل - أمر المسلمين باتباع شريعة هللا  - وجل 

ب ب ك م  َّللا    َ فَات ب ع ون ي ي ح  بُّوَن َّللا  يم  (يآل عمران:  ك نت م  ت ح  ح   َويَغ ف ر  لَك م  ذ ن وبَك م  ۗ َوَّللا   َغف ور  ر 

تَق يًما فَات ب ع وه  ۖ َواَل تَت ب ع وا السُّب َل  يقو  - عز وجل- [، وهللا 31 س  ي م  َراط  ذَا ص  ل: )َوأَن  َهَٰ

اك م ب ه  لَعَل ك م  تَت ق وَن(ياألنعام:  ل ك م  َوص 
َق ب ك م  َعن َسب يل ه  ُۚ ذََٰ [، وال شك أن المسلم  153فَتَفَر 

يجب عليه أن يكون رقيبا على ذاته أوالً، وأن يسعى إلى أمر غيره بالمعروف ونهيه  

 .  وسنة نبيه محمد   - عز وجل- عن المنكر، ألنه مأمور بالعمل بما جاء في كتاب هللا 

ف ةَ  إذا التزم المسلم بذلك فإنك تجد في المجتمع المسلم ال  ( انتظام أحوال المسلمين.  2) ع 

الحقوق، واستنكار  الدين، واحترام  المعاملة، وإقامة فرائض  في  في األقوال، واألمانة 

 
 (.365إسالمية ال وهابية، ناصر العقل، )ص:  (1)

 (.536/ 1صحيح ابن حبان ) (2)
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باإلضافة إلى الرقابة الذاتية في  - الفاحشة، واالمتناع عن الجريمة، هذا هو الذي يحقق  

انتظام أحوال المسلمين على الشرع، ويحقق صالحهم واستقامتهم،    - تنفيذ أوامر الدين

، فاإلنسان (1) يقول: "إن هللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن"  - هللا عنه   رضي- وعثمان  

إذا ضعفت نفسه فانحرف عن جادة الحق والصواب واعوج عن طريق الجادة الصحيحة، 

َمه بموجب ما جاء في كتاب هللا   ت قَو   وسنة نبيه   - عز وجل- فإنه تأتي الوالية السلطانية ل 

لتعازير على الجرائم المقررة في الشرع، فتنتظم بذلك أحوال  من إقامة الحدود وا  محمد  

، وهذا بفضل هللا ما أنعم هللا به على الدول التي يتحقق فيه األمر بالمعروف  .(2) المسلمين

 والنهي عن المنكر، وهذا واقع مشاهد لدى أهل اإلسالم الذين ينعمون بتطبيق الشريعة. 

بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، فال يشرب التنباك وفشا األمر "  :قال ابن بشر

في أسواقها، وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصالة إذا دخل الوقت، 

 .(3)فكان إذا أذن، دار الرجال في األسواق: الصالة ... الصالة

، وتكثر  وال شك أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينعم به المجتمع ويستجاب دعاؤه

: "دََخَل َعلَي  َرس ول    بركته، إذا إجابة الدعاء مع الطاعة أرجى لقبولها، وَعن  َعائ َشةَ، قَالَت 

َن  َّللا     أَ، ث م  َخَرَج، َولَم  َيتََكل َم، فَاق تََرب ت  م  ء ، فَتََوض  ه  أَن ه  قَد  َحفََزه  َشي  ه  ، فَعََرف ت  ف ي َوج 

، فََسم   د َران  ن َكر  ال ج  ا َعن  ال م  وف  َوان َهو  وا ب ال َمع ر  ر  َ يَق ول  م  : "يَا أَيَُّها الن اس  إ ن  َّللا  ت ه  يَق ول  ع 

ون ي فاََل  ر  تَن ص  يك م  َوتَس  أَل وَن فاََل أ ع ط  يب ك م  َوتَس  ك م  قَب َل أَن  تَد ع ون ي فاََل أ ج   .(4)"أَن ص ر 

وقد ثبت أن ترك هذه الشعيرة يؤذن بخراب البالد، إذ تركها يجلب ( إعمار البالد. 3)

الشرور والمعاصي، ويصير المجتمع بدون تناصح فيقل فيه الخير، ويتسلط أهل  

َشن ي  َعن   ه   الفسق، وترتفع كلمتهم. َعن  أَب ي أ َمي ةَ الش ع بَان ي  ، قَاَل: َسأَل ت  أَبَا ثَع لََبةَ ال خ   َهذ 

 : َية  ت م  ُۚ إ لَى َّللا    اآل  تَدَي  ك م م ن َضل  إ ذَا اه  يَن آَمن وا َعلَي ك م  أَنف َسك م  ۖ اَل َيض رُّ )يَا أَيَُّها ال ذ 

يعًا فَي َنب  ئ ك م ب َما ك نت م  تَع َمل وَن( ع ك م  َجم  ج  نَع  ف يَها؟ فَقَاَل أَب و  105يالمائدة: َمر  [ َكي َف َنص 

،   ع لََبةَ: َوهللا  لَقَد  َسأَل َت َعن َها َخب يًرا، َسأَل ت  َرس وَل هللا  ثَ  وف  وا ب ال َمع ر  ر  قَاَل: " ائ تَم 

َجاَب   ثََرةً، َوإ ع  ؤ  ت بَعًا، َود ن يَا م  َطاًعا، َوَهَوًى م  ا م  ، َحت ى إ ذَا َرأَي َت ش حًّ ن َكر  ا َعن  ال م  َوتَنَاَهو 

 
(، وجياء عن  118/ 1ينظر: التمهييد لميا في الموطيأ من المعياني واألسييييانييد، ابن عبيدالبر، ) (1)

 (172/ 5عمر كما في تارير بغداد، الخطيب، )

 (.68أثر تطبيق الحدود في المجتمع، د. حسن الشاذلي، ) ص/ (2)

 ..(142عنوان المجد تارير نجد، عثمان بن عبد هللا ابن بشر، )ص  (3)

(  1327/  2أخرجيه: ابن مياجيه، كتياب الفتن، بياب األمر بيالمعروف والنهي عن المنكر، )  (4)

 ير شعيب: حسن لغيره.(، وقال الش25255( رقم)42/149(، وأحمد في المسند، )4004رقم)
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ي َرأ يٍ  : أ َراه   ك ل   ذ  يَاب يُّ ًرا اَل يَدَان  لََك ب ه  فَعَلَي َك ب ال َخَواص   " قَاَل ال ف ر  ي ه ، َوَرأَي َت أَم 
ب َرأ 

 ، ر  ث ل  ال قَب ض  َعلَى ال َجم  ن  م  ب ر  ف يه  ن  َوَرائ ك م  أَي اًما الص  قَاَل: " َوإ ي اَك وال عََوام ، فَإ ن  م 

ن   ل  ف يه  ث ل  َعَمل ه  "َول ل عَام  اًل يَع َمل وَن ب م  يَن َرج  س  ر  َخم  أَج 
. وهذا الحديث يصور أمر  (1)  

أهل آخر الزمان الذين يكاد ينعدم بينهم المر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينشأ 

الناشئ على المعصية، فتصير له عادة، وعندما يألف الناس المعاصي، يصير القابض 

ويؤيد ذلك أيضاً حديث ابن عمرو رضي هللا عنهما، في قوله  ، على دينه كالغريب بينهم

ه م  أَن  الن اَس َكان وا  ض  ت َكل  م  َر  َن األ  نَا لَه م  دَاب ةً م   َرج  م  أَخ  ل  َعلَي ه  عز وجل: )إ ذَا َوقََع ال قَو 

 .(2) ينهوا عن المنكر"عروف ولم [ قال: »إذا لم يأمروا بالم82ب آيَات نَا اَل ي وق ن وَن(يالنمل: 

فمن أهم دعائم أمن المجتمع واستقراره تحقيق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذلك  

السكينة  فتسود  المحرمات،  على  الناس  يتجرأ  ال  كذا  للمجتمع،  استقراراً  يحدث  أنه 

 والطمأنينة، وينعم الجميع باألمن واألمان.

 ي عن المنكر في تحقيق األمن االقتصاديالمطلب الثاني: دور األمر بالمعروف والنه

 إن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آثار اقتصادية هامة، منها:  

فمثالً لك أن تتخيل أن الناس يرون السارق يسرق    ( األمن على المال الخاص والعام.  1)

عه من وال يتحرك أحد لتغيير هذا المنكر فهذا سيؤدي إلى إتالف أموال الناس، بل إن من 

، لذا (3)السرقة سيحوله من عاطل إلى عامل مجتهد، وتجعل إرادته المحطمة إرادة بناءة

قام أبو بكر رضي هللا عنه فحمد هللا    :جاء التحذير من ترك هذه الشعيرة فعن قيس، قال 

الناس، إنكم تقرؤون هذه اآلية:   أيها  يا  ثم قال:  َعلَيك م وأثنى عليه،  آَمن وا  ين  ال ذ  أَيُّها  )يَا 

تَدَيت م( يالمائدة:   ك م َمن  َضل  إ ذَا اه  يقول:    وإنا سمعنا رسول هللا    [105أَنفَسك م الَ َيض رُّ

إ ذَا َرأَ  الن اَس  قَاب ه  "" إن  ب ع  ه م  َّللا    يَع م  أَن   َشَك  أَو  وا  ي غَي  ر  فَلَم   ن َكَر  ال م  ا  و 
، والمالحظ أن  (4) 

 
(1)  (، ى  ر  َوالن ه  (، والترميذي، كتياب 4343( رقم )215/  4أبو داود، كتياب المالحم، بياب األَم 

(، وقال: "حسييين غريب"، وابن 3058( رقم)257/  5تفسيييير القرآن، تفسيييير سيييورة المائدة، )

/  2[، )105الميائيدة:  مياجيه، كتياب الفتن، بياب قوليه تعيالى: وييا أيهيا اليذين آمنوا عليكم أنفسييييكم] ي

(، وصييححه  7912رقم) (4/358(، المسييتدرك على الصييحيحين للحاكم )4014( رقم)1330

 الحاكم ووافقه الذهبي.

(، وسييكت عنه الحاكم 8493( رقم )4/532أخرجه المسييتدرك على الصييحيحين للحاكم )  (2)

 والذهبي.

 (.62أثر تطبيق الحدود في المجتمع، د . حسن الشاذلي، ) ص/  (3)

(  1327/  2أخرجيه ابن مياجيه، كتياب الفتن، بياب األمر بيالمعروف والنهي عن المنكر، )  (4)

 (، وقال الشير شعيب: صحيح.1/178(، وأحمد في المسند، )4005رقم)
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العقاب لم يحل فقط بسبب وقوع المنكر، بل نزل العقاب بسبب ترك تغيير المنكر، أو 

المنكرات، مجتمع  يألف  بل  المنكر،  يتمعر وجهه عند رؤية  الذي ال  فالمجتمع  إنكاره 

 ق تعجيل العقوبة، فهو مجتمع ال يتناهى عن منكر فعله.يستح

إن ترك األمر بالمعروف نذير شؤوم، فعَن   ( الرقابة الذاتية والمجتمعية على المال.  2)

؟  ن َكر  وف  َوالن ه ي  َعن  ال م  أََنس  ب ن  َمال ٍك قَاَل: ق يَل يَا َرس وَل َّللا   َمتَى نَدَع  االئ ت َمار  ب ال َمع ر 

ل ك   ، َوال م  ك م  بَار  َشة  ف ي ك  َرائ يَل إ ذَا َكاَنت  ال فَاح  ث ل  َما َظَهَر ف ي َبن ي إ س    قَاَل: "إ ذَا َظَهَر ف يك م  م 

، فكأن ترك األمر بالمعروف والنهي يأتي أن تنتشر  (1) ف ي صغاركم َوال علم ف ي رذالكم"

ع والنهي  بالمعروف  األمر  أن  على  يدل  ومما  في  الفواحش،  األثر  أبلغ  له  المنكر  ن 

ي  قال: قَاَل َرس ول  هللا      االزدهار االقتصادي ما جاء في حديث أبي هريرة : "َوال ذ 

يََم   اب ن  َمر  ف يك م   َل  َين ز  أَن   َكن   لَي وش  ه ،  ب يَد  ي  ت َل   نَف س  َويَق  ل يَب،  َر الص  فَيَك س  ًطا،  ق س  َحَكًما م 

بَلَه  أََحد ". َيةَ، َويَف يض  ال َمال  َحت ى الَ يَق  ز  يَر، َوَيَضَع ال ج  ن ز  ال خ 
، فمن يقومون بهذه الوظيفة (2)

ون األشرار والدعار واللصوص، ويطلبونهم في مظانهم، ويأخذون على يد كل من  يراقب 

يرتكب عدواناً على غيره، أو يقدم على عمل من شأنه إثارة الناس وتهييج الفتنة، قال 

إليه  تطمئن  عام  أمن  الدنيا:  بها  تصلح  التي  القواعد  من  الرابعة  "القاعدة  الماوردي: 

سكن إليه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، النفوس، وتنتشر فيه الهمم، وي 

  )3(.وال لحاذر طمأنينة، وقد قال بعض الحكماء: األمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش"

في حديث السفينة هذا الواجب التكافلي بين الفرد والجماعة بالنهي   وقد مث ل الرسول  

عن النعمان بن بشير:   - فيما رواه البخاري والترمذي    - عن المنكر أروع تمثيل، فقال  

وا عَ قَاَل َرس ول  َّللا     تََهم  ٍم اس  َواق ع  ف يَها َكَمثَل  قَو 
د ود  َّللا   َوال  لَى َسف ينٍَة  : "َمثَل  ال قَائ م  َعلَى ح 

َن ال َما ا م  تَقَو  فَل َها إ ذَا اس  ى ف ى أَس  فَلََها فََكاَن ال ذ  ه م  أَس  ه م  أَع الََها َوأََصاَب بَع ض  ء   فَأََصاَب بَع ض 

تَقَي نَا م   قًا فَاس  يب نَا َخر  قَه م  آذَوه م  فَقَال وا لَو  أَن ا َخَرق نَا ف ى َنص  وا َعلَى َمن  فَو  ذ  َمن   فََمرُّ ن ه  َولَم  ن ؤ 

يعًا" ا َجم  م  َنَجو  يه  يعًا َوإ ن  أََخذ وا َعلَى أَي د  قَنَا فَإ ن  تََرك وه م  َوَما أََراد وا َهلَك وا َجم   .(4) فَو 

 
أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسيكم( يالمائدة:    (1)

(، وقال الشير 12943( رقم)20/273(، وأحمد في المسيند، )4015( رقم)1331/ 2[،  )105

 شعيب: سنده قوي.

(، ومسييلم، كتاب 2109( رقم)774/ 2أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب قتل الخنزير، )  (2)

 (.306(رقم )93/ 1اإليمان، باب نزول عيسى ابن مريم، )

 (.247أدب الدنيا والدين ، الماوردي، )ص  (3)

(  882/  2لبخاري، كتاب الشييييركة، باب هل يقرع في القسييييمة واالسييييتهام فيه، )أخرجه ا  (4)

 (.2361رقم)
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ومن دواعي حفظ األمن أن هللا أحل البيع، وحرم الربا،  ( انتشار المعامالت الشرعية.  3)

ل ه  تَعَالَى:  منع الغش، وقد بوب البخاري بقوله ه  َوَكات ب ه  َوقَو  د  بَا َوَشاه  ل  الر   يَن : "بَاب  آك  )ال ذ 

ب أَن ه   ل َك 
َن ال َمس   ُۚ ذََٰ َيتََخب ط ه  الش ي َطان  م  ي  يَق وم  ال ذ  وَن إ ال  َكَما  يَق وم  بَا اَل  قَال وا  يَأ ك ل وَن الر   م  

بَا ۗ َوأَ  ث ل  الر   َبي ع  م  ب  ه  فَانتََهىَٰ فَلَه   إ ن َما ال  ن ر  َظة  م   ع  بَا ُۚ فََمن َجاَءه  َمو  َم الر   َبي َع َوَحر  َحل  َّللا   ال 

َخال د وَن( ف يَها  ه م   الن ار  ۖ  َحاب   أَص  ئ َك  فَأ ولََٰ َعادَ  َوَمن   َّللا   ۖ  إ لَى  ه   ر  َوأَم  َسلََف  يالبقرة:  َما 

في زعزعة أمن الناس، فعَن  أَب ي ه َري َرةَ أَن     ، ومنع من الغش الذي قد يتسبب(1) [275

ب َرة  َطعَاٍم فَأَد َخَل يَدَه  ف يَها، فَنَالَت  أََصاب ع ه  بَلاًَل فَقَاَل: "َما َهذَا يَا   َرس وَل هللا    َمر  َعلَى ص 

َق الط عَام  َكي    ؟"، قَاَل: أََصاَبت ه  الس َماء  يَا َرس وَل هللا ، قَاَل: "أَفاََل َجعَل تَه  فَو  َب الط عَام  َصاح 

َمن  غَ   ، الن اس  ن  ي"َيَراه   م  فَلَي َس  المنكر في ( 2) ش   والنهي عن  بالمعروف  فدور األمر   ،

أموال   وأكل  واالحتكار،  الغش،  يمنع من  إذ  بين،  االقتصادي ظاهر  االستقرار  تحقيق 

 الناس بالباطل. 

 المطلب الثالث:  دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق األمن الفكري 

رآه الشخص سواء كان قوالً أم فعالً له أبلغ األثر في تحقيق  ال شك أن إنكار المنكر إذا 

 هذا الجانب، وهذه حرية في إنكار المنكر خصوصاً إذا رآه أو علم به. 

: "َمن  َرأَى  في حديث طارق بن شييهاب عن النبي  ( عدم انتشــار األفكار الشــاذة.  1)

ه ، فََمن  لَم  َيسيي   ه  ب يَد  ر  ي ن ك  ن َكًرا فَل  ن ك م  م  ه  ب قَل ب ه ، م  ر  ي ن ك  ع  فَل  تَط  ان ه ، فََمن  لَم  َيسيي  ه  ب ل سييَ ر  ي ن ك  ع  فَل  تَط 

) ان  يميَ عَف  اإل   ، ومن القواعيد العيامية في األمر بيالمعروف والنهي عن (3)َوذَاَك أَضيييي 

المنكر: أن يكون اآلمر بيالمعروف النياهي عن المنكر عيالميا بميا ييأمر بيه وبميا ينهى  

ما هو المنهي عنه شيييرعا حتى ينهى عنه، ويعلم ما هو المأمور به شيييرعا  عنه،.. يعلم 

حتى يأمر الناس به، فإنه إن أمر ونهى بغير علم فإن ضييرره يكون أكثر من نفعه، ألنه  

قد يأمر بما ليس بمشييروع، وينهى عما كان مشييروعا وقد يحلل الحرام ويحرم الحالل  

اآلمر الناهي عالماً بفقه المآالت واألولويات  ، ويتحقق ذلك عندما يكون (4) وهو ال يعلم

والموازنات، يعرف متى يقدم ومتى يحجم؟، لكن ليس كل شيييخص يصيييلح للنصيييح لذا 

 
 .)59 /3صحيح البخاري) (1)

ل  الن ب ي     (2) ن ا" )أخرجه: مسلم، كتاب اإليمان، بَاب  قو   (.99/ 1: "َمن  َغش نَا فَلَي َس م 

 (.86( ح)50/ 1اإليمان )أخرجه: مسلم في كتاب اإليمان باب النهي عن المنكر من  (3)

 . 2/328انظر محاضرات في العقيدة والدعوة، للدكتور صالح الفوزان،   (4)
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، يقول شيير  (1) باب العلم قبل القول والعمل( ) بقوله: - رحمه هللا   - بوب اإلمام البخاري  

"وال يكون عمله   األمر والنهي:عند حديثه عن شييروط   - رحمه هللا    - اإلسييالم ابن تيمية  

صيالحا إن لم يكن بعلم وفقه.. وهذا ظاهر فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهاًل وضيالال،  

واتبياعيا للهوى وهيذا هو الفرق بين أهيل الجياهليية وأهيل اإلسييييالم فال بيد من العلم 

، (2)هي"بيالمعروف والمنكر والتمييز بينهميا، وال بيد من العلم بحيال الميأمور وحيال المن 

وأضياف يقول: وهذا كما جاء في األثر عن بعض السيلف ورووه مرفوًعا ذكره القاضيي 

"ال ييأمر بيالمعروف وينهى عن المنكر إال من كيان فقيهيا فيميا ييأمر   أبو يعلى في المعتميد

بيه، فقيهيا فيميا ينهى عنيه، رفيقًيا فيميا ييأمر بيه، رفيقيا فيميا ينهى عنيه، حليميا فيميا ييأمر بيه، 

 .  (3) فيما ينهى عنه"حليما 

ومن األمن الفكري اختيار موضوع الحديث الذي سيتلقاه ( وجود رقابة على األفكار.  2)

السامع، فليس كل شخص يصلح معه ما يقال، لذا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أن ينبه األشخاص في وسائل اإلعالم على اختيار ما يتناسب مع الناس، وال يؤدي إلى  

فينبغي أن تمنع كل فكرة تتعارض مع تعاليم الدين  حداث خلل في المجتمع، وفي أفكاره،  إ

: "حدثوا الن اس ب َما يع رف وَن أتحبون أَن يكذب هللا َوَرس وله؟" قَاَل َعلي 
، َوف يه دَل يل على  (4) 

ة ن د ال عَام  ي أَن يذكر ع  بَغ  تََشابه اَل َين  أَن ال م 
َن الس  (5) امع لما اَل يفهمه  يع تَقد استحالته ، وذلك أل 

يب ذ  ه  فَيل زم الت ك  ود  ج  جهال فاََل يصدق ب و 
، وعن عبدهللا بن مسعود، قال: "ما أنت بمحدث  (6)

، فأنت ترى أنه ال ينبغي أن تقال (7)قوماً حديثا ال تبلغه عقولهم، إال كان لبعضهم فتنة"

 فتنة، وذلك نظراً لتفاوتات العقول في الفهم،. كل فكرة تطرأ على اإلنسان حتى ال تحدث  

 المطلب الرابع: دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق األمن السياسي 

يظهر دور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق األمن السياسي من خالل قول  

م ب غَي ر  َحق ٍ هللا سبحانه:  ه  يَار  ن د  وا م  ج  ر  يَن أ خ  اَل دَف ع  َّللا    ) ال ذ   إ ال  أَن يَق ول وا َربُّنَا َّللا   ۗ َولَو 

م  َّللا   َكث يًرا ۗ  د  ي ذ َكر  ف يَها اس  ع  َوب يَع  َوَصلََوات  َوَمَساج  َمت  َصَوام  د   الن اَس بَع َضه م ب بَع ٍض ل ه 

 
 (، باب العلم قبل القول والعمل.37/ 1صحيح البخاري ) (1)

 (.229/ 2االستقامة ) (2)

 (.137/ 28مجموع الفتاوى ) (3)

أخرجيه: البخياري معلقياً كتياب العلم بياب من خص بيالعلم قوميا دون قوم كراهيية أن ال يفهموا  (4)

 (.127( ح)59/ 1)

 (.205/ 2عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، ) (5)

 (.495/ 1التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، ) (6)

 (.15( رقم)9/ 1) أخرجه: مسلم في المقدمة النهي عن الحديث بكل ما سمع (7)
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يٌّ   َ لَقَو  ه  ۗ إ ن  َّللا  يز  )َولََينص َرن  َّللا   َمن َينص ر  وا  40َعز  ض  أَقَام  َر  ن اه م  ف ي األ  ك  يَن إ ن م  ( ال ذ 

 ) ور  نَكر  ۗ َوّلِل    َعاق َبة  األ  م  ا َعن  ال م  وف  َونََهو  وا ب ال َمع ر  َكاةَ َوأََمر  ا الز  اَلةَ َوآتَو    40يالحج:  الص 

 - 41 . ] 

ينهم يكون من خالل  فمن خالل اآلية نرى أن نصر األمم وتمك( تمكين أهل الحق.  1)

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذا بوب ابن حبان على أحاديث األمر بالمعروف  

والنهي عن المنكر بقوله: ذكر اإلخبار عما يجب على المرء من استحالل النصرة على  

اإلسالم دار  في  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  باألمر  الكفرة،  هللا  وعد  ،  (1)أعداء  فقد 

لَوا شريعته وعبدوه حق    - عز وجل- بالتمكين للمسلمين إذا أقاموا حدود هللا  سبحانه   وأَع 

ها  ز   العبادة، ومن ذلك إقامة الحدود والتعزيرات فإن فيها تمكين لألمة واستمرار لدوام ع 

ونصرتها، فهل يسمع المسلمون هذا؟ هل يسمع الذين انحرفوا عن جادة الحق والصواب،  

إلسالم في جميع شئون الحياة، ومن ذلك الجنايات، فال يقيمون  وتركوا تحكيم شريعة ا

حدودًا وال تعزيرات، فتسمع بأنهم شاركوا في انحطاط األمة، وفي تخلفها، وأن العزة 

، وبتحكيم وبسنة نبيه محمد    - عز وجل- لألمة والتمكين لها إنما هو باألخذ بكتاب هللا  

واإلمام العادل إذا  ، شئونهم، وفي كل حال من أحوالهم؟شريعة اإلسالم في كل شأن من  

اتخذ من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أفلح ونجا بدولته من عوامل السقوط، كما 

ي  ، َعن  الن ب ي    د ر  يٍد ال خ  لََف   في حديث َعن  أَب ي َسع  تَخ  ٍ َواَل اس  ن  َنب ي  قَاَل: " َما بَعََث هللا  م 

ن  َخل يفَةٍ  ه  ب السُّوء   م  ر  ه  َعلَي ه ، َوب َطاَنة  تَأ م  ه  ب ال َخي ر  َوتَح ضُّ ر  : ب َطانَة  تَأ م   إ ال  َكاَنت  لَه  ب َطاَنتَان 

ه  َعلَي ه ، فَال َمع ص وم  َمن  َعَصَمه  هللا  "   .(2)َوتَح ضُّ

فعن ها العدل،  فمن السيينن الكونية أن هللا ينصيير الدولة إذا سيياد في ( انتشـــار العدل.  2)

يب وَن    يقول:  عبدهللا بن مسيييعود قال: سيييمعت رسيييول هللا   وَن َوم صييي  ور  "إ ن ك م  َمن صييي 

ن َكر   هَ َعن  الم  َيني  وف  َول  الَمع ر  ر  بي  م 
َ َول يَيأ  َيت ق  َّللا  ن ك م  فَل  َك م  ، فََمن  أَد َرَك ذَلي  ، َوَمن  َوَمف ت وح  لَك م 

دً  تَعَم   "َكذََب َعلَي  م  َن الن ار  أ  َمق عَدَه  م  َيتََبو  ا فَل 
، إن المسلمين إذا أقاموا شريعة هللا كان ذلك  (3)

خيًرا لهم في دينهم وفي دنياهم، ينعكس أثره على اسييتقرارهم، وعلى طمأنينتهم، وعلى  

َوَمن  أَع َرَض    يقول:  - عز وجل- هدوء نفوسيييهم، وكل ذلك خير وبركة للمسيييلمين، فاهلل  

 
 (.1/526صحيح ابن حبان ) (1)

 (.6237( رقم)2438/ 6أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب المعصوم من عصم هللا، ) (2)

(، وقال أبو عيسيييى هذا 2257( رقم )524/  4(، )70أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، باب )  (3)

 حديث حسن صحيح.
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َم ال ق يَاَمة  أَع َمىَٰ ) ه  َيو  شي ر  يشَيةً ضَينًكا َوَنح  ي فَإ ن  لَه  َمع  ك ر  تَن ي  124َعن ذ  ( قَاَل َرب   ل َم َحشَير 

ىَٰ (يطه:   َم ت نسييَ ل َك ال َيو 
يتََها ۖ َوَكذََٰ ل َك أَتَت َك آيَات نَا فََنسيي  يًرا قَاَل َكذََٰ - 124أَع َمىَٰ َوقَد  ك نت  َبصيي 

ل وال يشيقى، وأن   - عز وجل- [، فاهلل 126 أخبر بأن من اتبع الشيريعة ال شيك أنه ال َيضي 

من أعرض عنها فإن له معيشية ضينكا ويحشير يوم القيامة أعمى، ثم هو يسيأل: ربي لما 

حشيرتني أعمى وقد كنت بصييًرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسييتها وكذلك اليوم تنسيى، فإن 

وحقوقه في كل حال من أحواله، وفي كل شيأن من   - عز وجل-  المسيلم إذا أقام حدود هللا

شيؤونه، ومن ذلك تطبيق الحدود الشيرعية فال شيك أنه ال يضيل وال يشيقى، ال يضيل في  

الدنيا وال يشييقى في اآلخرة، ومن أعرض عن ذلك فله الضييالل في الدنيا والشييقاء في  

عليهم وأن يحافظوا على إقامة    - عز وجل- اآلخرة، فعلى المسيلمين أن يتذكروا نعمة هللا 

هذه الشيريعة في كل حال من أحوالهم، وفي كل شيأن من شيئونهم، وأن يعرفوا قدر نعمة 

هللا عليهم من تهيئة هذا الخير لهم، وأن يحرصييوا على تنفيذه، وإذا ضيييعت األمة سييلط  

ي نَف سي    هللا علها من يهزمها سيياسيياً فعن حذيفة، أن النبي   ن  قال: " "َوال ذ  ر  ه  لَتَأ م  ي ب يَد 

ه ،   د  ني  ن  ع  َكن  َّللا   أَن  َيب عَيَث َعلَي ك م  عَيذَابًيا م  ، أَو  لَي وشيييي  ن َكر  ن  َعن  ال م  ، َولَتَن َهو  وف  ال َمع ر  ث م  بي 

 " تََجاب  لَك م  لَتَد ع ن ه ، فاَل ي س 
(1). 

العبادة: 3) دور  حماية  وه (  للعبادة،  الحماية  من  نوع  األمر  هناك  وهي  الحسبة  و 

بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، وهو حق ثابت لكل فرد من  

أفراد األمة، وللمحتسب وهو والي الحسبة، فله مطالبة تارك الصالة والزكاة، أو المفطر  

في رمضان بأداء ما تركه. ولكل مسلم رفع دعوى الحسبة على المعاصي إلى المحتسب  

قاضي ليؤدب العاصي بما يردعه ويزجره عن ترك العبادات وغيره، وهكذا بقية أو ال

وهذا  حقوق هللا تعالى كالكف عن الجرائم تكون حمايتها أيضاً بوازع الدين وبالحسبة،  

ي    يٍم الد ار  يَحة " ق ل نَا:    أَن  الن ب ي     من باب النصيحة كما في حديث تَم  قَاَل: "الد ين  الن ص 

" م  ت ه  َوَعام  يَن  ل م  س  ال م  ة   َوألَئ م  َول َرس ول ه   تَاب ه   َول ك  "هلل  قَاَل:  ؟  لعامة  (2) ل َمن  والنصيحة   ،

 
/  4ء في األمر بيالمعروف والنهي عن المنكر، )أخرجيه الترميذي، كتياب الفتن، بياب ميا جيا  (1)

 (، و قال أبو عيسى: "حسن".2169( رقم)468

(، وأبو داود، كتياب 1/74أخرجيه مسييييلم، كتياب اإليميان، بياب بييان أن اليدين النصيييييحية، ) (2)

( الينصييييييحيية،  فيي  بيياب  رقيم)4/441األدب،   )4946( اليمسيييينييد  فيي  وأحيمييد   ،)28/138  )

 (.16940رقم)
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المسلمين تكون بالشفقة عليهم، وإرشادهم إلى مصالحهم، والسعي فيما يعود نفعه عليهم، 

 . (1) ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه وكف األذى عنهم، وأن بحب لهم

حقوق الناس الخاصة )العباد( حمايتها بوازع الدين الذي يوجب على كل فرد احترام  و

حق غيره في ماله أو عرضه أو دمه، وبالمرافعة إلى القضاء لمطالبة من وجبت عليه،  

العامة باحترام الحق  وهكذا حمت الشريعة كل أنواع الحقوق الدينية والمدنية، الخاصة و

 .(2)لصاحبه، وعدم االعتداء عليه، وبمعاقبة المعتدي

بل إن هناك من الذنوب ما يكفر باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودليل ذلك َعن  

يَث َرس ول  هللا    فَظ  َحد  َيح  أَيُّك م   ن دَ ع َمَر فَقَاَل  ذَي فَةَ قَاَل ك ن ا ع  ت َنة  َكَما قَاَل: قَاَل:    ح  ال ف  ف ي 

ع ت  َرس وَل هللا    يء  َوَكي َف قَاَل: قَاَل: ق ل ت  َسم  ل     فَق ل ت  أَنَا قَاَل إ ن َك لََجر  ج  يَق ول  ف ت َنة  الر 

يَام  َوالص الَة  َوالص   َها الص   ه  ي َكف  ر  ه  َوَجار  ه  َوَولَد  ل ه  َوَمال ه  َونَف س  وف   ف ي أَه  ر  ب ال َمع ر  دَقَة  َواألَم 

ر  قَاَل: فَ  ج  ال َبح  وج  َكَمو  ت ي تَم 
يد  ال  يد  إ ن َما أ ر  ن َكر  فَقَاَل ع َمر  لَي َس َهذَا أ ر  ى  َعن  ال م  ق ل ت   َوالن ه 

غ لَقًا قَ  بَابًا م  َبي َنَك َوَبي نََها  ن يَن إ ن   م  ؤ  يَر ال م  ، قَاَل: َما لََك َولََها يَا أَم  َسر  ال بَاب  أَم  ي ف تَح  اَل أَفَي ك 

َرى أَن  الَ ي غ لََق أَبَدًا،  َسر  قَاَل ذَل َك أَح  ذَي فَةَ َهل  َكاَن ع َمر  يَع لَم  َمن   ق ل ت  الَ َبل  ي ك  قَاَل فَق ل نَا ل ح 

ب نَا أَن  ال بَاب  قَاَل نَعَم  َكَما َيع لَم  أَن  د وَن َغٍد الل ي لَةَ إ ن  ي   . قَاَل فَه  يثًا لَي َس ب األََغال يط  َحد ث ت ه  َحد 

وٍق َسل ه  فََسأَلَه  فَقَاَل ع َمر   ذَي فَةَ َمن  ال بَاب  فَق ل نَا ل َمس ر  أََل ح  َنس 
(3). 

وعن أنس بن مالك، قال: "قيل: يا رسول هللا متى نترك األمر بالمعروف، والنهي عن 

فيكم ما ظهر في األمم قبلكم«، قلنا: يا رسول هللا وما ظهر في    المنكر؟ قال: »إذا ظهر

األمم قبلنا؟ قال: »الملك في صغاركم، والفاحشة في كباركم، والعلم في رذالتكم« قال  

 ."(4)  : »والعلم في رذالتكم«، إذا كان العلم في الفساقزيد: " تفسير معنى قول النبي 

  - ضبط أفعال الناس دينياً، فقد روي عن عائشة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ي 

ل ب   - رضي هللا عنها  أي   - أنها رأت امرأة بين الصفا والمروة عليها خميصة من ص 

ٍب   فقالت عائشة: "إ ن  َرس وَل َّللا     - ثوب عليه خطوط متصالبة   َكاَن »إ ذَا َرآه  ف ي ثَو 

 
 (.138/ 1لباري البن حجر )ينظر: فتح ا (1)

 (.4/2860الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي، ) (2)

(،  1368( رقم)520/  2أخرجيه البخياري، كتياب الزكياة، بياب الصيييييدقية تكفر الخطيئية، )  (3)

( ، ر  ج  ال بَح  وج  َكَمو  ت ي تَم 
 (.7371( رقم)173/ 8ومسلم، كتاب الفتن، بَاب  ف ي ال ف ت نَة  ال 

أخرجيه ابن مياجيه، كتياب الفتن، بياب قوليه تعيالى: وييا أيهيا اليذين آمنوا عليكم أنفسييييكم]   (4)

 (، وفي الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات.4015( رقم)1331/ 2[ )105يالمائدة:  
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: فَلَم  تَل َبس ه "  يب وا ، (1) قََضَبه « ، قَالَت  تَط  َواَجك ن  أَن  َيس  َن أَز  ر  وأوصت النساء بقولها: "م 

، فَإ ن  َرس وَل هللا   م  ي يه  تَح  ، فَإ ن  ي أَس  ، ومن تعليمه وتربيته (2)َكاَن يَف عَل ه " ب الَماء 

   قال سمعت رسول هللا  على األناة وعدم العجلة أن أبا هريرة  ألصحابه

يَنة ، فََما يقييييول: "إ ذَا أ   ش وَن َوَعلَي ك م  الس ك  َن، َوأ ت وَها تَم  عَو  اَلة  فاََل تَأ ت وَها تَس  ق يَمت  الص 

وا" ت م  فََصلُّوا، َوَما فَاتَك م  فَأَت مُّ أَد َرك 
 (3). 

األخالق4) على  الرقابة  األمر    :(  تحقيق  األمن  بها  يتحقق  التي  القضايا  أهم  من  إن 

البدع،   وتحارب  الرذائل،  وتمنع  األخالق،  تحفظ  فبه  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 

رحمه هللا: »... وتحريم  - يقول شير اإلسالم ابن تيميةويبتعد الناس عن الغيبة والنميمة، 

ي  بات يندرج في األمر بالمعروف؛  الخبائث في معنى النهي عن المنكر، كما أن  إحاللَ   الط 

ي  بات هو مما نهى هللا عنه، وكذلك األمر بجميع المعروف والنهي عن كل  ألن  تحريَم الط 

هللا   لرسول  إال  يتم  لم  مما  في    منكر  المندرجة  األخالق  مكارم  به  هللا  تتم  الذي 

لمنكر سبب في ترسير  ، فال شك أن ترسير األمر بالمعروف والنهي عن ا(4) المعروف«

 األخالق، فمن لم يستح من الخالق، سيخاف من الخلق. 

وسائل  المبحث الثالث: عواقب تضييع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و 

 المحافظة عليه 

إن تضييع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر له عواقب على الفرد والمجتمع، وقد 

بالمعروف والنهي عن المنكر أصل في الدين وعمدة من عمد قال ابن العربي: "واألمر 

المسلمين وخالفة رب العالمين والمقصود األكبر من فائدة بعث النبيين وهو فرض  

 .(5) على جميع الناس مثنى وفرادى بشرط القدرة واألمن"

 المطلب األول : عواقب تضييع األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 متعددة لمن يجترئ على حدود هللا ويصير معاديا له،ال شك أن هناك عواقب 

 
(،  25881( رقم)63/  43(، وفي  )25091( رقم)16/  42أخرجيه أحميد في المسيييينيد، )  (1)

 وقال الشير شعيب: حسن.

(،  19( رقم)30/  1ه الترميذي في الطهيارة، بياب ميا جياء في االسييييتنجياء بيالمياء،  )أخرجي  (2)

(، وأحمد في 46( رقم )46/ 1وقال: حسين صيحيح، والنسيائي الطهارة، باب االسيتنجاء بالماء، )

 (.24623( رقم)171/ 41المسند، )

لم المساجد  (، ومس866(رقم )308/  1أخرجه البخاري، الجمعة، باب المشي إلى الجمعة، )  (3)

 . (602(. )1300( رقم)100/ 2ومواضع الصالة، باب إتيان الصالة بوقار، )

 (.18األمر بالمعروف والنهي عن المنكر«، شير اإلسالم ابن تيمية، ص ) (4)

 (.522/ 5فيض القدير، المناوي، ) (5)
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 أوالً: عواقب ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفرد. 

الغفلة.  1) في  الوقوع  نفسك  (  عن  غفلتك  من  »إن  العمري:  الرحمن  عبد  أبو  يقول 

  إعراضك عن هللا، بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه وال تأمر بالمعروف وال تنهى عن المنكر

 . (1) خوفا ممن ال يملك لك ضرا وال نفعا«

فمن ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت  ( نزع الهيبة.  2)

به يؤبه  مواليه ال  أو  ولده  أمر  فلو  الهيبة،  والنهي عن  (2)منه  بالمنكر  األمر  أن  ذلك   ،

تعالى:   قال  المنافقين  من صفات  بَع ٍض ُۚ المعروف  ن  م   ه م  بَع ض  نَاف قَات   َوال م  نَاف ق وَن  )ال م 

يَه م  ۗ إ ن  ال م   َ فََنس  يَه م  ُۚ َنس وا َّللا  وف  َويَق ب ض وَن أَي د  َن َعن  ال َمع ر  نَكر  َوَين َهو  وَن ب ال م  ر  م 
اف ق يَن َنيَأ 

ق وَن(يالتوبة:   [. 67ه م  ال فَاس 

المداهنة.  3) في  الوقوع  المنكر (  والنهي عن  بالمعروف  األمر  ترك  والمداهنة: هي 

ومصانعة الكفار والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على  

ع وهم  ومعاشرتهم  والكفار  المعاصي  بأهل  االستئناس  ومثاله  أو الدين.  معاصيهم  لى 

؛ لذلك رفض ابن تيمية رحمه هللا ترك  (3) كفرهم وترك اإلنكار عليهم مع القدرة عليه.

تاسع جمادي   السبت  يوم  ابن كثير رحمه هللا: ) وفي  قال  المعاصي  أهل  اإلنكار على 

األبلق   بالقصر  السلطنة  نائب  إلى  األحمدية  الفقراء  من  كثيرة  جماعة  حضر  األولى 

الدين ابن تيمية فسألوا من نائب السلطنة بحضرة األمراء أن يكف    وحضر الشير تقي

الشير تقي الدين إنكاره عليهم ، وأن يسلم لهم حالهم ، فقال لهم الشير : هذا ما يمكن ،  

، ومن خرج عنهما وجب   وفعالً  الكتاب والسنة ، قوالً  يدخل تحت  أن  أحد  لكل  والبد 

 .(4) اإلنكار عليه(

 بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتمع. ثانياً: عواقب ترك 

 هناك عدة عواقب على المجتمعات إذا ضعيت هذه الشعيرة منها: 

َى َّللا   َعن َها قَالَت  : دََخَل َعلَى  َرس ول  َّللا      ( عدم استجابة الدعاء.1)    َعن  َعائ َشةَ َرض 

ف ى  فَعََرف ت   ًما  ق ت     َيو  فَلَص  أََحدًا  ي َكل  م   َوَما  َوَخَرَج  أَ  فَتََوض  ء   َشى  َحَضَره   قَد   أَن   ه   ه  َوج 

َ َعز  َوَجل  َي  ن َبر  ث م  قَاَل :» أَيَُّها الن اس  إ ن  َّللا  َمع  َما يَق ول  فَقَعَدَ َعلَى ال م  َرات  أَس  ج  ق ول   ب ال ح 

 
 (.284/ 8حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم، ) (1)

 (.284/ 8طبقات األصفياء، أبو نعيم، )حلية األولياء و (2)

 (.266أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، )ص:  (3)

 (.9/281البداية والنهاية، ابن كثير، ) (4)
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ا وف  َوان َهو  وا ب ال َمع ر  ر  يَك م    م  أَل ون ى فاَلَ أ ع ط  يبَك م  َوتَس  ن َكر  َمن  قَب ل  أَن  تَد ع ون ى فاَلَ أ ج  َعن  ال م 

َرك م  «.  ون ى فاَلَ أَن ص  ر  تَن ص   .(1) َوتَس 

، وجل أمرنا أن نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر؛   - وهللا أعلم- والمعنى   أن: هللا عز 

فيه   فتفشو  يوم،  يأتي  علينا لئال  وتتسلط  ناهي،  وال  آمر،  وال  والمنكرات،  المعاصي، 

اآلفات، والباليا، والمصائب بترك ذلك، فندعو هللا جل ذكره فال يجيب لنا دعاء، ونسأله  

كشف ذلك، فال نعطى، ونستنصر باهلل عز وجل من عدونا، وما حل  بنا، فال ينصرنا،  

إلينا يلتفت  والن (2) وال  بالمعروف،  األمر  فترك  دعاء ،  استجابة  يمنع  المنكر،  عن  هي 

دخلوا   الذين  توسل  ا  لَم  ولهذا  الدعاء،  موجبًا الستجابة  يكون  الطاعات  وفعل  األخيار، 

الغار، وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها هلل تعالى، ودعوا  

 . (3) هللا بها أجيبت دعوتهم

َشن ى  فَق ل ت  يَا أَبَا ثَع لََبةَ َكي َف  ( خراب البالد.  2) قال أَب و أ َمي ةَ الش ع بَان ىُّ َسأَل ت  أَبَا ثَع لََبةَ ال خ 

( قَاَل أََما َوَّللا   لَقَد  َسأَل َت َعن َها َخب يًرا َسأَل ت  َعن َها  ه  اآليَة  )َعلَي ك م  أَن ف َسك م  َرس وَل  تَق ول  ف ى َهذ 

َطاًعا  فَ   َّللا     ا م  َرأَي َت ش حًّ إ ذَا  َحت ى  ن َكر   ال م  ا َعن   َوتَنَاَهو  وف   ب ال َمع ر  وا  ر  ائ تَم  َبل   قَاَل: » 

ي َرأ ٍى ب َرأ ي ه  فَعَلَي َك   َجاَب ك ل   ذ  ثََرةً َوإ ع  ؤ  ت بَعًا َود ن يَا م  َك    - َوَهًوى م  َودَع  َعن َك    - يَع ن ى ب نَف س 

ر   ال عََوام  فَإ ن   ث ل  أَج  م  م  ل  ف يه  ر  ل ل عَام  ث ل  قَب ٍض َعلَى ال َجم  ب ر  ف يه  م  ب ر  الص  ن  َوَرائ ك م  أَي اَم الص   م 

ث َل َعَمل ه   الً يَع َمل وَن م  يَن َرج  س  ن ه م  قَاَل .« َخم  يَن م  س  ر  َخم  ه  قَاَل يَا َرس وَل َّللا   أَج  َوَزادَن ى َغي ر 

ر  َخم   ن ك م  «.» أَج  يَن م  س 
، ففيه تصريح بأن اآلية محمولة على ما إذا عجز المنكر، وال  (4) 

شك في سقوط الوجوب حينئٍذ، على أن معناها عند المحققين أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به ال  

لم   فإذا  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  به  كلفنا  ومما  غيركم،  تقصير  يضركم 

عتب حينئٍذ ألن الواجب األمر والنهي ال القبول )فإن لم يستطع(    يمتثلهما المخالف فال

 
(  526/  1(، وابن حبان في صيحيحه، )25255( رقم)42/149أخرجه أحمد في المسيند، )  (1)

 ".(، وقال الشير شعيب: "حسن لغيره290رقم)

اإلتحافات السينية باألحاديث القدسيية ومعه النفحات السيلفية بشيرح األحاديث القدسيية، محمد   (2)

 (.173منير، )ص: 

 (.409/ 19البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج، األثيوبي، ) (3)

(4)  (، ى  ر  َوالن ه  (، والترميذي، 4343( رقم )215/  4أخرجيه أبو داود، كتياب المالحم، بياب األَم 

(، وقال: حسين غريب، وابن 3058( رقم)257/  5كتاب تفسيير القرآن، تفسيير سيورة المائدة، )

/  2[، )105مياجيه، كتياب الفتن، بياب قوليه تعيالى: وييا أيهيا اليذين آمنوا عليكم أنفسييييكم] يالميائيدة:  

(، وصييححه  7912رقم) (4/358(، المسييتدرك على الصييحيحين للحاكم )4014( رقم)1330

 الحاكم ووافقه الذهبي.
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ذلك بلسانه )فبقلبه( ينكره بأن يكره ذلك ويعزم أن لو قدر عليه بقول أو فعل أزاله ألنه  

أحد بخالف   لفاعلها وهذا واجب على كل  بها شريك  المعصية فالراضي  يجب كراهة 

 . (1) جوب تغيير المنكر بأي  طريق أمكناللذين قبله، فعلم من الحديث وما تقرر فيه و 

فمتى ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسكت الناس على  ( وقوع العذاب.  3)

ابن  حديث  أيضاً  يؤيد ذلك  والعقاب، وجاءتهم من كل مكان،  المقت  استحقوا  العصاة، 

َن  عمرو رضي هللا عنهما، في قوله عز وجل:  نَا لَه م  دَاب ةً م   َرج  م  أَخ  ل  َعلَي ه  )َوإ ذَا َوقََع ال قَو 

ت َكل    ض   َر  ي وق ن وَن(األ  اَل  ب آيَات نَا  َكان وا  الن اَس  أَن   ه م   يأمروا  82يالنمل:  م  لم  »إذا  قال:   ]

:    - رضي هللا عنها    - وكذا ما روي َعن  َعائ َشةَ  ،  (2)بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر" قَالَت 

، أَن َزَل هللا  قَاَل َرس ول  هللا    ض  َر  :  : " إ ذَا َظَهَر السُّوء  ف ي األ  ض  "   ق ل ت  َر  ل  األ  بَأَسه  ب أَه 

يب ه م  َما   وَن   ي ص  وَن؟   قَاَل: " نَعَم    َوإ ن  َكاَن ف يه  َصال ح  م  َصال ح  يَا َرس وَل هللا  َوإ ن  َكاَن ف يه 

األ باب  أعني  الباب  وهذا  َوَمغ ف َرت ه  "،  َمة  هللا   َرح  إ لَى  وَن  ير  َيص  )ث م    ) الن اس  مر  أََصاَب 

بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه  

األزمان إال رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام األمر ومالكه، وإذا كثر الخبث عم 

العقاب الصالح والطالح، فينبغي لطالب اآلخرة والساعي في تحصيل رضا هللا تعالى أن 

فإن نفعه عظيم ال سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته وال يهاب من  يعتني بهذا الباب،  

 . (3) ينكر عليه الرتفاع مرتبته

التكفير، والعنف.  4) إذا ضيعت هذه الشعيرة، فإن ذلك يؤدي إلى  ( تبني بعض أفكار 

 :أمور و عواقب وخيمة، من أهمها

الناس على محارم هللا، ومواقعتهم تنتهك محارمة أو    اجتراء  لحمى هللا، وهللا يغار أن 

يعتدي على حماه، ومن يجترئ على حدود هللا يصير معاديا له ومحادا لرسوله . ومن  

َذَل  يَن(  حاد هللا و رسوله وقع في الذلة والمهانة   ئ َك ف ي األ  َ َوَرس ولَه  أ ولََٰ يَن ي َحادُّوَن َّللا  )إ ن  ال ذ 

بالمعروف  [، وباجت 20المجادلة:  ي التآمر  الناس على المحارم، وامساك األمة عن  راء 

يَن  والتناهي عن المنكر تلحقهم اللعنة كما لحقت بني إسرائيل الذين قال هللا فيهم  َن ال ذ  )ل ع 

َكا و  َعَصوا  ب َما  ل َك 
ذََٰ يََم ُۚ  َمر  اب ن   يَسى  َوع  ودَ  دَاو  ل َسان   َعلَىَٰ  َرائ يَل  إ س  َبن ي  ن  م  وا  ن وا  َكفَر 

[، وبذلك تكون األمة مؤلفة من عنصرين )عصاة( متمردون على 78المائدة:  يَع تَد وَن(ي

 
 (.468/ 2دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، ابن عالن، ) (1)

 (.8493( رقم )4/532أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ) (2)

 (.331/ 11عون المعبود، العظيم آبادي، ) (3)
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ربهم، وعلى أمتهم، وعلى مجتمعهم، و )ضعفة( خانعون منافقون ال يأمرون بخير وال 

ينهون عن شر وأمة تتألف من هذين الفريقين ال يرجى لها فالح، وال يتحقق لها احترام 

جة لذلك: وقوع األزمات الطاحنة، والكوارث المدمرة، واالحتراب بين وال تقدير،  والنتي 

 K.(1) الجماعات والطوائف، ولذلك آثاره في ضيق الرزق، ونغص الحياة، وسوء العاقبة

ع ت  َرس وَل َّللا     يٍر، َعن  أَب يه ، قَاَل: َسم  ٍل يَك وَعن  ع َبي د  َّللا   ب ن  َجر  ن  َرج  : "َما م  ن  ، يَق ول 

وا، إ ال  أََصابَه م    وا َعلَي ه  َواَل ي غَي  ر  وَن َعلَى أَن  ي غَي  ر  ر  ي، يَق د  م  ب ال َمعَاص  ٍم يَع َمل  ف يه  َّللا    ف ي قَو 

وت وا" قَاٍب قَب َل أَن  يَم  ، فالشاب حينما يرى أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر (2) ب ع 

به، أما إذا ضيعت هذه الشعيرة فقد قائم يدرك أن المجتمع   الفساد، وال يسمح  يحارب 

يحاول أن يقحم نفسه فيما ال يعنيه من محاولة تغيير المنكر عن طريق بعض الجماعات  

التي ال تفقه شيئاً من فقه الدعوة، فيركن إلى الذين ظلموا فيصير حرباً على بلده سلماً 

 على أعدائه.

ألنه أمر عظيم ال تقوم األمة إال به، وال يحصل االئتالف    وذلك( االفتراق واالختالف.  5)

تعالى:   هللا  قال  به،  َمع وا ۗ  إال  َواس  نَا  انظ ر  َوق ول وا  نَا  َراع  تَق ول وا  اَل  آَمن وا  يَن  ال ذ  أَيَُّها  )يَا 

يَن َعذَاب  أَل يم  ) ل  ال ك  104َول ل َكاف ر  ن  أَه  وا م  يَن َكفَر  ا َيَودُّ ال ذ  َل ( م  يَن أَن ي َنز  ك  ش ر  تَاب  َواَل ال م 

) يم  ال عَظ  ل   ال فَض  ذ و  َوَّللا    َيَشاء  ُۚ  َمن  َمت ه   ب َرح  تَصُّ  َيخ  َوَّللا    ب  ك م  ۗ  ر  ن  م   َخي ٍر  ن   م   يآل  َعلَي ك م 

المنكر 105  –  104عمران:   والنهي عن  بالمعروف  األمر  ترك  أن  ذلك على  فدل   ]

 .ظاهر ألننا إذا جعلنا كل واحد يعمل كما شاء تفرقت األمة  موجب لالختالف، وهذا

ائتلفت واتفقت، وهذا هو السر في قوله   بدين هللا  العمل  التزمت األمة جميعاً على  فإذا 

( بعد قوله: )يَا أَ  َبي  نَات  ن  بَع د  َما َجاَءه م  ال  تَلَف وا م  ق وا َواخ  يَن تَفَر  يَُّها تعالى: )َوال تَك ون وا َكال ذ 

يَن َعذَاب  أَل يم (يآل عمران:   َمع وا ۗ َول ل َكاف ر  نَا َواس  نَا َوق ول وا انظ ر  يَن آَمن وا اَل تَق ول وا َراع  ال ذ 

الفرد  (3) [  104 على  المنكر  على  والنهي  بالمعروف  األمر  تضييع  آثار  أهم  تلكم   ،

 والمجتمع.

 
 (.167أثر تطبيق الحدود، الغزالي، )ص  (1)

(،  وابن ماجه،  4341( رقم)214/  4أخرجه أبو داود، كتاب المالحم، باب األمر والنهي، )  (2)

(، وأحميد في 4009( رقم)1329/  2كتياب الفتن، بياب األمر بيالمعروف والنهي عن المنكر، )

األحاديث الصحيحة وشيء من (، وصيححه األلباني، )سيلسيلة 19253( رقم)571/ 31المسيند، )

 (.3353( رقم)1067/ 7فقهها وفوائدها، األلباني، )

 (.693/ 1شرح العقيدة السفارينية، ابن عثيمين، ) (3)
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األمر بالمعروف والنهي عن   المطلب الثاني: وسائل المحافظة على األمن في ضوء 

 المنكر 

ال بييد مييين المحافظييية عليييى األمييير بيييالمعروف والنهيييي عييين المنكييير، وال بيييد مييين 

ــاك عــدة أســاليب ووســائل اسييتمرارية األميير بييالمعروف والنهييي عيين المنكيير.  وهن

 للمحافظة على األمن منها:

فال بد من العمل على إحقاق  (  إزالة أسباب الجريمة، ووضع عقوبات رادعة.  1)

الحق وإبطال الباطل، واالحتكام إلى شرع هللا تعالى وتطبيقه في مختلف شؤون الحياة، 

فال شرع أوفي وال أكمل منه في جلب مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم، وال أرفق منه  

ٍم )أَ وال أقوم بالعدل وال أرحم   ًما ل  قَو  ك  َن َّللا   ح  َسن  م  ي ة  َيب غ وَن ُۚ َوَمن  أَح  ل  َم ال َجاه  ك  فَح 

إ ن َما َجَزاء   [، وقد جعل اإلسالم عقوبة رادعة للمفسدين قال تعالى: 50يالمائدة: ي وق ن وَن(

ض  فََسادًا أَ  َر  َن ف ي األ  َ َوَرس ولَه  َوَيس عَو  ب وَن َّللا  يَن ي َحار  ن ي قَت ل وا أَو  ي َصل ب وا أَو  ت قَط َع  ال ذ 

ي  ف ي الدُّن يَا ۖ َولَه م  ف ي   ز  ل َك لَه م  خ 
ض  ُۚ ذََٰ َر  َن األ  ا م  اَلٍف أَو  ي نفَو  ن  خ  ل ه م م   ج  م  َوأَر  يه  أَي د 

يم(   َرة  َعذَاب  َعظ  خ  [، فال جزاء للذين يحاربون هللا ورسيوله ويسيعون  33يالمائدة: اآل 

ي األرض فساداً، إال ما ذكر هللا من التقيتيل أو التصلييب أو تقطيع األيدي واألرجل  ف

من خالف، أو النفي من األرض ألنه اعيتداء على الحق والعدل الذي أنزله وقوله  

ض  فََسادًا( أي يفسدون لما صلح من أمور الناس في نظام   َن ف ي األَر  عَو  تعالى: )َوَيس 

.، وفي هذا أبلغ األثر في الردع والزجر إلن إيجاب  (1) يش(االجتماع وأسباب الع

العقوبات في اإلسالم لمن ينتهك األمن يعتيبر حماية من حدوث الفوضى واالضطراب  

في المجتمعات فاألمن بكل جوانبه عملية مهمة ال بد من تضافر الجهود لتحقيقها فالكل 

ا َهذَا فَقَد   يٍد: أَم  ع ت  َرس وَل هللا  مسؤول عنها فعن أبي َسع  : َمن    قََضى َما َعلَي ه  َسم  يَق ول 

، ع  فَب قَل ب ه  تَط  ع  فَب ل َسان ه ، فَإ ن  لَم  َيس  تَط  ه ، فَإ ن  لَم  َيس  ه  ب يَد  ي غَي  ر  ن َكًرا فَل  ن ك م  م  َوذَل َك   َرأَى م 

يَمان   عَف  اإل  اية، وهي جانب مهم من ، إن إزالة أسباب الجريمة يعد من سبل الوق(2)أَض 

 
 (.10/708، )احمد محمد كامل ابو السعودالتفسير الفريد للقرآن المجيد،  (1)

(، وأبو 86( ح)50/  1أخرجه: مسيييلم في كتاب اإليمان باب النهي عن المنكر من اإليمان )  (2)

(، والنسيائي في كتاب اإليمان 1142(ح)443/  1الة باب الخطبة يوم العيد )داود في كتاب الصي

(، وابن ماجه في كتاب إقامة الصيالة والسينة فيها 5023( ح)485/  8باب تفاضيل أهل اإليمان )

(  126/  17(، وأحميد في المسيييينيد )1275( ح)406/  1بياب ميا جياء في صييييالة العييدين )

 (.11073ح)

https://www.abjjad.com/author/2816639003/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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جوانب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ فيه دحر للجريمة قبل ظهورها، وقطع 

 لدابرها. 

إن دعوة اإلسالم إلى الوسطية  ( ترسيخ الوسطية واالعتدال في نفوس المسلمين. 2)

واالعتدال من أهم ما يجب أن يعمل عليه العلماء ويوضحونه للناس ببيان أن وسطية  

إ ن  َهذَا   إلسالم واضحة في سائر تشريعاته، فعَن  أَب ي ه َري َرةَ قَاَل قَاَل َرس ول  َّللا    ا

ين   تَع  وا َواس  ر  وا َوَيس   ر  ب وا َوأَب ش  د وا َوقَار  يَن أََحد  إ ال  َغلََبه  فََسد   يَن ي س ر  َولَن  ي َشاد  الد   وا الد  

ن  الد ل َجة   ٍء م  َحة  َوَشي  و  ب ال غَد َوة  َوالر 
 (1 ). 

ووسييطية اإلسييالم تحصييين للمجتمييع ميين اإلفييرازات التييي يمكيين أن توجييد بسييبب  

التضيييييق مييين المتطيييرفين اليييذين يعتميييدون عليييى نظيييرة ضييييقة للكيييون وللحيييياة، 

وينطلقييون منهييا إلييى تخطئيية كييل رأي مخييالف لهييم باسييم الييدين، ويييدينون كييل فكيير 

نيياس، بييل والنيييل مخييالف لفكييرهم باسييم الييدين، األميير الييذي ينتهييي بهييم إلييى تكفييير ال

ميين أعييراض العلميياء، ووصييمهم بصييفات غييير الئقيية، فييالغلو فييي الييدين بيياب إلييى 

 .(2)التطرف الذي يقود إلى العنف والسعي إلى إلزام المخالف رأيه بالقوة

فييال بييد ميين توجيييه النيياس وبيياألخص الشييباب للييزوم الميينهج ( العنايــة بالشــباب. 3)

وصيييراطه المسيييتقيم، وتقويييية اليييوازع  الحيييق، واالسيييتقامة عليييى شيييرع هللا وأميييره

الييديني، وإيقييياظ الضيييمير، وتزكييية الييينفس، وبييييان محاسيين االسيييتقامة، ومسييياوئ 

االنحيييراف، والتنفيييير مييين اإلقيييدام عليييى الجريمييية، وإييييراد النصيييوص الشيييرعية 

 المحييذ رة ميين ارتكابهييا، المبعييدة حتييى عيين مجييرد التفكييير فيهييا، فقييد وجييه النبييي 

َم يير فطاقات الشيباب إليى الخ ا قَيد  ه  لَمي  بَيَره : أَني  دًا، أَخ  ٍد، أَن  أَبَياه  َزيي  ن  َزيي  ةَ بي  جيَ عَين  َخار 

يُّ  ي    الن بي  ى الن بي  ي إ لييَ َب بي  د : ذ هيي  ةَ، قَياَل َزييي  ينييَ وَل  ال َمد  ا َرسيي  ي، فَقَيال وا: يييَ َب بيي  فَأ ع جيي 

ميي   ه  م  ، َمعييَ ار  ي الن جيي  ن  َبنيي  اَلم  ميي  ذَا غيي  وَرةً، هللا ، هييَ َرةَ سيي  َع َعشيي  َك ب ضيي  َزَل هللا  َعلَييي  ا أَنيي 

ي   َك الن بيي  َب ذَليي  ن  فَأَع جييَ ا آمييَ إ ن  ي َوهللا  مييَ ودَ، فييَ اَب يَهيي  تييَ ي ك  م  ليي  د ، تَعَليي  ا َزييي  اَل: "يييَ ، َوقييَ

سَ  ي َخميي  ت  بيي  ر  ا مييَ ، مييَ تيَيابَه م  ه  ك  ت  لييَ د : فَتَعَل ميي  اَل َزييي  تيَياب ي " قييَ ى ك  ودَ َعلييَ ةً  يَهيي  َرةَ لَي لييَ َعشيي 

َب " ه  إ ذَا َكتييَ يييب  َعنيي  ه ، َوأ ج  وا إ لَييي  بَه م  إ ذَا َكتَبيي  ه  ك تيي  َرأ  لييَ ت  أَقيي  ه  َوك نيي  ى َحذَق تيي  فلييو ، (3)َحتيي 

 
 (.39( ح)23/ 1ب اإليمان باب الدين يسر)أخرجه: البخاري في كتا (1)

 (.43نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسالم، عبد الرحمن المطرودي، )ص:   (2)

تَياب  )  (3) ل  ال ك  ييث  أَهي  َوايَية  حَيد  (،  3647( ح)356/  3أخرجيه: أبو داود في كتياب العلم بياب ر 

(، وقال: حسيين صييحيح،  2715( ح)67/ 5والترمذي في االسييتئذان باب في تعليم السييريانية )
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: "إذا وإذا سييمع قييول الرسييول انشييغل الشييباب بالنييافع البتعييدوا عيين كييل شيير 

ك م   د  د  أَحييَ ي يييَ اَعة  َوفييي  ت  السيي  َها قَامييَ سيييَ ى يَغ ر  وَم َحتيي  تََطاَع أَن  ال تَقييي  إ ن  اسيي  يلَة ، فييَ فَسييي 

َها " سييي  فَل يَغ ر 
ال يسيييعه إال أن يواصيييل العميييل لييييل نهيييار، ويبيييذل جهيييده صيييباح  (1)

مسييياء، وكييييف ال ونتيجييية هيييذا السيييعي سيييتعرض عليييى هللا، وثميييار هيييذا البيييذل 

ت المجييرم ميين وليييعلم الشيياب أن إفييالسييتكون فييي كفيية حسييناته يييوم يلقييى هللا، 

العقوبيية الدنيوييية ال يعنييى أنييه سييلم ونجييا ميين العقوبيية األخروييية، كمييا أنييه ال يسييتطع 

الهييروب ميين تأنييييب الضييمير، والشييعور بييالخوف ميين هللا تعييالى، ومسيياورة القلييق 

النفسييي، واالضييطراب المييالزم لييه طييوال حياتييه، وأَن  تظيياهره أمييام أفييراد مجتمعييه 

 يقليييل مييين إحساسيييه اليييداخلي بعظيييم اليييذنب، وفداحييية باالسيييتخفاف والالمبييياالة، ال

ي   الجريميية. فالشيياب سيسييأل عيين شييبابه  ن  الن بيي  ع وٍد، عييَ ن  َمسيي  ن  ابيي  َر، عييَ ن  ع مييَ عيين ابيي 

  ،ٍس ن  َخميي  أََل عييَ ى ي سيي  ه  َحتيي  د  َربيي   نيي  ن  ع  ة  ميي  َم الق يَامييَ و  ن  آدََم يييَ دَم  ابيي  ول  قييَ اَل: »اَل تيَيز  قييَ

ي  ه  فيي  ر  ن  ع ميي  ه ، عييَ يَم أَن فَقييَ َبه  َوفيي  تَسييَ َن اك  ن  أَييي  ه  ميي  اَله ، َوَماليي  يَم أَبيي  بَاب ه  فيي  ن  شييَ اه ، َوعييَ َم أَف نييَ

َم«  ا َعليي  َل ف يمييَ اذَا َعميي  َومييَ
، فهنييا وجييه النصييح للشيياب بأنييه سيسييأل عيين شييبابه أي: (2)

قوتيييه فيييي وسيييط عميييره )فيميييا أبييياله( أي: ضييييعه، وفييييه تخصييييص بعيييد تعمييييم 

 المسامحة في طرفيه من حال صغره وكبره. وإشارة إلى 

ــة4) ــة الهادف ــة الواعي . المخطييط لهييا ميين أهييل العلييم والصييالح والخبييرة،  ( التربي

علييى  ووضييع منهيياج عملييي واضييح سييهل ميسيير لتحقيييق ذلييك. كمييا ربييى النبييي 

ول  هللا  ميياينفعهم  َف َرسيي  ت  َخليي  اَل: ك نيي  اٍس، قييَ ن  َعبيي  ن  ابيي  اَل:  عييَ ا، فَقييَ مييً الَم  َيو  ا غيي  يييَ

أَل   أَل َت فَاسيي  َك، إ ذَا سييَ د ه  ت َجاهييَ َ تَجيي  ظ  َّللا  فييَ َك، اح  فَظيي  َ َيح  ظ  َّللا  فييَ اٍت، اح  َك َكل مييَ ي أ َعل  ميي  إ نيي  

وَك  ى أَن  َين فَعييي  ت  َعليييَ تََمعيييَ و  اج  ةَ ليييَ م  أَن  األ مييي  ليييَ اّلِل  ، َواع  ن  بييي  تَع  تَعَن َت فَاسييي  َ، َوإ ذَا اسييي  َّللا 

ءٍ  ي  وَك ب شييَ رُّ ى أَن  َيضيي  وا َعلييَ تََمعيي  و  اج  َك، َولييَ ه  َّللا   لييَ د  َكتَبييَ ٍء قييَ ي  وَك إ ال  ب شييَ م  َين فَعيي   لييَ

ت   الَم  َوَجفييي  ت  األَقييي  ف عيييَ َك، ر  ه  َّللا   َعلَيييي  د  َكتَبيييَ ٍء قيييَ ي  وَك إ ال  ب شيييَ رُّ م  َيضييي  ٍء ليييَ ي  ب شيييَ

 
(، وقال الشيييير شيييعيب: إسيييناده حسييين من أجل 21618( ح)490/  35وأحمد في المسيييند )

 أبي الزناد. عبدالرحمن: وهو ابن

(  355/    2(، والبزار في مسيييينيده )12902( ح)251/    20أخرجيه: أحميد في المسيييينيد )  (1)

(، وعبد بن حميد في مسييينده )ص 2068، رقم 275( والطيالسيييى في مسييينده )ص 7408ح)

(، كلهم من حيدييث أنس،  479، رقم  1/168(، والبخيارى فى األدب المفرد )1216، رقم  366

 (.4/63ثبات ثقات . مجمع الزوائد )وقال الهيثمى: رجاله أ

(، وقيال: غرييب،  2416( ح)612/  4أخرجيه: الترميذي في كتياب الزهيد بياب في القييامية )  (2)

 وقال األلباني: صحيح.
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". ح ف  يتقبيييل األمييير بيييالمعروف ، إن التربيييية الصيييحيحة تجعيييل المسيييلم (1)الصيييُّ

 والنهي عن المنكر، ويؤديه على النحو الشرعي.

. التيييي تهيييدف إليييى توعيييية الشيييباب بعواقيييب ( تنظـــيم النـــدوات والمحاضـــرات5)

الييذنوب الوخيميية، وضييرورة انصييياعهم إلييى الشييرع، وال مييانع ميين أميير الشييباب 

 بييالمعروف عيين طريييق هييذه المحاضييرات، ويكييون برفييق ولييين، وهييذا مييا يصييوره

ي   ى الن بيي  ابًّا أَتييَ ى شييَ ةَ، أَن  فَتييً ي أ َمامييَ ي  حييديث أَبيي  ي فيي  أ ذَن  ليي  وَل هللا ، أَتييَ ا َرسيي  اَل: يييَ فَقييَ

ول  هللا   اَل َرسيي  ه ، فَقييَ ه  مييَ ال وا: مييَ ه  َوقييَ م  بيي  و  اَح ال قييَ اَل: فَصييَ ا؟ قييَ نييَ ه " الز   وه  َواد نيي  رُّ : "أَقيي 

ن  رَ  ا ميي  يبييً اَن قَر  ى كييَ دَنَا َحتيي  ول  هللا  فييَ ول  هللا  سيي  اَل َرسيي  َك؟ " ، فَقييَ ه  أل  ميي   بييُّ : " أَت ح 

ول  هللا   اَل َرسييي  دَاَك، فَقيييَ ي هللا  فييي  وَل هللا ، َجعَلَنييي  ا َرسييي  اَل: اَل ييييَ اس  فَقيييَ : " َواَل النييي 

اَل: اَل َوهللا  يييَ  َك؟ " قييَ َنتيي  ب  ه  ال  بييُّ اَل: " أَفَت ح  م  " قييَ ات ه  هييَ ه  أل  م  بُّونييَ ي ي ح  وَل هللا ، َجعَلَنيي  ا َرسيي 

اَل: اَل  َك؟ " قييَ تيي  ه  أل  خ  بييُّ اَل: " فَت ح  م  " قييَ ات ه  َبنييَ ه  ل  بُّونييَ اس  ي ح  اَل: " َواَل النيي  دَاَك، قييَ هللا  فيي 

م  "  َوات ه  َخييَ ه  أل  بُّونييَ اس  ي ح  اَل: " َواَل النيي  دَاَك، قييَ ي هللا  فيي  وَل هللا ، َجعَلَنيي  ا َرسيي  م   -َوهللا  يييَ  ثيي 

ذَل َك  ة  كييَ ة  َوال َخالييَ ي ال عَميي  يَث فيي  د  َر ال حييَ ي،  -ذَكييَ وَل هللا ، اد ع  هللاَ ليي  ا َرسيي  اَل يييَ اَل: فَقييَ قييَ

ول  هللا   َع َرسيي  اَل: فََوضييَ ه ،  قييَ ر  قَل بييَ ه ، َوَطهيي   ر  ذَن بييَ فيي  م  اغ  اَل: " اللهيي  م  قييَ ه  ثيي  دَه  َعلَييي  يييَ

اَن اَل  اَل: فَكييَ ه  " قييَ جييَ ن  فَر  د  َوَحصيي   ٍء بَعيي  ي  ى شييَ ت  إ لييَ . فهييذا اإلرهييابي ينبغييي أن (2) يَل تَفيي 

إن تنظييييم اليييدورات  ،ال يرضيييى الضيييرر لغييييره كميييا ال يرضييياه لنفسيييه وال ألهليييه

والمحاضييرات ينبغييي أن يحمييل بييين طياتييه جانييب توعييية الشييباب بضييوابط األميير 

الرذيلييية، بيييالمعروف والنهيييي عييين المنكييير، وحيييثهم عليييى االبتعييياد عييين ميييواطن 

 والبعد عن المعاصي.

ــرة، 6)  ــامية والمتحضـ ــار السـ ــة باألفكـ ــبكة العنكبوتيـ ــون الشـ ــراء محتـ التيييي ( اثـ

تييدعو إلييى السييالم والمحبيية والتعييايش السييلمي بييين الحضييارات المختلفيية. فاإلسييالم 

هييو دييين السييالم لجميييع البشيير، فييال يجتمييع مييع العنييف واالعتييداء؛ ألنهمييا ضييدان 

 
(، وقال: حسييين صيييحيح،  2516( ح)667/  4)59أخرجه: الترمذي في كتاب الزهد باب    (1)

( وقيال الشييييير شييييعييب: 2803( ح)18/ 5(، وفي )2763( ح)487/  4وأحميد في المسيييينيد )

(، والحاكم في المسييتدرك على 11243( ح)123/  11صييحيح، والطبراني في المعجم الكبير )

(  27/ 2(، والبيهقي في شيعب اإليمان )6303( ح)623/  3الصيحيحين كتاب معرفة الصيحابة)

 (.126( ح)188/ 1(، وفي األسماء والصفات )1074ح)

(، وقال الشيير شيعيب: إسيناده صيحيح،  22211( ح)545/ 36أخرجه: أحمد في المسيند )  (2)

 (.7679( ح)162/ 8والطبراني في المعجم الكبير )
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مييأمورون بالبييداءة بالسييالم لكييل ميين يقييابلهم، قييال تعييالى:  متناقضييان، والمسييلمون

يم  * َوإ ن  يع  ال عَلييي  م  َو السييي  ه  هييي  ى َّللا   ُۚ إ نييي  ل  َعليييَ ا َوتََوكييي  نَح  لَهيييَ اج  ل م  فيييَ وا ل لسييي  )إ ن َجَنحييي 

ه  َوبيي   ر  دََك ب َنصيي  ي أَييي  ذ  َو اليي  بََك َّللا   ُۚ هيي  إ ن  َحسيي  دَع وَك فييَ يييد وا أَن َيخيي  ن ينَ ي ر  م  ؤ  ياألنفييال:  ال م 

[ . ومميييا اميييتن هللا بيييه عليييى عبييياده نعمييية األمييين، 62، 61[ ياألنفيييال: 62 - 61

 .(1) وهي من أجل النعم التي أنعم هللا بها عليهم

يجب أن يتجه الواقع التربوي إلى تعليم  ( وضع رؤية واعية في برامج التعليم. 7)

، وكيف يحترم آراء اآلخرين، وكذلك الطفل كيف يناقش، وكيف يعبر عن رأيه بحرية

يجب التركيز على فلسفة المشاركة في جميع مراحل التعليم، وذلك من خالل خلق ملكة  

التفكير الخالق والنقدي، والحوار المبني على التحليل واالستنباط، واحترام الرأي  

لمبادرة  اآلخر، واإليمان بالمشاركة الفعالة في قضايا المجتمع، فضاًل عن غرس روح ا

كما ندعو إلى  لدى الطالب من خالل الحوار واإلقناع وليس التخويف والعقاب .

َمة  تدريس أدب الخالف ضمن المناهج الدراسية قال تعالى:   ك  )اد ع  إ لَىَٰ َسب يل  َرب  َك ب ال ح 

َسن  ُۚ إ ن  َرب َك ه   َي أَح  ل ه م ب ال ت ي ه  َظة  ال َحَسَنة  ۖ َوَجاد  ع  لَم  ب َمن َضل  َعن َسب يل ه  ۖ َوال َمو  َو أَع 

يَن( تَد  ه  لَم  ب ال م  [، هذه أهم األمور التي يمكن من خاللها ترسير 125يالنحل: َوه َو أَع 

 األمن من خالل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

 الخاتمة 

محميييداً  الحمييد هلل أوالً وآخيييراً ظيياهراً وباطنييياً وأشييهد أن ال إليييه إال هللا، وأشييهد أن

 عبده ورسوله.

 فقد ظهر من خالل البحث بعض النتائج والتوصيات أجملها في اآلتي:

 أهم النتائج.

 أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحد من انتشار الجرائم. -79

 . إن في تغيير المنكر سبب في استقرار األمن واستبابه، وانتشار الطمأنينة  -80

من   -81 نوعا  يعتبر  المنكر  تغيير  واالحتكام أن  أمره  بامتثال  تعالى  هلل  العبادة 

 .لشرعه

 أن في تطبيق تعاليم اإلسالم محاربة لشرهاب، ودحًرا له.   -82

 أهم التوصيات: 

 
 (.38عبد الرحمن المطرودي، )ص:  نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسالم،   (1)
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( توعية المسلمين عبر وسائل التواصل المتاحة بموضوع األمر بالمعروف والنهي  1)

 عن المنكر، وما ينبغي عليه، وما ال ينبغي لهم.  

للفرد  2) وفوائده  األمن  أهمية  عن  والتعليم  التربية  مناهج  في  موضوعات  إدراج   )

 والمجتمع.

 وصل اللهم على نبينا محمد 

 أهم المراجع: 

 القرآن الكريم.  -91

اإلتحافات السينية باألحاديث القدسيية، المناوي، الشيارح: محمد منير بن عبده  -92

هيييييي( ، شيرحه باسيم »النفحات السيلفية  1367أغا النقلي الدمشيقي األزهرى )المتوفى:  

طالب عواد، ط: دار ابن  - بشييرح األحاديث القدسييية«، المحقق: عبد القادر األرناؤوط  

 بيروت. - كثير دمشق

العباس ابن تيمية، المحقق: د. محمد رشيياد سييالم، ط: جامعة  االسييتقامة، أبو  -93

 هي.1403المدينة المنورة، األولى،  - اإلمام محمد بن سعود 

إدارة الثقيافية   –أثر تطبيق الحيدود في المجتمع، لألسييييتياذ الغزالي خلييل عييد   -94

 .م(1984 - هي 1404) - األولى   –الرياض  –والنشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

إدارة الثقافة و   –أثر تطبيق الحدود في المجتمع،للدكتور حسين علي الشياذلي   -95

  .م(1984 - هي 1404) –األولى   –الرياض  –النشر بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

إسيييالمية ال وهابية، د. ناصييير بن عبد الكريم العقل، ط: دار كنوز أشيييبيلية  -96

 هي 1425للنشر 

ا -97 دار  ط:  السييييميرقينييدي،  اليعيليوم،  د.ميحيميود    –ليفيكير  بيحير  تيحيقيييق:  بيييروت، 

 مطرجي.

التصييوير النبوي للقيم الخلقية والتشييريعية في الحديث الشييريف، علي علي  -98

 م.2002 - هي 1423صبح، ط: المكتبة األزهرية للتراث، األولى: 

التعريفيات، الجرجياني، المحقق: ضييييبطيه وصييييححيه جمياعية من العلمياء  -99

 م.1983- هي 1403لبنان، األولى - ت بإشراف الناشر، ط: دار الكتب العلمية بيرو

تفسييير القرآن العظيم، ابن كثير، المحقق: سييامي بن محمد سييالمة، ط: دار   -100

 م. 1999 - هي  1420طيبة للنشر والتوزيع، الثانية 
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تفسييير القرآن، أبو المظفر، السييمعاني، المحقق: ياسيير بن إبراهيم وغنيم بن  -101

 م.1997 - هي1418ية، األولى، السعود –عباس بن غنيم، ط: دار الوطن، الرياض 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسييانيد، أبو عمر ابن عبد البر، تحقيق:   -102

الكبير البكري، ط: وزارة عموم األوقياف   مصييييطفى بن أحميد العلوي   محميد عبيد 

 هي. 1387المغرب،  –والشؤون اإلسالمية 

 –مكتبة اإلمام الشييافعي  التيسييير بشييرح الجامع الصييغير، زين المناوي، ط:   -103

 م.1988 - هي  1408الرياض، الثالثة، 

جيامع البييان عن تيأوييل آي القرآن، محميد بن جرير الطبري، تحقيق: اليدكتور  -104

عبدهللا بن عبدالمحسين التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسيات اإلسيالمية بدار 

نشير والتوزيع واإلعالن، هجر الدكتور عبدالسيند حسين يمامة، ط: دار هجر للطباعة وال

 م.2001 - هي  1422األولى، 

دليل الفالحين لطرق رياض الصيييالحين، ابن عالن، اعتنى بها: خليل مأمون  -105

هي  1425لبنان، الرابعة،  –شييحا، ط: دار المعرفة للطباعة والنشير والتوزيع، بيروت 

 م. 2004 - 

ق محمد  الجامع الصييحيح، هو سيينن الترمذي ألبى عيسييى بن سييورة، تحقي   -106

 لبنان.  –فؤاد عبدالباقي. دار الكتب العربية. بيروت 

زاد المسيييير في علم التفسيييير، أبو الفرج ابن الجوزي، المحقق: عبدالرزاق   -107

 هي. 1422 - بيروت، األولى  –المهدي، ط: دار الكتاب العربي 

فيصييييل    - سيييينن ابن ماجه البن ماجه القزويني ط: دار إحياء الكتب العربية  -108

 بي الحلبي تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.عيسى البا

 ألبي داود السجستاني ط: دار الكتاب العربي ي بيروت –سنن أبي داود  -109

 هي.1407بيروت األولى،  –ط: دار الكتاب العربي  –سنن الدارمي  -110

لبنيات : الثيالثية،   –السيييينن الكبرى للبيهقي ط: دار الكتيب العلميية، بيروت   -111

 مد عبدالقادر عطا.م المحقق: مح 2003 - هي   1424

السينن الكبرى للنسيائي حققه وخرج أحاديثه: حسين عبدالمنعم شيلبي وأشيرف   -112

 –عليه: شيعيب األرناؤوط قدم له: عبدهللا بن عبدالمحسين التركي ط: مؤسيسية الرسيالة  

 م. 2001 - هي  1421بيروت األولى، 
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ار  سينن النسيائي ألبي عبدالرحمن النسيائي ط: مكتب تحقيق التراث الناشير: د -113

 هي.1420المعرفة ببيروت: الخامسة 

صيحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، المحقق: شيعيب األرنؤوط، ط: مؤسيسية   -114

 م.1993 – 1414بيروت، الثانية،  –الرسالة 

-ألبي عبدهللا البخاري الجعفي- صييحيح البخارى الجامع الصييحيح المختصيير -115

(تحقيق: د. مصييييطفى  7)198  –  1407الثيالثية،    - بيروت  –دار ابن كثير، اليميامية   /ط

 ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة جامعة دمشق.

-بيروت –صيييحيح مسيييلم لمسيييلم بن الحجاج ط/دار إحياء التراث العربي  -116

 حقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.ت 

دار ابن   –صالح بن ناصر بن صالح الخزيم    –عقوبة الزنى وشروط تنفيذها   -117

 . ي (، اعتنى به: خالد بن علي المشيقحه1422 –)  األولى  –الجوزي 

  - بيروت، الثالثة   –لسيان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور،ط: دار صيادر   -118

 هي.  1414

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العينى، ط: دار إحياء التراث   -119

 بيروت. –العربي 

  - فة  فتح الباري شيرح صيحيح البخاري، ابن حجر العسيقالني، ط: دار المعر -120

 هي.1379بيروت، 

رعيي ة واآلراء الميذهبيي ة وأهم   -121 اميل لألدلي ة الشيييي  ه  اإلسييييالميُّ وأدل تي ه  )الشيييي  الف قي 

َبة بن مصطفى   الن ظري ات الفقهي ة وتحقيق األحاديث الن بوي ة وتخريجها( المؤلف: أ. د. َوه 

، أسيتاذ ورئيس قسيم الفقه اإلسيالمي  وأصيوله بجام َحي ل ي  ريعة،   - عة دمشيق  الزُّ كل ي ة الشي 

 دمشق. –سوري ة  - الناشر: دار الفكر 

مجموع الفتياوى، ابن تيميية، المحقق: عبيد الرحمن بن محميد بن قياسييييم، ط:   -122

مجمع الملك فهد لطباعة المصيحف الشيريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السيعودية،  

 م.1995هي/1416

عزيز، ابن عطية األندلسييييي، المحقق:  المحرر الوجيز في تفسييييير الكتاب ال -123

 هي. 1422 - بيروت، األولى  –عبدالسالم عبدالشافي محمد، ط: دار الكتب العلمية 

مرقاة المفاتيح شيرح مشيكاة المصيابيح، علي بن )سيلطان( محمد القاري، ط:   -124

 م.2002 - هي  1422لبنان، األولى،  –دار الفكر، بيروت 



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

556 

 

حقق: أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي  المسيتدرك على الصيحيحين للحاكم، الم -125

 م. 1997 - هي 1417مصر،  –الوادعي، ط: دار الحرمين، القاهرة 

  -ط/الرسيالة - ألحمد بن حنبل أبي عبدهللا الشييباني- مسيند اإلمام أحمد بن حنبل -126

 تحقيق الشير شعيب األرناؤط.

المعجم األوسييييط المحقق: طارق بن عوض هللا بن محمد، عبدالمحسيييين بن  -127

 القاهرة. –إبراهيم الحسيني ط: دار الحرمين 

المعجم الصييييغير المحقق: محميد شييييكور محمود الحياج أمرير ط: المكتيب   -128

 م.1985 –هي 1405بيروت، عمان األولى،  - اإلسالمي، دار عمار 

الثييانييية،   -129 العربي  التراث  إحييياء  دار  للطبراني ط:  الكبير  م   1983المعجم 

 عبدالمجيد السلفي.المحقق: حمدي بن 

معجم مقياييس اللغية البن فيارس المحقق: عبيدالسييييالم محميد هيارون ط: دار   -130

 م.1979 - هي  1399الفكر 

بيروت تحقيق: عبدهللا   –الموافقات في أصول الفقه للشاطبي ط: دار المعرفة   -131

 دراز.

الكويت،   –الموسييوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشييئون اإلسييالمية  -132

 الكويت. –ة، دارالسالسل الثاني 

، عدد من المختصييييين نضييييرة النعيم في مكارم أخالق الرسييييول الكريم   -133

بإشيراف الشيير/ صيالح بن عبد هللا بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، ط: دار الوسييلة  

 للنشر والتوزيع، جدة، الرابعة.

  نظرة في مفهوم اإلرهاب والموقف منه في اإلسيييالم لعبدالرحمن المطرودي -134

 ط: الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بيانات.

النهيايية في غرييب الحيدييث واألثر، أبو السييييعيادات ابن األثير، ط: المكتبية   -135

محمود محمد    - م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  1979  - هيييييييي  1399بيروت،   - العلمية 

 الطناحي.

  



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

557 

 

 

 

 

 

 

 

احلداثيني العقدية والفكرية عند  اإلحنرافات

 منوذجًا عيسى إبراهيم
 

 الجبوري  خليفة أحمد الكريم عبد صابر د. م

Dr. Saber Abdul Kareem Ahmad Khalifa Al Gbory 

 

 

 

 

 

 

 التراث  وإحياء النبوية السنة مركز قسم مدير

Director of the Department of the Sunnah of the Prophet and 

Heritage Revival 

 بغداد  العراق

Iraq Baghdad 

Email/ .Algbory saber@ gmail. Come 

Telephone/ 009647718594171 

009647516634996 

  



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

558 

 

 : المستخلص

  تيه  عن  نتج   غربي  مذهب  فهو  اإلسالم،  على  الدخيلة  األفكار  من   الحداثي  الفكر  إن 

  الذي   التحريف  بسبب   الروحي  الفراغ  من  عاناه  لما  وذلك  طويلة؛  قرونا  الغربي  اإلنسان

 ثم  وموروث،  قديم  هو  ما  وكل  األديان   بجميع  الكفر  فقرر  أديان،  من  اعتنقه  ما  على  وقع

ً   نشرها،  وحاولت  األفكار  تلك  فاستوردت   العربية  الحداثة  أعقبتها   نشر   في  منها   سعيا

  وتصدروا   المذهب  هذا  تبنوا  وممن  ديني،  غطاء  تحت  وذلك  واإللحادية،  المادية  األفكار

 ومقالته   كتبه  في  األفكار  تلك  ظهرت وقد  ،  عيسى  إبراهيم  مغبته  سوء وحمل  عنه  للدفاع

  والمسموعة   المرئية  والقنوات  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  وجريء  صريح  بشكل

  والعقدية   الفكرية  إنحرافاته   من  تناثر  ما  بعض  شتات  يلم  البحث   هذا  جاء   وقد  والمقروءة،

  استخدم   وقد  العسل،  في  السُّم  ليدس  المجتمع  في  ويبثها  يتبناها  التي   الفاسدة  ومقوالته

  العقدية   انحرافاته  من  نماذج  وذكر  واالستقرائي،  الوصفي  المنهج  البحث  هذا  في  الباحث

  حيثيات   في  وبالنظر  اإلسالمية،  العقيدة  تخالف  التي  المنحرفة  آرائه  وبعض  والفكرية،

 الفتقاره  ؛  شرعي  تأصيل  دون  كتبه  لكن  مبكراً؛   كتابةال   بدأ  عيسى  إبراهيم   أن  نجد  الدراسة

  لشسالم   والنقمة  والتشكيك   البغض  نزعة  تمتلكه  وانه  وأدواته،  الشرعي  العلم  إلى

  الصحابة   من  األول   للرعيل  تعرض  عندما  وقبحه  وقاحته  أظهر  وقد    أهله   ومحاربة

  بمواجهة   الباحث  يوصي  لذا    بحقهم  الشبهات  وإثارة  والتجريح   بالطعن  المؤمنين  وأمهات

  بالمعروف،   األمر  نطاق   في يدخل  مما  وهو   تردد،  أو  منه،  تهي ب  غير  من  الحداثي  الفكر

 . المنكر عن والنهي

 عيسى. إبراهيم الحداثيين، فكر، العقدية، اإلنحرافات،: المفتاحية الكلمات

 

Abstract 

The doctrinal and intellectual deviations of the modernists 

Ibrahim Issa as a model 

Modernist thought is one of the ideas alien to Islam. It is a Western 

doctrine that resulted from the wandering of Western man for 

centuries. This is because he suffered from a spiritual void due to 

the distortion that occurred on the religions he embraced, so he 

decided to disbelieve in all religions and everything that is old and 
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inherited, then Arab modernity followed it, so it imported those 

ideas and tried to spread them, in an effort to spread materialistic 

and atheistic ideas, under a religious cover, and from those who 

They adopted this doctrine and took the lead in defending it and 

bearing the misfortune of Ibrahim Issa, and these ideas appeared in 

his books and articles explicitly and boldly through social 

networking sites and audio-visual and readable channels. Society 

puts poison in honey. In this research, the researcher used the 

descriptive and inductive method, and mentioned examples of his 

doctrinal and intellectual deviations, and some of his deviant views 

that contradict the Islamic faith. Looking at the merits of the study, 

we find that Ibrahim Issa started writing early; But he wrote it 

without legal rooting; Due to his lack of legal science and its tools, 

and that he possesses the tendency of hatred, skepticism and 

resentment against Islam and fighting its people, and he showed his 

rudeness and ugliness when he was exposed to the first generation 

of the Companions and the mothers of the believers by stabbing 

and insulting and raising suspicions against them. It falls within the 

scope of enjoining good and forbidding evil . 

Keywords: deviations, creed, thought, modernists, Ibrahim Issa . 
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 المقدمة: 

 سيئات ومن أنفسنا، شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل، الحمد إن

  هللا  إال إله ال  أن وأشهد  له، هادي فال يضلل ومن  له، مضل فال هللا يهدي  من أعمالنا،

ً  وسلم وصحبه  آله وعلى  عليه  هللا صلى  ورسوله، عبده محمد وأن  . كثيرا تسليما

 :بعد أما

ٱ بحفظه   وتكف ل  وسلم،  عليه  هللا  صلى  محمد  نبينا  على  القرآن  أنزل  وتعالى  تبارك  هللا  فإن

الدين     (1) َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱٱٹٱٹ  فالكتاب والسنة هما أصل 

واستوردوا  من نظريات    ومنبعه الصافي فال يستطيع العابثون النيل منهما مهما احدثوا 

وفرضيات  وفلسفات وشبهات  ومن تمام نعمه هللا على أمته أن هيأ السلف الصالح من 

نشر الدين  ومن الصحابة  والتابعين  وتابعيهم إلى  قيام الساعة   للقيام بالحق والهدى و

  وانه يبعث لهذه األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها –سبحانه وتعالى  –فضله  

  ىدينها  ففي القرن الرابع عشر الهجري برز في العالم العربي تيار غريب  تحت ما يسم

فخرج الكثير  )بالحداثة(   السعداوي    أمثال  الحداثيين  من  علينا  ونوال  عيسى  إبراهيم 

من   وفيها  للناس،  ضالة   تفاسير  قدموا  ممن  أركون  ومحمد   شحرور  ومحمد  ناالب   وجمال 

 المعتزلة   تراث  إلى   عرب  حداثيون  الكثير، يستند  الشيء  والفكرية    العقدية  اإلنحرافات

  على   العقل  تقدم  عقالنية  مدرسة   المعتزلة  باعتبار  الحداثية،  أفكارهم  تسويق   في (  العقالني)

  اإلسالمية   المنظومة  داخل  من  للحداثيين  سندا  الدينية  وأفكارهم  مقوالتهم  وت شكل  النقل،

 إبراهيم   والفكرية عند  العقدية   اإلنحرافات  الباحث بعض  سيبين  البحث   هذا   ذاتها  وفي

 . السوية والفطرة السليم االعتقاد عن  الزائغة آرائه بعض وكذلك عيسى،

   :الموضوع وأهميته أوالً: أسباب اختيار

 الثابتة،  الشرعية  األحكام  عن  الحداثيين  عند  والفكرية  العقدية  اإلنحرافات  حجم -83

 وخطورة مآالتها. 

 عيسى.  إبراز وتوضيح المنهج الحداثي إلبراهيم -84

 بيان وتفنيد شبهات الحداثيين.  -85

 
 .9( سورة الحجر  آية (1)
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 العقدية   عيسى في تقرير مسائل اإلنحرافات  ش ح  الدراسات عن منهج إبراهيم -86

 مي.الحداثيين حسب عل عند والفكرية

 الصحيحة.  العقيدة عن المنحرف الحداثي الفكر بهذا الناس من كثير تأثر -87

 المرئية   القنوات  من   وغيرها  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  افكارهم  إنتشار -88

 والمقروءة.   والمسموعة

 أهمية دراسة الموضوع:  ثانياً:

 بد  ال  مهمة  ضرورة  الفضائيات  عبر  الناعقون  هؤالء  يبثه  ما  بحقيقة  الوعي -13

 األفكار.  هذه ومحاربة لعالج الصادقين  للدعاة منها

 الحداثيين. عند والفكرية العقدية اإلنحرافات مظاهر  أبرز وصف -14

الباحثين  الفهم  تعميق  في  تسهم  بكونها  الدراسة  أهمية  تكمن -15   أصول   في  لدى 

 الحداثيين.  قبل من السياسة المتبعة عن الدين

 الحداثي.  الفكر يلعبه لذي الدور طبيعة  كشف الدراسة في تسهم -16

الباحث  :  البحث  منهج  ثالثاً: االستقرائي،  الوصفي  المنهج  اتبع    يهتم  والذي  التحليلي 

 . الحداثيين عند والفكرية العقدية اإلنحرافات ألبعاد  المتنوعة الجوانب بوصف

 : الدراسة وأسئلتها رابعاً: مشكلة

 العرب؟ الحداثيون ومن الحداثة ما- 1

 الفكر الحداثي؟ما مالمح - 2

 ما موقف الحدثيين من العقيدة الصحيحة والمعجزات الحسية؟ - 3

أجد   لم  السابقة:   الدراسات  أعلم  –خامساً:  الموضوع    -فيما  هذا  في  مستقالً  بحثاً 

 بخصوصه. 

 وخاتمة  على النحو التالي:  ومبحثان، سادساً: هيكل البحث: جاء هذا البحث في مقدمة،

 . مطلبان وفيه  الدراسة طريق   على تعريفات: األول المبحث

 البحث.  مصطلحات مفهوم: األول  المطلب

 . العربييية الحداثية تارير ميوجز: الثاني المطلب

 مطلبان. وفيه   والفكرية  العقدية وانحرافاته عيسى إبراهيم :الثاني المبحث

 عيسى. المطلب األول: ترجمة إبراهيم

 المنحرفة. آراء إبراهيم عيسى  المطلب الثاني: بعض

 الخاتمة. 
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 .والمراجع المصادر

 . مطلبان األول: تعريفات على طريق الدراسة وفيه المبحث

 األول: مفهوم مصطلحات البحث.  المطلب

  معاني   ومن  َحَرَف"  اوالً: مفهوم اإلنحراف لغةً واصطالحاً: اإلنحراف لغةً: واصله "

والميل،:  األصل  هذا ً انحرا   ينحرف  عنه  انحرف :  يقال  العدول   عنه،   ومال   عدل  أي  فا

الشئ عن    معانيه  عن  به  عدول  ؛ألنه(1)الكالم  تحريف  :ومنه الصحيحة، ويقال حرف 

أي: صرفه   ىه مه  جه  ين  ىن  من  خن  حن  ُّٱٹٱٱٹٱ   (2)وجه  

 ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى  ٰر  ٰذ  يي ىي مي خي حي  جي يه

ٱَّ مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  مئ زئ رئ

لون معنءهء  قءل اإلمءم الطبري:", (3)    .( 4) ويغيي رونهء عن تأويله"يبدي 

  وهو غير االلتفات  فقد يميل األنسان وهو  ءاإلنحراف اصطالحاً: هو الميل عن الشي

 . (5) في نفس االتجاه

  اإلنحراف   ورد  فحيثما  اللغوي،  المعنى  لهذا  مغايرة  اصطالحية   حقيقة  لالنحراف   وليس

 . والميل العدول : فمعناه

 
ينظر: معجم مقاييس اللغة  أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسييين )ت:   (1)

(  مادة 2/42م )1979 -هييييي 1399هييييي(  المحقق: عبد السالم محمد هارون  دار الفكر   395

 َحَرَف.

العربية  أبو نصير إسيماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  ينظر: الصيحاح تاج اللغة وصيحاح  (2)

 - هيي 1407   4بيروت  ط –هيي(  تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار  دار العلم للماليين 393)ت: 

(  و لسييييان العرب  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضييييل، جمال الدين ابن 4/1343م )1987

الرويفعى اإلفريقى )ت:       3بيروت  ط  –دار صيييييادر    هييييييييي( 711منظور األنصييييياري 

 (.2/42(  مادة َحَرَف  و معجم مقاييس اللغة  )9/43هي )1414

 .46سورة النساء  آية   (3)

جيامع البييان في تيأوييل القرآن  محميد بن جرير بن يزييد بن كثير بن غياليب اآلملي، أبو جعفر   (4)

  2000 -هييي  1420، 1هييي(  المحقق: أحمد محمد شاكر  مؤسسة الرسالة  ط310الطبري )ت: 

 (.8/432م )

معجم المصييييطلحيات واأللفياظ الفقهيية   محمود عبيد الرحمن عبيد المنعم  دار الفضيييييلية     (5)

(1/135.) 
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ً  لغةً  العقدية مفهوم ثانياً:   والش د  والربط  العقد  من مأخوذة العقيدة لغةً: العقيدة : واصطالحا

  شد ه :  يعقده  الحبل  عقد:  يقال  الحل،  وهي نقيض  والتماسك،  واإلبرام ،  اإلحكام  ومنه  ،  بقوة

 . (1) وبقوة بإحكام شده  اإلزاَر:  وعقد شد ه، : والبيعَ  العهدَ  عقد: ويقال بقوة،

ً   العقيدة   العقيدة   أو  الحق  العقيدة  عقيدة،  كل  يشمل  عام  معنى:  معنيان  فلها  "  : اصطالحا

  لدى   شك   إليه  يتطرق  ال   الذي  الجازم  واليقين  اإليمان  تعني  وهي  الباطل،   أهل  عند  الباطلة 

 . (2)."معتقده

م    فقال: "ه وَ   السفاريني  وعرفها ك  ه ن    ح  م ،  الذ   َواف قًا  َكانَ   فَإ ن    ال َجاز  َواق ع    م 
،   فَه وَ   ل ل  يح   َصح 

د "  فَه وَ   َوإ ال     مطابق   غير  ألنه  فاسد؛  اعتقاد  هللا  ابن  المسيح  أن  النصارى  فاعتقاد  ؛  (3) فَاس 

   .للواقع مطابق ألنه صحيح؛ اعتقاد أحد واحد هللا أن واعتقادنا للواقع؛

  بها   ي َصدقَ   أن  يجب  التي  األمور  األثري: "العقيدة وهي  الحميد  عبد  هللا  عبد  الشير  وقال

 .(4) يخالطها شك  وال  ريب،  ال يمازجها  ثابتا  يقينا  تكون  حتى  النفس،  إ ليها  وتطمئن  القلب،

  والسنة   الكتاب  في   ورد   ما   "هي معرفة  :اإلسالمية بقوله   العقيدة  الشريدوي   وعرف محمد

مبنية  والسمعيات  والنبوات  األلوهيات  في  يتعلق  فيما  واليقين  الجزم  على   معرفة 

 .(5) والتصديق"

  وهي   الشك   يعتريه  ال  الذي  الجازم  التصديق  هي  العقيدة  أن  :تبين لنا  تقدم  ما  خالل  من

  مسلمات،   وتسمى  ثوابت،  وتسمى  الكبرى،  الركائز  وهي  الدين،  عليها  يقوم  التي  األسس

 أن   منها  يفهم  التي  المرادفة   المعاني  من  ذلك  وغير  أصوالً   وتسمى  قطعيات،  وتسمى

 والجماعة. للفرد الدين عليها ينبني التي العظمى الدين أصول هي العقيدة

 
 (.1/31م )1997(. و3/296ينظر: لسان العرب البن منظور ) (1)

ناصيير بن عبد الكريم العلي العقل  دروس صييوتية قام بتفريغها  مجمل أصييول أهل السيينة   (2)

 (.1/4موقع الشبكة اإلسالمية  )

ينظر: لوامع األنوار البهية وسيواطع األسيرار األثرية لشيرح الدرة المضيية في عقد الفرقة   (3)

هييييي(   1188المرضيية  شيمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سيالم السيفاريني الحنبلي )ت: 

(  الحدود األنيقة،  1/60م )  1982 -هيييييي    1402 - 2دمشييق  ط  –مؤسييسيية الخافقين ومكتبتها  

 (.1222-1221/ 2(، وكشاف اصطالحات الفنون، للتهانوي )69لزكريا األنصاري، ص )

هييييييي   1428  3الرياض ، ط  –الوجيز في عقيدة السييلف: لعبد الحميد األثري ، دار الراية    (4)

(1/15.) 

 (.1/46م )1939 -هي 1,1400ة العقيدة اإلسالمية: لمحمد الشريدوي ، طمدخل لدراس (5))
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ً   الفكر لغةً   مفهوم  ثالثاً: في    فك ر  الفكر لغةً: التفكر اسم للتفكير  ويقولون:  :واصطالحا

 .(1)أمره  وتفك ر  ورجل فك ير  كثير االقبال والتأمل  وهو أعمال النظر في الشيء

 .(2)مجهول" إلى للتأدي معلومة أمور اصطالحاً: "ترتيبالفكر 

نلحًظ أن المعنى اللغوي واالصطالحي يعطيان معنى واحداً وهو التأمل في إعمال النظر  

في الذهن لطلب المعاني  ويتبين لنا أن المراد بمصطلح االنحراف الفكري: هو الميل  

لعقل في المعلومات مما يؤدي والعدول عن المنهج السوي عن طريق إعمال النظر في ا

 إلى عدم الصواب في التعرف على المجهوالت.   

ً   لغةً   الحداثة  مفهوم  رابعاً: ل    َوالث اء    َوالد ال    ال َحاء  (  َحدَثَ ")  :  لغةً   الحداثة   :واصطالحا   أَص 

د ، ن   َوه وَ  َواح  ء   َكو  ر   َحدَثَ  ي قَال  . يَك ن   لَم   الش ي  ل  . يَك ن   لَم   أَن   بَع دَ  أَم  ج  يُّ : ال َحدَث   َوالر    الط ر 

" ن   الس  
(3). 

يث   يم    نقيض  :  و"الَحد  د وث .  ال قَد  د ث    الشيء    َحدَثَ .  الق د مة    نقيض  :  والح  ً   َيح  د وثا   وَحداثةً،   ح 

دَثه دَث    فَه وَ   ه َو،  وأَح  ح  د وث    َوَكذَل كَ   وَحديث،  م  تَحدثه. والح  ءٍ   كون  :  اس  دَثَه.  ك ن  َي   لَم    َشي    وأَح 

دَثات  .  َوقَع  أَي  أَمر    وَحدَثَ .  فََحدَثَ   هللا   ح  نَ   األَه واء  أَهل    ابتدَعه  َما:  األ مور   وم   األَشياء  م 

َها َعلَى الصالح   الس لَف َكانَ  ال ت ي َغي ر 
يث   َوف ي. (4) دَثات   إ ياكم :ال َحد  ح   .(5)األ مور وم 

  والمتحول  الثابت"  كتابه في "  العرب الحداثيين )نبي(  أدونيس الحداثة اصطالحاً: يقول 

الصراع"    الحداثة*"    هذا  لتغير  العاملة  والرغبة  السلفية،  على  القائم  النظام  بين  هي 

  تنهدم  لم  إذا  العربي  اإلنسان  ويبدع  العربية،  الحياة  تنهض  أن  ال يمكن: "  يقول  ثم"    النظام

 . (6) االتباعي التقليدي الديني المبنى من ويتخلص  العربي للفكرالسائدة  التقليدية البنية

 
هييييييي(   370ينظر: تهذيب اللغة  محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصيييور )ت:    (1)

(   2/116م  )2001،  1بيروت  ط  –المحقق: محميد عوض مرعيب  دار إحيياء التراث العربي  

 (  مادة فكر.5/600بن منظور  )(  ولسان العرب ال2/783والصحاح للجوهري )

هي(  المحقق:  816كتاب التعريفات  علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت:   (2))

  1لبنان  ط–ضييبطه وصييححه جماعة من العلماء بإشييراف الناشيير  دار الكتب العلمية بيروت  

 (  باب الفاء.1/168م   )1983-هي 1403

الم  معجم مقاييس  الل غة  ألبي   (3) ي ا  تحقيق وضييبط: عبد السيي  س بن زَكر  الحسييين أحمد بن فار 

ون  دار الفكر    (.2/36  )1979 – 1399محمد َهار 

 (.2/131لسان العرب البن منظور  )(4) )

مسيند اإلمام أحمد بن حنبل  أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسيد الشييباني    (5)

عادل مرشيد، وآخرون  إشيراف: د عبد هللا بن عبد المحسين   -هييييي(  شيعيب األرنؤوط  241)ت: 

   حديث صحيح.17145( 375/ 28م   ) 2001 -هي  1421،  1التركي  مؤسسة الرسالة  ط

 (.8  )ص1الحداثة في ميزان اإلسالم  عوض القرني  دار االندلس الخضراء السعودية  ط (6)
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د "مذهب  محمد  بن  عوض.  وعرفها    موروث،   كل  لهدم  يسعى  جديد  فكري  القرني: 

  أطلق   المذهب  وهذا   والمعتقدات،  والقيم  األخالق  على  والتمرد  قديم،  كل  على  والقضاء

 .(1) "(الحداثة)  اسم أصنامه وسدنة كهانه عليه

 العربييية.  الحداثية تارير ميوجز المطلب الثاني: 

  الرفض   ولقيت  فكرياً،  المنهزمين  أيدي  على  العرب  ديار  إلى   الحداثة  وباء  انتيقل  أن  بعد

 التارير   في  ليها  أصول  أي  عن  ينقبون  أخذوا  العرب،  بالد  في  اإلسالمي  المجتمع  من

 المسلمين  أبناء  عقول   إلى  مرور   جواز   على  وتحصل   الشرعية،  بذلك  تكتسب  لعلها  العربي

  غربي،   ولباسها  غربية  بفكرة  البداية  في  المسلمين  المثيقفين  جماهير  يواجهوا  أن  يعقل  ال  إذ

  في   العقول  إلى  تتسلل  أن   يمكنها  حتى  الغربية  الفكرة  يلبسونه  عربي  ثوب  عن  فليبحثوا

 . واألصالة اإليمان يقظة غيبة

  هو (  والمتحول  الثابت)  وكتابه  العرب،  للحداثيين  الفكري   المنظر  يعتبر....  (2)وأدونيس

المليباري،  يقول  كما  الحداثيين  إنجيل  فإن  ذلك   ينفوا  أن   الحداثيون  حاول  ومهما  محمد 

 .لفكره األوفياء أبناؤه بأنهم يشهد إنتاجهم جميع

  شاذ   كل   ويستخرج   التراث  كتب  ينبش  العربية  للحداثة  الفكري  المنظر  ابتدأ  وهيكذا

  في   ألن  نواس،  وأبي  برد،  بن  بشار :    مثل  والمفكرين،  واألدباء  الشعراء  من  ومنحرف 

 والدعوة   منها، والسخرية العقائد  في  والتشكيك  اإلسالم،  على  المروق  من  الكثير  شعرهم

  سبب   وعن  ربيعة،  أبي  بن  وعمر  نواس  أبي  عن  أدونيس  يتحدث  وحين  الجنسي   لالنحالل

  يجذبنا  ما  هو  ي  المقدسات  تدنيس  أي  ي  االنتهاك  إن: "  ليقو  بشعرهما،  الحداثيين  إعجاب

 
دب الحداثة  د. عوض بن محمد القرني  الحداثة في ميزان اإلسيييالم نظرات إسيييالمية في أ  (1)

 (.12  )ص1988  1هجر للطباعة والنشر  ط

..اكره الناس كلهم اكره هللا والحياة أي )من شيوخ الحداثة أدونيييييييييييس الشاعر الذي يقول:    (2)

تعيالى هللا عميا يقول علواً كبيرا  هو علي أحميد سييييعييد ، 0  (شيييييء يخيافيه من تخطياهم وميات..

م في قرية نصابين في سوريا ، ثار على إسمه  1930هي / 1349نصيري باطني ملحد، ولد سنة 

وإسييم أبيه ألنه في نظره من التراث اإلسييالمي المناقض للحداثة، فتسييمى بأدونيس نسييبة ألحد 

نة هو و عشييقته التي أصيبحت زوجته بعد الخروج أصينام الفينيقيين )أدونيس!!(، سيجن مدة سي

من السييجن مباشييرة و اسييمها خالدة سييعيد و بعد خروجه من السييجن غادر بلده إلى لبنان و أخد 

الجنسيييييية اللبنيانيية فتخلى عن سييييورييا و قيال لهيا" وداعيا ييا عصيييير اليذبياب في بالدي"  

http://www.qatarshares.com/vb/showthread. .شبكة األسهم القطرية 

http://www.qatarshares.com/vb/showthread
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ً   ال  أننا  الجذب  هذا  في  والعلة  شعرهما،  في  تفتح  دون  يحول  ما  كل  نحارب  شعوري ا

 .  (1) "ثوري حيوان اإلنسان بالفطرة، ثوري الزاوية هذه من فاإلنسان اإلنسان،

 سبيل  في  المعاناة  وأهل  والتجاوز،  اإلبداع  أهل  والزندقة،  اإللحاد  رموز  يعتبرون  إنهم  بل

  .(2)والمؤلفات والمسرحيات القصائد مدحهم في  وألفوا للسائد، والتجاوز الفكر حرية

 على   الغربي  النموذج  لتطبيق  حثيثة  ومحاولة   الغربية،  للحداثة  امتداد  العربية  فالحداثة

  ضال   فكر   بها ليسود معينة، وتوجهات أفكار خالل من وذلك  العربية واإلسالمية، الحياة

  بتبعيتهم   المذهب  هذا  معتنقوا  ويعترف  الضياع واالنحالل،  فيه  وباطنه  الرحمة  فيه  ظاهره

 تتبعهم.   إمعات مجرد ذلك في وأنهم للغرب،

يدٍ   أَب ي  فعَن    يَ   َسع    َمن    َسنَنَ   لَتَت ب ع ن  : »قَالَ   َوَسل َم،  َعلَي ه    هللا    َصل ى  الن ب ي    أَن    َعن ه ،   َّللا     َرض 

ب ًرا  قَب لَك م   ب ٍر،  ش  َراًعا  ب ش  َراعٍ،  َوذ  رَ   َسلَك وا   لَو    َحت ى  ب ذ  ح  وه    َضب ٍ   ج  ت م    َرس ولَ   يَا  ق ل نَا  ،« لََسلَك 

 .  (3)« فََمن  : »قَالَ  َوالن َصاَرى اليَه ودَ،: َّللا   

  هللا   صلى  هللا  لرسول  معجزة  صدق  الذي  التشبيه  هذا  أروع  البغا : "وما  قال مصطفى

  أخالق   من  عليه  هي  فيما  األرض   في   الكفر   ألمم  األمة  أجيال  تقليد  نشاهد  فنحن  وسلم   عليه

  وحل  من  مستنقع في اإلنسانية أنف وتمرغ النتن رائحة منها تفوح فاسدة وعادات ذميمة

  واضح   وهذا  هم  يكونوا   لم  إذا   غيرهم  يكون  أي(  فمن. ) مستطير  بشر   وتنذر  واإلثم  الرذيلة

 .(4)رذيلة" كل في والقدوة  شر لكل المخططون فإنهم أيضا

 والفكرية.   العقدية وانحرافاته عيسى الثاني: إبراهيم المبحث

 .عيسى إبراهيم ترجمة: األول  المطلب

  والده   كان  مصر،  في   المنوفية   محافظة   في  ،1965  عام  نوفمبر  في   عيسى  إبراهيم  ولد

 ً ً   إبراهيم  وكان  العربية،  للغة  معل ما   أول   فكانت  صغره  منذ  والكتابة  للصحافة  شغوفا

  بعض   على  يوزعها  كان  صغيرة  مجلة  شكل  على  عشر  الحادية  سن  في  مطبوعاته

  على   وحصل   اإلعالم  كلية   في  التحق  منطقته،  في  الصحف  بيع  وأكشاك   المحلية   المدارس

"  الحسين   الفتاح  عبد  أميرة "  السيدة  من  عيسى  إبراهيم  تزوج   1987  عام  في  فيها  شهادته

 
الثيابيت و المتحول الجزء األول األصييييول الثيابيت و المتحول بحيث في االتبياع واإلبيداع عنيد (1)

 (.1/216م )1994  7العرب  ادونيس الثابت  دار الساقي  بيروت لبنان  ط

(  الثيابيت والمتحول بحيث 38،  35: الحيداثية في ميزان اإلسييييالم لعوض القرني  )صينظر (2)

 (.1/216  )2003في اإلبداع واإلتباع عند العرب  ادونيس  دار الساقي  

َرائ يَل  ) (3) َر َعن  بَن ي إ س   .3456( 4/196صحيح البخاري  بَاب  َما ذ ك 

 المصدر السابق. (4)
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  فاطمة   هي  ابنة  ولديهما"  ناومان  فريدريش"  مؤسسة  في   اإلقليمية   البرامج  منسقة   وهي

ً  أو  الخوف  بدافع   ربما  اإلعالم  عن  عائلته  عيسى  إبراهيم  أبعد  طالما  يحيى،  هو  وولد  حب ا

الزواج     هذا  في  الهامة  واألحداث  التوارير  عن  معلومات  أي  يوجد  ال  ولذلك  للخصوصية

  األسبوعية  الصحف من عدد رئاسة تولى حتى  الصحافة عالم في الصعود من تمكن وقد

  وتأثير، حضور  وله  مشهورا،  نجما   وأصبح  الفضائيات  عالم  في   دخل   ثم  ومن  واليومية،

ً   بقي  ولكن ً   الشاشات  بين  التقلب  مع  وبثه  االنحراف  في  راسخا ن  بحثا   ولذلك   أكثر،  يدفع  عم 

 ! خدماته عن  واالستغناء طرده حاالت  تعددت

  بأن   الطيب  عاطف  األستاذ  كتبه  ما   عيسى،  إبراهيم  حقيقة  يلخص  ما  أفضل  من  ولعل

)هو"  حماالت   أبو"  بي  الشهير  عيسى،  إبراهيم  شيعي  اشتراكي  شيوعي  يساري: 

 . وسطر  كلمة ألف عن يغني الوصف وهذا ،(عسكري

 المنحرفة.  عيسى إبراهيم آراء بعض: الثاني المطلب

  على   الحجة  يمتلكون  ال  ممن  المفلسين  عادة  والطعن وتزوير الحقائق هي  االفتراء والكذب

  باختراع   الكذب  مارس  ورموزه  لشسالم  عدائه  في  عيسى  وإبراهيم  دعاواهم؛  صحة 

   :الحصر  ال المثال سبيل على ومنها كبير، بشكل  اآلخرين كذب نقل أو مفتريات

 القرآن.  قراءة  عيسى وسخرية إبراهيم استهجاناوالً: 

  القرآن   في   العلمي  لشعجاز  وجود  ال :  عيسى  ابراهيم  الفاجر  العلماني"فديو بعنوان:  - 1

حذفه  غير  الفيديو  لكن   15/7/2015!؟ تم  وكرهه(1) "متاح    دفعه   والقرآن  لشسالم    

  فيقول   فيه،  العلمي  باإلعجاز  الطعن  خالل  من  الكريم  القرآن  من  لالنتقاص  بائسة  لمحاولة

 يحتوي  الكريم  القرآن   إذا(: )40ص( )ومصره   وعصره  مبارك  عن  كتابي)  كتابه  في

  طبية   وسيلة  أو  نووية  قنبلة  صناعة  كيفية  آياته  من  لنا  تطلع  فممكن  علمي  إعجاز  على

 . (2) (!!سي  فيروس لمعالجة

  القاهرة  قناة  على"  القاهرة  حديث"  ببرنامج  تعليق  في  عيسى،   إبراهيم  اإلعالمي  أضاف- 2

:  مردفا  أدوية، مرجع يقرأ ما  بدل قرآن  بيقرأ صيدلي  أالقي  أجزخانة  أدخل  ليه"  والناس،

 
(1)  https://ejaaba.com. 

 –إبراهيم عيسييى  فادي قراقرة  -13-مقالة بعنوان من دعاة الفتنة والضييالل في عصييرنا   (2)

فيييييييييييييييلسيييييييييييييييييييطييييييييييييييييييييييييييييييينيييييييييييييييي    كييييييييييييييياتيييييييييييييييب 

https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7601. 
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  يجب   العلمية  الكلية  دارس  ولكن  التدبر  تستحق  كثرة  معاني  وبه  حاجة  وكل  جميل  القرآن"

 .(1)"مجاله  في  نفسه تطوير عن يبحث أن

 بعدما   عيسى  إبراهيم  الكاتب  إلى   على بقوله:   محمد  الدكتور اإلسالمي    عليه الداعية  رد

  في   االختالل  هذا  متى  إلى  قائال  زكي،  منى  للفنانة  التلفزيوني  برنامجه  في  احتراما  وقف

 عليه  منكراً   منتفضا  قمت  القرآن  بقراءة  صيدلي  قام  فعندما  بمكيالين؟،  والكيل  الموازين

ً   قمت  حيائها  لباس  بخلع   زكي  منى  قامت  وعندما  مشين،  بعمل  قام  وكأنه  فعلته  احتراما

 الواضح  الموازين  وانقالب  التناقض  هذا  يقبل  عقل  أي  بل  منطق  فأي  لها،  وإجالالً 

 .(2)الفاضح؟

 بها   رد    التي  األزهري،  رسالة  مضمون..  «مضاد  تطرف »و  « تطرف»وتحت عنوان  

  تخصصه   إتقان  في  قصر الصيدلي  هذا  كان  إن: »قائال  عيسى،  إبراهيم  تصريحات  على

  تخصصه   يتقن  أن   فواجبه  وحينئذ  يقرؤه،  الذي  القرآن  هدي  في  قصر  فقد  مراجعه،  وقراءة

  يقرأ  إخواني التطرف، من صورتين  أمام أننا والحقيقة  العظيم، القرآن قراءة يهجر  أن ال

 تقرأ  أال  الناس  من  يريد  مضاد  تطرف  فيواجهه  وتكفيرهم،  الناس  بقتل  منه  فيخرج  القرآن

 .(3)«أصال الكريم القرآن

  الدين،   تعاليم  يعرف  الكريم  للقرآن  الحافظ  الصيدلي  إن    مصر،  صيادلة  نقابة  وكيل  و" قال

 وعلوم  القرآن  بين   تعارض  ال: »مضيفا  ككل،  والمجتمع  المرضى  معاملة  في  خاصة

 .(4)الصيدلة" علم ومنها أخرى ناحية من الدنيوية والعلوم ناحية، من الدين

 ومسلم.   البخاري في الصحيحة األحاديث حجية ثانياً: أنكر

  ومسلم   البخاري  في  الصحيحة  األحاديث  حجية  عيسى  إبراهيم  المصري  اإلعالمي  أنكر

"  المقال "  جريدة  في  مقاالً   عيسى  عليه وسلم  وكتب  هللا  صلى  النبي  عن  فيها  جاء  وما

 محمد  غير  القرآن  محمد: "عنوان  تحت   ،(تحريرها  يرأس  التي)  الجمعة،  الصادرة  اليومية

تعارض"السنة يرى  ألنه    القرآن   في   - وسلم  علية  هللا  صلى-  الرسول  صورة  بين  ؛ 

ً   نترك  هل: "مقاله  في  عيسى  وتساءل   . النبوية المطهرة  السنة  في  وصورته :  يقول  قرآنا

  ظل   تحت  رزقي  هللا   جعل: )تقول   التي  سننهم  ونصدق  ،(للعالمين  رحمة  إال   أرسلناك  وما)

 
(1) https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/7 

((2)  https://ahlmasrnews.com/news/egypt-news/12909368. 

 المصدر السابق. (3))

((4)  https://www.elwatannews.com/news/detai. 
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وتابع"؟ (رمحي "عيسى      في   النبي   لنا  تقدم  ومروياته  الحديث  كتب  أن  المؤكد  من: 

 الكتب،   ذات  في  أحاديث   مع  نفعل  ماذا  لكن  القرآن،  نبي  نفسه  هو  كثيرة  ومواقع  مواضع

ل  نصدق  بأن  مطالبون  نحن  ساعتها  هل..  حقيقته  عن  يكون  ما  أبعد  إلى  النبي  صورة  تحو 

ً   تناقضت  لو  حتى  األحاديث  هذه  يسمحون  ال  من    وهاجم"القرآنية؟  نبينا  صفات  مع  تماما

  عنق   ولي    والمراوغة  والدوران  بااللتفاف  المدلسين"بي  ووصفهم  النبوي  الحديث  بمهاجمة

 ممن  رواته  كان  لو  حتى  الحديث،  صحة  في  بالطعن  ألنفسهم  يسمحوا  ال  حتى  الحقيقة،

 .(1) .. .قوله وفق ،"ومسلم البخاري، في  جاء  ألنه أو سلسلتهم، يقدسون

  ظهرت   قديمة  وإدعاءات   افتراءات  اإلعالميين  من  وغيره "  عيسى"  عنه  تحدث  ما  اقول

: إما  اآلن  منها  الهدف  ،(2)الزنادقة  لسان  على  اإلسالمي  التارير  من  مبكرة  عصور  في

ً   أو  دينهم وعقيدتهم،  في  ثقتهم  وزعزعة  الناس  تضليل  أنهم   واإلدعاء  الظهور  لشهوة  تحقيقا

ببحث    ومفكرون  وحداثيون  (3) تنويريون استشهد   عيسى  وإبراهيم    داليا "إسالميون  

  منها  مقالة،  12"  القرآن   أهل"  موقع  لها  نشر  مغمورة  مصرية  باحثة  -   وهي  (4)"سامي

 تشرين  21  األربعاء  بتارير  تؤمن؟  بأيهما  القرآني  ومحمد  السني  محمد: "  بعنوان  مقالة

 البخاري،  صحيح  مهاجمة  كانت  وإن  مقالته،  عيسى  منها   واستلهم  ، 2007  نوفمبر  /الثاني

  السنوات   خالل  مقاالته  في  ذلك  فعل  ما  فكثيراً   عليه،  جديداً   أمراً   ليس  حجيته،  وإنكار

  .األخيرة

 بمقتضاها،  والعمل  مضمونها  باعتقاد  تعالى  هللا  تعبدنا  شرعية  حجة  المطهرة  السنة  إن

  تعالى  والمتأمل   هللا  عند  من  جميعا  وهما  واالعتبار،  الحجية   في  ومثيلته  القرآن  شقيقة  وهي

 
(1)https://arabi21.com/story/811571 

الزنيدقية أو هرطقية عبيارة عن مصييييطلح عيام يطلق على حياالت عيدييدة، يعتقيد أنهيا أطلقيت    (2)

تاريخياً ألول مرة من قبل المسيلمين لوصيف أتباع الديانات المانوية أو الوثنية والدجالين ومدعو 

وهميا النور والظالم ولكن المصييييطلح بيدأ   النبوة واليذين يعتقيدون بوجود قوتين أزليتين في العيالم

يطلق تيدريجييا على الملحيدين وأصييييحياب البيدع ويطلق بعضييييهم على كيل من يحييا ميا اعتبره 

المسييلمون حياة المجون من الشييعراء والكتاب واسييتعمل البعض تسييمية زنديق لكل من خالف  

 مبادئ اإلسالم األساسية  ويكيبديا.

فكرية، هو مصطلح  أوروبيٌّ النشأة والمضمون واإليحاءات،  وهو مصطلح شائع في الحياة ال  (3)

ادَ في مرحلة تاريخية من مراحل الفكر األوروبي الحديث،   بل إنه عنوان  على نسييييق فكري سييييَ

حتى ليقيال كثيراً، في تقسيييييم مراحيل هيذا الفكر : "عصيييير التنوير". وهيذا المفكر من عصيييير  

(، أو ضييد أفكار ذلك العصيير  موسييوعة المذاهب  التنوير. وهذا الفكر من أفكار )عصيير التنوير

 .http://www.dorar.net/enc/mazahib/266الفكرية المعاصرة   الدرر السنية   

(4)https://www.ahl-

alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=2715 . 

https://arabi21.com/story/811571
https://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=2715
https://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=2715
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  طاعة   وجوب   وتقرر   تؤكد  المضامين  ومتنوعة  عديدة  آيات  عزوجل يجد   هللا  كتاب  في

 تبليغ  مجال  في  الحديث  من  عنه  يصدر  ما  وأن  مستقلة  طاعة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي

  نهيه  وقد   يتجاوز  أن  أو  أمره  يخالف  أن  منهم  أحداً   يسع  المسلمين  ال  لكافة  ملزم  الشريعة

 :  منها كثيرة أدلة السنة  حجية على دل

 مم خم  حم هلجم مل  خل  حل جل  مك لك خك  حك جك ُّٱٹٱٹٱٱالقرآن:

  (1) َّ مب هئ مئ  هي خيمي  حي جي  ٰه  مه  جه هن  من  خن  حن جن

 َوأََعادَ   َرس ول ه ،  َوَطاَعة    ب َطاَعت ه    تَعَالَى  فَأََمرَ   : " اآلية  هذه  تفسير  في  القيم  ابن  اإلمام  قال

اَلًما  ال ف ع لَ  س ول    َطاَعةَ   ب أَن    إع  ب    الر  ت ق اَلاًل   تَج  ن    اس  ض    َغي ر    م  تَاب ،   َعلَى  ب ه    أََمرَ   َما  َعر    ال ك 

لَقًا،  َطاَعت ه    َوَجَبت    أََمرَ   إذَا  َبل   ط  تَاب    ف ي  ب ه    أََمرَ   َما   َكانَ   َسَواء    م   أ وت يَ   فَإ ن ه    ف يه ،  يَك ن    لَم    أَو    ال ك 

تَابَ  ث لَه   ال ك   .(2)"َمعَه   َوم 

َب، َمع دي بن المقدام عن المطهرة: السنة   أنه  -  وسلم عليه  هللا صلى -   هللا رسول   عن َكر 

ك    أال  معه،  ومثلَه  الكتابَ   أوتيت    إني  أال: "قال  ل    يوش    عليكم :  يقول  أريكته  على  َشبعان    َرج 

لُّوه، حالل   من فيه َوَجدت م فما القرآن، بهذا وه  َحَرامٍ  من فيه وجدت م وما  فأَح  م  فَحر  
(3) . 

ي ع لَمَ   :تيمية  ابن  اإلسالم  شير  قال  اإلجماع:  ن    أََحد    لَي سَ   أَن ه    "َول  ة    م  َئ م  ن دَ   ال َمق ب ول ينَ -   األ    ع 

ة   ا قَب واًل   األ  م  د   -َعامًّ َخالَفَةَ  َيتَعَم  ءٍ  ف ي  َوَسل مَ  َعلَي ه   َّللا    َصل ى  َّللا    َرس ول    م  ن    َشي    دَق يقٍ  س ن ت ه ؛ م 

ت ف ق ونَ  فَإ ن ه م   . َجل يلٍ  َواَل  وب   َعلَى  يَق ين يًّا ات  فَاقًا م  ج  س ول   ات  بَاع   و   .(4)َوَسل َم" َعلَي ه   َّللا     َصل ى الر 

  العرب   فصحاء  به   تحدى   التي   القرآن  معجزة  أعطاه  هللا   فإن:  المعجزة   داللة   العصمة:

  وأنه   رسالته  بذلك  فثبتت  للمعجزة،  رقابهم  وخضعت  المعارضة،  عن  فعجزوا  وبلغاءهم

 
 .59سورة النساء  آية (1)

إعالم الموقعين عن رب العالمين  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سيعد شيمس الدين ابن قيم   (2))

،  1ييروت  ط –هيييييي(  تحقيق: محمد عبد السيالم إبراهيم  دار الكتب العلمية  751الجوزية )ت: 

 (.1/38م  )1991 -هي 1411

سنن أبي داود  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي   (3))

تاني )ت:  سيي  ج  ل قره بللي  دار الرسييالة   -  هيييييي(  المحقق: شييعَيب األرنؤوط275السيي   د كام  مَحم 

 (  إسناده صحيح.7/13م  باب في لزوم السنة )2009 -هي  1430،  1العالمية  ط

رفع المالم عن األئمة األعالم  تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن   (4))

هيييي(  طبع ونشر: 728لي الدمشقي )ت: عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنب

المملكة العربية   -الرئاسيية العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشيياد، الرياض  

 (.1/9السعودية  )
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 جميع  في  رسولي  صدق: "بها  أرسله   من  قول   مقام  المعجزة   تقوم  وحينئذ  ربه،  عن  مبلغ

  تعالى،   هللا  عن التبليغ   في  الخطأ  من  معصوم  بالتالي  فهو  ،"الشرع  أمور  من عني  يبلغ   ما

  المعجزة   داللة   إبطال   إلى  ذلك  ألدى  البالغ  في   الخطأ   أو  السهو  من  شيء   عليه   جاز  ولو

 . محال  وهو

 قاضيا   الكتاب   وليس  الكتاب   على  قاضية   "الس نة  :ابن كثير  قال   :وحده   بالقرآن  العمل  تعذر

  احتياج   معنى  أن  والحاصل:  بقوله   الس يوطي    وضحه  ما  الكلمة  بهذه  يريد  ،  الس ن ة"  على

لة  له  مبي نة  أنها  الس ن ة  إلى  القرآن  من  إلى   يحتاج  كنوزا   جازته   لو  فيه  ألن  لمجمالته،   ومفص 

 معنى  وهو  وسلم  عليه  َّللا    صل ى  عليه  المنزل  هو  وذلك   فيبرزها،  خباياها  خفايا  يعرف

  بي نة   ألنها  عليها،  قاضيا  وال  للس ن ة  مبي نا  القرآن  وليس  الكتاب،  على  قاضية  الس ن ة  كون

  الش رح   وشأن  له،  شرح  ألنها  واإليجاز،  اإلعجاز  في  القرآن  حد    إلى  تصل  لم   إذ  بنفسها،

 .(1)المشروح" من وأبسط وأبين أوضح يكون أن

 ثالثاً: إنكار األسراء والمعراج. 

  حديث "  برنامج  حلقات  إحدى  في  تعليق  في  اعتبر  قد  عيسى  إبراهيم  اإلعالمي  كان

  بمعراج   المرتبطة  القصص  بعض  أن"  والناس  القاهرة"  قناة  عبر  يقدمه  الذي"  القاهرة

 .(2)"وهمية"  السماء إلى محمد النبي( صعود )

  حدثي   على  األمة  علماء  إجماع   على  القرون  هذه  مرور  وبعد  والعجيب   الغريب  من

  أو  الحدثين  هذين  في  يشكك  من  والحين  الحين  بين  علينا  يظهر  والمعراج،  اإلسراء

  رفض   أو  المطبق  بالجهل   إال   المعراج   أو   اإلسراء   في  المشكك  وصف   وأليمكن  أحدهما،

الحدث    اسم   حملت  سورة   في  اإلسراء  على  نص  حيث   الكريم،  القرآن  به    نطق   ما

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱ

يَ   َصع َصعَةَ   ب ن    َمال ك      وَعن  (3) َّ حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن   َرض 

يَ   لَي لَة    َعن    َحد ثَه م    َوَسل مَ   َعلَي ه    هللا    َصل ى  َّللا     َنب ي    أَن    َعن ه َما،  َّللا     ف ي   أَنَا  َبي نََما:"  ب ه    أ س ر 

 
اإلصييييابية في تمييز الصييييحيابية  أبو الفضييييل أحميد بن علي بن محميد بن أحميد بن حجر  (1))

بد الموجود وعلى محمد معوض  دار الكتب  هييييييي(  تحقيق: عادل أحمد ع852العسييقالني )ت: 

 (.1/35هي  ) 1415 -  1بيروت  ط –العلمية  

((2) https://www.alhurra.com/varieties/2022/02/20/. 

 .1سورة األسراء  آية (3)
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، يم  ب َما  -  الَحط  ر    ف ي:  قَالَ   َور  ج  عًا  -  الح  َطج  ع ت ه  :  قَالَ :  فَقَد    آٍت،  أَتَان ي  إ ذ    م ض    فََشق  :  يَق ول    َوَسم 

ه    َبي نَ   َما ه    إ لَى  َهذ  ود    فَق ل ت    -   َهذ  ؟  يَع ن ي  َما:  َجن ب ي  إ لَى  َوه وَ   ل ل َجار  ن  :  قَالَ   ب ه  ه    ث غ َرة    م  ر    إ لَى   َنح 

... ع َرت ه   .(1)ش 

  صلى   هللا  رسول  أن  باآلثار،  والمؤمنون  باألخبار،  القائلون  وقال اإلمام الق ن وجي: "وأجمع

  ثم  القرآن،  بنص  األقصى،  المسجد  إلى  الحرام  المسجد  من  لياًل   به  أسري  وسلم  عليه  هللا

 المنتهى   سدرة  وإلى  السبع،  السماوات  فوق  إلى  حتى  واحدة   بعد  واحدة  السماء  إلى  به  عرج

 .(2) الصبح" قبل  مكة إلى السماء من عاد ثم جميعًا، وروحه بجسده

 والمعراج؟    األسراء إنكار اذاً لماذا

"طرح   بحسب   المعراج،  رحلة  في  الصالة  بفرض  متعلقا  تساؤال  آنذاك  عيسى  اقول: 

  في   صلوات  خمس  إلى  خمسين صالة  من  التخفيف  مسألة  في  النبوية،  األحاديث  نصوص

 . (3) "يستساغ منطق  ده  هل: "قائال والليلة، اليوم

والمعراج طريق إلنكار الصالة الشعيرة التي فرضت    األسراء  يتبين لنا مما تقدم أن  إنكار

ألهميتها ووجوب المحافظة عليها  وانكارها انكار للسنة   في السماء في الرحلة المباركة 

 الجهالء.  أنف رغم  حقيقة والمعراج   لكن اإلسراء

 . الصالة لتارك عقوبة وجود ينكر رابعاً:

  (4)الصالة"  لتارك  عقوبة  وجود  مذنبا  وينكر  ليس  الصالة  تارك   أن  عيسي  إبراهيم  "ادعي

 الدين    عماد  هي  التي  الصالة  شعيرة  هدم  إال  الكالم  بهذا  يريد  لكن تم حذف الفيديو  وما

 إذا؟  الصالة قيمة  فما عليها يحافظ ومن الصالة تارك بين يس وي هذا وكالمه

 .(5) َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ٹٱٹٱُّٱ

 
الجامع المسيند الصيحيح المختصير من أمور رسيول هللا صيلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه     (1)

بن إسييييمياعييل أبو عبيدهللا البخياري الجعفي  المحقق: محميد زهير بن   صييييحيح البخياري  محميد

ناصيير الناصيير. دار طوق النجاة )مصييورة عن السييلطانية بإضييافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

 .3887(  5/52هي   باب المعراج  )1422، 1الباقي(  ط

حسيين بن علي ابن  قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر  أبو الطيب محمد صييديق خان بن  (2)

هييييييي(  وزارة الشييؤون اإلسييالمية واألوقاف  1307لطف هللا الحسيييني البخاري الق ن وجي )ت: 

 (.1/117هي   )1421،  1المملكة العربية السعودية  ط -والدعوة واإلرشاد 

(3)https://al-ain.com/article/ibrahim-issa-statements-al-mira . 

((4)  https://www.youtube.com/watch?v=oHjHuVKXNx4. 

 .103سورة النساء آية   (5)

https://al-ain.com/article/ibrahim-issa-statements-al-mira
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ك   ال ك ف ر   َوَبي نَ  ال عَب د   َبي نَ : "- َوَسل مَ   َعلَي ه   َّللا    َصل ى  - َّللا    َرس ول   قَالَ و اَلة   تَر    قَالَ     و(1) "الص 

د  : "-  َوَسل مَ   َعلَي ه    َّللا     َصل ى   -  َّللا     َرس ول   َننَا  ال ذ ي  ال عَه  اَلة ،  َوَبي نَه م    َبي    فَقَد    تََرَكَها  فََمن    الص 

 .(2)"َكفَرَ 

 خامساً: انكار الغيبيات ومنها عذاب القبر.

 عذاب "  يسمى  اإلسالمي  الدين  في  شيء  يوجد  ال  إنه   عيسى،  إبراهيم  اإلعالمي  "قال

 الناس،   وتخويف  تهديد  هو  ذلك  من  الغرض"  أن  مضيفًا  ،"األقرع   الثعبان"  أو  ،"القبر

 على رمضان في  برنامجه خالل ،"عيسى " وأضاف". بشعر وال أقرع ثعبان  ال ومفيش

"الخميس   مساء   ، "في  تي  أون"  قناة   فيها   زادوا   الناس  تخويف  يريدون  الذين  أن   يبدو: 

  الفرعوني   التراث  في  األقرع  والثعبان  تخافوا،  عشان  كله  ودا  القبر،  عذاب  فيها  وعملوا

 الناس،  لتعذيب  كفاية  النار: "وتابع  ".الناس   لتخويف  ده  اخترعت  ناس  وفي  واليهودي،

  ابن  وهناك  قبر،  عذاب  مفيش  أن  رأيي  مش  وده  والكفار،  العصاة  بتردع  حاجة  وأكتر

  ليه   قبر  عذاب  في   ولو  المحترمة،  المعتزلة  وفرقة   القبر،  بعذاب  القول   رفض  الذي  حزم

 .(3)"عليه مقلناش ربنا

 ىي ني زيمي ري ٰى ين  ىنٹٱٹٱُّٱٱالقرآن  في  ذ كر  القبر  عذاب

 َعلَي َها ي ع َرض ونَ "   قال اإلمام الطبري: (4) َّهئ مئ خئ حئ  جئ يي

نَ   آلَ   يَا:  لَه م    ي قَال    َوَمَساًء،  َصبَاًحا َعو  ه    ف ر  ،  َهذ  ل ك م  ب يًخا  َمنَاز     (5)"  لَه م    َوَصغَاًرا  َونَق َمةً   تَو 

  إبراهيم  ينكره  الذي  القبر  عذاب  عن  تتحدث  التي  وسلم  عليه  هللا  صلي  النبي  أحاديث  أن  كما

يَ   ع َمرَ   ب ن    َّللا     َعب د    فعَن    لها   حصر  ال  عيسي   َعلَي ه    هللا    َصل ى  َّللا     َرس ولَ   أَن  :  َعن ه َما  َّللا     َرض 

ضَ   َماتَ   إ ذَا  أََحدَك م    إ ن  : "  قَالَ   َوَسل مَ  ي  ،  ب ال غَدَاة     َمق عَد ه    َعلَي ه    ع ر  ن    َكانَ   إ ن    َوالعَش  ل    م   أَه 

 
اَلةَ  )  سيينن ابن ماجه ت األرنؤوط   (1))   إسييناده  1078(   2/181بَاب  َما َجاَء ف يَمن  تََرَك الصيي 

 صحيح.

   إسناده قوي.1078المصدر السابق    (2)

(3)  https://www.almasryalyoum.com/news/details/48892. 

 .46سورة غافر  آية  (4)

زيد بن كثير بن تفسيييير الطبري   جامع البيان عن تأويل آي القرآن  محمد بن جرير بن ي  (5))

هييييييييي(  تحقيق: الدكتور عبيد هللا بن عبيد المحسيييين 310غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )ت: 

التركي  بالتعاون مع مركز البحوث والدراسيات اإلسيالمية بدار هجر الدكتور عبد السيند حسين 

 (.20/339م  )2001 -هي  1422، 1يمامة  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن  ط
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ن    الَجن ة   ل    فَم  ن    َكانَ   َوإ ن    الَجن ة ،  أَه  ل    م  ن    الن ار    أَه  ل    فَم  ،  أَه   َحت ى  َمق عَد كَ   َهذَا:  فَي قَال    الن ار 

مَ  َّللا    َيب عَثَكَ   .(1) " الق يَاَمة   َيو 

  وقت (  والعشي  بالغداة. )مكانه  أري(  مقعده  عليه  عرض)البغا: "  ديب  مصطفى.  قال د 

)المساء  ووقت  الصباح   يوم  إليه  تبعث  الذي  مكانك  هذا(  هللا  يبعثك  حتى  مقعدك  هذا. 

 . (2)القيامة"

المعتزلة الق دامى  امتداد  هم  المعاصرون  الحداثيين  وأفكارهم    أصولهم  في  للمعتزلة 

ويتفقون    األصول   يحملون  فهم   - معتزلة  أنفسهم  يسموا  لم  وإن-   ومناهجهم والمعتقدات 

 معهم على تقديم العقل على النقل.

  ليست   والمقاطعة..  (3)نتفليكس  أجندة   على  الجنسي  االنحراف:  عيسى  إبراهيم  سادساً: 

 الحل. 

  والناس،   القاهرة  على  ،"القاهرة  حديث"  برنامجه  عيسى خالل  إبراهيم  اإلعالمي  "قال

  ومباحة،   متاحة فهي  فليكس،  نت  ووثائقيات  ودراما مسلسالت  في  تظهر  الجنسية  المثلية

 فهناك  فليكس،  نت   هناك   يكن  لم  وإذا  قدرا،  وأصبحت  مقاومتها،   يمكن  ال"  المنصة  فهذه

  ويروج   والمشاهدة،  المتابعة  على  يحرض  ألنه  حال،  ليس   المنع  عيسى،  غيرها  وأردف

 .(4)مرغوب... " والممنوع أكثر،

َسلسالت  تقدمها  التي  الرسائل  أبرز  من   الزواج   صورة  الجنسية  هي  المثلية  عن  نتفليكس  م 

المثليين  وطرق  المثلي،  بينهم  الجنسية  العالقة  وأنماط  البعض،  ببعضهم  تعارف 

يات  أن  الرسائل  هذه  أبرز  ومن  والفكاهة  والثقافة  والحكمة  وتفاصيلها، ص    المثلية   الش خ 

 
ي    )  (1)  .1379( 2/99صحيح البخاري  بَاب  الَمي  ت  ي ع َرض  َعلَي ه  َمق عَد ه  ب ال غَدَاة  َوالعَش 

الجامع الصيحيح المختصير  محمد بن إسيماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي  دار ابن كثير،   (2)

 .1313(  464/ 1  )1987 – 1407،  3بيروت  ط –اليمامة  

 جامعة دمشق -تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة  

  29نتفليكس هي شييييركة ترفيهية أمريكية أسييييسييييها ريد هاسييييتنغز ومارك راندولف في (3))

، في سيكوتس فالي، كاليفورنيا. تتخصيص في تزويد خدمة البث  الحي والفيديو  1997أغسيطس  

، توسيعت شيركة نتفليكس  2013دمجة عبر البريد. في عام حسيب الطلب وتوصييل األقراص الم

اإلنييتييرنييت    عييبيير  الييفيييييديييو  وتييوزيييع  الييتييلييفييزيييونييييية،  والييبييرامييج  األفييالم  بييإنييتيياج 

https://ar.wikipedia.org/wiki. 

(4)https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails .بوابة أخبار اليوم 
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ومتفهمة  عاطفية،   الحب   في  لغيرها  قدوة  َوه يَ   غيرها،  من  أكثر  للحب  ورومانسية، 

 .(1)والوفاء...

 سابعاً: إنكار المعجزات. 

 –  النبي  معجزات    عن  يتحدثون  وهم  لشيوخ  الفيديوهات  بعض  اختارَ   عيسى  "إبراهيم

  ورد    يديه،  بين  من   الماء  نبع  هي  (2)المعجزات  هذه  ومن  ،- وسلم   عليه  هللا  صلى  محمد

 . بدر في أصيبت عندما  النعمان بن  قتادة لعين البصر

 يصدقها   عايز  "اللي  الماء  معجزة  عن  قائال  المعجزات،  هذه  إنكار  في  بدأ  عيسى 

  رد   استطاع النبي أن   كيف  هو استخلصه وما قتادة، عين عن للحديث انتقل ثم يصدقها"،

  هذه   في  يعيش  المطلب   عبد  بن  حمزة   سي دنا   يجعل  لم  ولماذا  مكانها،  على  قتادة  عين

  والشقيقة   الصداع  من  يعاني  كان  النبي  إن    قائال  الدور  به  لينتهي  بها،  استشهد  التي  المعركة

  في   التسابق  في  يتنافسون  الذين  الشيوخ  ينتقد  انتقل   ثم!.  بالمعجزات؟  نفسه  يعالج  لم  فلماذا

 عليه   موسى  النبي  كان  إذا  بالمعجزات  الولع  لماذا  متسائال  دينهم،  بمعجزات  التنافس

جل بعبادة قومه  قام فلماذا المعجزة،  هذه تكفي أال البحر، شق   قد السالم،  . (3) الحقًا الع 

الشير "المعجزة   الدرديري،   قال    عدم   مع  بالتحدي،  مقرون  للعادة،  خارق   أمر: 

 .(4)"المعارضة 

  آيات   به  لما جاءت  تكذيب  فيه  البرية  خير  للنبي  الحسية   المعجزات  إنكار  أن  شك  وال

ففيها  النبي  سنة  صحيح  بشأنه  وأفاضت  الحكيم،  الذكر   خوارق   عن  الحديث  الكريم، 

  وسلم   عليه  هللا  صلى  النبي  معجزات  وإنكار  الرسالة    مؤكدات  النبوة،  مثبتات  العادات،

 الحداثيين  أن  إليه  اإلشارة  تجدر  الحداثيين  ومما  أكثر  بين  مشترك  قاسم  يكون  قد  الحسية

 
المية "عينة مختارة من المسيلسيالت نموذجا"  ينظر: المثلية الجنسيية على شيبكة نتفليكس الع  (1)

إعداد: ديمة لطفي محمود حمدان  إشراف: الدكتور محمود الرجبي  قدمت هذه الرسالة استكماال  

لمتطلبات الحصييول على درجة الماجسييتير في اإلعالم  قسييم الصييحافة واإلعالم كلية اإلعالم  

 .2021جامعة الشرق األوسط  حزيران، 

تحدى بها، كأن يطلب الكفار شيييئاً من النبي صييلى هللا عليه وسييلم ويتحدونه أن "المعجزة ي  (2)

يفعله ويأتي به فيأتي بهذا الشييء الذي يجعله هللا سيبحانه وتعالى له آية، مثل انشيقاق القمر، حين 

دعا النبي صيلى هللا عليه وسيلم ربه وأشيار إلى القمر فانشيق، فهي معجزة وفيها التحدي وأصيل 

مأخوذ من التعجيز، والمقصيييود هنا الذي مبناه على التحدي"  فتح المجيد شيييرح كتاب  المعجزة 

التوحيد  الشيييير الطبيب أحمد حطيبة  دروس صيييوتية قام بتفريغها موقع الشيييبكة اإلسيييالمية   

(13/12.) 

 .https://www.raialyoum.comرآي اليوم  لطيفة اغبارية    (3)

حاشييية على شييرح الخريدة البهية وبالهامش شييرخ الخريدة البهية للشييير أحمد للدريدري    (4)

 (.59م  )ص1947أحمد الصاوي   طبعة الحلبي   
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 نبوته  إثبات  عن  إبعادها  قصدوا  وسلم  عليه  هللا  صلى  للنبي  الحسية   المعجزات   منكري

  إال  تقوم ال لكن  معجزة، أنه قرروا  الكريم القرآن إلى انتهوا إذا عليه سلم  حتى هللا  صلى

 .على غيرهم بها احتجاج فال وبالتالي  العرب، وهم البشر، من قليل على

 الرسول.  عهد في انتشر الجنسي التحرش ثامناً:

 قال   ،2014  رمضان  في  أذيع  الذي  ،«المشاغبين  مدرسة» برنامجه  حلقات  إحدى  في "

  محمد   الرسول  عهد  في  المنورة  المدينة  في  انتشر  الجنسي  التحرش»  إن  ،«عيسى»

  آيات : »عيسى»    وأضاف«النبي  زوجات  بإحدى  تحرش  الخطاب،  بن  عمر  وإن  ،(ص)

 كان   فالنساء   المنورة،   المدينة  في  الجنسي  التحرش  بسبب  نزلت  القرآن  في  الحجاب

  مشاعل،   وجود  لعدم  الظالم  ظل  وفي  بعيد،  مكان  في  حاجتهن،  لقضاء  للصحراء،  يخرجن

 وكان   الشباب،  بعض  من  تحرش  فيه  كان  الوقت،  ذلك  في  معروفًا  بمعناه  السراج  يكن  ولم

  المرأة،   مع  التعامل  في   خشنًا  كان  الخطاب  بن  عمر: »   وتابع«وجسديًا  لفظيًا  التحرش

 يعبر   وال  يخصه،  المرأة  مع  التعامل  في  الخطاب  بن  عمر  ومفهوم  غيوًرا،  رجاًل   وكان

  يقول   اإلسالم  ألن  وليس  عمر  فإنه  زوجاته،  مع  خشنًا  عمر  يكون  وعندما  اإلسالم،  عن

  للمرأة  الحقيقية  والمعاملة   منه،  يشكينَ   زوجاته  وكانت  واضحة،  األمور  تكون  حتى  كذلك،

 .(1)..".«النبي سيدنا معاملة في  نجدها اإلسالم في

َهاٍب،   اب ن    "َعن   َبَرن ي:  قَالَ   ش  َوة    أَخ  ،  ب ن    ع ر  َبي ر  يَ   َعائ َشةَ   أَن    الزُّ جَ   َعن َها  َّللا     َرض    الن ب ي     َزو 

:  َوَسل مَ   َعلَي ه    هللا    َصل ى   َّللا     ل َرس ول    يَق ول    الَخط اب    ب ن    ع َمر    َكانَ :  قَالَت    َوَسل َم،  َعلَي ه    هللا    َصل ى

ب   ج  َواج    َوَكانَ "   ،يَف عَل    فَلَم  :  قَالَت    ن َساَءَك،  اح  نَ   َوَسل مَ   َعلَي ه    هللا    َصل ى   الن ب ي     أَز  ج  ر    لَي اًل   َيخ 

ع ،  ق بَلَ   لَي لٍ   إ لَى دَة    فََخَرَجت    الَمنَاص  عَةَ،  ب ن ت    َسو  َرأَةً   َوَكانَت    َزم  يلَةً،  ام   ب ن    ع َمر    فََرآَها  َطو 

،  ف ي   َوه وَ   الَخط اب   ل س  دَة ،  يَا  َعَرف ت ك  :  فَقَالَ   الَمج  ًصا   َسو  ر  َجاب    ي ن َزلَ   أَن    َعلَى  ح  :  قَالَت  "    الح 

َجاب   آَيةَ  َوَجل   َعز   َّللا    فَأَن َزلَ »  .(2)"« الح 

ً   كان  واللفظي  الجسدي  التحرش  أن  عيسى  منها   فهم  التي  العبارة  هي  أين   عهد  في  شائعا

"  لكن ,  ؟؟   عنه  هللا   رضي   الخطاب   بن  عمر   به  قام  فعل   وهذا  وسل م   عليه  هللا   صلى  النبي

االت أبو  .غيورا رجالً  الخطاب بن عمر كان:  قال حين بيده شبهته نسف"   حم 

 
(1)https://lite.almasryalyoum.com/lists/42074/. 

َجاب   )(2) )  .6240( 8/53صحيح البخاري  بَاب  آيَة  الح 
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لنا يَ   ع َمرَ   َغيرة  :  يتبين  هات    وسل م  عليه  هللا    صل ى  الن بي     زوجات    على  عنه  هللا    َرض    أم 

نيَن  وفي الحديث جواز   ل    َوعظ    المؤم  ج  ه  الر  ؛  في  أم  ين  ن  َسودةَ   ألن    الد   هات    م  نين   أم  المؤم 

 .(1) َّ  حسخس جس مخ ُّٱٹٱٹٱ

 لخلعه.  تاسعاً: ينكر الحجاب ويدعو

  "في :    وقال(2)اإلسالم"  في للحجاب وجود صحيحا  ليس الحجاب  - عيسى قال: "ابراهيم

 مكانتش   مصر  ليه   نفسه  سأل  حد..    الكبار  أو  األطفال  حجاب  عن  حاجة  في  القرآن  تفسير

:    وقال (3) السبعينات"  منتصف   في  الحجاب  آيات  اكتشفنا  كأننا..    75  سنة  لحد  محجبة

  والكفين   بالوجه  الخاص  الحديث  حتى  منطق  عنده  فريضة  مش  الحجاب  بيقول  "اللي

 . (4) ضعيف" حديث

النساء   سبحانه  هللا  أمر  ىك مك  لك اك ُّٱٹٱٹٱبالحجاب:    وتعالى 

  الكريم   رسول    وأمر(5) َّ من زن رن مم  ام يل ىل مل يك

   :َرِضيَ   أََنٍس   "َعنْ   به   ُ ا : "  قَالَ   َعْنهُ،   َّللاه جَ   لَمه   َزْيَنَب،   َوَسلهمَ   َعلَْيهِ   هللاُ   َصلهى   النهبِيُّ   تََزوه

ُ   َكأَنههُ   فَأََخذَ   َيتََحدهثُوَن،  َجلَُسوا  ثُمه   فََطِعُموا،   القَْومُ   َدَخلَ  ا  يَقُوُموا،  فَلَمْ   ِلْلِقيَامِ   َيتََهيهأ   ذَِلكَ   َرأَى  فَلَمه

ا  قَاَم،   َجاءَ   َوَسلهمَ   َعلَْيهِ   هللاُ   َصلهى   النهبِيه   َوإِنه   القَْوِم،  بَِقيهةُ   َوقَعَدَ   القَْومِ   ِمنَ   قَامَ   َمنْ   قَامَ   قَامَ   فَلَمه

  َوَسلهمَ   َعلَْيهِ   هللاُ   َصلهى   النهبِيه   فَأَْخَبْرتُ   فَاْنَطلَقُوا،   قَاُموا  إِنهُهمْ   ثُمه   ُجلُوٌس،   القَْومُ   فَإِذَا   ِليَْدُخَل،

ُ   َوأَْنَزلَ   َوَبْيَنهُ،  َبْينِي  الِحَجابَ   فَأَْلقَى   أَْدُخلُ   فَذََهْبتُ   َدَخَل،   َحتهى  فََجاءَ    الهِذينَ   أَيَُّها  يَا: }تَعَالَى   َّللاه

ِ   بُيُوتَ   تَْدُخلُوا   الَ   آَمنُوا ِ   َعْبدِ   أَبُو   قَالَ "  اآلَيةَ [  53:  األحزاب{ ]النهبِّي   أَنههُ :  الِفْقهِ   ِمنَ   فِيهِ : "  َّللاه

َ  أَنههُ : َوفِيهِ   َوَخَرَج، قَامَ  ِحينَ  َيْستَأِْذْنُهمْ  لَمْ   .  (6)"يَقُوُموا  أَنْ  يُِريدُ  َوهُوَ  ِلْلِقيَامِ  تََهيهأ

يَ   َعائ َشةَ   و "َعن   َماءَ   أَن    َعن َها،  َّللا     َرض  ٍر،  أَب ي  ب ن تَ   أَس    هللا    َصل ى  َّللا     َرس ول    َعلَى  دََخلَت    بَك 

،  ث يَاب    َوَعلَي َها  َوَسل مَ   َعلَي ه   قَاق   يَا : »َوقَالَ   َوَسل َم،  َعلَي ه    هللا    َصل ى  َّللا     َرس ول    َعن َها  فَأَع َرضَ   ر 

 
 .6سورة االحزاب  آية (1)

(2)https://www.dailymotion.com/video/xy0xm. 

السيياعة   2021كانون األول ديسييمبر  2مقابلة على قناة القاهرة والناس الفضييائية  الخميس    (3)

 .https://www.youtube.com/watch?v=JTHIYylTnb0دقيقة  11,39

 المصدر السابق. (4))

 .31سورة النور  آية   (5)

جَ   (6)  .6239( 8/53اب   )صحيح البخاري  بَاب  آيَة  الح 
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َماء ، أَةَ   إ ن    أَس  يضَ   بَلَغَت    إ ذَا  ال َمر  ل ح    لَم    ال َمح  ن َها  ي َرى  أَن    تَص    إ لَى   َوأََشارَ   «َوَهذَا  َهذَا  إ ال    م 

ه   ه   .(1) " َوَكف ي ه    َوج 

 الحكم. على الحصول أجل من بالنعال تضاربوا الصحابة بأن عاشراً: زعمه

ف ي  هذا  "زعم   والتابعين  وسلم  عليه   هللا    َصل ى  هللا    رسول    أصحابَ   أن    واد عى  الص ح 

ل  كان  عنه  هللا   رضي  عفان  ابن  عثمان  وأن    بالنعال،  تضاربوا   أجل   من  هللا   حدودَ   يعط  

 .!عنها هللا  رضي عائشة المؤمنين أم لبيت يذهبون كانوا العراق ف س اق   وأن   أقربائه

 أحمد  أخبرنا:و  قال   األغاني  كتاب  في  األصفهاني  الفرج   أبو  رواه  بما  المفتري  واستدل

  أهل   من  رهط  خرج  قال  الزهري  عن  الوقاصي  عن  المدائني  حدثنا  قال  عمر  حدثنا  قال

  بالباطل   رماه   أميره  على  منكم  رجل   غضب   أكلما  فقال  الوليد   أمر   في  عثمان  إلى   الكوفة 

 صوتا   حجرتها من  فسمع  عثمان  وأصبح بعائشة  فاستجاروا  بكم  ألنكلن  لكم   أصبحت  لئن

  عائشة   بيت  إال  ملجأ   وفساقهم   العراق   أهل   مراق  يجد  أما   فقال  الغلظة  بعض   فيه  وكالما

 فتسامع  النعل  هذه  صاحب  هللا  رسول  سنة  تركت  وقالت  هللا  رسول  نعل  فرفعت  فسمعت

ن    المسجد  َملَئ وا  حتى   فجاؤوا   الناس ن    أحسنت  قائل   فَم    تََحاَصب وا   َحت ى  َول َهذَا   ل لن  َساء  :  قائل   َوم 

  وال  هللا اتق  له   فقالوا  عثمان  على  هللا   رسول   أصحاب   من  َره ط    ودخل ب الن  عَال    َوتََضاَرب وا

 .(2)] عنهم فعزله ، عنهم أخاك واعزل   الحد تعطل

  صلى  -  زوجه فقد راٍض؛ عثمانَ  عن وهو توفى -  وسلم  عليه هللا صلى -  النبي إن: أواًل 

ً   وكان  ابنتيه  -   وسلم  عليه  هللا   العسرة،   لجيش  والمجهز  النورين،  ذو  فهو  إليه؛  مقربا

  تذكر  كثيرة  أحاديث    وجاءت...  بها  المبشرين  العشرة  ومن  الجنة،  في  بيته  والمشتري

،  َعب د    أَب ي  "َعن    :منها  المعترض،  يشتهيه  ما  تهدم  عثمان  فضائل َمن  ح  يَ   ع ث َمانَ   أَن    الر   َرض 

ينَ   َعن ه    َّللا    رَ   ح  ،  أَش َرفَ   ح وص  م  َ،  أَن ش د ك م  :  َوقَالَ   َعلَي ه  َحابَ   إ ال    أَن ش د    َوالَ   َّللا   َصل ى   الن ب ي     أَص 

ت م    َوَسل َم،  َعلَي ه    هللا   ونَ   أَلَس  وَمةَ   َحفَرَ   َمن  : »قَالَ   َوَسل مَ   َعلَي ه    هللا    َصل ى  َّللا     َرس ولَ   أَن    تَع لَم    ر 

ت َها،  ؟«الَجن ة    فَلَه   ت م    فََحفَر  ونَ   أَلَس  »قَالَ   أَن ه    تَع لَم    ؟ « الَجن ة    فَلَه    الع س َرة    َجي شَ   َجه زَ   َمن  : 

 
( سنن أبي داود  أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي (1)

تاني )ت:  س  ج    –هييييي(  المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد  المكتبة العصرية، صيدا  275السي  

ينَت َها  ) ن  ز  أَة  م  ي ال َمر     صحيح.4104( 4/62بيروت   بَاب  ف يَما ت ب د 

 . https://www.antishubohat.net/2012/10/11/darb-ne3alقناة مكافح الشبهات    (2)
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، ت ه م  نَاحَ   الَ : »َوق ف ه    ف ي  ع َمر    َوقَالَ   قَالَ   ب َما  فََصد ق وه  :  قَالَ   فََجه ز   يَأ ك لَ   أَن    َول َيه    َمن    َعلَى  ج 

ه   الَواق ف   يَل يه   َوقَد   ع   فَه وَ  َوَغي ر   .(1) "«ل ك ل ٍ  َواس 

 فرج  ألبي  األغاني  كتابي  من  منقولة  جاءت  الكتب  في  الرواية  هذه  مدار  إن :  ثانيًا

،  كانو"  : الجوزي   ابن    اإلمام  قال   األصفهاني، ث ل ه    َيتََشي ع  ح  بروايته،  ي وثَق  ال  َوم    في  ي صر  

ب    بما  كتبه ن  ال ف س َق،  عليه   ي وج  ه ،  َعن    ذَل كَ   َحَكى  وربما  الخمر،  ش ربَ   وي هو   لَ   وَمن    نَف س    تأم 

ن َكرٍ  قبيحٍ   ك ل   رأى األغاني كتابَ    لما  الباحث عمر أبو الرواية هذه ضعف بي نو  (2)"]وم 

 .(3)صحيحة غير الرواية :قال 

اقَ   الف س اقَ   أن   سيقول  عثمان  أن  ي ع قَل    هل  ثالثاً: ر  ً   يجدوا  لم  واليم    ! ؟   عائشة  بيتَ   إال   ملجأ

  عليه   وببعلها  بل  عنها  هللا  رضي  عائشة  المؤمنين  بأم  ظاهر  تعريض  الكلمة  هذه  وفي

َوَكأَن    الصالة ً   صار  وسلم   عليه  هللا    صلى  هللا    رسول    بيتَ   والسالم  ً   هدفا   للسفلة   وملجأ

 .! والفسقة

 ً َهابٍ   اب ن    قَالَ   ":المبين  اإلفك  هذا  فيها  ليس  الصحيحة  الرواية:  رابعا َبَرن ي:  ش  َوة ،  أَخ   ع ر 

ي     ب نَ   َّللا     ع َبي دَ   أَن   ،   ب ن    َعد  يَار  َبَره    الخ  َورَ   أَن    أَخ  س  َرَمةَ،  ب نَ   الم  َمن    َوَعب دَ   َمخ  ح  َود    ب نَ   الر   األَس 

نَع كَ  َما: قَاالَ  يَغ وَث، َعب د   ب ن   يه   ع ث َمانَ  ت َكل  مَ  أَن   يَم  َخ  ... أل   .(5) . (4)الَول يد 

  َوَمت نَاً  والرواية   َسنَدَاً   كذب  األصفهاني    وأن  روايةتبين لنا مماتقدم  فضل سيدنا عثمان 

  ولعيسى  عائشة  المبين والتعريض ببيت أم المؤمنين  اإلفك  هذا  فيها  ليس  الصحيحة

 . وسلم عليه  هللا صلى  هللا رسول أصحاب عدالة في  والطعن بالنيل خبيث غرض

 الحادي عشر: تشويه صورة الصحابة رضي هللا عنهم والطعن بهم. 

 
يَن    صيييحيح البخاري   (1) ل م  سييي  الَء  الم  ث َل د  ه  م  تََرَط ل نَف سييي  ا أَو  ب ئ ًرا، َواشييي  ضيييً بَاب  إ ذَا َوقََف أَر 

(4/13 )2778. 

بيروت، ت:   -المنتظم في تيارير الملوك واألمم  لشميام ابن الجوزي  ط دار الكتيب العلميية    (2)

 (.14/185محمد ومصطفى عبد القادر عطا  )

(3)  )https://www.antishubohat.net/2012/10/11/darb-ne3al/   ميييكيييافيييح قييينييياة 

 الشبهات.

ه     (4) َي َّللا   َعني  ي   َرضيييي  ٍرو الق َرشيييي  اَن أَب ي َعم  ب  ع ث مَياَن ب ن  َعفي  صييييحيح البخياري  بَياب  َمنَياقي 

(5/14 )3696. 

اإلصييابة في الدفاع عن الصييحابة  في دفع شييبهات المعترضييين عن الصييحابة والتابعين    (5)

 ات المؤمنين  أكرم حسن مرسيوأمه

ي ة    اَلم  س  يَن اإل   تَبَة َزي ن  العَاب د  َرة   1باحث في مقارنة األديان  َمك  نَو  ينَة الم  ي ة  الثاََلث ينَي    -ش ال َمد  نَاص 

قَاف   ط - َماَرات  األَو   (.1/67  )1أََماَم ع 
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 نراجع   والزم  مصايب  عملو  والصحابة   الدواعش   أول  بكر  ابو   عيسى  ابراهيم/"االعالمي

 .(1)الصحابة" قدسية

  اختير   من  أحقية  في   ينازع  ممن  الشورى  أهل  بقتل  أمر   الخطاب  بن  عمر  أن  ادعى  "

 . (2) بعده " للخالفة

 . (3) بالعصايا" هريرة أبا ضرب  الخطاب بن عمر: عيسى إبراهيم "

  السبب   كانت  عنها  هللا  رضي  عائشة  السيدة  أن  إلي  إحدى حلقاته  في  عيسي  إبراهيم  أشار  "

 .(4)عثمان" فتنة في

)فيقول  له،  مقال  في  ويصفه  هريرة  أبي  في  ويطعن  "  بالنبي  التصق  هريرة  أبا  إن: 

  ، (والعاطلين  والفقراء  المعدمين  مع  بطنه  وطعام  يومه  قوت  أجل  من  النبوي  وبالمسجد

  وكان : )فقال  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  على  بالكذب  عنه  هللا  رضي  هريرة  أبا  واتهم

ً   يحل  ال  دام  ما  بأنه  النبي  عن  روايته  كثرة  يبرر  هريرة  أبو   ال   فإنه  حالالً   يحرم  وال  حراما

ً   نسب  إنه  بل   يروي  أن  من  بأس ً   حدث  من:  قال   أنه  للنبي  حديثا   رضا   وجل  عز  هلل  هو  حديثا

  نقل   من: )قال  أنه  وسلم  عليه هللا  صلى  النبي  عن  الثابت  إن   رغم  قلته  أكن  لم  وإن  قلته  فأنا

 . (5) "(النار من مقعده فليتبوأ أقله لم ما عني

  غرفة   في  قتلهم  الذين  أعدائه  بجثث  يحتفظ  العباسي  الخليفة  المنصور  جعفر  أبا  أن  "ادعى

  (6)كينيدي  هيو  البريطاني   للمستشرق(  الخلفاء  بالط)  كتاب   عن  ذلك  نقل   وقد   بقصره،

 !!"(7). 

 .(8)باحتاللها"  بعد  فيما  ليقوموا  فلسطين  في  اليهود  زرع  األيوبي  الدين  صالح  أن  ادعى  "

ا،   ثناءً   عنهم  هللا  رضي   الكرام   الصحابة  على  اآليات  من  العديد  في  الكريم  القرآن  أثنى   عامًّ

د  جميعًا،  شملهم ا،  وثناءً   واإلحسان،  بالفضل  لهم  وشه   بعض   على  بعضهم  يفضل  خاصًّ

 
(1)https://www.youtube.com/watch?v=av8WIufIBwo   .1/5/2016. 

(2)https://www.youtube.com/watch?v=zzdneqOJkqU&t=1506s. 

(3)https://www.youtube.com/watch?v=uRRlbOlPCEA. 

((4)  https://www.masress.com/akidaty/1408050600. 

(5)  https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article.الراصد 

م( هو مستشرق ومؤرخ    1947)مواليد   (Hugh N. Kennedyهيو كندي )باإلنجليزية:    (6)

 -بريطاني، ويعمل في مدرسية الدراسيات الشيرقية اللندية.  من آثاره: »الفتوح العربية الكبرى« 

 القاهرة(  ويكيبديا. -ترجمه عن اإلنكليزية قاسم عبده قاسم )المركز القومي للترجمة 

(7)  https://www.youtube.com/watch?v=zzdneqOJkqU&t=1506s. 

((8)  https://www.youtube.com/watch?v=AMop-dXEYNk. 

 بعنوان: إبراهيم عيسى صالح الدين األيوبي هو سبب احتالل إسرائيل لفلسطين

https://www.youtube.com/watch?v=av8WIufIBwo
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 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  والجهاد   واإلنفاق  اإليمان   في  بسبقهم

 جه ين ىن  من خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم

وقد أثنى القرآن الكريم ثناًء    (1) َّيي ىي مي  حيخي جي يه ىه مه

ا على جميع الصحابة رضي هللا عنهم  خم حم جم ىليل مل خل ٹٱٹٱُّٱ: عامًّ

 ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي

 مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب  رب

  وتعالى   تبارك  هللا  أثنى: "-هللا  رحمه   -  الشافعي   اإلمام    قال (2) َّ ىف يث ىث نث

  لهم   وسبق  واإلنجيل،  والتوراة  القرآن  في   وسلم   عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  أصحاب  على

  هللا   فرحمهم  بعدهم،  ألحد  ليس  ما  الفضل  من  وسلم  عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  لسان  على

يقين  منازل  أعلى  ببلوغ  ذلك  من  آتاهم  بما  وهن أهم ا   هم  والصالحين،  والشهداء   الصد     أد و 

 أراد   ما  فعلموا  عليه،  ينزل  والوحي  وشاهدوه  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سنن   إلينا

ا  وسلم،  عليه  هللا   صلى  هللا  رسول ا،  عامًّ ًما  وخاصًّ   ما   سنته  من  وعَرفوا  وإرشادًا،  وَعز 

لنا،  عَرفنا ك  وأمرٍ   وعقل،  وورع  واجتهاد،  علم  كل  في  فوقنا  وهم  وجه   علم ،   به  است در 

َمد   لنا وآراؤهم به، واست نبط  . (3)"ألنفسنا عندنا  آرائنا من بنا وأولى  أَح 

يٍد،  أَب ي  منها: َعن    كثيرة،  أحاديث   في  عليهم  وسلم  عليه  هللا َصل ى  هللا رسول  أثنى  وقد   َسع 

،  ب ن    َخال د    َبي نَ   َكانَ :  قَالَ  َمن    َعب د    َوَبي نَ   ال َول يد  ح  فٍ   ب ن    الر  ء ،  َعو    َرس ول    فَقَالَ   َخال د ،  فََسب ه    َشي 

ن    أََحدًا  تَس بُّوا  اَل : »َوَسل مَ   َعلَي ه    هللا    َصل ى  هللا   َحاب ي،  م  ث لَ   أَن فَقَ   لَو    أََحدَك م    فَإ ن    أَص  دٍ   م    ذََهبًا،   أ ح 

د    أَد َركَ   َما ،   م  م  ه  يفَه    َواَل   أََحد  ل      و"َعن  (4)«َنص    َصل ى   هللا    َرس ول    َمعَ   ك ن ا:  قَالَ   َسع دٍ   ب ن    َسه 

وَن،  َوه م    بَال َخن دَق    َوَسل مَ   َعلَي ه    هللا   ف ر  ن    َيح  تَاف َن  َعلَى  التَُّرابَ   َنن ق ل    َوَنح    هللا    َرس ول    فَقَالَ   ا،أَك 

َرة ،  َعي ش    إ ال    َعي شَ   اَل   الله م  : "  َوَسل مَ   َعلَي ه    هللا    َصل ى خ  ف ر    اآل  ينَ   فَاغ  ر  َهاج  َن َصار    ل ل م   .(5) "َواأل 

 
 .100سورة التوبة  آية (1)

 .29سورة الفتح  آية   (2)

دار مناقب الشيافعي  أبو بكر أحمد بن الحسيين البيهقي، المحقق: السييد أحمد صيقر، مكتبة   (3)

 (.1/442م  )1970 -هي  1390،  1التراث، القاهرة، ط

المسيند الصيحيح المختصير بنقل العدل عن العدل إلى رسيول هللا صيلى هللا عليه وسيلم  مسيلم   (4)

هيي(  المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي   دار 261بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

م   ) بيروت  بَاب    –إحياء التراث العربي  َي هللا  َعن ه  َحابَة  َرض  يم  َسب   الص  ر   . 2541( 4/1967تَح 

َزاب   ) (5) َي األَح  َوة  الَخن دَق  َوه   .4098( 5/107صحيح البخاري  بَاب  َغز 
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 :  الحكمي حافظ  وقال

َكيييم   ف يي فَك لُّه يم   ح  آن   م  م   أَث نَى***      ال ق ر  َوان   َخال ق   َعلَي ه  َك   األ 

فَت ح   ف ي
يد   ال  َها***        َوال ق تَال   َوال َحد  َميل   َوَغي يير  يَصال   ب يأَك   ال خ 

َراة   ف ي َكذَاكَ  ييل   الت و  ن ج  فَات ه م  ***       َواإل   يل   َمع ل وَمة   ص   الت يف ص 

ه م   ك ر  تَيييار   س ن ة   ف ي َوذ  خ  س   َسي رَ   َسارَ  قَد  ***       ال م  َق َطار   ف ي  الش م  األ 
(1). 

 الثاني عشر: رواياته. 

 وضيعة.   وألفاظ قبائح من فيها بما على يدل   اسمها(العراة)رواية  -

  المأساة   حجم   يعلم  سوقية  وألفاظ  ضحل   فكر  من  فيها  وما    (نهد  على  دم )  رواية -

األنبياء نبينا   بعد هللا  خلق   أشرف على والسوقة   األقزام تطاول  من األيام هذه نعيشها التي

 فكره.   انحطاط لمعرفة كاف   وعنوانهامحمد 

  صالحية   بعدم  طعونه   فيها  يخف    لم   (ومصره  وعصره  مبارك  عن  كتابي) -

 ثابت  االسالمية للتوجهات عيسى إبراهيم عداء أن على اثنان يختلف للحكم  وال اإلسالم

  في   عرفه  الذي  والتمويل  والمنابر  األفكار  تقلبات  برغم   السنين  عبر  لمنهجه  أصيل

ً   اإلسالم  على  هجومه  كان  البداية  ففي  مسيرته، ً   هجوما   اإلسالمي   اإلطار  خارج  ومن  عاما

 بها.  نطق أو كتبها التي تصريحاته في  بوضوح  هذا  ويظهر  اليسار، حضن في كان حين

  كتاب   صاحب   (2) رشدي  سلمان  بعقلية  فيه  أشاد  حيث   ، (بالقتل  مهددة  أفكار ) -

  ذات   في  العظم   جالل   الملحد صادق   رشدي  سلمان  عن   المدافع  وعقلية(  شيطانية  آيات)

 !!  عام بشكل الديني للتيار انتسابهم لمجرد الشخصيات من بعدد فيه طعن  الذي الوقت 

  نفس   في  متخلفون  بأنهم  رشدي  سلمان  لطريقة  المعادين  لوصف  الجرأة  به  بلغت  بل

   (!105)  صفحة الكتاب،

 
معارج القبول بشيرح سيلم الوصيول إلى علم األصيول  حافظ بن أحمد بن علي الحكمي )ت :   (1)

 -هييييييي   1410،   1الدمام  ط –د أبو عمر  دار ابن القيم هييييييي(  المحقق : عمر بن محمو1377

 (.1/44م  )1990

(؛ روائي وكاتب - 1947يونيو  19السييير سييلمان رشييدي واسييمه أحمد سييلمان رشييدي )  (2)

( بجائزة  1981بريطاني من أصيل هندي كشيميري. فازت روايته الثانية أطفال منتصيف الليل )

( موضييع جدل كبير،  1988الرابعة آيات شيييطانية ) ، كانت روايته1981بوكر األدبية في عام 

إذ أثارت احتجاجات المسلمين في عدة بلدان. ووصل األمر أن واجه رشدي العديد من التهديدات  

بالقتل، ويقيم رشييدي اآلن في نيويورك ، متفرًغا للدفاع عن مجلة شييارلي إبدو الفرنسييية ، التي  

 عليه وسييلم. وأثارت هذه الرواية ضييجة كبيرة،  تسييخر من سيييدنا ونبينا الكريم محمد صييلى هللا

واختفى رشييدي تحت حراسيية مشييددة سيينوات طويلة في بريطانيا، ثم اسييتقر بعدها في الواليات  

   ويكيبديا.2022المتحدة، وعاد اسمه للظهور بعد تعرضه للطعن بنيويورك في أغسطس/آب  
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سبا   كتبه  ما  وطعون  شبهات  ويجتر  فيه  يكرر   (الحسين  دم)  كتابه -  ابن 

 والمستشرقون. 

  من وبعضها  وضعيفة كاذبة أخبار على   الرواية اعتمدت "الدم  رحلة" رواية -

والراوية  مصادر موثوقة   الكرام  تصوير  حاولت  غير    عنهم  تنزع  بصورة  الصحابة 

 الراشدة.  الخالفة  دولة بدئها، ونقطة  ،"الدم رحلة" بي يقصد االحترام  و

 اتهاماته، في وصل ،"األوائل  القتلة" الجديدة، األوائل"  روايته "القَتَلَة رواية -

 . جميعًا عليهم تعالى هللا  رضوان الكرام، الصحابة جيل إلى

 .(1) قال عايزين أن نلغي خانة الديانة من البطاقة  الثالث عشر:

 .(2)القرآنية من كتب القراءةنلغي اآليات  أن عايزين قال الرابع عشر:

الصالة في وجه    المبارك  زبيبة  رمضان   شهر   من  السخرية  انكار األذان   الخامس عشر: 

إنكار  حد  إنكار  المصلي  السخرية  حد  الرجم   يتطاول  من  السرقة     على   فيه  الخالفة  

 .(3) بالزنا الجليل الصحابي واتهم" عنه  هللا رضي  شعبة بن المغيرة"  الجليل الصحابي

الرقي ويدعوا    قمة  البقر   وتقديس  بدعة  التراويح  صالة  عيسى  السادس عشر: "ابراهيم

 .(4)للتأمل بالبقرة ويقول فيها انوثة بتغريك وهي شريكة حياة"

ولو اردنا أن نذكر انحرافات إبراهيم عيسى العقدية والفكرية لطال بنا المقام  لكن حسبنا 

 التمام  على  والمنة  والفضل الحمد ما ذكرنا  وهلل

وصحبه    آله  وعلى  والمرسلين  األنبياء  وسيد  النبيين  خاتم  على  وبارك  وسلم  هللا  وصلى

 الدين. يوم إلى بهديه اهتدى ومن

 الخاتمة: 

 م النتائج.اوالً: أه

 نشر   منها  والقصد  الغربية،  الحداثة  من  بالكامل  مستوردة  العربية  الحداثة -

ً   ذلك  ويظهر  والعقدية الهدامة واإلباحية،  الفكرية  والمذاهب  والخرافات  البدع  جليا

 . ولباسهما  والمرأة الرجل عالقات بيان في

 أكاديمي  تعليم  دون  وحتى  شرعي،  تأصيل  دون  إبراهيم عيسى  كتب -

أبعد  وكان  األقل،   على  شرعي اإلسالمية،  عن  يكون  ما  تخصصه    وال   العلوم 

مبكراً  وكتبه ومقاالته   الكتابة  بدأ  وانه  نفسه   شير  عنه  فهو  أخذ  شير  له  يعرف

 
(1)https://www.youtube.com/watch?v=KNll404kaOw. 

(2)  https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3266971/1. 

((3)  https://fath-news.com/ar/news/82358السجل األسود إلبراهيم عيسى . 

((4)  https://www.youtube.com/watch?v=8d0psUk_Apg. 
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العقدية والفكرية والطعن والتشكيك وانكار الثوابت والمعلوم   باالنحرافات  مليء

 من الدين بالضرورة. 

 من   والحط    الطعن  على  التلفزيونية  وروايته وبرامجه    مقاالته  في  دأب -

 التي  المقاالت  من   الكثير  نشر  حيث  عنهم،  هللا  رضي  المؤمنين  وأمهات  الصحابة

ً   الصحابة،  ضد  لوقاحته  كبيرة  ضجة  أحدثت   حلقة   200  من  أكثر  قدم  وأيضا

 . بحقهم الشبهات وإثارة الصحابة وطعن بسب   مألها تلفزيونية

س  أن  تحاول  واإلعالمية،  األدبية  وبرامجه  أعماله  مختلف -  صورة  تكر  

 تنصب  عام،  بشكل  والمتدينين  الدين  وعلماء  اإلسالمية،  الحركة  عن  معينة  ذهنية

  أو  السلطة، من منتفع  أو والعلم،  العقل ضعيف إما الحال؛ بطبيعة  سلبي اتجاه في

 اإلرهاب. يبرر أو متطرف،  متعصب

  والتحالفات  السياسية  والمراحل  اإلعالمية  المؤسسات  في  تقلباته  رغم -

  من  ويتبين  أهله   وحرب  وحربه  كره اإلسالم  هو  الوحيد  الثابت  أن  إال  المرحلية

 . الحداثي الفكر بدعوى اإلسالمية التيارات على النقمة كتابته

الرسول   ومعجزات   العموم،  وجه  على  األنبياء   معجزات   عن  حديثهم  أن -

بأنهم  إعالن   فيها  الخصوص؛  وجو  على   الكريم   إلى   يتوجهون  ال  صريح 

  وإنما ينظرون  الحقيقة،  عن  السالمة، ويبحث  طلب   من  نظرة  الدينية  النصوص

 . العورات فيكشفها عن يبحث من نظرة إليها

 الشبه  على أوجه  العقدي يقف  بالجانب  المتعمق  الحداثي  للفكر  المتأمل -

  معه  ويثبت والتأثر، عالقة التأثير يثبت الغرب  مما  وحداثيي الشرق حداثيي يبن

 .ألفكارهم نَقَلة ساروا حتى وتأثرهم بتوجهاتهم، هؤالء، أيدي على تتلمذهم

 : التوصيات: ثانيا

  تخوف؛ ألنهم ال يؤمنون أو منه، تهي ب غير  من الحداثي الفكر مواجهة -45

 بالمعروف،األمر    نطاق  في  يدخل  مما  وهو  المنزل،  في  يعتقدون  وال  بالمقدس،

المنكر  ومن ثم فإن التساهل في التعامل معهم قد تكون له نتائج سلبية   عن  والنهي

 قد ال تحمد عاقبتها. 

من المتخصصين والمفكرين؛ تهتم بدراسة ظاهرة   علمية  وضع مراصد -46

 الحداثة مناقشتها والتنبيه على زيفها.

االجتماع -47 التواصل  مواقع  عبر  والفكرية  التوعوية  البرامج  ي  بث 

األفكار  من  المجتمع  لتحصين  وذلك  والمقروءة؛  والمسموعة  المرئية  والقنوات 

 والظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع. 

الفكر  -48 اثر  وتوضيح  لبيان  علمية؛  ومؤتمرات  وندوات  دورات  إقامة 

 الحداثي وانحرافاته على المجتمع.

العلمية  -49 المؤسسات  دور  تفعيل  خالل  من  الحداثي  الفكر  مواجهة 

 التربوية. و

طباعة البحوث والرسائل العلمية  التي تهتم بمعالجة األفكار والظواهر  -50

 السلبية الدخيلة على المجتمع.
 المصادر والمراجع: 

 القرآن الكريم
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  بن   عوض .  د   الحداثة  أدب  في  إسالمية  نظرات  اإلسالم  ميزان  في  الحداثة •

 .1988  1ط  والنشر للطباعة  هجر  القرني محمد

  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العَباس  أبو  الدين  تقي   األعالم  األئمة  عن  المالم  رفع •

:  ت ) الدمشقي الحنبلي  الحراني تيمية  ابن محمد بن القاسم  أبي بن  هللا عبد  بن  السالم عبد

  والدعوة   واإلفتاء  العلمية  البحوث  إلدارات  العامة  الرئاسة:  ونشر  طبع(   هي728

 السعودية.  العربية المملكة -   الرياض واإلرشاد،

 بن   شداد  بن  بشير  بن  إسحاق   بن  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو   داود  أبي  سنن •

تاني  األزدي  عمرو س  ج  د  -   األرنؤوط  شعَيب:  المحقق (   هي275:  ت)   الس   ل  مَحم    قره   كام 

 م. 2009 -  هي 1430 ،1ط  العالمية الرسالة  دار  بللي

 الجوهري   حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو   العربية  وصحاح  اللغة   تاج  الصحاح  •

   بيروت  –  للماليين  العلم  دار   عطار  الغفور  عبد  أحمد:  تحقيق(   هي393:  ت )  الفارابي

 م.1987 -  هي 1407  4ط

 حسن  بن خان صديق محمد الطيب أبو  األثر  أهل عقيدة بيان في الثمر قطف •

 الشؤون   وزارة(   هي1307:  ت )  الق ن وجي  البخاري  الحسيني  هللا  لطف  ابن  علي  بن

 .  هي1421 ،1ط  السعودية العربية المملكة -  واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

:  ت )  الجرجاني  الشريف   الزين  علي  بن  محمد  بن  علي   التعريفات  كتاب •

  الكتب   دار   الناشر  بإشراف  العلماء  من  جماعة   وصححه  ضبطه:  المحقق(   هي816

 م.1983-  هي1403  1ط  لبنان– بيروت العلمية

  منظور   ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد    العرب  لسان •

 هي. 1414   3ط  بيروت – صادر دار(  هي711:  ت)  اإلفريقى الرويفعى األنصاري

 عقد  في  المضية  الدرة   لشرح   األثرية   األسرار  وسواطع  البهية  األنوار  لوامع •

:  ت )  الحنبلي  السفاريني  سالم  بن  أحمد  بن  محمد  العون  أبو  الدين،  شمس   ضيةالمر  الفرقة

 م. 1982 -  هي 1402 -  2ط   دمشق – ومكتبتها الخافقين مؤسسة(  هي1188

 صوتية  دروس   العقل  العلي  الكريم  عبد  بن  ناصر   السنة  أهل  أصول  مجمل •

 اإلسالمية.  الشبكة موقع بتفريغها قام

  الصحابة   عن  المعترضين  شبهات  دفع  في   الصحابة   عن  الدفاع  في  اإلصابة •

باحث  حسن  أكرم   المؤمنين  وأمهات  والتابعين تََبة   األديان  مقارنة  في  مرسي    َزي ن    َمك 

ينَ  ي ة    العَاب د  س اَلم  يَنة  ش   1   اإل   َرة  ال َمد  َنو  ي ة    -   الم  َماَرات    أََمامَ   -   الثاََلث ينَي  نَاص  قَاف    ع     األَو 

 . 1ط

 م.1939  -   هي1,1400ط  ،  الشريدوي  لمحمد:  اإلسالمية  العقيدة  لدراسة   مدخل •

  عليه   هللا   صلى   هللا  رسول  إلى  العدل   عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند •

  محمد :  المحقق(   هي261:  ت)   النيسابوري   القشيري  الحسن  أبو   الحجاج  بن  مسلم   وسلم

 بيروت.  – العربي التراث إحياء دار   الباقي عبد فؤاد
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 علي  بن أحمد بن حافظ  األصول علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج •

   الدمام  –  القيم  ابن   دار   عمر  أبو  محمود  بن  عمر:    المحقق (   هي1377:    ت)   الحكمي

 م. 1990 -  هي 1410 ، 1ط

 دار   المنعم  عبد  الرحمن  عبد  محمود    الفقهية   واأللفاظ  المصطلحات  معجم •

 الفضيلة. 

 الحسين  أبو  الرازي،  القزويني   زكرياء  بن  فارس  بن   أحمد   اللغة  مقاييس  معجم •

 م.1979 -  هي1399  الفكر دار  هارون محمد  السالم عبد: المحقق (  هي395: ت )

 صقر،  أحمد  السيد:  المحقق  البيهقي،  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو   الشافعي  مناقب •

 م. 1970 -  هي 1390 ،1ط القاهرة، التراث، دار مكتبة

  بن   هالل  بن   حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  هللا  عبد  أبو   حنبل  بن  أحمد  اإلمام  مسند •

 عبد  د:  إشراف    وآخرون  مرشد،  عادل  -  األرنؤوط  شعيب(   هي241:  ت)  الشيباني  أسد

 . م 2001 -  هي 1421 ،1ط   الرسالة مؤسسة   التركي المحسن عبد بن هللا

  - العلمية الكتب دار  ط   الجوزي ابن لشمام  واألمم الملوك تارير في المنتظم •

 عطا.  القادر عبد ومصطفى محمد: ت بيروت،

  3ط  ،  الرياض  –  الراية  دار  ،  األثري  الحميد  لعبد:  السلف   عقيدة  في  الوجيز •

 هي. 1428 

  الجعفي  البخاري  عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد   المختصر  الصحيح  الجامع •

 . 1987 – 1407 ،3ط    بيروت – اليمامة كثير، ابن دار

 بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  أبو   الصحابة   تمييز  في  اإلصابة •

   معوض  محمد  وعلى   الموجود  عبد  أحمد  عادل:  تحقيق(   هي852:  ت )  العسقالني  حجر

 هي.  1415  -    1ط  بيروت – العلمية الكتب دار

 صوتية  دروس   حطيبة  أحمد  الطبيب  الشير   التوحيد  كتاب  شرح  المجيد  فتح •

 اإلسالمية.  الشبكة موقع بتفريغها قام

  شمس  سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد  العالمين رب عن الموقعين إعالم •

  العلمية   الكتب  دار   إبراهيم  السالم  عبد  محمد :  تحقيق(   هي751:  ت)   الجوزية   قيم  ابن  الدين

 م.1991 -  هي1411 ،1ط   ييروت –

 يزيد  بن  جرير   بن  محمد    القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع     الطبري   تفسير •

 بن  هللا عبد الدكتور: تحقيق (  هي310: ت )  الطبري  جعفر أبو اآلملي، غالب بن كثير بن

  هجر   بدار  اإلسالمية  والدراسات   البحوث   مركز  مع   بالتعاون   التركي  المحسن  عبد

  ، 1ط   واإلعالن  والتوزيع  والنشر   للطباعة   هجر  دار   يمامة  حسن  السند  عبد  الدكتور

 م. 2001 -  هي 1422

(  هي370:  ت)   منصور  أبو  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  محمد   اللغة  تهذيب •

 م. 2001 ، 1ط  بيروت – العربي التراث إحياء دار  مرعب عوض محمد: المحقق

 االتباع  في  بحث  المتحول  و  الثابت  األصول  األول  الجزء  المتحول  و  الثابت •

 م. 1994  7ط  لبنان بيروت  الساقي دار  الثابت  ادونيس  العرب عند واإلبداع
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  غالب   بن  كثير  بن  يزيد  بن  جرير  بن  محمد   القرآن  تأويل  في  البيان  جامع •

   الرسالة   مؤسسة   شاكر  محمد   أحمد:  المحقق (   هي310:  ت)   الطبري   جعفر  أبو  اآلملي،

 م.  2000 -  هي 1420 ،1ط

 وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  الجامع •

   الجعفي   البخاري  عبدهللا  أبو  إسماعيل  بن  محمد   البخاري  صحيح     وأيامه  وسننه

  بإضافة   السلطانية  عن  مصورة)  النجاة  طوق  دار.  الناصر  ناصر  بن  زهير  محمد:  المحقق

 هي. 1422 ،1ط(   الباقي  عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم

 أحمد   للشير  البهية   الخريدة  شرخ  وبالهامش  البهية  الخريدة  شرح  على   حاشية •

 م.1947  الحلبي طبعة    الصاوي أحمد  للدريدري

 رسائل واطاريح:  

"   نموذجا  المسلسالت من مختارة عينة" العالمية نتفليكس شبكة على الجنسية المثلية - 1

  الرسالة   هذه  قدمت   الرجبي  محمود  الدكتور:  إشراف    حمدان محمود  لطفي  ديمة:  إعداد

  واإلعالم  الصحافة قسم  اإلعالم في الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماال

 .2021 حزيران،  األوسط   الشرق جامعة  اإلعالم كلية

 المواقع االلكترونية: 

49. http://www.qatarshares.com/vb/showthread  .األسهم  شبكة 

 . القطرية

50.    https://ahlmasrnews.com/news/egypt-news/12909368. 

51. https://al-ain.com/article/ibrahim-issa-statements-al-mira    . 

52. https://ar.wikipedia.org/wiki . 

53. https://arabi21.com/story/811571   

54. https://ejaaba.com . 

55. https://fath-news.com/ar/news/82358إلبراهيم  األسود   السجل  

 . عيسى

56. https://lite.almasryalyoum.com/lists/42074 / 

57. https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails  أخبار  بوابة 

 . اليوم

58. m.com/news/newdetails/3266971/1https://m.akhbarelyo. 

59. https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2021/11/7 

60. https://www.ahl-

alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=2715   . 

61. s://www.alhurra.com/varieties/2022/02/20http/ . 

62. https://www.almasryalyoum.com/news/details/48892  . 

63. https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_articl

eالراصد . 

64. https://www.antishubohat.net/2012/10/11/darb-ne3al /  قناة 

 . الشبهات كافحم

65.  https://www.dailymotion.com/video/xy0xm  . 

66.    https://www.elwatannews.com/news/detai . 

67.    https://www.masress.com/akidaty/1408050600 . 

https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3266971/1
https://www.alhurra.com/varieties/2022/02/20/
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68. https://www.youtube.com/watch?v=8d0psUk_Apg . 

69. https://www.youtube.com/watch?v=KNll404kaOw . 

70.    https://www.youtube.com/watch?v=oHjHuVKXNx4. 

71. https://www.youtube.com/watch?v=uRRlbOlPCEA  . 

 . http://www.dorar.net/enc/mazahib/266  السنية الدرر .72

 . https://www.raialyoum.com  اغبارية لطيفة  اليوم رآي .73

   والناس  القاهرة .74

https://www.youtube.com/watch?v=JTHIYylTnb0  . 

  فادي    عيسى  إبراهيم  - 13-   عصرنا  في  والضالل  الفتنة  دعاة  من  بعنوان  مقالة .75

  فلسطيني  كاتب  – قراقرة 

https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7

601 . 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8d0psUk_Apg
http://www.dorar.net/enc/mazahib/266
https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7601
https://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=7601
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اجملتمعات اإلسالمية " ابن  بواكري اإلحلاد فى

 الراوندى امنوذجَا"
 الدكتور/ عبد العليم محمود عبد النعيم يوسف 

 مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية بقنا 

 جامعة األزهر 

 abdelaleemmahmoud459@yahoo.coالبريد اإللكتروني:                  
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 المقــدمـة 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ، ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات 

أعملنا ، من يهده هللا فهو المهتد ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال اله إال هللا وحده  

عبد الحمد وهو علي كل شيء قدير ، وأشهد أن محمداً  الملك وله  له   ، له  ه ال شريك 

ونَ ورسوله ،"   ل م  س  ت م  م  وت ن  إ ال  َوأَن  َ َحق  ت قَات ه  َواَل تَم  يَن آَمن وا ات ق وا َّللا  يَا  ( "  1" )  يَا أَيَُّها ال ذ 

َجَها َوَب  ن َها َزو  دَةٍ َوَخلََق م  ن  نَف ٍس َواح  ي َخلَقَك م  م  ن ه َما أَيَُّها يَا أَيَُّها الن اس  ات ق وا َرب ك م  ال ذ  ث  م 

َ َكاَن َعلَي ك م  رَ  َحاَم ُۚ إ ن  َّللا  َر  ي تََساَءل وَن ب ه  َواأل  َ ال ذ  َجااًل َكث يًرا َون َساًء ُۚ َوات ق وا َّللا    2" ) ق يبًار 

ل ح  لَك م   ( " يداً* ي ص  الً َسد  َ َوق ول وا  قَو  يَن آَمن وا  ات ق وا  َّللا  َمالَك م  َويَغ ف ر  لَك م  ذ ن وبَك م  يا أَيَُّها ال ذ  أَع 

 ً يما زاً َعظ  َ َوَرس ولَه  فَقَد  فَاَز فَو  ع  َّللا   (   3")َوَمن ي ط 

 أما بعد                                                           

 ظهر اإللحاد منذ وقت مبكر في مختلف الحضارات القديمة، ولكنه أخذ بالتبلور كاتجاه 

الميالد، حيث اعتنق  اليونانية في القرن الخامس قبل  الفلسفة  بدايات ظهور  فلسفى مع 

مليئة  بيئة  وهى  فيها،  نشأوا  التى  للبيئة  نتيجة  اإللحادي  للفكر  الفالسفة  من  مجموعة 

الال   والتصورات  واألساطير  بالخرافات  حافلة  كانت  والتي  الشعبية،  الوثنية  باألديان 

مما اوجد رد فعل عكسي وهو اإللحاد ،ولما جاء اإلسالم كانت معقولة عن األلوهية،  

القبائل  من  كثير  عند  األصنام  عبادة  في  تتمثل  لشلحاد،  متعددة  وصوراً  انماطاً  هناك 

العربية باإلضافة الى عبادة بعض مظاهر الطبيعة األخرى مثل الشمس والقمر والكواكب  

 َ على اإللحاد بمختلف صوره واشكاله،    األخرى ،ونتيجة لذلك شن اإلسالم حرباَ ضروسا

نهج القرآن الكريم نهجا فريدا في  ودعا الناس الى اإلقرار بالعبودية هلل الواحد، ولقد    

قصد    ،تمثل في تنويعه أساليب الخطاب والمحاججة والمناقشة لهم  ،رده على المالحدة

للبا   تفنيد مزاعمهم   ،  حث عن الحقيقةوشبهاتهم، والرد عليها ردا قويا واضحا ظاهرا 

، واستطاع اإلسالم  ظهورا يدفعه إلى االقتناع دفعا، وال يبقي للمالحدة حجة وال سندا  

خالل فترة وجيزة ان يطهر العقول من اوهام اإللحاد، ويعيد الناس الى جادة الصواب،  

الحكم   فترة  وجل  الراشدين  الخلفاء  وفترة  النبوي  العهد  فترة  طوال  هكذا  األمر  وظل 

والتابعين األموي الصحابة  واقوال  المطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  كان  حيث   ،

المرجعية األولي التى يرجع اليها الناس فيما يطرأ عليهم من أمور ، فلما نشطت حركة  

الترجمة في العصر العباسي األول، وترجمت كتب الفلسفة والمنطق من اليونانية الى 

هم من اصحاب الديانات األخرى، باإلضافة الى اعتماد العربية ،واختلط المسلمون بغير
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العباسيين على غير المسلمين من فرس وغيرهم في تدبير امور الدولة ،مع األخذ في  

االعتبار كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه " تارير اإللحاد" "ان الروح  

ت تستنفد كل قواها وامكانيتها  العربية خالل القرنين الثالث والرابع الهجري كانت قد بدأ 

الدينية الخصبة التى كانت لها من قبل، فكان ال مناص لها بعد كل هذا ان تنحدر من تلك  

 (  4القمة وتستفرغ امكانياتها الدينية حتى تغيض عنها موارد التدين جملة " )

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييي  

 1( سورة النساء ايه 2)                                  102( سورة آل عمران آية  1)

وهذه خطبة الحاجة التي كان رسول هللا " صلي هللا    71:    70( اآليتان من سورة األحزاب    3)

سلم "  يصدر بها معظم خطبه، ويفتتح بها      معظم أحاديثه ، أخرجها بهذا اللفظ النسائي  عليه و

طي مكتب    89صي    6في سننه الصغرى ، كتاب النكاح ، باب ما يستحب من الكالم عند النكاح جي  

م ، وللحديث شاهد عند مسلم في    1986هي /  1406المطبوعات اإلسالمية / حلب / ط الثانية  

ط دار الفجر للتراث     380صي    3لجمعة ، باب تخفيف الصالة والخطبة / صحيح مسلم جي  كتاب ا

 م.1986هي / 1420ط األولي  /

بدوي ،ص    4) الرحمن  عبد   ، في اإلسالم  اإللحاد  تارير  والنشر   8( من  للطبع  دار سينا  ،ط 

 م. 1995،مصر، 

 

 

في المجتمعات اإلسالمية  وكانت النتيجة المنطقية لكل ما سبق ان يظهر تيار فكرى جديد  

الى    أخطر يعد من   يهدف  الذي  اإللحادي،  التيار  اإلسالم وهو  التوجيهية في  النزعات 

الشخصيات التى لعبت   أبرز  الراوندى منويعد ابن    الدين،زعزعة العقيدة وهدم ثوابت  

دوراَ بارزا في الدعوة الى هذا التيار اإللحادي الجديد نظراَ لما عرف عنه من جرأته 

لم   وعال، حتىوانكاره للخالق جل    للنبوة، بلالشديدة في التشكيك بعقائد اإلسالم وانكاره  

   اإلسالمي.يبق شك في الحاده وردته في التكييف الفقهي 

   الدراسة:أهمية 

   التالية:تظهر أهمية هذه الدراسة من خالل النقاط 

للحق  أوالً: والتحريف  والتغيير  التزييف  محاوالت  على  عليها  الوقوف  اتكأ  التى  ائق 

 المالحدة وكهنة األفكار المصنوعة من أجل إفساد الدين الحق. 

وتلك الموجات اإللحادية   بين اإللحاد قديماً  التى تربط  ثانياً: الوقوف على مدى الصلة 

 المعاصرة. التى تضرب مجتمعاتنا اإلسالمية 

ية والقضاء علي دعاتها من  ثالثا إبراز دور العلماء المسلمين في التصدي لألفكار اإللحاد

 أجل الحفاظ علي سالمة العقيدة اإلسالمية.
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   الدراسة:اشكالية 

تتمثل   معالجتها  الدراسة في  تسعى هذه  التى  القاءاإلشكالية  الجذور    في:  الضوء على 

التاريخية لشلحاد في المجتمعات اإلسالمية قديماً وكذلك القاء الضوء على واحد من أهم  

 دعاة اإللحاد قديماً وهو " ابن الراوندى" . 

 خطة البحث :  

 وخاتمه .  مقدمه ومبحثينيأتي هذا البحث في 

ي للكتابة فيه وخطة  أما المقدمة: فتشتمل على أهمية الموضوع وأهم األسباب التي دعتن 

 هذه الدراسة . 

 المبحث األول : مفهوم اإللحاد وانماطه في المجتمعات اإلسالمية قديما وفيه مطلبين:

 المطلب األول :مفهوم اإللحاد . 

 المطلب الثاني :انماط اإللحاد فى المجتمع اإلسالمي القديم .

 الب : المبحث الثاني :مظاهر اإللحاد في فكر ابن الراوندى وفيه مط

 المطلب األول :التعريف بابن الراوندى . 

 المطلب الثاني :االنحرافات العقائدية فى فكر ابن الراوندى . 

 المطلب الثالث: موقف العلماء المعاصرين البن الراوندى من انحرافاته العقائدية .

 خاتمة وبها أهم النتائج التي توصل اليها البحث.  

 وانماطه في المجتمعات اإلسالمية قديماً. مفهوم اإللحاد  المبحث األول :

 المطلب األول : مفهوم اإللحاد: 

 أوالً : مفهوم اإللحاد فى اللغة: 

وردت معاني كثيرة لكلمة اإللحاد فى المعاجم العربية، واغلبها يدور حول المعنى الذى  

 يدل على الميل عن الشيء وتركه مع العدول عن الطريق المستقيم .

( وقال الزجاج "  1رب " ولحد فى الدين يلحد وألحد مال وعدل " )جاء فى لسان الع

 (  2اإللحاد هو الميل عن القصد " )

وقال ابن فارس " اإللحاد أصل يدل على الميل عن االستقامة يقال: الحد الرجل إذا مال  

 (  3عن الطريق المستقيم " )

ه يقال : لحد السهم إذا  وبهذه المعاني  يكون اإللحاد هو الميل عن الشيء واالبتعاد عن 

 مال عن الهدف وابتعد عنه . 

 ثانياً : مفهوم اإللحاد فى االصطالح :   

لشلحاد فى االصطالح تعريفات كثيرة ومتنوعة تختلف باختالف تصورات الناس  

 واعتقاداتهم  

 أ : المفهوم الفلسفي لالحاد :  
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الفلسفة اليونانية بمعني انكار األلوهية، وبدا هذا واضحاً عند  ورد مفهوم اإللحاد فى

السابقين على سقراط من الفالسفة الماديين او الطبعيين الذين وضعوا الماء او التراب  

 او النار او الهواء مبادئ لألشياء  

 (   4المعجم الفلسفي بأنه " مذهب من ينكرون األلوهية " )  وعرف اإللحاد فى

 (  5وفى موسوعة ال الند عرف اإللحاد بأنه " عقيدة قوامها إنكار وجود هللا " )

 (6وفى معجم اكسفورد " اإللحادية فى ظاهرها تعليم يقر عدم وجود هللا " ) 

 ب ـ مفهوم اإللحاد المعاصر: 

رة عن مجموعة من المفاهيم الخاطئة تعتمد على  يعرف اإللحاد المعاصر بأنه " عبا

 فكرة أن الكون نشأ تلقائياً نتيجة 

ألحداث عشوائية، وأن الحياة ظهرت ذاتياً من المادة، وأن اإلنسان ليس إال جسد مادى  

 يعترف هذا   بالموت، واليفنى ذاتياً  

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 م 2002 1ط  دار صادر بيروت  ط 368ص  1لسان العرب البن منظور ج(  1)

  1( معانى القرآن الكريم واعرابه للزجاج المسمى  المختصر في اعراب القرآن ومعانيه ج  2)

 ط دار    234ص 

 م .1998 1روت ط الكتب العلمية بي        

ط    234ص    5( معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس الرازي تحقيق عبد السالم هارون ج    3)

 هي 1391دار الفكر 

 م.2007 1ط دار قباء الحديثة ط 783( المعجم الفلسفي ،مراد وهبه ص 4)

اندريه الالند ص    5)  ، الفلسفية  ( موسوعة الالند  عويدات  ط  123(  منشورات  دار  ،    1ط 

 م 2011

 م.2013 1ط دار قباء ط 227( ( دليل اكسفورد الفلسفي ،نبيل الحصادى ص  6)

بأنه " مذهب فلسفى يقوم على   1النوع من اإللحاد بوجود هللا مطلقاً") ( وعرف ايضاً 

وعرف أيضاً بأنه " ظاهرة عالمية تدعو   (  2فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الخالق")

 (3الي إيمان الناس بالحياة الدنيا كتيار العلمانية التى تدعو الى الكفر باهلل")

   مفهوم اإللحاد في اإلسالم :  

اإللحاد   مفهوم  وعن  لشلحاد  الفلسفي  المفهوم  عن  اإلسالم  في  اإللحاد  مفهوم  يختلف 

سالم  أعم وأشمل بكثير من مجرد إنكار وجود اإللحاد في اإلوذلك ألن مفهوم    ،المعاصر

هللا عز وجل ،فهو يشمل كل ميل عن أصل اإلسالم أو المعلوم منه بالضرورة أو الثوابت  

الخاصة به ، يقول غيضان السيد علي :" اإللحاد انكار وجود هللا والنبوات وانكار البعث 

أصو من  اصالً  المرء  ينكر  ان  بمعني  الغيبي  العالم  من  وانكار  اعتقاداً  أو  الدين  ل 

( ، وعلى هذا فاذا كان مفهوم اإللحاد في اإلسالم اعم وأشمل  4االعتقادات المألوفة " )

لماذا كان يوصف بعض   يفهم من ذلك  فإنه  الخالق جل وعال،  انكار وجود  من مجرد 

فالسفة المسلمين بأنهم ملحدين رغم اعترافهم بوجود هللا ورغم أنهم يدينون باإلسالم؟   
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ان السبب في ذلك يرجع الى تأثر بعض فالسفة المسلمين بفالسفة الهند او اليونان او 

في   األجسام  لقيام  ،كإنكارهم  والقرآن  الدين  لصريح  المخالفة  بأقوالهم  ،والتأثر  الفرس 

وحياً  ليس  األنبياء  إن وحي  بعضهم  كقول  ،أو  فقط  للروح  يكون  البعث  أن  أو  البعث، 

منهم ، أو قولهم إن هللا يمكن أن يحل في أحد مخلوقاته أو يتحد    حقيقياً وإنما هو عبقرية

به ، الى اخر ذلك من األقوال و األفعال التى يخرج بها عن المعلوم من الدين بالضرورة 

، من أجل هذا كان يوصف بأنه ملحد رغم أنه يعترف بوجود الخالق وال ينكر وجوده  

 ولكنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة. 

 انماط اإللحاد فى المجتمع اإلسالمي القديم: مطلب الثاني : ال

اتخذ اإللحاد فى المجتمعات اإلسالمية قديماً صوراً وأنماطاً متعددة، وان لم يكن قد ظهر  

بصورته الفجة التى ظهر عليها فى مجتمعاتنا المعاصرة، فان اإللحاد قديما كان يتستر  

 التى كان يتستر بها اإللحاد قديماً :خلف مسميات متعددة ، ومن هذه المسميات 

 أ ـ الزندقة :  

اختلف الباحثون حول أصل كلمة زندقة، فمن قائل بان أصلها إغريقي، وقائل بأن أصلها 

ب، وقد كانت تطلق في    آرامي، ولكن الصحيح أن اصل كلمة زندقة " لفظ فارسي معر 

البداية على من يؤمن بكتاب المجوس المقدس )الزندافست(، ثم ما لبثت الكلمة أن شاعت  

منذ العصر العباسي األول، وتوسع في استعمالها على كل إنسان يتشكك في الدين، أو  

يتجرأ على المعاصي  يجحد شيئاً مما ورد فيه، أو يتهاون في أداء عباداته أو يهزأ بها، أو  

والمنكرات ويعلن بها، أو يقول بمقالة بعض الكفار، ويؤمن ببعض عقائدهم، وعلى كل  

 (  5")من يتأثر بالفرس في عاداتهم ويسرف في العبث والمجون

اشتهرت الزندقة بمفهومها الواسع في بدايات الدولة العباسية وخاصة من الموالي بجميع  

راء وظهر ذلك صريحاً في الشعر والنثر ،وقد ذكر ابن طبقاتهم من أدباء وشعراء ووز

 النديم جملة من رؤساء الزنادقة فقال:" ومن رؤسائهم المتكلمين الذين يظهرون اإلسالم  

يييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

د/ عمرو شريف ،تقدم د   26هي ص  1435وهم اإللحاد هدية مجلة األزهر لشهر المحرم  (    1)  

 محمد عمارة 

د مانع بن حماد   2) المعاصرة اشراف  الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب  الموسوعة   )

 هي 1420ط دار الندوة  803ص  2الجهنى ج 

ط الرئاسة    6( اإللحاد اسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها ،عبد الرحمن عبد الخالق ص    3)

 هي. 1404العامة إلدارة البحوث ، الرياض 

مولوجي ،دفيد هيوم تمثيال، غيضان السيد على ، المركز اإلسالمي للدراسات  ( اإللحاد االبست  4)

 م 2017لسنة  7ا              العدد  185االستراتيجية ، مجلة  االستغراب ص 

 ط دار الجيل بيروت   12( الزندقة والشعوبية في العصر العباسي األول ،د حسين عطوان ص    5)

 

 ( 1ت ، وأبو شاكر وغيرهم .")ويبطنون الزندقة امثال ابن طالو  
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ويذكر ابن النديم أيضيياً جملة من الشييعراء الذين وصييفوا بالزندقة أمثال بشييار بن برد  

 واسحاق بن خلف.

وقد أهتم الزنادقة فى هذا العصيييير بتأليف الكتب  فى الزندقة عالوة على  ترجمة  كتب  

 المتقدمين  من  الزنادقة 

ثنين وميذاهيب أهلهيا وقيد نقضييييوا كتبياً  فى نصييييرة األ يقول ابن النيديم :" ولهؤالء كتيب 

 (  2صنفها المتكلمون فى ذلك")

وقد كثرت الكتب التى ألفها الزنادقة وانتشيييرت بين العامة فى زمن الخليفة المهدى مما 

( وقيد أظهر الزنيادقة  3حمليه كميا يقول المسييييعودي: "على تتبعهم واإلمعيان فى قتلهم ")

ات مناهضيية للدولة اإلسييالمية كحركة "المقنعية" التى ايضيياً زندقتهم فى صييور حرك

ظهرت فى عهيد المهيدى وحركية "الخرميية" التى ظهرت فى زمن الميأمون ، وكيان 

الهدف من هذه الحركات النيل من اسييتقرار الدولة اإلسييالمية ومحاولة القضيياء عليها، 

هذه الحركات   ولكن هللا وفق خلفاء المسييلمين فى تلك الفترة واسييتطاعوا القضيياء علي

 وإعادة األمن واالستقرار للدولة اإلسالمية.

 ب ـ الباطنية : 

من المسييميات التى تسييتر خلفها اإللحاد قديماً مسييمي الباطنية " والباطنية هم عدة فرق  

سييييموا بيذليك ألنهم ييد عون أن لظواهر القرآن واألحيادييث النبويية بواطن تجرى من 

ها ظواهر فهي مفهومة من العامة الجهال ،غير الظواهر مجري اللب من القشييور ،وألن 

أنهيا عنيد العقالء رموز واشييييارات الى حقيائق خفيية ، ويقولون :من يتقياعيد عقليه عن 

الغوص في الخفياييا والبواطن للقرآن واألحيادييث ويقنع بظواهرهيا كيان تحيت األغالل  

واسيتراح من التى هي تكاليف الشيرع ، ومن ارتقى الي علم الباطن انحط عنه التكاليف 

أعبيائيه ، ومرادهم من ذليك أن ينزعوا من العقيائيد موجيب الظواهر ليقيدروا بيالتحكم 

( ( فالباطنية على هذا نوع من اإللحاد المقنع 4بدعوى الباطل علي ابطال الشيييرائع " )

كان الهدف منه تشويه العقيدة اإلسالمية والنيل منها ، كما كان ورائه هدف سياسي وهو  

ى السييييلطة فى الدولة اإلسييييالمية ، وقد أفرد اإلمام الغزالي فى كتابه "  االسييييتيالء عل

 هذه الدعوة  فضائح الباطنية " فصالً كامالً تحدث فيه عن السبب الباعث لهم على نصب  

وإفاضية هذه البدعة، وقد ذكر الغزالي أن أصيحاب هذه الدعوة ملحدون ال ينتسيبون الى 

ملة اإلسييالم ، وأن دعواهم تقود الى االنسييالل من الدين ، وذكر الغزالي أن اصييحاب  

هذه الدعوة مزيج من المجوس والمزدكيية وشييييرذمة من الثنوية الملحيدين ، وأن هؤالء  
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على العقيدة اإلسييييالمية أو تحريفها وتغيير مفاهيمها  جميعاً اجتمعوا من أجل القضيييياء

الصحيحة ، وذلك عن طريق المكر واالحتيال وتضليل العامة بإيهامهم أن للقرآن ظاهر  

وبياطن ، وان البياطن ال يعلميه إال علمياؤهم ، ثم يبثون بعيد ذليك معتقيداتهم في نفوس  

ن ، ثم يختم الغزالي حديثه  العامة حتى يسيييهل عليهم اسيييتدراجهم الي االنحالل عن الدي 

بأن مقصيدهم من ذلك إنما هو الملك واالسيتيالء والتبسيط في أموال المسيلمين وحرمهم  

 ( .5فهذه هي غاية مقصدهم ومبدأ أمرهم )

 :   ـ المانوية

نبتت فيها بذور اإللحاد في المجتمعات اإلسالمية   تعتبر المانوية هي التربة الخصبة التى

قديماً وخاصييية في العصييير العباسيييي األول ، وذلك ألن الدولة العباسيييية كانت تعتمد  

اعتمياداً كبيراً على الموالي واليذين كيان غيالبيتهم من الفرس ،وهؤالء كيانوا ال يزالون 

د الكامن في نفوسيييهم  يحملون في رؤسيييهم بقايا أفكار فارسيييية ممزوجة بنوع من الحق

والرغبة المتقدة في النيل من العقيدة اإلسييالمية ومحاولة تشييويهها وطمس معالمها، عن 

طريق الترويج ألفكارهم المصييطبغة بالصييبغة الفارسييية، وسيياعدهم على ذلك مسيياحة  

الحرية الفكرية الكبيرة التى منحها العباسيييييون ألصييييحاب الثقافات والديانات األخرى  

لى نوع من صيييراع األفكار واآلراء في المجتمع اإلسيييالمي القديم  نتج عنه ،مما أدي ا

 ظهور بعض الشخصيات اإللحادية أمثال ابن المقفع وابن الراوندي وغيرهم .

ييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييي  

 ط دار المعرفة للطبع والنشر ، بيروت ، لبنان . 473الفهرست البن النديم ص (  1)

 ( المصدر السابق نفس الصفحة .  2)

ط دار الكتب العلمية ، بيروت ،   354ص  4( مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ج 3)

 لبنان . 

  1ط دار الرشاد ط 96والجماعات والمذاهب ، عبد المنعم الحفني ص  ( موسوعة الفرق 4)

 هي 1413

ط دار  20: 18( ( فضائح الباطنية ، ابو حامد الغزالي ، تحقيق عبد الرحمن بدوي ص 5)

 هي 1383الكتب الثقافية،الكويت

 

 \ 

 المبحث الثاني : مظاهر اإللحاد في فكر ابن الراوندن.    

 عريف بابن الراوندن:  المطلب األول : الت     

هو أبو الحسن أحمد بن يحيي بن محمد بن اسحاق الراوندى ، قيل    أــــــ نسبه ومولده :

أنه ينسييب الي "ريوند" أحدى قرى قاشييان بناحية أصييبهان فتكون نسييبته" ريوندي " ، 

وقيل ينسيب الي "راوند " من قري مرو الروذ في خراسيان فتكون نسيبته " الراوندي "  
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هييي  في مدينة البصرة وقيل ان عائلته من   212شائع ،ولد ابن الراوندي سنة  وهذا هو ال

 ( 1أصل يهودي هاجرت الي البصرة وسكنت حي الخراسانية. )

 ب ـ شيوخه :

درس ابن الراوندي مبادئ العربية علي كبار علماء اللغة في عصييره فقد درس علي يد 

ر مصيينفات المبرد ، يقول ياقوت  ابي العباس المبرد كتاب المقتضييب في النحو وهو أكب 

الحموي :" ويزعمون أن سيييبب عدم انتفاع المبرد بكتابه أن ابن الراوندي الزنديق أخذ  

(  2هذا الكتاب عن المبرد وتناوله الناس عنه فكأنما عاد اليه شييؤمه فال يكاد ينتفع به " )

هشييييام بن  ، ودرس ميذهيب االعتزال علي أبي الهزييل العالف وابراهيم النظيام ،والزم

الحكم ، يقول ابن المرتضييييي في كتيابيه طبقيات المعتزلية وهو يتحيدث عن اعالم الطبقية  

الثيامنية من طبقيات المعتزلية :" وكيان ابن الراونيدي المخيذول من أعالم هيذه الطبقية ثم 

 ( .3جري منه ما جري وانسلر من الدين وأظهر اإللحاد ")

حاده فمن اشييهرهم ابو عيسييي الوراق  وأما عن شيييوخه الذين كان لهم اثر واضييح في ال

يقول بيأزليية المبيدأين النور  اليذي كيان معتزليياً وطردتيه المعتزلية ألنيه كيان ميانويياً 

والظلمة، ومن شيييوخه أيضيياً الذين اتهموا باإللحاد ابن طالوت وأبو شيياكر ونعمان ابن 

زمن بني  أبي العوجاء ،وهؤالء صينفهم ابن النديم في الفهرسيت من رؤسياء المانوية في

 العباس. 

   ـ مؤلفاته :

العديد من الكتب، ولكن معظم الكتب التي ألفها قد ضيييياعت وما بقي   ألف ابن الراوندي

منها ال يكاد يكون له وجوداً مسيييتقالً بذاته، وإنما ذكر ضيييمناً في مؤلفات العلماء الذين 

 قاموا بالرد علي ابن الراوندي ومن هذه الكتب:

ام بالرد يييييي كتاب فضيائح  المعتزلة وهذا الكتاب ذكره الخياط في كتاب االنتصيار وق 1

 عليه.

 ي كتاب الدامغ ذكره ابن الجوزي في كتاب المنتظم في تارير األمم.2

علي النبوة واألنبياء ومعظم ما  ييييي كتاب الزمرد وهو كتاب تجاسير فيه ابن الراوندي 3

ورد في هيذا الكتياب ميذكور في كتياب المجيالس المؤييديية "لهبية هللا بن أبي عمران 

 الشيرازي" داعي الدعاة في عهد المستنصر باهلل الفاطمي.

ييييييييي مجموعة أخري من الكتيب ذكرها معظم الذين أرخوا البن الراوندي مثيل كتياب  4

فعيل الطبيائع ، التعيدييل والتجويز، الفرييد وغيرهيا من  التياج ، نعيت الحكمية ، القضييييييب،

 الكتب التي اندثرت ولم يبقي منها إال شذرات .
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 د ـ وفاته: 

هناك خالف كبير بين المؤرخين حول تحديد السييينة التي مات فيها ابن الراوندي ، وقد  

 نقل صيياحب كتاب معاهد التنصيييص جملة هذه الخالفات فقال: " ذكر أبو علي الجبائي

أن السييلطان طلب ابن الراوندي وأبا عيسييي الوراق فأما أبو عيسييي فحبس حتى مات  

،وأميا ابن الراونيدي فهرب الي ابن الوي الهروي ووضييييع ليه كتياب اليدامغ في الطعن  

علي النبي عليه السيييالم ثم لم يلبث إال أياماً قليلة حتي مرض ومات وله سيييت وثالثون 

نية خمس واربعين وميائتين ،وقييل ميات ببغيداد سيييينية، وذكر ابن خلكيان انيه ميات في سيييي

وعمره أربعون سييينة ، ويقال انه عاش حتي بلغ أكثر من ثمانين سييينة وفى رواية البن 

 (  4النجار أنه مات سنة ثمان وتسعين ومائتين .")

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييي  

ص    1( ينظر ترجمة ابن الراوندي في وفيات األعيان البن خلكان ،تحقيق إحسان عباس ج  1)  

ط دار صادر بيروت ، وينظر معاهد التنصيص علي شواهد التلخيص ، عبد الرحيم بن أحمد   94

هي ، 1367ط عالم الكتب ،بيروت  155ص  1حميد جالعباسي ،تحقيق محمد محيي الدين عبد ال

وينظر المنتظم في تارير األمم والملوك البن الجوزي ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفي  

 هي.1412،  1ط دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ط  108ص  13عبد القادر عطا ج

ط دار الطليعة الجديدة    168ص  ( الزندقة والزنادقة تارير وفكر ،محمد عبد الحميد الحمد    2)

 م.1999،  1،دمشق ،ط 

ديفلد ص  3) تحقيق سوسنة  المرتضي،  بن يحيي بن  ،أحمد  المعتزلة  المطبعة    92( طبقات  ط 

 م  1961الكاثوليكية،بيروت

 .  158( معاهد التنصيص ص  4)

 

 هــ ــ مراحل التحول الفكري عند ابن الراوندن : 

نا أنه مر بمراحل فكرية متعددة، مما جعل ابا العباس  لو تتبعنا حياة ابن الراوندي لوجد

الطبري يقول عنه :" كان ابن الراوندي ال يستقر على مذهب وال يثبت علي حال ."  

(1   ) 

ومعظم الذين أرخوا البن الراوندي يرون أنه لم يكن ملحداً في بداية حياته، ولذا نري  

بالكالم ،وال اعرف بدقيقه وجليله ،   البلخي يقول عنه : " ولم يكن في نظرائه أحذق منه

 (    2وكان حسن السيرة جميل المذهب كثير الحياء")

 (.   3ويقول عنه ابن خلكان :"وكان من فضالء عصرة ")

ويبدأ المسار الفكري البن الراوندي باعتناقه مذهب المعتزلة والدرس علي شيوخها ،   

ر الي أن ابن الراوندي تعلم علي وهذا ما أشار اليه الخياط في كتاب االنتصار وهو يشي 
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يد شيوخ المعتزلة ، يقول الخياط: " وأنه كان زماناً تابعاً من اتباعهم ي يعني المعتزلة ي 

 (.  4وحدثاً من أحداثهم ، يختلف الي مجالسهم ويتعلم من أشياخهم. ")

 ويذكره ابن المرتضي في الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة .  

ه وبين المعتزلة فيترك االعتزال ويتجه الى التشيع ، لتبدأ مرحلة  ثم تحدث جفوة بين  

فكرية أخري البن الراوندي، وفي هذه المرحلة يهاجم فيها ابن الراوندي المعتزلة، 

ويؤلف كتابه "فضائح المعتزلة" ويضع كتاب" اإلمامة" لنصرة الشيعة. يقول الخياط  

ة ونصرة الشيعة: " لقد وجدت كثيراً وهو ينقل رأي ابن الراوندي في مهاجمة المعتزل

من المعتزلة يستطيلون على جملة  الشيعة ويتسلقون على ابطال حقهم لوصف مقاالت  

( ويقول في موضع آخر وهو ينقل رأي  5لغالتهم ليست من التشيع الذي بانوا به " )

لة  ابن الراوندي :" ولوال أن كثيراً من الشيعة ينفرون عن الكالم ، ومن مخاطبة أه

لوجدوا في مقاالت المعتزلة من فاحش الخطأ وعظيم الكفر ما يربي قليلة على عظيم  

 ( . 6كفر اليهود والنصارى")

ثم تأتي مرحلة اخري من مراحل التحول الفكري عند ابن الراوندي وهي مرحلة   

االلحاد ، وقد تأثر فكريا في هذه المرحلة بشيخه واستاذه "ابي عيسى الوراق" حتى أن  

ياط جعل سبب خروجه علي المعتزلة وتأليفه الكتب ضدهم إنما هي الرغبة في الثأر  الخ

لشيخة ابي عيسي الوراق والذي كان معتزلياً وطرده المعتزلة بسبب افكاره اإللحادية  

يقول الخياط :" وانما أردت بشتمك المعتزلة ووضعك الكتب عليهم طلباً بثأر استاذيك  

 ( . 7الملحدين ") واشياخك وسلفك سلف السوء من

فيقول:" واختلفوا في سبب   ويذكر ابن المرتضي في طبقاته سبب الحاد ابن الراوندي

الحاده فقيل لفاقة لحقته ، وقيل تمني رياسة ما نالها فارتد والحد ،فكان يضع الكتب 

لشلحاد، وصنف لليهود والنصارى والثنوية وأهل التعطيل ،وصنف كتاب اإلمامة  

 ( . 8للرافضة ")

داً علي  " وذكر أبو العباس الطبري أن ابن الراوندي صنف لليهود كتاب البصيرة ر

اإلسالم ألربعمائة درهم أخذها فيما بلغني من يهود سامراء ،فلما قبض المال رام  

 (   9نقضها حتى أعطوه مائة أخري فأمسك عن النقض")

تلك هي أهم المراحل الفكرية التى مر بها ابن الراوندي والتي اتضح من خاللها أن 

لى حال وال ينتظم على مذهب  حياته قد شهدت تحوالت مذهبية كبيرة جعلته ال يستقر ع

 . 
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ييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييي  

 158( معاهد التنصيص ص 1) 

 155( المرجع السابق ص  2)

 1،ج 49ن خلكان ص( وفيات األعيان الب 3)

ط   1( االنتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ،ابو الحسين الخياط ، تحقيق د نيبرج ص    4)

 مطبعة دار الكتب المصرية   

 م.   1925هي ،  1344بالقاهرة        

   3االنتصار للخياط ص (  5)

  4المرجع السابق ص (  6)

 97( المرجع السابق ص  7)

 92المعتزلة البن المرتضي ص ( طبقات  8)

  155( معاهد التنصيص ص  9)
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 االنحرافات العقائدية فى فكر ابن الراوندن.  المطلب الثاني :

 أوالً : تصور ابن الراوندي للذات اإللهية: 

اذا كان ابن الراوندي ال ينكر وجود هللا صراحة كما يفعل مالحدة العصر الحديث، إال  

تقل فظاعة عن انكار الوجود اإللهي، فابن الراوندي قد وصف هللا  أنه قد أتي بأقوال ال 

سبحانه وتعالي بأقبح األوصاف التي ينفر منها البشر فكيف باهلل سبحانه وتعالي ، وقد  

وضع ابن الراوندي فى تصوره للذات اإللهية كتباً تقطر كفراً والحاداً ومن هذه الكتب 

 كتاب 

ل فيه علي الذات اإللهية فوصف هللا سبحانه وتعالي  " التعديل والتجوير" والذي تطاو

بأنه ليس حكيماً، ووصفه بالسفه وأنه غير عالم بمقادير األمور ،يقول الخياط: " وله  

كتاب يعرف بالتعديل والتجوير زعم فيه أن من أمرض عبيده وأسقمهم فليس بحكيم 

تالهم ،وكذلك ليس بحكيم فيما فعل ،وال ناظر لهم ،وال رحيم بهم ، كذلك من افقرهم واب 

من أمر بطاعته من يعلم أنه ليس يطيعه ،وان من خلد من كفر به وعصاه فى النار  

 (  1طول األبد سفيه غير حكيم وال عالم بمقادير األمور ")

من القائلين بقدم العالم ،وأن العالم مساو هلل فى قدمه وبالتالي فال  ويعد ابن الراوندي

يكون هللا خالقاً للعالم علي الحقيقة الن شرط الخلق ان يتقدم الخالق علي المخلوق زماناً 

ورتبة ،يقول الجبائي :" قرأت كتب الملحد السفيه فلم أجد فيها إال السفه والكذب ،وقد  

(  ويقول الخياط: "وله كتاب يعرف بالتاج 2م ونفي الصانع ")وضع كتاباً فى قدم العال

أبطل فيه حدث األجسام ،وزعم ان العالم بما فيه شمسه وقمره وجميع نجومه قديم لم 

يزل ال صانع له وال مدبر وال محدث ،ومن اثبت للعالم خالقاً قديماً فقد أحال وناقض  

اً وكفراً كانت له أيضاً اشعاراً تفوح  ( ،وكما كان البن الراوندي كتباً تقطر الحاد3")

 منها رائحة اإللحاد ومنها قوله : 

 قسمت بين الوري معيشتهم                قسمت سكران بي ن الغلط 

 لو قسم الرزق هكذا رجل                  قلنا له قد جننت فاستعط  

 ومن أشعاره التي يسخر فيها من تدبير هللا للعالم قوله : 

 محن الزمان كثيرة ال تنقضي              وسروره يأتيك كاألعياد  

 (    4ملك األكارم فاسترق رقابهم               وتراه رقاً في يد األوغاد  )

وكما عبر ابن الراوندي عن سخطه وتذمره وسخريته بالذات اإللهية شعراً كذلك كانت 

عاصرة سخر فيها من الذات اإللهية  له حكايات كثيرة أشبه بالصور الكاريكاتيرية الم

،وكان يضعها حتي يتندر بها الناس في األسواق ويتناولها العامة فى مجالسهم وعن 
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هذه الحكايات يقول ابن كثير :" وقد اسندت اليه حكايات من المسخرة واالستهتار 

والكفر، منها ما هو مفتعل عليه ،ومنها ما هو صحيح عنه ، وهذ كثير فيمن يدعي  

سالم وهو منافق، يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه وهؤالء ممن قال هللا فيهم "  اإل

أَب اّلِل   َوآيَات ه  َوَرس ول ه  ك نت م   َولَئ ن  َسأَل تَه م  لَيَق ول ن  إ ن َما ك ن ا َنخ وض  َونَل عَب  ق ل  

ئ ونَ  ز  تَه  ت م  بَع دَ إ يَمان   * تَس  وا قَد  َكفَر  ر  ( وقد ذكر صاحب كتاب زهر 1"*) ك م  ال تَع تَذ 

الربيع بعضاً من هذه الحكايات التي كان الناس يتندرون بها ومنها " ان ابن الراوندي 

وقف عند رجل يبيع الباقالء، فنظر الي رجل غني فى المال اشتري منه باقالء فاكل  

لتقط لبها ورمي قشرها ومضي من غير حمد هلل ،وال شكر ، فأتي رجل فقير فكان ي 

القشور ويأكلها حامداً هلل وشاكراً له ، فقرب اليه ابن الراوندي وصفعه صفعة قوية ،  

وقال : ما تجرأ هللا علينا معاشر المساكين إال منك ومن أمثالك ،اذا علم منكم الشكر 

 (   6علي أكل القشور")

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. 2( االنتصار والرد علي ابن الراوندي الملحد للخياط  ص  1)

 .111( المنتظم فى تارير األمم ص 2)

 2( االنتصار ص  3)

 222ص ، 220، 1لعربية الحديثة،  عبد األمير األعسم  ج ( ابن الراوندي فى المراجع ا4)

واالبيات مذكورة تحت بحث بعنوان الشعر المنسوب البن الراوندي د /عبد االمير االعسم  

 م.1975،مجلة كلية اصول الدين ببغداد المجلد االول 

 66: 65* اآليات من سورة التوبة 

ط مكتبة المعارف بيروت   113ص  11كثير ج ( ( البداية والنهاية ألبي الفداء الحافظ ابن5)

 هي.1412

،   1ط مؤسسة البالغ للطبع والنشر ط 68زهر الربيع ،السيد نعمة هللا الجزائري ص (  6)

 م. 2000

 

. 

 

فقال :" والعجب ان   وقد عاب ابن الوردي علي من يضحكون من حكايات ابن الراوندي

العوام يضحكون ألقواله ويغفلون عن كونه سب النبي عليه السالم في مصنفاته فى عدة 

 (   1مواضع " )

 :  ثانياً : موقف ابن الراوندي من النبوة 

التى المسائل  أكثر  النبوة من  قديماً،    تعتبر مسألة  اإللحاديون  اهتمام  ينصب عليها  كان 

ن عصب  وذلك ألن فكرة النبوة كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي: " هي التي تكو 
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الدين وجوهره ،وهذا يفسر السر فى أن أغلب الملحدين العرب قد اتجهوا جميعاً الي فكرة 

الروح تعرفه  الذي  الوحيد  الطريق  النبوة هي  أن  باعتبار  الي    النبوة  للوصول  العربية 

األلوهية وبقطع هذ الطريق يكون اإللحاديون قد قطعوا صلة اإلنسان بربه ،فإنكار النبوة  

 ( 2يحمل فى طياته انكار األلوهية ")

يبدأ ابن الراوندي عرض أفكاره ونقضه للنبوة من خالل اعالئه لشأن العقل ،والتغني 

ليشير من طرف خفي الي أنه اذا كان  بسموه ورفعته، ويسرد ذلك على لسان البراهمة  

للعقل هذه المنزلة السامية والتي من خاللها نعرف حسن األشياء وقبحها  فال حاجة بنا 

الى األنبياء ،يقول ابن الراوندي :" إن البراهمة يقولون :أنه قد ثبت عندنا وعند خصومنا 

ونعمه ،ومن أجله صح  أن العقل أعظم نعم هللا علي خلقه ،وأنه هو الذي يعرف به الرب  

األمر والنهي والترغيب والترهيب ،فإن كان الرسول يأتي مؤكداً لما فيه من التحسين 

والتقبيح واإليجاب والحظر،فساقط عنا النظر في حجته واجابة دعوته ،اذ غنينا بما في 

العقل عنه ،واإلرسال علي هذا الوجه خطأ ، وإن كان بخالف ما في العقل من التحسين  

 (    3تقبيح واإلطالق والحظر ،فحينئذ يسقط عنا اإلقرار بنبوته")وال

فابن الراوندي من خالل العرض السابق يري أن ارسال الرسل ال حاجة اليه ،ألن هللا قد  

منح خلقه عقوالً يميزون بها بين الخير والشر، ويفصلون الحق عن الباطل ،وفي هدي  

 العقل ما يغني عن الرسل . 

الطريق العقلي المزعوم يري ابن الراوندي أن كل ما جاء به األنبياء من وسيراً فى هذا 

يقول ابن  المناسك،  تعاليم دينية مناف للعقول كالصالة والغسل والطواف وغيرها من 

الراوندي :" إن الرسول أتي بما كان منافراً للعقول مثل الصالة وغسل الجنابة ورمي  

يسمع وال بيت ال  والطواف حول  ينفعان وال    الحجارة  بين حجرين ال  ،والعدو  يبصر 

يضران ، وهذا كله مما ال يقتضيه عقل ، فما الفرق بين الصفا والمروة إال كالفرق بين 

أبي قبيس وحري، وقوله بعد ذلك إن الرسول شهد للعقل برفعته وجالله ،فلم أتي بما 

 (  4ينافره إن كان صادقاً")

نكر معجزات األنبياء جملة وتفصيالً معلالً ذلك يواصل ابن الراوندي ترهاته العقلية في 

إن   فيقول:"  الكذب  علي  تواطؤا  قد  المعجزات  هذه  رواة  يكون  أن  احتمال  هناك  بان 

المخاريق شتي ، وإن فيها ما يبعد الوصول الي معرفته، ويدق عن المعارف لدقته ،وإن  

 ( 5لكذب")أورد أخبارها بعد ذلك عن شرذمة قليلة يجوز عليها المواطأة في ا

 ثالثاً : موقف ابن الراوندي من القرآن الكريم : 

حاول ابن الراوندي فى العديد من كتبه أن ينال من اعجاز القرآن الكريم وأن يعارضه  

،وبدأ حملة تشكيكه فى إعجاز القرآن بالدعوي بأن القرآن ليس معجزاً للبشر جميعاً، فإذا  
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ال يكون معجزأ للعجم يقول ابن الراوندي:"    كان معجزاً للعرب فإنه بأي حال من األحوال

وهب أن باع فصاحته طال علي العرب ،فما حكمه علي العجم الذين ال يعرفون اللسان  

(ويشكك ابن الراوندي أيضاً فى عدم مقدرة البشر علي    6العربي ،وما حجته عليهم")

 اإلتيان بمثل القرآن الكريم فيقول: 

نبيه لنبوة  احتجوا  المسلمين  إن  علي  "  يقدروا  فلم  به  وتحدي  به  أتي  الذي  بالكتاب  م 

 معارضته ،يقال لهم : غلطتم وغلبة  

ييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييي  

 .170ص( الزندقة والزنادقة   1)

 . 8( تارير اإللحاد ،عبد الرحمن بدوي ص  2)

 .  95( المجالس المؤيدية لمؤيد الدين الشيرازي نقالً عن كتاب تارير اإللحاد ص   3)

 99( المصدر السابق ص  4)

  102( المصدر السابق ص 5)

  104( المرجع السابق ص  6)
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لو أدعي مدع فيمن تقدم من الفالسفة مثل دعواكم في العصبية علي قلوبكم ،اخبرونا   

القرآن، وقال الدليل علي صدق بطليموس واقليدس فيما ادعيا أن صاحب اقليدس جاء  

 (   1فادعي ان الخلق يعجزون عنه، أيكون ذلك مثبت لنبوته ")

نقده للقرآن فيدعي أن بعض العرب لها من الفصاحة أكثر مما    ويواصل ابن الراوندي

إنا  قوله  في  مما  أحسن  شيئاً  بن صيفي  أكثم  في كالم  نجد  إنا   ": فيقول  الكريم  للقرآن 

 (  2أعطيناك الكوثر")

العقل   يقرها  ال  أشياء  القرآن  في  أن  فيزعم  الفكرية  خرافاته  في  الراوندي  ابن  يستمر 

ق بعض اآليات التي يستنبط منها ذلك ،يقول ابن الراوندي "  وتتنافي مع المنطق ،ويسو 

قال في وصف الجنة فيها أنهار من ماء غير آسن ،وانهار من لبن لم يتغير طعمه ، يقول:  

واللبن هو الحليب وال يكاد يشتهيه إال الجائع ، وذكر العسل وال يطلب صرفاً ،والزنجبيل  

يلبس ،وكذلك اإلستبرق الغليظ ،ومن تخايل    وليس من لذيذ األشربة ،والسندس يفرش وال

األكراد   كعروس  صار  والزنجبيل  الحليب  ،ويشرب  الغليظ  هذا  يلبس  الجنة  في  أنه 

 (    3والنبط")

تلك هي أهم المخازي الفكرية التي زعمها ابن الراوندي في معارضته للقرآن الكريم ، 

القرآن الكريم إال أن ابن ورغم كل هذ االنحراف الفكري  في محاولته النيل من إعجاز  

لن  أبداً  أنه  أوتي من فصاحة وبالغة إال  أنه مهما  نفسه  قرارة  في  يعلم  الراوندي كان 

يستطيع أن يصل الي بالغة القرآن الكريم وفصاحته ،والدليل علي ذلك ما ورد أن ابن  

أال تسمع  الراوندي اجتمع هو وأبو علي الجبائي يوماً علي جسر بغداد فقال له: يا أبا علي  

شيئاً من معارضتي للقرآن ونقضي له ،فقال له الجبائي أنا أعلم بمخازي علومك وعلوم 

أهل دهرك ، ولكن احاكمك الي نفسك ،فهل تجد في معارضتك له عذوبة وهشاشة ،  

 (    4ونظماً كنظمه ،وحالوة كحالوته؟ قال ال وهللا ،قال قد كفيتني فانصرف حيث شئت )

 العلماء من االنحرافات العقائدية البن الراوندي : المطلب الثالث : موقف

العلماء المعاصرين له، وكذلك ممن   الكثير من  الراوندي اإللحادية  تصدي ألفكار ابن 

جاء بعده من العلماء ومن رجال الدين ، ويعتبر رجال المعتزلة أصحاب النصيب األكبر 

م وبينهم  بينه  كان  لما  نظراً  الراوندي  ابن  علي  الرد  ابن  في  ،يذكر  كثيرة  خالفات  ن 

الجوزي أن ابا علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي قد نقض خمسة كتب البن الراوندي  

 (   5من بينها كتاب "الزمرد" وكتاب "الدامغ " وكتاب "التاج" )
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س معاصر الجبائي أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط جزءاً كبيراً من   كذلك كر 

قض كتب ابن الراوندي ،فالي جانب  كتاب "االنتصار" وهو رد علي  حياته التأليفية في ن 

كتاب "فضيحة المعتزلة" نقض أيضاً كتاب " القضيب" وكتاب "نعت الحكمة " وكتاب  

 (  6" الفريد" )

ويذكر ابن المرتضي في طبقاته أ   ن أبا بكر محمد بن ابراهيم الزبيري وهو من رجال  

 (   7لراوندى اربعة كتب.)الطبقة الثامنة قد نقض علي ابن ا

ولم تقتصر الردود علي ابن الراوندي من المعتزلة فقط ،بل قام بالرد عليه علماء من 

ابن  علي  الرد  في  مؤلفات  لهم  الشيعة  علماء  ،وحتي  والظاهرية  واألشعرية  الحنابلة 

 الراوندي ، وكذلك بعض الفالسفة واألدباء .

يل الحنبلي وابن الجوزي وابن تيمية في مختلف  فممن قام بالرد عليه من الحنابلة ابن عق

كتبهم ، كما قام بالرد عليه من األشعرية أبو الحسن علي ابن اسماعيل األشعري  ،فقد  

 (   8نقض عليه كتاب التاج  كتاب الصفات والقرآن )

ومن علماء الشيعة الذين قاموا بالرد علي ابن الراوندي "أبو سهل اسماعيل النوبختي"  

 "اإلنسان والرد علي  له كتاب 

ييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 . 111( المنتظم في تارير األمم ص  1)

 . 156يص ص ( معاهد التنص 2)

 . 115( المنتظم في تارير األمم  3)

 . 158( معاهد التنصيص ص  4)

 . 157( المنتظم في تارير األمم ص  5)

 . 192( تارير اإللحاد ص  6)

 . 90( طبقات المعتزلة ص  7)

ط دار الكتب العلمية   114،  113( أبو الحسن األشعري ومؤلفاته ، عبد الواحد جهالني ص  8)

 ان .،بيروت ،لبن

ابن الراوندي " ونقض كتاب "عبث الحكمة" ونقض كتاب "التاج" ونقض كتاب "  

اجتهاد الرأي" ، ومن علماء الشيعة أيضاً الذين قاموا بالرد علي ابن الراوندي "  

الحسن بن موسي النوبختي" له كتاب " النكت علي ابن الراوندي " ويعتبر كتاب " 

بن عمران الشيرازي من افضل كتب الشيعة في    المجالس المؤيدية " لهبة الدين مؤيد

 (   1الرد علي كتاب الزمرد البن الراوندي )

ومن علماء الظاهرية الذين قاموا بالرد علي ابن الراوندي "ابن حزم األندلسي " له  

 (  2كتاب في الرد علي ابن الراوندي يسمي "الترشيد في الرد علي كتاب الفريد " )
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وا بالرد علي ابن الراوندي الفيلسوف الكندي له كتاب يسمي "  ومن الفالسفة الذين قام

( وكذلك الفارابي له كتاب يسمي " الرد علي   3كالم له مع ابن الراوندي في التوحيد ")

 (  4ابن الراوندي في أدب الجدل ")

ومن األدباء المحدثين الذين قاموا بالرد علي ابن الراوندي وخاصة فيما يتعلق 

بمعارضته للقرآن الكريم األديب "مصطفي صادق الرافعي " في كتابه " اعجاز القرآن  

والبالغة النبوية " حيث أفرد في هذا الكتاب جزءاً كبيراً للرد على ابن الراوندي فيما  

 (   5ي على فصاحة القرآن الكريم .)يتعلق باعتراض ابن الراوند

ييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 ييييييييييي  

التاريخية ،ص   ( فالسفة الشيعة ،عبدهللا نعمة، نقالً عن كتاب ابن الراوندي في المراجع 1)

176  . 

،ط مؤسسة   159( سير أعالم النبالء ،شمس الدين الذهبي ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،ص  2)

 م. 1984الرسالة ،بيروت

،ط دار العلم للماليين  56(صفحات من حياة الكندي وفلسفته ، عمر فروخ ،ص  3)

 م.1962،بيروت، 

 . 161( ابن الراوندي في المراجع التاريخية ص  4)

،ط المكتبة   152: 150( إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، مصطفي صادق الرافعي ،ص  5)

 م.2004العصرية ،بيروت

 

 

 

 الخاتمة  

بعد دراسة موضوع البحث دراسة وافية أمكن التوصل الى عدة نتائج وهي كالتالي       

 : 

يي يختلف مفهوم اإللحاد في اإلسالم عن مفهوم اإللحاد الفلسفي والمعاصر ،إذ أن مفهوم   1

 اإللحاد اإلسالمي أعم وأشمل بكثير من             مجرد انكار وجود هللا تعالي.

ي المجتمعات اإلسالمية قديماً أنماطاً وصوراً متعددة وظهر بمسميات  ي اتخذ اإللحاد ف 2

 مختلفة كالزندقة والباطنية والمانوية. 

الديانات   3 بغيرهم من أصحاب  المسلمين  واختالط  اإلسالمية  الفتوحات  لكثرة  كان  يي 

األخرى ،باإلضافة الي مساحة الحرية الفكرية التى منحها العباسيون ألصحاب الثقافات  

 المختلفة أثراً كبيراً في ظهور بعض األفكار اإللحادية في المجتمعات اإلسالمية قديماً. 
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المجتمعات    4 في  اإللحادية  الشخصيات  أشهر  من  الراوندي  ابن  شخصية  تعتبر  يي 

 اإلسالمية قديماً. 

ي كان البي عيسي الوراق أحد شيوخ ابن الراوندي أثر كبير في بلورة الفكر اإللحادي    5

 بن الراوندي .عند ا

يي يعتبر ابن الراوندي أحد دعاة المذهب العقلي ،حيث قد م ابن الراوندي العقل علي    6

 النقل، واعتبر العقل هو المرجعية الوحيدة التي يعرف بها حسن األشياء وقبحها . 

ي تلتقي أفكار ابن الراوندي في نظرية النبوة مع كافة األفكار الغنوصية وافكار عصر   7

النظر عن وجود  التنوي  األمام وتتطور بغض  الي  قدماً  الحياة تمضي  أن  تري  التي  ر، 

 الرسل أو عدم وجودهم. 

امتداد    8 الشيطان  ورجم  والطواف  كالحج  الدينية  الشعائر  أن  الراوندي  ابن  اعتبر  ي 

للعادات الوثنية التي كان العرب يمارسونها في الجاهلية ،وأن هذه الشعائر تتعارض مع 

 نطق. العقل والم

ي اعتبر ابن الراوندي أن القرآن الكريم ال تفرد فيه وال إعجاز ،اذ أنه ليس حجة علي    9

 غير الناطقين بالعربية ،وأنه يمكن محاكاته بل وكتابة نص أحسن منه . 

ي تعتبر األفكار الجريئة التي نادي بها ابن الراوندي ، والتي أحدثت ضجة كبيرة في    10

تي وظفت أقالم كبار العلماء من مختلف التيارات الفكرية عصره ،من أهم األسباب ال

 للتصدي البن الراوندي والرد عليه.  

 

 قائمة المصادر والمراجع 

، ط  دار اآلفاق   يييييي  ابن الراوندي في المراجع العربية الحديثة ، عبد األمير األعسييم1

 م.1978، 1الجديدة ، بيروت ،ط 

يييييييييي  أبو الحسين األشيعري ومؤلفاته ، عبد الواحد جهالني ، ط  دار الكتب العلمية ، 2

 بيروت " بدون " .

يييييييييي  اعجاز القرآن الكريم والبالغة النبوية ، مصيطفي صيادق الرافعي ، ط المكتبة 3

 هي .1424العصرية ، بيروت 

اب هذه الظاهرة وطرق عالجها ، عبد الرحمن عبد الخالق ،ط  اإلدارة  يييي  اإللحاد أسب 4

 هي1404العامة إلدارة البحوث ، الرياض 
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يييييييييي االنتصيار والرد علي ابن الراوندي الملحد ، ابي الحسيين عبد الرحيم بن محمد  5

 هي.1344الخياط ،ط  دار الكتب المصرية ،

بن كثير ، ط  مكتبة المعارف ، بيروت ، يييييييييي  البداية والنهاية ، ابي الفداء إسماعيل  6

 هي .1412

 م.2013،  1يي  دليل اكسفورد الفلسفي ، نبيل الحصادي ، ط  دار قباء ،ط 7

يييي  الزندقة والزنادقة تارير وفكر، محمد عبد الحميد الحمد ، ط  دار الطليعة الجديدة  8  

 م.1999،  1، دمشق ،ط 

اسي األول ، حسين عطوان ، ط  دار الجيل  يييييييييي  الزندقة والشعوبية في العصر العب 9

 بيروت  " بدون تارير " .

 1يييي  زهر الربيع ، السيد نعمة هللا الجزائري ، ط  مؤسسة البالغ للطبع والنشر ، ط  10

 هي .1421، 

يييييييييييي  سينن النسيائي الصيغرى ،ط مكتبة المطبوعات اإلسيالمية ،حلب ،ط الثانية 11

 هي .1406

، شيمس الدين الذهبي، ط  مؤسيسية الرسيالة ، بيروت ،  يييييييييييي  سيير أعالم النبالء12

 م.1984

 هي .1420، 1يي   صحيح مسلم ،ط دار الفجر للتراث ،ط 13

يييي  صفحات من حياة الكندي وفلسفته ، عمر فروخ ، ط  دار العلم للماليين ، بيروت  14

 م.1962

وليكية ، بيروت  يي  طبقات المعتزلة ، أحمد بن يحيي بن المرتضي ، ط المطبعة الكاث 15

 هي.1961، 

هي 1383يييي  فضائح الباطنية ، أبو حامد الغزالي ، ط  دار الكتب الثقافية ، الكويت ، 16

. 

 يي  الفهرست البن النديم ، ط  دار المعرفة للطبع والنشر ، بيروت ، لبنان  "بدون " 17

 م. 2002،  1يي  لسان العرب البن منظور ،ط  دار صادر بيروت ،ط 18

 م.2017لسنة  7ي  مجلة االستغراب العدد ي19

يييييييييي  مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ، ط  دار الكتب العلمية ، بيروت ، 20

 لبنان " بدون " 
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يييييييييي  معاني القرآن الكريم واعرابه المسيمى المختصير في اعراب القرآن ومعانيه 21

 م.1988للزجاج ، ط دار الكتب العلمية ،بيروت 

لتنصيص علي شواهد التلخيص ، عبد الرحيم بن أحمد العباسي ،ط  عالم يييي  معاهد ا22

 .  هي1367،  الكتب ،بيروت 

 م.2007، 1يي   المعجم الفلسفي ، مراد وهبه ، ط دار قباء الحديثة ، ط 23

 هي .1391يي  معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس الرازي ، ط  دار الفكر 24

اإلسالم ، عبد الرحمن بدوي ،ط  دار سينا للطبع والنشر  يييييييي  من تارير اإللحاد في 25

 م.1995،مصر، 

يييييي  المنتظم في تارير األمم والملوك ، ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ،ط دار  26

 هي.1412، 1الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

  يييي  موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب ، عبد المنعم الحفني ، ط  دار الرشاد ، ط27

 هي .1413،  1

يييييييي الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة ، اشراف مانع الجهني، ط  28

 هي .1420دار الندوة 

،  1يييييييييي  موسوعة الالند الفلسفية ، اندريه الالند ،ط  دار منشورات عويدات ، ط  29

 م.2001

، ط  دار صادر  يييي  وفيات األعيان وانباء الزمان ،ابي العباس شمس الدين بن خلكان30

 بيروت " بدون" 

 هي .1435يي   وهم اإللحاد ،هدية مجلة االزهر لشهر المحرم 31
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محاية احلق الفكري للرموز غري القابلة 

 لالستبدال

 

 أ.م.د. عمر الجميلي  األول:الباحث 

 المبرمج. عبد هللا الجميلي الثاني:الباحث 
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 الملخص 

" شهادات رقمية لرموز مشفرة  ( والتي يقصد بأنها:  NFTSالقابلة لالستبدال)تعد الرموز غير  

قابلة للتداول، تسك عبر تقنية سلسلة الكتل تثبت الحق المعنوي لمالكها "، أحد أبرز ما انتجته  

الثورة الرقمية المعاصرة، وله جملة من الخصائص والميزات، كما أنها في الوقت ذاته ال تخلو 

من في الكشف عن واقع تلكم  لحلها تك  المشكلة التي نهضت الدارسة من عيوب ومخاطر، وإن  

لالستبدال) القابلة  غير  تشريع  NFTSالرموز  ثم  ومن  الحقيقة،  على  يصورها  لفهم  تمهيدا   ،  )

 هدفت الدراسةيضبط التعامل بها،حيث ال يزال الغموض والتطور يكتنفانها من كل جانب،كما  

ا غير  الرموز  لتلك  الفكري  الحق  لذلكم  الحماية  لطرق  والبيان  التصدي  لقابلة الى 

(، ولعل مما تحفل به البحث من نتائج هو أن الرموز غير القابلة لالستبدال  NFTSلالستبدال)

(NFTS  تعد سلعة  اتفق جمهور المتعاملين على اعتبارها، يمكن لهم بيعها وشراؤها، ما دام )

فتراضية،  منتفيا عنها الغرر والجهالة، كما أن البحث أثبت لها شبها من جهات عدة مع العمالت اال

ودعوة   النازلة  لهذه  التصدي  الى ضرورة  الباحثان  وخلص  كما  مزات خاصة،  من  لها  ما  مع 

المجامع الفقهية الى وضع تأطير شرعي لها، عبر رأي جماعي محكم يبين حكمها الشرعي، قطعا  

 للنزاع في هذا األمر المؤرق، قبل تفشيها في حياة الناس.

سلسلة   غير القابلة لالستبدال، الحق الفكري، حماية الحق، ، الرموز  NFTSالكلمات المفتاحية:  

 الكتل. 

Summary: 

Intellectual right protection for the irreplaceable tokens 

“NFTS” Non-Fungible Token 

First researcher: Assoc.Dr.  Omar Al-Jumaily 

The second researcher: the programmer. Abdullah Al-Jumaili 

 

   The non-fungible token, which has become known for its 

acronym “NFTS”, or encrypted assets, which are a unique cryptographic 

set representing rights to a “tokenized” basic asset, often digital, that is 

generated And transferred using “DLT”, a decentralized data storage 

system, and its truth is that it is a tradable digital certificates, with which 

they prove the ownership of digital assets, and they are managed via a 

blockchain technology (Blockchain), mostly through the creation of a 

smart contract, and it has a number of features, as at the same time, it is 

not without flaws and risks, and the problem that the study solved is in 
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revealing the reality of these non-fungible tokens (NFTS), in preparation 

for an understanding that depicts them as true, and then legislating what 

controls the process of dealing with them, where ambiguity and change 

are still accompanying its development. As the study aimed at addressing 

and explaining the ways of protection for that intellectual right of those 

non-fungible tokens (NFTS). Perhaps the results of the research are that 

the non-exchangeable tokens (NFTS) are a commodity that the dealers 

have agreed to consider, and they can sell and buy them, as long as they 

are free of ambiguity, suspension, and dubiety. The research proved its 

similarity from several sides with virtual currencies, with its special 

advantages, and the researchers managed to find out the need to confront 

this calamity and call on the jurisprudence councils to establish a legal 

framework for it, through a collective opinion that shows its legal ruling, 

in order to definitively cut the dispute in this disturbing concept, before 

its spread in people's lives. 

Keywords: NFTS, non-replaceable tokens, intellectual right, right 

protection, block chain. 
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 المقدمة

الحمد هلل الذي أعطى كل شيء خلقه وبدأ خلق اإلنسان من طين، والصالة والسالم األتمان  

بيته الطيبيبن وصحابته  للعالمين سيدنا محمد وعلى آل  المبعوث رحمة  األكمالن على 

 أجمعين.

 أما بعد: 

فإن من عظمة هذ الدين اإلسالمي، وديمومة هذه الشريعة الغراء وصالحها لالنسان الى  

قيام الساعة زمانا ومكانا، جانب المرونة في تشريعتها، وقد بات ذلك أمراً ال يماري فيه  

على   الباب  تفتح  هي  وها  الشريعة،  دائرة  وسعته  ومستحدث  جديد  من  فكم  الجاهل، 

عامالت، ليلج من ذلكم الباب كل ما تكشف عنه التجارب  مصراعيه وخاصة في باب الم

للدفع  نقود  أو  للتعاقد  وآليات  وسلع  عقود  من  المعاشية،  الحياة  وتطور  االجتماعية، 

والتسوية، شريطة عدم انطوائها على الظلم أو اإلجحاف بطرف من األطراف، أو أن 

 يكون فيها نوع من أكل أموال الناس بالباطل. 

ساسية للكيانات االقتصادية الناجحة هي تلك التي زاوجت بين الصناعات  إن المكونات األ

االقتصاد   الرقمية، واإللكتروضوئية مؤدية الى خلق ما يسمى بالبايوتكنولوجي ذلك هو

اإلحيائي   البيولوجي االقتصاد  األنشطة  Bioeconomyأو  جميع  إلى  الرامي   )  )

وال إلى فهم اآلليات والعمليات التي تتم  االقتصادية المرتكزة على األبحاث العلمية، وص

 على مستوى الجينات والجزيئات. 

المجال   في  الذروة  بلغت  والتي  اآلن  العالم  يشهدها  التي  الرابعة  الصناعية  الثورة  إن 

الرقمي والتقني قد فرضت أنماطا جديدة، بات يلمس حضورها البارز في حياة الناس، 

الى العالم المعاش لتكون الوسيلة التي تجري عبرها كتقنية البلوك تشين التي دخلت بقوة  

حياة البشر، حيث ظهرت العقود الذكية واستولىت على عالم المال العمالت االفتراضية  

للتشفير) القابلة  التي أصبح لها ذلكم السوق  NFTSالمشفرة، وأعقبهتها الرموز غير   )

لعالم بانتظار الولوج والعيش  الرائج، سوقا يوازي الى حد ليس بالبعيد سوق العمالت، وا

 الوشيك في العالم االفتراضي عبر الميتافيرس.

وحين تصبح أشكال المعامالت أكثر تعقيداً من الناحية الفنية، فإن التأكيد على فهم العامة  

التي يجب   المتنوعة وتأثيرها سيكون من اإلعتبارات  المعاملة الرقمية  لمخاطر أشكال 

ابق الجميع حكومات وأفراد نحو تحصيل القدر األكبر من تلك  اإلهتمام بها، ولهذا يتس

 التقانة الرقمية. 
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لحلها تكمن في الكشف عن واقع تلكم الرموز غير القابلة    والمشكلة التي نهضت الدارسة

( ، تمهيدا لفهم يصورها على الحقيقة، ومن ثم تشريع يضبط التعامل NFTSلالستبدال)

ر يكتنفانها من كل جانب، وتلك مشكلة باتت تؤرق  بها،حيث ال يزال الغموض والتطو 

الناحية   الغموض من  إزلة  والسعي في  اإلشكال،  ذلك  وبيان  المالية عامة،  المؤسسات 

الشرعية، ال يتأتى إال بعد فهم عميق لواقعها وسبر لغورها، عبر المعرفة التامة للتقانة  

 التي تجري من خاللها. 

الباحثين لم فنظرا لحداث   الدراسات السابقة أما   القابلة لالستبدال فان  ة هذه الرموز غير 

التقانة المستجدة، وجل ما وجد في   يطلعا على داسة أكاديمية تعنى بتصور دقيق لهذه 

شأنها مقاالت توزعت على الشبكة الدولية للمعلومات "االنترنت" ولما فيها من التقلب 

وائد االستثمار، فان ما كتب  الشديد والتطور السريع المصاحب من حيث آلية السك وع

عنها قد يبدو جليا فيه التناقض، لذا فقد وجد الباحثان حرجا شديدا في تكون مادة البحث 

باللغة   جاءت  والتي  الشبكة  على  المنشورة  المقاالت  من  جملة  على  أعتمدا  أنهما  إال 

قد يكون االنجليزية؛ ذلك أنها توخت الدقة في االفصاح عن تلكم الرموز، واظهار تصور  

 الى حد قريب مالئما لما هي عليه في الواقع المشاهد. 

الدراسة الرموز    وهدفت  لتلك  الفكري  الحق  لذلكم  الحماية  والبيان لطرق  التصدي  الى 

لالستبدال) القابلة  بيان  NFTSغير  مع  والبحث،  بالدراسة  النظري  الجانب  وإثراء   ،)

 غراء تكيفاً وتنزيالً. وجهة النظر الشرعية لها من خالل ميزان الشريعة ال

القانوني   لبنات في جدار التشريع  الوقت ذاته الى المساهمة في وضع  وهي تهدف في 

الشرعي للعقود والمستجدات المالية، حيث إنها ال تزال عارية عن ذلكم التنظيم في األعم 

 األغلب. 

القتصاديين المنهج اإلستقرائي التحليلي الذي يقوم على تتبع آراء ا  وقد اتبعت الدراسة

القابلة   غير  الرموز  واقع  حول  آمن  ر  بتصو  للخروج  ونقدا،  وتحليال  عرضا 

 ( ومعرفة ما يترتب على ذلك من مآالت مستقبلية. NFTSلالستبدال)

 وقد جاءت خطة البحث متضمنة مطالب أربعة: 

 المطلب األول: الفضاء الرقمي ماهيته ومستجداته   

 ( حقيقتها وآليات التعامل بها. NFTSالمطلب الثاني: الرموز غير القابلة لالستبدال)
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ثم أعقبنا ذلك بخاتمة البحث وتوصياته، سائلين هللا تعالى لمؤتمركم ولكم التوفيق  

 والسداد إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير

 المطلب األول 

 الفضاء الرقمي ماهيته ومستجداته 

الحاسوب   تكنولوجيا  القرن  استخدمت  ثمانينات  منتصف  منذ  الرقمية  واالتصاالت 

بالتجمعات الشبكية، وقد   التسعينات ما عرف حينها  انبثق عنها في أوائل  ثم  الماضي، 

ويعني جماعة   1993( عام  Rheingoldظهر هذا المصطلح في صورته عنوانا لكتاب )

بالضرورة حدود جغرافي  ، وقد  (1)ةمن البشر تربطهم اهتمامات مشتركة ،وال تربطهم 

اقترن هذا الفضاء بمفاهيمه السايبرية المختلفة، حيث انعدام جغرافيا كما ذكرنا  المكان  

اآلن،  ذات  االتجاهات وفي  في شتى  المعلوماتي  اإلبحار  الطبيعي ، وظهور جغرافيا 

  .(2)وليس هناك إال الزمن األلكتروني

بأسالك حدودها  ترسم  اليوم  الرقمية  العمومية  الزمن،   فالفضاءات  مختزلة  إلكترونية 

 (4() 3)جاعلة الجميع يتحرك في عالم افتراضي.

رواية:   ففي  المختلفة.  المعاني  من  عددا  االفتراضي  التجمع  مفهوم  ويحمل 

"Neuromancerجيبسون ليوليام  عام   علمي  خيال روايةوهي    (5) "  صدرت  شهيرة 

ولقد    ،االفتراضي  والواقع ،اإلصناعي  الذكاء ، تحدثت الرواية عن مفاهيم من قبيل1984

 
 عثمان، إبراهيم، "مقدمة في عليييييم االجتمييييياع" )دار الشروق للييييينشر والتوزيع، عمان،   (1)

 .35(،: 2004االردن، 

اجتمياعيية" )بحيث تحليلي في   -ينظر: رحومية، محميد علي، "االنترنيت والمنظومية التكنو  (2)

، بيروت: مركز دراسييييات الوحيدة  1اآلليية التقنيية لالنترنيت ونميذجية منظومتهيا االجتمياعيية(، )ط

 .270(،: 2005العربية،  

ة السيييياسيييية الذكية"، مجلة الدراسيييات  ينظر: قاقو ، حجيبة "الفضييياء االلكتروني والتعبئ  (3)

(، 195  -167، )ص ص  2018، ينياير  1اإلعالميية، برلين: المركز اليديمقراطي العربي، ع

 .170ص 

ينظر: عياش، رباب "رمزية الفضيياء العمومي االفتراضييي في الجزائر" )دراسيية تحليلية    (4)

"فيسييييبوك" )خالل سيييييميولوجية لعينة من المدونات وصييييفحات موقع التواصييييل االجتماعي 

 .114(، :2014ماي  30-جانفي 1من – 2014االنتخابات الرئاسية أفريل 

ينظر: نصير ،حسيني محمد "اتجاهات البحث والتنظير في وسيائل اإلعالم الجديدة" )دراسية   (5)

تحليلية لالنتاج العلمي المنشييور في دوريات محكمة("، )مؤتمر وسييائل التواصييل االجتماعي:  

  11-10شييكاليات المنهجية، جامعة اإلمام محمد بن سييعود االسييالمية، الرياض:  التطبيقات واإل

 .10(، : 2015مارس 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
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غدا الفضاء العمومي فضاء شاسعا، وأضحت الفضاءات الرقمية وعلى غرار مقاهي  

 .(1) القرن التاسع عشر مجاال مفتوحا أمام الجميع

مايور" الفضاء العمومي اإلفتراضي أو السيبراني بأنه "بيئة إنسانية    ويعرف "ريديرك

  .(2)وتكنولوجية جديدة للتعبير والمعلومات والتبادل"

وبيتر بورك على أنه: "ذلك الفضاء الذي ينخلق عندما يدخل   عرف كل من آسيا بريغز 

الجديد   الواقع  في  المادي، ويذوب  الحاسب، ويتحلل من واقعه  أو  االنترنت  إلى  المرء 

  .(3) الذي تتيحه الشبكة أو الحاسب، ليصبح جزءا منه"

أي  وبما أن الفضاء العمومي هو "عبارة عن حيز من حياتنا االجتماعية، يشكل فيه ر 

عام، ويعبر فيه المواطنون عن آرائهم بحرية كاملة، كما يدور بينهم حوارات وتفاعالت  

ومناقشات نقدية حول اهتمامات إجتماعية مشتركة، في مجموعة من القضايا الخالفية  

 ( 4) الخاصة بالصالح العام".

ز في هذه الحقبة ضمن قط اعات التكنولوجيا بما فيها   اشتهرا الواقعان االفتراضي والمعز 

 ٔالعاب الفيديو  واألفالم والسينما.

" عالم من الخيال، يتم  تطبيقه Virtual Realityنخلص الى أن الواقع االفتراضي"    

ماً بطريقة احترافي ة، يصعب   على البئية التي باإلمكان محاكاتها، ويكون هذا العالم مصم 

خول ٕالى هذا العالم الخيالي بارتداء مالحظة الفرق بينه وبين العالم الحقيقي، ويمكن الد

 نظارة ٔاو خوذة قد تم صنعها خصيصاً لذلك. 

”فهو العلم الذي يدمج بين العالم Augmented Realityوأما الواقع المعزز “

ز سوي اً من خالل تطبيقات قد ص م مت من ٔاجلها ومن خاللها  عز  االفتراضي  والعالم الم 

لعالمين ٔاو الواقعين باإلضافة على القدرة على التمييز  يمكن للمستخدم ٔان يتفاعل مع ا

 .(5) بينهما 

 
 .169قاقو، "الفضاء االلكتروني والتعبئة السياسية الذكية"،: (1)

ينظر:صيغير، عباس فريدة "جليات الفضياء العمومي اإلفترا ضيي من خالل التفاعل اإلفترا    (2)

اإلفتراضييية، دراسيية تحليلية إثنوغرافية"، المجلة الجزائر ية لألبحاث  ضييي عبر المجمو عات 

 (.2018.، أكتوبر 4والدراسات، جامعة جيجل، )العدد ،  

بريغز ،آسييييا ، بورك ،بيتر" التارير االجتماعي للوسيييائط" )من غتنبرغ إلى االنترنت(،:    (3)

405. 

العام السيياسيي: ظاهرة الفايسيبوك    حجازي، إسيالم، "الثقافة االفتراضيية وتحوالت المجال  (4)

 .7 -6في مصر نموذجا"،:  

 .12ينظر: محمد، علي، محمود ،" اليميتافيرس.." ثورة ما بعد "فيس بوك:   (5)
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قد   ذاته  الوقت  في  أنها  اال  الرقمي  التواصل  تقنيات  أوجدتها  التي  االيجابيات  ومع كل 

األفراد على   قدرة  نتيجة ضعف  ذلك  كان  االفتراضي؛  للتفاعل  انعزاليا  مفهوما  خلقت 

أن ظاهرة االنغماس الشديد في الواقع االفتراضي  التواصل والتفاعل وجها لوجه، والشك  

واإلدمان على التفاعل معه قد بدأت تسلبنا تدريجيا دفء العالقات االجتماعية الحقيقية  

،وهكذا صرنا نتعامل مع بعضنا البعض في حدود عالم افتراضي خاٍل وبشكل كبير من  

 (1) المشاعر والعواطف.

 ( Metaverse تقينة الميتافيرس)

 مكونة من شقين األول  اإلنجليزية( والتي جاءت من  Metaverse تعد تقينة الميتافيرس)

(meta  وتعنى ما وراء، والثاني (Verse" أصلها " "Universe وتعنى )ما وراء "

است  برز  الثلج  العالم(،  تحطم  العلمي  الخيال  رواية  في  كمصطلح  الميتافيرس  خدام  

(Snow Crash  عام )وقد ذهبت الرواية الى خلق  ستيفنسون  نيل التي كتبها  1992 ،

في   استخدامه  تم  حتى  طويال  وقتا  المصطلح  ذلكم  لبث  ما  ثم  خيالية،  تفاعلية  بيئة 

ففي عام  اليف  سكند كمنصة االفتراضي  العالم منصات ميتافيرس     2003،  أول  كان 

حيث صورت المنصة المستخدم على أنه رمز في عالم ثالثي األبعاد وقد دمجت العديد 

استخدام   في  كومكس  سي  دي  في  المؤلفون  بدأ  وقد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  من 

ة من الواقع تؤثر  لششارة إلى نسخة مركزي   2019مصطلح "ميتافيرس" اعتباًرا من عام  

 (2)على اإلصدارات األخرى في الخطوط الزمنية البديلة

التقنيات    وقد استغل هذاالمصطلح العامة لمختلف  العالقات  ألغراض تطوير وتضخيم 

والمشاريع من نفس النوع. نظًرا ألن العديد من األلعاب الجماعية عبر اإلنترنت تشترك  

في الميزات مع الميتافيرس ولكنها توفر الوصول فقط إلى الحاالت غير الدائمة، التي  

است  تم  فقد  الالعبين،  عشرات  إلى  يصل  ما  االفتراضية  يشاركها  األلعاب  مفهوم  خدام 

عالًما افتراضيًا   بوك  فيس متعددة األكوان لتمييزها عن الميتافيرس، وقد أطلقت شركة

األفق،  2019عام   عالم  أي  وورد  هوريزون  أعلن باسم  مالك  زوكربيرغ  مارك وقد 

بوك   فيس  إلىشركة  الشركة  اسم  رسمًي  بالتفورمز  ميتا تغير  الشركة  وأعلن  التزام  ا 

 بتطوير ميتا بالتفورمز،

تسجيل  سيتم  به،  خاصة  رمزية  صورة  للشخص  سيتيح  رقمي  عالم  هو  ميتافيرس« 

عناوينها على المنصات الرقمية، بأصول رقمية. وي فترض أن تتيح الشاشات والصور  

من   »تحركات«  تدريجياً  المعزز  الواقع  ونظارات  االفتراضي  الواقع  وخوذ  المجسمة 

ب عد«.األ ن  م  بي»النقل  أشبه  الفعلية،  األماكن  إلى  االفتراضية   كوان 

وعلى سبيل المثال، أقيمت في نهاية أبريل )نيسان( الماضي، سلسلة من خمس حفالت  

 
 .123ينظر:صغير، عباس فريدة "جليات الفضاء العمومي اإلفترا ضي"،: (1)

كيل ميا ترييد معرفتيه " .(https://aawsat.com/home/article/3427516يراجع : )  (2)

 15/4/2022حول الميتافيرس" استرجعت بتأرير

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Snow_Crash&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B2%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://aawsat.com/home/article/3427516
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موسيقية افتراضية ظهر خاللها مغني الراب األميركي ترافيس سكوت عبر »فورتنايت«  

 مستخدم.مليون  12على شكل صورة رمزية، وتابعها أكثر من 

ولكي يتم الولوج الى عالم الميتافيرس ال بد من بعض التطبيقات واألجهزة كسماعات  

،  Oculus VRنظارات الواقع االفتراضي  ، وكذا   Quest OculusAR  -  الرأس  

 .(1) وبعض المعاصم التي توضع في اليدين

اليابانية أجهزة تسمح لمن يرتديها أن يشعر   H2L Technologiesوقد طورت شركة 

" الي  عالم  داخل  منه  يعاني  الذي  حيث  metaverseباأللم  الواقعية،  الحياة  فى   "

النقاب  H2L Technologies كشفت  ، طوكيو  ومقرها  تكنولوجية  شركة  وهي   ،

عانى  كلما  الصغيرة  الكهربائية  الصدمات  إزالة  على  يعمل  معصم  سوار  مؤخًرا عن 

 التي يتم الترويج لها مؤخرا.  metaverse ها من أضرار مسببة لأللم في منطقةمرتدي 

من المفترض أن يقوم الجهاز بعمل أكثر من ذلك بكثير ، بما في ذلك محاكاة مجموعة  

فضالً عن من األحاسيس بدًءا من اصطياد الكرة وحتى قيام الطائر بقرص جلد مرتديها،  

يهد  والمقاومة، كل هذا  الوزن  والعالم  نقل  الحقيقة  بين  التجربة مزج  إلى جعل هذه  ف 

   .oddity central)2(.   االفتراضى، بحسب ما ذكر موقع 

“ شركة  قامت  ذاته  الصعيد  بأجهزة  Owoوعلى  مبط نة  سترة  بتصنيع  اإلسبانية   ”

الواقع االفتراضي.   باللكمات في  بالعناق وحتى  بأن يشعروا  استشعار، تسمح لمرتديها 

وتساءل رئيسها خوسيه فويرتيس قائال: ما نفع الميتافيرس من دون الشعور بأحاسيس؟  

 سيكون مجرد شخصيات رقمية رمزية )أفاتار). 

ي ابتكرتها الشركة اإلسبانية على شرائط تلتصق بالجلد، مع  وتحتوي السترة الضي قة الت 

الواقع   خوذة  وضع  وقبل  المحمول.  الهاتف  على  بتطبيق  مرتبطة  استشعار  أجهزة 

ة كل إحساس، من الشعور بلدغات الحشرات حتى  االفتراضي، يمكن للمستخدم اختيار قو 

 .(3)الدم المتدفق من إصابة بطلق ناري

العقار سوق  أصبح  في  وقد  فاألراضي  الكبيير  حضوره  له  الميتافيرس  عالم  في  ات 

،  2021الميتافيرس، بنفس القيمة كما في الواقع الفعلي. وفي واقع الحال، في ديسمبر  

ألف دوالر، ليكون أحد جيران مغني الراب الشهير    450دفع أحد األشخاص مبلغاً قدره  

 ( 4) »سنوب دوج«

ذلكم عن  التغاضي  امكانية  عدم  بات  الميتافيرس      وقد  »اقتصاد  الواعد  االقتصاد 

(Metaverse Economy حيث من المتوقع أن يصل إلى ما بين  )13تريليونات و 8 

، وفقاً ألحدث تقارير »سيتي بنك«. وبحسب دراسة  2030تريليون دوالر بحلول عام  

(، فإن قيمة سوق تكنولوجيا »الميتافيرس« بلغت  Facts and Factorsبحثية نشرتها )

  800. وقد يبلغ قريبا حجم سوق »ميتافيرس« عالمياً  2021مليار دوالر عام  33نحو 

 
اسييترجعت    /https://mofeeed.com/top-nine-virtual-reality-glassesيراجع :   (1)

 .4/2022/ 16بتأرير  

بيياألليم،   (2) الشييييعيور  لييك  ييتيييح  جيهيياز  االفيتيراضييييي..  اليواقيع  عيياليم  فيي  طيفيرة    ييراجيع: 

https://www.darelhilal.com/News/1263853.aspx ،  بييتييأرييير اسييييييتييرجييعييت 

10/4/2022. 

بيياليليكيمييات،     (3) وتشيييييعير  تيتيكيليم  تسيييييميع  تيرى  ميييتييافيييرس:  عيياليم  فيي   : ييراجيع 

(https://alarab.co.uk/)  10/4/2022استرجعت بتأرير. 

 

 ، جريدة البيان.2022يوليو   24استراتيجية الميتافيرس« دبي نحو ريادة جديدة   (4)

https://mofeeed.com/top-nine-virtual-reality-glasses/
https://www.darelhilal.com/News/1263853.aspx
https://alarab.co.uk/
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، فيما ستسهم تقنياته في ظهور مشروعات وصناعات إبداعية  2024مليار دوالر عام  

 ( 1)وفقاً لديناميكيات السوق، وتقرير وحدة المعلومات التابعة لي "بلومبيرج إنتيليجنس"

يم األصول االفتراضي ة عن دخولها إلى الميتافيرس، وتأسيس  وقد أعلنت س لطة دبي لتنظ

العالم االفتراضي "ذا ساند بوكس"، لتكون أول جهة تنظيمية في  مقر رئيسي لها في 

 .(2) العالم تدخل إلى عالم الميتافيرس

ية  "  "Smart Contracts الع قود  الذك 

الربط، نقيض الحل يقال : "عقدت  يطلق العقد في اللغة على معان تؤول لمعنى جامع هو  

فهو معقود" الع ق ود  من    ( "3) الحبل  أَن واع   ف ي  ل  ت ع م  اس  ثم    ... الَحل    نَق يض  العَق د   فأَصَل 

، والع ق ود َوَغيرَها الب يوعات 
4(") 

أما العقد في اصطالح الفقهاء فهو "كل اتفاق تم بين إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام 

 (.5) "أو نقله

بقبول  المتعاقدين  أحد  الصادر من  بقوله"ارتباط اإليجاب  باشا  قدري  وقد عرفه محمد 

 (.6) اآلخر على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه"

( من القانون المدني العراقي الى تعريف العقد فقد جاء فيها بأنه  73وقد تطرقت المادة)

احد العاقدين بقبول اآلخر على وجه يثبت اثره  ارتباط االيجاب الصادر من   "العقد هو

 (7)" في المعقود عليه

 ( .8) هو عبارة عن بروتوكول كمبيوتر يستخدم لتسهيل وأتمتة التعامالت الذكيوالعقد 

 ولهذه العقود الذكية مسميات مختلفة فهي تسمى : 

   Digital Contractsالعقود الرقمية   ●

 
 ة الخليج.، جريد 2022أغسطس   1»الميتافيرس«..تقنية تحكم المستقبل،   (1)

 ، جريدة سكاي نيوز عربية.2022مايو  l 3دبي تدخل عالم "ميتافيرس"..   (2)

هييي(، "معجم مقاييس اللغة"،  تحقيق:  395ينظر:ابن فارس، أبي الحسين أحمد بن فارس)  ()(3)

، ابن منظور، أبي 654م(:  1999ه  1420عبيد السييييالم محميد هيارون،)مطبعية دار الجييل، 

،  1هيييي(،"لسان العرب") مطبعة دار صادر بيروت، ط711بن مكرم )الفضل جما الدين محمد  

هييي("   817، الفيروزآبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:  9/309(،: 2003

ا القاموس المحيط "، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسييسيية الرسييالة،بإشييراف: محمد نعيم 

وسيي، )نشير: مؤسيسية الرسيالة للطباعة   1426،  8لبنان،ط: –والنشير والتوزيع، بيروت    العرقسي 

هي(، "المصباح المنير في غريب الشرح 770، الفيومي، أحمد بن محمد )383م(،:   2005  -هي 

 .421الكبير" )مطبعة دار القلم بيروت(،:

هيييييي(، "تاج العروس من جواهر القاموس"، )المطبعة 1205الزبيدي، محمد مرتضيى )  ()(4)

 .8/394م(،:  1888الخيرية، القاهرة، 

ابن رجيب، زين اليدين عبيد الرحمن بن أحميد بن رجيب بن الحسيييين،   ()(5) ينظر: الحنبلي، 

، ، التركماني، عدنان خالد،"  78هيييييي( "القواعد" ، )نشير: دار الكتب العلمية(،:795)المتوفى:  

 .24(،:1992مكتبة دار المطبوعات الحديثة  ضوابط العقد في الفقه اإلسالمي" )

باشيا، محمد قدري،" مرشيد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسيان،" )نشير: المطبعة الكبرى   ()(6)

 .27(: 1891 – 1308،  2األميرية ببوالق، ط

مجلة االحكام العدلية ، منير القاضيي ، شيرح المجلة ، الطبعة األولى الجزء األول ، مطبعة   (7)

 العقد . 11، ص  1949العاني بغداد 

بتييأ  ()(8)  Smartcontract.In: EnglishWikipedia.  2022/4/10رير  اسييييترجعييت 

URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_contract 
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 Blockchain Contractsعقود سلسلة الكتل   ●

 Self-executing Contractsعقود ذاتية التنفيذ   ●

 Cryptocontractsعقود مشفرة   ●

فقد صغت له تعريفا في كتابي العقود   Smart Contractوهذا المصطلح الذي يعرف بي  

وط  الذكية فقلت: "هو عبارة عن برمجيات حاسوبية مشفرة، ال مركزية، مضمنة لشر 

 (1) اتفاقية تنفذ تلقائياً"

إلكترونية   بطريقة  يتم  األلكتروني؛ نظرا ألن كال منهما  بالعقد  الذكي شبه كبير  وللعقد 

رقمية، عن طريق شبكة األنترنت مع الخصوصية الكبيبرة التي يتمتع بها العقد الذكي، 

بأنه "التفييياوض اليييذي انتهيييى باالتفييياق التيييام بيييين   حيث يعرف العقد األلكتروني

 (2)إرادتيييين صيييحيحتين باسيييتخدام وسييييلة االتصييياالت الحديثييية "

مجلس التعاقد الذي هو في الحقيقة " مجليس    ومما يشابه فيه العقد الذكي العقد األلكتروني

عقيد حكميي افتراضيي " فهو يبييرم بييين متعاقييدين ال يجمعهمييا مجليس عقيد حقيقيي،  

فيكيون التعاقيد عين بعيد بوسيائل االتصيال، حييث يتبيادل الطرفيان اإليجياب والقبيول  

 ( .3) إلكترونييا عبير شيبكة االنترنيت

الذكي من وجود هوية الطرف اآلخر، وهذا الشرط في العقد الذكي متوفر    وال بد للعقد 

الموجود في "البلوك   الذكي  العقد  نسخة  يكون في  أن  بد  إذ ال  أكثر وضوحا؛  بصورة 

تشين" الهوية األلكترونية للمرسل، وهذا أول ما يجب اثباته في وثيقة التعاقد الذكية، إال 

وقع التخفي بهوية غير حقيقية، إال أنها تمنح ال موقع  أن تقنية " البلوك تشين" تجيز للم  

 (.4)مفتاحا هو عبارة عن كود يظهر لمن يعامل معهم يعبر عن شخصه ووجوده

 أركان العقد  الذكي هي ذاتها أركان العقد التقليدي:
 (.5) محل العقد – 3  العاقدان.   – 2  صيغة العقد.   – 1
 

 
 p. 11، وينظر قريبا من هذا المفهوم،  13العقود الذكية وعالقتها بالعمالت الفتراضييية:    ()(1)

Blockchain Disruption and Smart Contracts, ، Surden, H., 2012. 

Computable Contracts. U.C. Davis Law Review  1 1. 

)منشييييورات   ينظر: الجواري، سييييلطيان عبيد هللا محمود ،"عقود التجيارة االلكترونيية"،  ()(2)

 . 27( ،: .2009الحلبي الحقوقية،  

ينظر: إبراهيم، خياليد مميدوح، " إبرام العقيد االلكتروني، دراسييييية مقيارنية"، )دار الفكر    ()(3)

 . 53م(،:2006درية،  الجامعي، اإلسكن

 :Zheng et al. (2018), blockchain challenges and opportunitiesينظر:   ()(4)

A survey, Int. J. Web and Grid Services, Vol. 14, No .4. 

وهيذه األركيان بنياء على رأي الجمهور، وذهيب الحنفيية الى جعيل ركن العقيد خياصييييا في  )((5)

 2الصييييغة. ينظر: ابن الهمام، لحمد بن عبد الواحد ، "فتح القدير شيييرح الهداية" )دار الفكر ط

ه( "الشييييرح الكبير"،  1201،  الدردير، أبي البركات سيييييدي أحمد )ت6/248بيروت د.ت(،: 

عيادل   -، الغزالي، "الوجيز"، تحقيق علي معوض  3/2لعربيية، بيروت(، :)دار احيياء الكتيب ا

 .133، 1/132(،: 1997 – 1418عبد الموجود، )نشر: دار األرقم بن أبي األرقم،  
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فر أهلية األداء لدى طرفي العقد في حالة التعاقد  وقد تظهر صعوبة التأكد من مدى توا

للمتعاقدين،  المادي  الحضور  بعد دون  تعاقد عن  أنه  اعتبار  اإلنترنت على  عبر شبكة 

 (.1) فتثور إشكالية التحقق من الهوية الحقيقية واألهلية الالزمة لمباشرة العقد

شبكة االنترنت، من وقد يظهر القاصر بمظهر البالغ ويتصرف على هذا األساس عبر  

الوضع   بنظرية  أخذا  المشكلة  هذه  على  للتغلب  القانوني  الفقه  من  جانب  ذهب  فقد  ثم 

، فجوز للعاقد اآلخر أو مقدم الخدمة أن يتمسك (3) لحماية المتعاقد حسن النية  (2)الظاهر

ة  بأن القاصر توافر به مظهر الشخص الراشد، فيتحمل القاصر أو وليه المسؤولية القانوني 

 (.4)عن هذا الضرر

العقد   في  العقد وأحكامه،  أثر  فيه  يثبت  المعقود عليه هو ما  أو  العقد  ومحل 
 (:5)الذكي إلتمام عملية إنشاءه البد من وجود عناصر تخصه هي:

أن يكون للبرنامج نقطة وصول للسلع أو الخدمات    موضوع العقد : و يجب .1
 بموجب عقد يقفل ويفتح لهم تلقائيا. 

التوقيعات الرقمية : يبدأ جميع المشاركين في االتفاق عن طريق توقيع العقد  .2
 عبر مفاتيحهم الخاصة. 

العمليات.   .3 من  دقيق  متسلسل  تأخذ شكل  الذكي  العقد  : شروط  العقد  شروط 
 ين التوقيع على هذه الشروط. فيجب على جميع المشارك

نظام بيئي ومنصة المركزية : حتى يتم نشر العقد الذكي في البلوكشين ختى  .4
 يتم توزيعها بين عقد من المنصة.

" عالم الكمبيوتر وخبير  Nick Szaboوقد تم وصف العقود الذكية ألول مرة من قبل "

"   Nick Szaboد ". وعلى مدى عدة سنوات، أعا1996التشفير األمريكي، في عام 

صياغة المفهوم وأصدر العديد من المنشورات، حيث وصف مفهوم وضع ممارسات  

األعمال المتعلقة بقانون العقود من خالل تصميم بروتوكوالت التجارة اإللكترونية بين  

ورغم البداية المبكرة،إال أنه لم يتم تنفيذ العقود الذكية  ، إال أنه (6) الغرباء على اإلنترنت

 
يتظر: الراشييييدي ،بسييييمان نواف فتحي حسييييين ،" عقود التجارة االلكترونية و قواعد   ()(1)

 . 114م(، : 2015 -هي  1436،  1إبرامها" )ط

هي إحدى النظريا التي كانت في األصيييل من وضيييع القانون الروماني، ويقصيييد بها الغلط    (2)

العام، ويعنى بتلك النظرية أن الظاهر فيها هو : الشييء المحسيوس المخالف للحقيقة،والذي يوهم  

بأنه مركز يحميه القانون، ينظر: عياد عبد الرحمن، أساس اإللتزام العقدي" النظرية والتطبيق"،  

، نعمان خليل جمعة، أركان الظاهر كمصيدر 71: 1971إلسيكندرية، مؤسيسية الثقافة الجامعية،  ا

، إيميان زكري، حميايية الغير المتعياملين مع 5:  1977للحق، القياهرة، مطيابع سييييجيل العرب،  

:  2017الشييركات التجارية)أطروحة دكتوراه(، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر،  

36. 

وال يكفي أن يكون المتعاقد حسييين النية، بمعنى انتقاء قصيييده في األضيييرار بالطرف      () (3)

األخيييييير بييييييل عليه كذلك أن يتصيف بقدر معين من اليقظة والحزم وبعد النظر، ينظر: زكي، 

محمود جميال اليدين، "الوجيز في النظريية العيامية لاللتزاميات في القيانون الميدني المصييييري"،  

 .315 (:1978، القاهرة،  3)ط

 .100السعدي، صبري ، "الواضح في شرح القانون المدني":  ()(4)

 .https://www.cryptoarabe.com،  2022/ 9/4استرجعت بتأرير  ()(5)

بييييييييتييييييييأرييييييييير     () (6) ،  9/4/2022اسيييييييييييتييييييييرجييييييييعييييييييت 

NickSzabo(1998).Formalizingandsecuringrelationshipsonpublicnetwork

s 

https://www.cryptoarabe.com/
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، عندما ظهرت أول عملة رقمية من "البيتكوين" جنبًا إلى جنب مع  2009عام  حتى

 (.1)تقنية "البلوك تشين"، والتي وفرت بيئة مناسبة للعقود الذكية

 ومن أهم ما تتمي ز به العقود الذكية :

 (2)الشفافية والنسر االحتياطية المتعددة .1

  )3(.أكثر فع الية من ناحية الوقت.  .2

  )4(.األمان .3

 المطلب الثاني 

 ( حقيقتها وآليات التعامل بها.NFTSالرموز غير القابلة لالستبدال)

من أحدث ما أفرزته الثورة التقنية الرقمية تلك )الرموز غير القابلة لالستبدال( وهي ما  

، ونظرا للتشابه الكبير    Non Fungible Token “ ”(NFTبات يعرف اختصارابي)

الرقمية والرم العمالت  التصور  بين  في  يجعلهما  البعض  نرى  للتشفير  القابلة  وز غير 

" بأنها: " عمالت غير قابلة لالستبدال؛ بحكم  NFTSوالمفهوم سيان، فقد عرف بعظهم" 

أن كل عملة مختلفة عن األخرى، وكل عملة مسجلة في العقد الذكي، وبالتالي ال يمكن 

حيث ال يوجد اثنان متشابهان  استبدالها مباشرة بعملة رقمية أخرى وال مقايضتها بها،  

 .(5) من نفس العملة"

وقد عرفت كذلك  بأنها: " أصول رقمية فريدة وال يمكن استبدالها بشيء آخر، تمنح من  

رها إثبات ملكية أصل رقمي، قد يكون صورة أو مقطع فيديو أو رسم أو تغريدة أو   ي صد 

  .(6)الحق في االمتالك"مقطع موسيقي، بحيث يمكنه تحقيق الدخل من الملكية أو 

 
 

URL:http://szabo.best.vwh.net/formalize.html 

 

 https://ar.cointelegraph.com، 2022/ 9/4استرجعت بتأرير ()(1)

حيافظ، قمر الزميان، وآخرين،"سييييلسييييلية الكتيل و العقود اليذكيية"  نشيييير على موقع ()(2)

ttps://www.shamra.sy  . 

 

(3)() Gatteschi, V. et al., 2018. Blockchain and Smart Contracts for 

Insurance: Is the Technology Mature Enough?. Future Internet, 20 2, 

10(2), p. 20. 

(4)() Triggering innovation How smart contracts bring policies to life ، 

Centre for Commercial Law Studies ،University of Londonp:14. 

أرباحاً مفاجئة في عالم األزياء؟(،  NFTمقال منشييور على الشييبكة بعنوان: )لماذا سييتحقق   (5)

 ،.9/4/2022م، استرجعت بتأرير  2021مارس،  

، كيف تعمل، كيف تنشييئها وتبيعها؟(، NFTر على الشييبكة بعنوان: )ما هي ال مقال منشييو  (6)

  الرموز غير القابلة لالسيييتبدال؟(، يوليو،  nftم، وينظر: ما هو 2021محمد سييييد، سيييبتمبر،  

 ،.9/4/2022م، استرجعت بتأرير 2021

https://ar.cointelegraph.com/
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 " أنها:  هو  االفترضية  العمالت  وبين  بينها  الفارق  يبين  تصوير  أفظل  اعتبار  ويمكن 

الحق   تثبت  الكتل  تقنية سلسلة  تسك عبر  للتداول،  قابلة  لرموز مشفرة  رقمية  شهادات 

 .(1)المعنوي لمالكها "

ير قابلة لالستبدال  " هي مواد رقمية غNFTوحقيقة الرموز غير القابلة لالستبدال "

يمكن على شكل  أصل رقمي كالصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية، ويكون ذلكم 

األصل الرقمي مرتبطاً بعقد شبيه بشهادة األصالة، مودعة على سلسلة الكتل يثبت من  

" فانما يتم بيع وشراء  NFTخاللها عودة الملكية الى شخص محدد. وعندما تتداول الي "

د للملكية، والذي هو في هذه الحالة مجرد سطور برمجية في سلسلة الكتل، العقد المؤك

وعادة ما تحدث عملية التداول في األسواق الرقمية وتكون باستخدام العمالت الرقمية،  

" عن قرينتها العمالت الرقمية من حيث انها غير NFTوبذلك يعلم وجه االفتراق لي "

تعد عمالت البتكوين متساوية من حيث المقدار في  قابلة لالستبدال، فعلى سبيل المثال 

" غير متساوية في المقدار ما يجعلها غير قابلة لشستبدال وانما NFTحين ان الي "

  .(2)" فريدة وال يوجد لها مثيلNFTتكون كل قطعة "

" بالوثيقة أو بالسطور البرمجية الموجودة على سلسلة الكتل، فتثبت  NFTوترتبط الي "

" من الفن NFT" لشخص محدد، وتتنوع استخدامات وتتطبيقات الي " NFTي "ملكية ال

  (3)الرقمي واأللعاب والعوالم اإلفتراضية.

" على الفن الرقمي من حيث أن الصور واللوحات الرقمية  NFTيمكن تطبيق فكرة الي "

لم تحض بقيمتها الحقيقية، فهي قابلة للنسر لما ال نهاية له  من المرات، لذا فهي زهيدة 

أخرى   الجاد عن طريقة  للبحث  الرقميين  بالفنانين  ما حدى  أو معدومته، وذلك  السعر 

ق قيمة أكبر مما يدفع فيها، ومن هنا لجني المال من لوحاتهم التي اتفقوا على أنها تستح

" االن ليست سوى صورة يمكن NFT" لتسد هذه الحاجة حيث أن الي "NFTجاءت الي "

نسخها واستخدامها في اي مكان بل لها قمية من حيث انها قابلة للتملك مثل قريناتها من  

  (4) اللوحات الحقيقة، ويكون المالك مالكاً لقطعة فريدة ال يمكن استبدالها.

 
م، 2021يل،  انهيار األصييول غير القابلة لالسييتبدال، مقال منشييور على الشييبكة بتارير أبر  (1)

 ،.9/4/2022موقع العربية، استرجعت بتأرير 

" لوس أنجلوس تايمز ، NFTمليون دوالر للفن الرقمي؟ توضيح جنون اليي   69سام دين ، "(2)

صييييبياحًيا بتوقييت المحيط الهيادئ، اسييييترجعيت بتيأرير    10:34  2021ميارس    11ن شيييير في  

مييييييييييييييييييييييوقييييييييييييييييييييييع:  12/4/2022  ميييييييييييييييييييييين 

https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-03-11/nft-

explainer-crypto-trading-collectible 

مر في الدوران حول نفسه إذا اختفت العمالت المشفرة بين ليونيد بيرشيدزكي ، "العالم سيست(3)

، اسييييترجعيت بتيأرير 15:51  - 2022ينياير    21عشيييييية وضييييحياهيا" بلومبرج ، ن شيييير في  

ميييييييييييييييييييييوقيييييييييييييييييييييع:  12/4/2022" مييييييييييييييييييييين   "

https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-

would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/ 

الفنية لتحويلها إلى  Banksyتشيتري وتحرق أعمال  Blockchainدان بيترسيون ، "شيركة  (4)

، اسييييترجعيت في   2021مارس  4، تم التحيديث في:   Bloombergنسييييخية رقميية أصييييليية"  

https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-03-11/nft-explainer-crypto-trading-collectible
https://www.latimes.com/business/technology/story/2021-03-11/nft-explainer-crypto-trading-collectible
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
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" على األلعاب والعوالم االفتراضية التي تكون فيها NFTكما يمكن توظيف نظام الي "

"  حقا ثابتا للشخص  NFTأصول افتراضية كأرض في عالم افتراضي مثالً، فتكون الي "

المشتري المالك لهذه االصول، ويكون هو بدوره قادراً على بيعها مرة اخرى، وهذا كله  

 ( 1)  موثقة محفوظة على سلسلة الكتل.يجري بعمليات رسمية و

 " نشأتها وتطورها NFT" الرموز غير القابلة لالستبدال

نشأت تلك الرموز غير القابلة لالستبدال قبل سنوات قليلة ولكنها سرعان ما تطور حالها  

وخاصة في السنوات األخيرة، تصبح سوقا رائجا يضاهي العمالت الرقمية، وسأجعل  

 نقاط التالية: مراحل النشأة في ال

1.  " اول  مايو  NFTإنشاء   في  ماكوي  كيفن  قبل  خالل مؤتمر   2014" من 

“seven on seven .” 

" الذي عرض في مؤتمر Etheria" المدعو "NFTإطالق اول مشروع " .2

"DEVCON 1.بعد ثالثة اشهر من اطالق سلسلة كتل االيثيريوم " 

3. " مشاريع  من  عدد  اصدار  "NFTتم  كي  الناجحة   "Curio Cards" 

"CryptoPunks" والتي منحت قيمة اكبر للي "NFTs  ونشرت هذه الفكرة حول العالم "

 وزادت من قيمة المبيعات فيها.

" خاصةً بعد نجاع عدد من االلعاب القائمة على فكر الي NFTثم بدأ ازدياد الوعي بالي "

"NFT" كي "CryptoKitties ." 

عالم افتراضي مبني عل سلسلة الكتل، نجح مشروع "" وهو  2018في عام  .4

" المتمثلة في اراضي او اصول رقمية اخرى، كما نجحت  NFTوقد باع عدداً من الي "

 ". Axie Infinity" كي "NFTمشاريع مماثلة والعاب قائمة على الي "

عام   .5 يسمى   2019في  لنظام  اختراع  براءة  على   "" شركة  حصلت 

"CryptoKicks  يستخدم "NFT  صحة األحذية الرياضية المادية وإعطاء   للتحقق من

 نسخة افتراضية من الحذاء للعميل. 

تتمثل NBA TopShotمجموعة جديدة تدعى "  2021ظهرت في عام   .6  "

 ".NBAفي افضل لقطات كرة السلة من الي " 

لتصل الى  2020" بالتطور وزادات مبيعاتها في سنة NFTاستمرت الي  " .7

  200تم انفاق ما يزيد على  2021شهور من العام مليون دوالر، وفي أول ثالثة   250

مليار دوالر في يناير  6.68مليون دوالر، واستمر سوقها في النمو حتى وصل الى 

 .(2)  2022هذا العام 

 آليات التعامل بالرموز غير القابلة لالستبدال

 
مييييوقييييع:     14/4/2022 -https://www.cbsnews.com/news/banksy-nftميييين 

injective-destroy-art-digital-token/ 

(1)   https://www.gamepur.com/guides/is-heroes-empires-free-to-

play12/4/2022استرجعت بتأرير 

(2) https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/02/06/- 

 2/4/2022استرجعت بتأرير

https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-destroy-art-digital-token/
https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-destroy-art-digital-token/
https://www.gamepur.com/guides/is-heroes-empires-free-to-play
https://www.gamepur.com/guides/is-heroes-empires-free-to-play
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2022/02/06/-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-6-86-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
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" من حيث ماهية العمل  NFTتكوين التصور: يجب تكوين تصور للي " .1

فيديو او مجسم ثالثي االبعاد، ثم تحديد نوع الملف، وايضاً يفضل ان  صورة او صوت  

" جزء من مجموعة الن هذا يحفز المشتري على اقتناء المزيد من الي NFTتكون الي "

"NFTs ." 

" ولكن يفضل  NFTsتحديد المنصة: تتنوع المنصات التي تباع عليها الي " .2

ن حيث نوع العمل وماهيته وحجم  اختيار االنسب مما يتوافق مع تفضيالت المؤلف م

حيث تدعم سلسلتي "NFTs " احد اشهر منصات تداول الي "OpenSeaالملف، ويعد "

كتل االيثيريوم والبوليجون كما انه تتعامل مع اي محفضة ايثيريوم كميتاماسك او كوين 

كعائد من كل عملية بيع ناجحة بعد  %10بيس ويحصل المالك االصلي الساك للي  على 

 من عملية البيع االولى التي يقوم بها مالك الي %2.5عه االول، وياخذ الموقع قيمة بي 

 "NFT" .االصلي 

"  NFT"بناء المجتمع او الجمهور: تعد هذه الخطوة احد اهم عوامل نجاح الي   .3

" الناجحة كانت بسبب المجتمعات التي تدعمها والتي NFTحيث أن أغلب مشاريع الي "

ا فعالم  قيمة،  قيمة هذا األصل  NFTلي "اعطتها  بل على  العمل  " ال يعتمد على جودة 

الرقمي، حيث أنه إن كان من قبل فنان معروف وله جمهور فيمكن توقع مستقبل جيد 

" من NFT" من حيث أن سعرها سيستمر في التزايد، إما إذا كانت الي "NFTلهذه الي "

النادر ان يتم بيعها وقد ال   قبل فنان غير معروف حتى وإن كانت جودتها عالية فإنه من

 ". NFTتباع بشكل جيد مستقبالً، ما يجعل من عامل الجمهور أحد أهم أعمدة نجاح الي "

": بمجرد أن تقرر بشأن الخطوتين األولى والثانية وتكون NFT"صناعة الي  .4

قد بنيت جمهورك سواًء على إحدى وسائل التواصل اإلجتماعي، يمكن االن أن تصنع 

حيث أنها بمجرد إتمامها تكون جاهزة للبيع، ويجب مراعاة بعض األمور "  NFTالي "

 " من أبرزها: NFTووضعها في الحسبان أثناء عملية صناعة الي "

" مملوكة من قبلك NFTأن تكون المواد واألصول التي تستخدمها لصنع " .5

 وليست مأخوذة من مكان أو شخص آخر. 

ال بد أن يوضع في الحسبان ان من يريد سك تلك الرموز أن يأتي بشيٍئ ينال  ▪ 

إعجاب العميل وليس شيئاً عسرا من حيث الصناعة، كما ان االستثمار في التكنلوجيات 

 واالستراتيجيات الجديدة هو ما يجذب الجمهور. 

عند التصدير اختر نوع الملف المناسب على حسب المنصة التي ستبيع عليها   ▪ 

حيث ان بعض المنصات ال تقبل بعض االنواع من الملفات، ايضاً ضع في الحسبان ان  

هو   حجم  اقصى  يكون  العادة  في  به،  المسموح  الحد  يتعدى  ان  يجب  ال  الملف  حجم 

100mb. 

6. " الي  احدى  NFTسك  على  الملف  بتحميل  تقوم  سوف  السك  عملية  في   :"

" بيع  المعلومNFTsمنصات  بعض  اضافة  عليك  وسيكون  الي "  لتعريف  الهامة  ات 

"NFT" بتقييم الي " ووضع سعر مناسب لها،  NFT" لسلسلة الكتل، كما ستقوم اخيراً 

الي   سعر  ويعنمد  مثالً  كااليثيريوم  المشفرة  العمالت  بإحدى  السعر  يكون  ان  ويجب 

"NFTفي ذلك الوقت، ثم ستتمكن من عرض الي "  " على سعر االيثيريومNFT .للعلن " 
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 ( باتباع الخطوات السابقة NFTSهذه الصورة بعد أن إكتملت معالجتها يمكن جعلها )
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(   NFTSالرموز غير القابلة لالستبدال)نتناول في هذا المطلب أبرز ما تميزت به تلك 

 من خصائص ثم نعقب ذلك بذكر ما يكتنف تلك الرموز من عيوب ومحاسن 

 (NFTSالرموز غير القابلة لالستبدال) خصائص

" على عوائد من كل  NFTالفوائد مع كل بيع:يحصل المالك االصلي للي " ●

  (1)سوق الى اخر.وتختلف من  %10" تقدر بي NFTعملية بيع تحصل لهذه الي "

عملية السك تكون على موقع واحد: يجب ان تكون عملية التسجيل "السك"   ●

"Minting على موقع واحد اي منصة بيع واحدة اما اذا قام المالك ببيع هذه الي "

"NFT  على اكثر من منصة فقد يتم حضره من قبل سلسلة الكتل، او قد تحصل له "

  (2)مشاكل من الناحية القانونية.

سك االصل الرقمي اكثر من مرة: باالصل ال يجوز تسجيل "سك" االصل   ●

الرقمي اكثر من مرة، إال انه يمكن للمؤلف االصلي القيام بذلك حيث انه يملك حقوق  

"  NFTsالطبع والنشر والنسر، إال ان مثل هذا الفعل مستهجن جداً لدى مجتمع الي "

  (3)وقد ينهي مسيرة هذا الصانع.

 المشاريع والمجموعات:  ●

" الى عدة عوامل، وأهمها هو امان NFTsاالمان: يعود االمان في الي " ●

سلسلة الكتل وما إذا كانت معتمدة وقوية كسلسلة كتل ايثيريوم، اما العامل الثاني فهو  

قوة العقد الذكي وهل هو خالي من الثغرات والعيوب، والعامل الثالث هو امان 

بائع او المشتري التحقق من امان المنصة التي يبيع عليها، حيث المنصة، فيجب على ال

مع ان  –انه من الممكن ان تكون المنصة وهمية او يكون المتعاملون فيها مخادعين 

 (4).- حدوث اي من هذه الحاالت نادر للغاية 

عقود البيع: من المهم ان يكون عقد البيع ذكياً مع امكانية كون العقود غير  ●

قدمت سلسلة كتل كاردانو رموًزا أصلية من شأنها أن تمكن من إنشاء  ذكية، حيث

"NFTs.(5)" بدون عقود ذكية  

 
(1)  https://www.nbcnews.com/now/video/what-is-a-non-fungible-token-

and-why-are-they-so-popular-102194757772 2/4/2022استرجعت بتأرير 

 

(2)  https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-

you-should-know-as-an-artist2/4/2022استرجعت بتأرير 

(3)  https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-

blockchain-crypto-art-faq2/4/2022استرجعت بتأرير 

(4)  

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/blockchains

-and-nfts-in-identification-and-security-

protocols/?sh=6445e88214fc2/4/2022استرجعت بتأرير 

(5)  https://www.fool.com/investing/2021/10/07/is-there-any-hope-left-

for-cardano/2/4/2022استرجعت بتأرير 

https://www.nbcnews.com/now/video/what-is-a-non-fungible-token-and-why-are-they-so-popular-102194757772
https://www.nbcnews.com/now/video/what-is-a-non-fungible-token-and-why-are-they-so-popular-102194757772
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq
https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/blockchains-and-nfts-in-identification-and-security-protocols/?sh=6445e88214fc
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/blockchains-and-nfts-in-identification-and-security-protocols/?sh=6445e88214fc
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/blockchains-and-nfts-in-identification-and-security-protocols/?sh=6445e88214fc
https://www.fool.com/investing/2021/10/07/is-there-any-hope-left-for-cardano/
https://www.fool.com/investing/2021/10/07/is-there-any-hope-left-for-cardano/


تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

629 

 

" حتى وإن  لم NFTنسبة الملكية: تنسب الملكية الول من يقوم بتعريف الي " ●

يكن هو المؤلف االصلي او صاحب العمل، وهذا يفتح فرصة كبيرة للمخادعين  

ع هذا االمر، في حين انه يمكن للمؤلف االصلي ان  وسارقي االعمال الفنية للعبث م

 ( 1)يقوم برفع شكوى قضائية على المخادع.

ومحاسنها وما اشتملت عليه من ( NFTSالرموز غير القابلة لالستبدال)عيوب 

 مخاطر التداول 

" بين مخاطر مرتبطة بها وهي نادرة الحدوث وبين مخاطر  NFT"تتنوع مخاطر الي 

مرتبطة باحدى الوسائل التي يتم من خاللها عملية نقل الملكية، والمخاطر التقنية 

والفنية تكاد تكون معدومة حالياً مع امكانية حدوث ضئيل جداً، ويعد من ابرز تلك 

 المخاطر: 

العمالت الرقمية ينعكس  هبوط سوق العمالت الرقمية: ويعني ذلك أن هبوط  ❖

" اعتماداً حصرياً NFT" بصورة عامة حيث تعتمد ال "NFTsبدوره على سوق الي "

على عمالت رقمية كااليثيريوم والبوليجون والسوالنا، وان االنهيار لسوق العمالت  

 (2) " بل ربما يكون عادماً لقيمتها.NFTالرقمية سيهم في انخفاظ سعر هذه الي "

سلسلة الكتل: إذا تمت عملية اختراق لسلسلة الكتل، فإن هذا سيعني اختراق   ❖

" حيث إن المستثمرين سيسحبون  NFTمشاكل ال حصر لها، قد تؤدي الى دمار سوق "

أموالهم، وعمليات السك ستتوقف، كما أن الثقة ستنعدم الى حين حل هذه المشكلة، وبناء 

هذا األمر يوصف من قبل الخبراء بشبه  ثقة جديد في تلك السلسة، مع أن إمكانية حدوث  

لشختراق   قابلة  غير  بأنها  الكتل"  "سلسلة  وصف  في  جاء  لما  ذلك  المستحيل؛ 

"unbackable(3)" فنظام عمل سلسلة الكتل يضمن عدم وجود امكانية إلختراقها. 

العيوب التقنية في العقود الذكية: قد يؤدي عيب أو ثغرة في العقد الذكي الى  ❖

"، وقد حصل هذا  NFTتراقه، ومن ثم حصول المخترق على حقوق الملكية لي "قابلية اخ

األكثر شهرة   DeFiاألمر في محاوالت عدة، وفي اآلونة األخيرة، تعرض بروتوكول  

مليون دوالر  600" للهجوم من قبل المتسللين ، وتم سرقة Poly Networkالمسمى "

 .(4) السرقة أن أمان العقد الذكي لم يكن مناسبًا" وكان السبب وراء هذه  NFTفي سرقة "

الخطر البيئي: ويتمثل ذلك في أن الحواسيب التي تقوم على بروتوكول إثبات  ❖

سلسلة   المعمالت على  والتحقق من  للتنظيم  الحسابية  العمليات  من  تجري عدداً  العمل 

 
(1)  https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-04-14/nfts-

intellectual-property-marvel-dc-comics-who-gets-to-make-

millions7/4/2022استرجعت بتأرير 

(2)  https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-

world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/  اسيييييتيرجيعييت

 7/4/2022بتأرير

(3)  https://www.epiqglobal.com/en-us/resource-

center/articles/blockchain-can-be-hacked7/4/2022استرجعت بتأرير 

(4) https://geekflare.com/finance/nfts-challenges-and-risks/  اسييييييتييرجييعييت

 7/4/2022بتأرير

https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-04-14/nfts-intellectual-property-marvel-dc-comics-who-gets-to-make-millions
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-04-14/nfts-intellectual-property-marvel-dc-comics-who-gets-to-make-millions
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-04-14/nfts-intellectual-property-marvel-dc-comics-who-gets-to-make-millions
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.epiqglobal.com/en-us/resource-center/articles/blockchain-can-be-hacked
https://www.epiqglobal.com/en-us/resource-center/articles/blockchain-can-be-hacked
https://geekflare.com/finance/nfts-challenges-and-risks/
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الى زيادة ملحوضة  الكتل، وهذا يستهلك كماً كبيراً من الكهرباء المهدرة ، والتي تؤدي  

  .(1)في انبعاث ثاني اكسيد الكربون ما يؤدي الى أضرار بيئة متعاقبة

في الوقت ذاته فإن هنالك عددا من المخاطر التي تتمثل في عمليات الخداع التي يقوم 

بها عدد من األشخاص على شبكة األنترنت، وتتنوع جرائمهم بين الثقيلة والخفيفة، 

بطرق بالغة اإلتقان، والهدف منها سرقة أموال المستثمرين أو وبعضها يكون محكماً و

 حقوق الملكية، ومن أشهر تلك الطرق والمخاطر: 

" من قبل غير المالكين: حدثت كثير من الجرائم األلكترونية NFTسك الي " ❖

التي ترتبط بسرقة األعمال الفنية والمواد الرقمية، حيث ان كثيراً من الفنانين وصانعي  

األلكترونية يقومون بنشر اعمالهم على االنترنت من دون ان تكون تعاقدهم مع  المواد 

شريك رسمي لضمان حقوق التأليف والنشر والنسر، حيث يقوم بعض األشخاص بأخذ  

هذه المواد واألصول الرقمية سواًء صور او فيديوهات او مقاطع صوتية ويقومون  

الرقمية، ويكون من الصعب على  " مع عدم ملكيتهم لهذه المادة NFTsبسكها كي "

المالك األصلي اثبات ملكيتها في أغلب األحيان حيث انه ال يملك اي حقوق تأليف  

ونشر ونسر، بينما إذا كان يملك الحقوق فسيكون من السهل نسبياً استعادة الحقوق، 

  (2) ومنع المخادعين من تحقيق المنفعة من هذه األصول الرقمية.

 
-https://www.nature.com/articles/s41893-018 7/4/2022اسيترجعت بتأرير  (1)

0152- 

(2)  https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-

you-should-know-as-an-artist بييتييأرييير وييينييظيير   15/4/2022اسييييييتييرجييعييت 

https://inews.co.uk/news/technology/pay-millions-art-you-cant-touch-

inside-nft-digital-art-940943 

https://www.nature.com/articles/s41893-018-0152-7.epdf?sharing_token=ogrkYYbTeyhxNtpO8VyD8tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NdJEcpPQZqiP9V_5sRM6OFxFiXIrEiqGJgeMqL0bBy3oWWhgCPavrJMPApmX-akgSr_A5uSnPnPPEknP0vEMNn0cVObPWp1NK2O3ttOyulWBx5GKIPbWG95X0V8tpJk9M2Z4q-wzNau-UzDXnrmvGgenXNCUHI7lbX4j0i_fnP9qqMPxjbMls9G9YEFs7oL_A%3D&tracking_r%20eferrer=www.theguardian.com
https://www.nature.com/articles/s41893-018-0152-7.epdf?sharing_token=ogrkYYbTeyhxNtpO8VyD8tRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0NdJEcpPQZqiP9V_5sRM6OFxFiXIrEiqGJgeMqL0bBy3oWWhgCPavrJMPApmX-akgSr_A5uSnPnPPEknP0vEMNn0cVObPWp1NK2O3ttOyulWBx5GKIPbWG95X0V8tpJk9M2Z4q-wzNau-UzDXnrmvGgenXNCUHI7lbX4j0i_fnP9qqMPxjbMls9G9YEFs7oL_A%3D&tracking_r%20eferrer=www.theguardian.com
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://inews.co.uk/news/technology/pay-millions-art-you-cant-touch-inside-nft-digital-art-940943
https://inews.co.uk/news/technology/pay-millions-art-you-cant-touch-inside-nft-digital-art-940943
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 الرابعالمطلب 

حق اإلنسان في التملك والتمليك ثابت قررته كل الشرائع السماوية، وجاءت ضامنة إياه  

عليها  جميع التشريعات القانونية؛ لذا تعد حقوق اإلنسان من أبرز المرتكزات التي تقوم  

أدي   والذي  والتقني  التكنلوجي  المجال  في  الهائل  لالنفتاح  ونظرا  الحديثة،  المجتمعات 

بدوره الى ظهور حقوق رقمية تسري في الفضاء االفتراضي وعلى شبكة األنترنت، 

" لالستبدال  القابلة  غير  للرموز  التملك  الحقوق حق  تلك  حداثة  NFTSومن  فرغم    "

 ً للمحافظة عليها وضمان حمايتها، ولسنا هنا بصدد البيان   انتشارها إال أن هنالك طرقا

للحكم الشرعي لتلكم الرموز، فهي ال تزال مدار بحث ونقاش، ولها مكان هي أرحب به، 

الى وسائل   ندلف  أن  قبل  بمكان  أنه من األهمية  نرى  أننا  إال  ولكل وجهة هو موليها، 

مو  بشكل  ولو  التعريج  نرى ضرورة  الرموز  لتلك  الرقمية  الحماية  الحماية  لطرق  جز 

للحقوق الفكرية على شبكة المعلومات حيث يتنازع تلك الحقوق جانبان مشتركان يتعلق 

 األول منهما بالجانب القانوني واألخر خاص بالجانب التقني. 

تمضي جل التشريعات في سبيل اضفاء الحماية القانونية على الحقوق الفكرية الرقمية  

اتفاقية األنترنت األولى والثانية    1996كر وتحديدا في عام  لذا فقد صدرت في وقت مب 

على   ذاته  الوقت  في  موجبة  الرقمي،  للمصنف  الحماية  معالم  خالل  من  رسم  والتي  

 .(1)األطراف المتعاقدة األخذ بجميع التدابير التكنلوجية خاصة فيما يتعلق بالتحايل

عا للتعدي في وجوب ايداع صاحب  وقد جائت أولى تلكم الوسائل في الجانب الوقائي؛ من 

 .(2)الحق مصنفه على سبيل المثال لدى جهة حددها القانون

وكذا البد من إجراء عملية التسجيل لذلكم الحق؛ كيما يكون لصاحب الحق كامل الحماية  

في ضمان كامل حقه، ويعمد عادة الى التأشير كضمانة ظاهرة لذلكم الحق الفكري كما 

( وهو الحرف األول من  Cقوق محفوظةأو يكتفى بوضح حرف )في عبارة "جميع الح

 .(3) ويعنى بها  حق المؤلف Copyrightكلمة 

وقد ال تؤتي تلك الوسائل الوقائية أكلها، ويظهر اعتداء على تلك الحقوق الفكرية، وهنا 

لن تكون القوانين عاجزة عن اصدار حكم تجاه ذلك االعتدء، لذا يمضي التشريع المناط 

أولها  به   العالجية،  الوسائل  من  أخرى  جملة  رسم  الى  الفكرية  الحقوق  تلك  حماية 

 
، عمان، دار 1حوى، فاتن حسيييين، "المواقع اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية")طينظر:    (1)

 .125(، :2010الثقافة،  

ينظر: علي، نياييت أعمر، "الملكيية الفكريية في إطيار التجيارة األلكترونيية" )رسيييييالية    (2)

 .12( :2010ماجستير،كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  

نواف، " حق المؤلف النماذج المعاصيييرة لحق المؤلف ووسيييائل حمايته" ، ينظر: كنعان،   (3)

 .36م( ، : 2009، عمان، دار الثقافة،  1)ط
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االجراءات التحفظية، والتي يعنى بها ايقاف ذلكم التعدي فورا ومن ثم مباشرة النظر فيما 

  .(1)يحسم األمر، وهذا االجراء التحفظي جزء أولي من الحماية المدنية

االعتداء على الحق الفكري أمرا مدنيا، خاضعا ونهاية المطاف يكون الفصل في شأن ذلك  

 .(2) فيه الجاني للجزاء الذي تقرره السلطات القضائية، فيما يتعلق بالضرر المادي واألدبي

( أما الشق األخر  NFTSوهذا الشق الذي تقدم ال عالقة له بوسائل الحفظ لتلك الرموز)

تلك الحقوق مصانة على شبكة  وهو الجانب التقني، وما يجب فيه من وسائل كيما تكون  

المعلومات الدولية، فإن تلك الرموز غير القابلة لالستبدال ليس لها في الوقت الحالي إال  

تلك الضمانة التقنية في المحافظة عليها وتتم عملية الحفظ لها من خالل تسجيلها على  

والتي تعد من    Blockchainبتقنية البلوك تشين"  شبكة سلسلة الكتل، وهي ما يعرف  

أبرز ما أفرزته الثورة الصناعية الرابعة تلك التي ظهرت فاعليتها الكبيرة في التوثيق  

وإنجاز المعامالت، متجاوزة عوامل الوقت والكلفة وكافة الوسائط، ورغم ايجاد تقنية 

تقنية لها " ابتداء لتداول العمالت االفتراضية إال أنها بات   Blockchainالبلوك تشين" 

دورها الفاعل في توثيق المعلومات حيث تكون المعلومة منتشرة بين مالين المتعاملين  

في هذه التقنية مع تمكينهم االطالع على كافة المعامالت، وهذا مؤذن بنشر تلك التوثيقات 

 وجعلها في متناول الجميع عبر هذه التقنية في مأمن من اإلعتداء عليها. 

أو ما يعرف بيي »سلسلة الكتلة « بأنها قاعده    Blockchainتشين"    يمكن تعريف "البلوك

بيانات ال مركزية مفتوحة المصدر، تعتمد على معادالت رياضية مشفرة، لتسهيل أي   

معاملة، أو صفقة أو معلومة، كالمعامالت النقدية أو نقل البضائع او أيٍ من المعلومات 

 (.3)ثالالعامة كاألصوات اإلنتخابية على سبيل الم

وتعد هذه التقنية أكبر سجل رقمي عالمي موزع ومفتوح، يسمح بنقل أصل الملكية من 

الوقت نفسه  )  ( دون الحاجة إلى وسيط، مع تحقيق  Real Timeطرف إلى آخر في 

درجة عالية من األمان لعملية التحويل في مواجهة محاوالت الغش أو التالعب، ويشرك 

 ( .4)د حول العالمفي هذا »السجل« جميع األفرا

 
، القاهرة، العاتك لصييييناعة الكتب،  3ينظر: النداوي، آدم وهيب، "المرافعات المدنية"، )ط  (1)

ت" دراسييية ، ونسيييه، دياال عيسيييى، "حماية حقوق التأليف على شيييبكة األنترن309م(، :2002

 .135م،(، : 2002مقارنة، ) بيروت، صادر ناشرون،  

ينظر: بكر، عصيييمت عبد المجيد، خاطر، صيييبري حمد، الحماية القانونية للملكية الفكرية   (2)

 .157،(، :2011)بغداد، بيت الحكمة، 

(3)() https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0 

(4)() BlockChain Technology, Sutardja Center for Entrepreneurship & 

Technology Technical Report (Berkeley University of California), 

October 16, 2015, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2a0UB7R. 
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 ( .1) فالبلوك تشن تمثل حاليا أكبر قاعدة للبيانات موزعة عالمياً بين األفراد

العام   في  مرة  ألول  تم  قد  تشن”  “البلوك  تقنية  استخدام  ظهر  2008وكان  وحيث   ،

وثقة   قوتها  استمدت  والتي  اإلفتراضية،  البيتكوين  لعملة  رئيسية  كمنصة  استخدامه 

 (.2) فضل ذلك النظامالمتعاملن فيها، ب

وهي:   الكتلة  سلسلة  مجملها  في  تمثل  عناصر،  أربعة  على  تشن  البلوك  تقنية  وتعتمد 

 )الكتلة، المعلومة، الهاش، بصمة الوقت( 

أو   .1 العمليات  من  مجموعة  عبارة عن  والتي هي  البناء،  وحدة  فتمثل  الكتلة: 

 تسجيل بيانات أو متابعة .المهام المراد القيام بها داخل السلسة، كتحويل أموال أو 

المعلومة: فيقصد بها العملية الفرعية التي تتم داخل الكتلة الواحدة، أو هي   .2

 ( Single Orderاألمر الفردي )

" فهو عبارة عن الحمض النووي المميز لسلسلة الكتلة، وقد  Hashالهاش " .3

"  ) الذي ينتج رقما خاصا من خالل   Digital Signatureيرمز له بي)التوقيع الرقمي "  

""،  Hash Func tionخوارزمية داخل برنامج سلسلة الكتلة يطلق عليها "آلية الهاش"   

ويناط به القيام  بأربع وظائف رئيسة هي: تمييز السلسلة عن غيرها من السالسل،  تحديد 

سم كل معلومة  الكتلة داخل السلسلة، ثم ربط الكتل بعضها ببعض، وكذا يقوم الهاش بو

 (.3) داخل الكتلة نفسها بهاش مميز لها عن غيرها

 (.4) بصمة الوقت: فهو ذلك التوقيت الذي تم فيه إجراء العملية داخل السلسلة .4

والمبادئ التي يقوم عليها عمل تقنية البلوك تشين، والتي تمثل في حقيقتها األساس الذي  

، قاعدة  Open Ledgerالمفتوح "   " يتم من خالله انجاز معامالت األفراد هي السجل

 "( Mini"، التعدين " Distributed databaseالبيانات الموزعة "

 
(1)() A Scalable Blockchain Database, BigchainDB (Berlin, Germany), 

June 8, 2016, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2tlFwd6 

(2)() An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology, KAYE 

Scholar, February 2016, accessible at: http://bit.ly/2o- IoDnV 

(3)() Stephen Northcutt, Hash Functions, SANS™ Technology Institute, 

accessible at: https://www.sans.edu/cyber-research/ security-

laboratory/article/hash-functions (Last accessed: February 6, 2018). 

(4)() Luke Parker, Timestamping on the Blockchain, Bravenewcoin, 

February 11, 2015, accessible at: 

https://bravenewcoin.com/news/timestamping-on-the-blockchain/ (Last 

accessed: February 6, 2018). 

http://bit.ly/2o-
https://www.sans.edu/cyber-research/
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اإلتاحة التامة لجميع المشتركين داخل تقنية  Open Ledgerويمثل السجل المفتوح "  "

"البلوك تشن"  من اإلطالع على ممتلكات األفراد، إال أن هذا ال يعني بالضرورة معرفة  

"  Nick Namesبأشخاصهم، حيث تتيح التقنية لألفراد إمكانية استخدام ألقاب "األفراد 

 ( .1)يعرفون بها داخل الشبكة

الموزعة " البيانات  قاعدة  إلغاء Distributed databaseوتقوم  "باختصار على مبدأ 

العالم،   فيها حول  المشتركين  السلسة في متناول جميع األفراد  المركزية، وجعل  فكرة 

 (.2)وهذا ما يعزز عنصر األمان والحماية للسلسة

" فهي تلك التي يتم فيها استخدام طاقات أجهزة الكمبيوتر Miningأما عملية التعدين " 

منقبي   من  ماليين  عبر  المعاملة،  لهذه  المميز  الصحيح  "الهاش"  عن  البحث  في 

 المبرمجين.

 اجراءات عملية التعدين

 
(1)() Marco Iansiti and Karim R. Lakhani, The Truth About Blockchain, 

Harvard Business Review, January–February 2017, accessible at: 

http://bit.ly/2hqo3FU 

قادمة في عالم المال واإلدارة"، )مجلة أوراق ينظر: "البلوك تشييين: الثورة التكنولوجية ال  ()(2)

 .3(،:  3أكاديمية، تصدر عن المستقبل لألبحاث والدراسات، أبو ظبي: العدد 
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 ين.آلية عمل تقنية البلوكش   

 

رموز) سك  عملية  أن  الى  أشرنا  أن  سبق  تشين" NFTSوقد  البلوك  منصة  على   )

Blockchainأرقام عدة  من  مكونا  تعريفا  رمزا  الشخص  تسلم  عند  سليمة  تكون   " 

مزة"،يتم إنشاؤها ونقلها باستخدام" هو أشبه بشهادة المنشأ لذلكم المحتوى    ،"DLT"مر 

الذي تم سكه، وبذلك تكون عملية الضمانة للحق في شبكة سلسلة الكتلة قد تمت بنجاح،  

بات واضحا   الكتل قد  الحق، فشبكة سلسلة  ذلكم  اإلفتيات على  يمكن ألحد  فلن  وحينها 

 وجليا نسبة األمان العالية فيها. 
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 خاتمة البحث وتوصياته 

هذه   بعض بعد  بذكر  ذلك  وأعقب  النتائج،  من  البحث  أبرزه  ما  أسطر  الماتعة  الجولة 

 التوصيات. 

من  .1 يمنع  ما  ثمة  ليس 

استحداث سلع صالحة للتعاقد أو نقود للدفع والتسوية بحسب ما يحقق الغرض ويصب  

في المصلحة مع اإلفادة التامة من الثورة الصناعية الرابعة وما تطرحه من تقنيات كتقنية  

وك تشين( الهادفة لضمان المصالح وفق نظرة شرعية صائبة شريطة أن يناط األمر  )البل

 بسلطة معتبرة. 

( تعد سلعة  اتفق جمهور المتعاملين  NFTSإن الرموز غير القابلة لالستبدال ) .2

 على اعتبارها، يمكن لهم بيعها وشراؤها، ما دام منتفيا عنها الغرر والجهالة. 

القابلة لالستب   .3 )للرموز غير  العمالت  NFTSدال  ( شبه من جهات عدة مع 

مادة   لها  ليس  التي  العمالت  أمر  أهون من  الرموز  تلك  األمر في  إن  بل  االفتراضية، 

 فيزيائية، مع ما لها من مزات خاصة.

أحد   .4 األئمة  منه  وجعل  المال،  حفظ  مقصد  راعت  الغراء  الشريعة  أن  رغم 

العنا لزوم  على  الشريعة  وشددت  الخمس،  وكسبا  الضروريات  اصدارا  به  الفائقة  ية 

واستثمارا، إال أن ذلك ال يكون مانعاً من جواز االستحداث والتعاطي مع تلك الرموز 

وغيرها إن عرف حالها، وجاءت خالية عن كل ما هو محرم في البيع واالبتياع حاال 

 ومآال.

 

 التوصيات 

"الرموز غير يوصي الباحثان بمزيد من الدراسات واألبحاث لهذا المستجد   .1

القابلة لالستبدال" ومتابعة تطوراتها للتوصل الى تصور منضبط يمكن من خالله تنزيل 

 الحكم الشرعي عليها.

ووضع  .2 النوازل  لهذه  التصدي  بضرورة  الفقهية  المجامع  الباحثان  يوصي 

تأطير شرعي لها، عبر رأي جماعي محكم حول حكمها الشرعي، قطعا للنزاع في هذا 

 ، قبل تفشيها في حياة الناس.األمر المؤرق

 المصادر والمراجع



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

637 

 

 

إبراهيم، خالد ممدوح، " إبرام العقد االلكتروني، دراسة مقارنة"، )دار الفكر  .1

 م(.2006الجامعي، اإلسكندرية، 
بيروت   2ابن الهمام، لحمد بن عبد الواحد ، "فتح القدير شرح الهداية" )دار الفكر ط  .2

 د.ت(. 
أبي   .3 فارس،  فارس)ابن  بن  أحمد  اللغة"،   395الحسين  مقاييس  "معجم  هي(، 

 م(.1999ه  1420تحقيق: عبد السالم محمد هارون،)مطبعة دار الجيل،

هي(،"لسان العرب")  711ابن منظور، أبي الفضل جما الدين محمد بن مكرم ) .4

 (.2003، 1مطبعة دار صادر بيروت، ط

الشركات   .5 مع  المتعاملين  الغير  حماية  زكري،  التجارية)أطروحة  إيمان 

 .2017دكتوراه(، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر، 

)نشر:   .6 اإلنسان،"  أحوال  معرفة  إلى  الحيران  مرشد  قدري،"  محمد  باشا، 

 (.1891 – 1308، 2المطبعة الكبرى األميرية ببوالق، ط 

للملكية  .7 القانونية  الحماية  حمد،  خاطر، صبري  المجيد،  عبد  بكر، عصمت 

 .157،(، :2011فكرية )بغداد، بيت الحكمة،ال

)مجلة   .8 واإلدارة"،  المال  عالم  في  القادمة  التكنولوجية  الثورة  تشين:  البلوك 

 (.3أوراق أكاديمية، تصدر عن المستقبل لألبحاث والدراسات، أبو ظبي: العدد 

9. ( اإلسالمي"  الفقه  في  العقد  ضوابط  خالد،"  عدنان  دار التركماني،  مكتبة 

 (.1992المطبوعات الحديثة 

)منشورات    الجواري، سلطان عبد هللا محمود ،"عقود التجارة االلكترونية"، .10

  .(.2009الحلبي الحقوقية، 

حجازي، إسالم، "الثقافة االفتراضية وتحوالت المجال العام السياسي: ظاهرة  .11

 الفايسبوك في مصر نموذجا"، 

بن أحمد بن رجب بن الحسن، الحنبلي، ابن رجب، زين الدين عبد الرحمن   .12

 هي( "القواعد" ، )نشر: دار الكتب العلمية(. 795)المتوفى: 

الفكرية")ط .13 الملكية  وحقوق  اإللكترونية  "المواقع  حسين،  فاتن  ، 1حوى، 

 (.2010عمان، دار الثقافة، 
ه( "الشرح الكبير"، )دار احياء الكتب 1201الدردير، أبي البركات سيدي أحمد )ت .14

 العربية، بيروت(. 
الراشدي ،بسمان نواف فتحي حسين ،" عقود التجارة االلكترونية و قواعد  .15

 م(. 2015 - هي  1436، 1إبرامها" )ط

اجتماعية" )بحث تحليلي في   - رحومة، محمد علي، "االنترنت والمنظومة التكنو .16

راسات  ، بيروت: مركز د1اآللية التقنية لالنترنت ونمذجة منظومتها االجتماعية(، )ط

 ( 2005الوحدة العربية،  

17. ( مرتضى  محمد  القاموس"، 1205الزبيدي،  جواهر  من  العروس  "تاج  هي(، 

 م(.1888)المطبعة الخيرية، القاهرة،

العامة لاللتزامات في القانون   زكي، محمود جمال الدين، "الوجيز في النظرية .18

 (.1978، القاهرة،  3المدني المصري"، )ط

 (. 2012السعدي، صبري ، "الواضح في شرح القانون المدني" )دار الهدى، .19



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

638 

 

صغير، عباس فريدة "جليات الفضاء العمومي اإلفترا ضي من خالل التفاعل  .20

فية"، المجلة الجزائر  اإلفترا ضي عبر المجمو عات اإلفتراضية، دراسة تحليلية إثنوغرا

 (.2018.، أكتوبر 4ية لألبحاث والدراسات، جامعة جيجل، )العدد ، 

عثمان، إبراهيم، "مقدمة في عليم االجتمياع" )دار الشروق للينشر والتوزيع،   .21

 (.2004عمان، االردن،

األلكترونية" )رسالة   .22 التجارة  إطار  في  الفكرية  "الملكية  أعمر،  نايت  علي، 

 (   2010لحقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ماجستير،كلية ا

23.   " ية   الذك  الع قود   الجميلي،  القَت َها Smart Contractsعمر  وع  واق ع َها   "

َية، طبع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخيري بدبي،   . 2019بالع م الت  االفت راض 

العقدي" النظرية والتطبيق"، اإلسكندرية،  عياد عبد الرحمن، أساس اإللتزام .24

 .1971مؤسسة الثقافة الجامعية، 

عياش، رباب "رمزية الفضاء العمومي االفتراضي في الجزائر" )دراسة تحليلية  .25

سيميولوجية لعينة من المدونات وصفحات موقع التواصل االجتماعي "فيسبوك" )خالل  

 (2014ماي  30- جانفي 1من –  2014االنتخابات الرئاسية أفريل 
عادل عبد الموجود، )نشر: دار األرقم    - الغزالي، "الوجيز"، تحقيق علي معوض   .26

 (. 1997 – 1418بن أبي األرقم،  
)المتوفى:   .27 يعقوب  بن  أبو طاهر محمد  الدين  ا    817الفيروزآبادى، مجد  هي(" 

القاموس المحيط "، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،بإشراف: محمد  

بيروت   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  )نشر:  العرقس وسي،   –نعيم 

 م(. 2005 - هي  1426، 8لبنان،ط:

هي(، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" 770الفيومي، أحمد بن محمد ) .28

 )مطبعة دار القلم بيروت(. 

قاقو ، حجيبة "الفضاء االلكتروني والتعبئة السياسية الذكية"، مجلة الدراسات   .29

 . 2018، يناير 1اإلعالمية، برلين: المركز الديمقراطي العربي، ع

النم .30 المؤلف  حق   " نواف،  ووسائل  كنعان،  المؤلف  لحق  المعاصرة  اذج 

 م( .2009، عمان، دار الثقافة،  1حمايته" ، )ط

)ط .31 المدنية"،  "المرافعات  آدم وهيب،  لصناعة 3النداوي،  العاتك  القاهرة،   ،

 م(2002الكتب، 

نسه، دياال عيسى، "حماية حقوق التأليف على شبكة األنترنت" دراسة مقارنة،  .32

 م(. 2002) بيروت، صادر ناشرون، 

نصر ،حسني محمد "اتجاهات البحث والتنظير في وسائل اإلعالم الجديدة"  .33

)دراسة تحليلية لالنتاج العلمي المنشور في دوريات محكمة("، )مؤتمر وسائل التواصل  

االجتماعي: التطبيقات واإلشكاليات المنهجية، جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية،  

  (.2015مارس  11- 10الرياض: 

سجل  نعمان   .34 مطابع  القاهرة،  للحق،  كمصدر  الظاهر  أركان  جمعة،  خليل 

 .1977العرب، 

 المراجع باللغة اإلنجليزية 

35. A Scalable Blockchain Database, BigchainDB (Berlin, 

Germany), June 8, 2016,   accessible at: http://bit.ly/2tlFwd6 



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

639 

 

36. An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology, 

 -http://bit.ly/2oKAYE Scholar, February 2016, accessible at: 

IoDnV 

37. Blockchain Disruption and Smart Contracts,، Surden, H., 

2012. Computable Contracts. U.C. Davis Law Review, 1 1. 

38. BlockChain Technology, Sutardja Center for 

Entrepreneurship & Technology Technical Report (Berkeley 

University of California), October 16, 2015, (p. 1), accessible at: 

http://bit.ly/2a0UB7R. 

39. Gatteschi, V. et al., 2018. Blockchain and Smart Contracts 

for Insurance: Is the Technology Mature Enough?. Future Internet, 

20 2, 10(2), p. 20. 

40. Luke Parker, Timestamping on the Blockchain, 

Bravenewcoin, February 11, 2015, accessible at: 

https://bravenewcoin.com/news/timestamping-on-the-blockchain/ 

(Last accessed: February 6, 2018). 

41. Marco Iansiti and Karim R. Lakhani, The Truth About 

Blockchain, Harvard Business Review, January–February 2017, 

http://bit.ly/2hqo3FUaccessible at:  

42. Stephen Northcutt, Hash Functions, SANS™ Technology 

 research/-https://www.sans.edu/cyberInstitute, accessible at: 

security-laboratory/article/hash-functions (Last accessed: 

February 6, 2018). 

43. Triggering innovation How smart contracts bring policies 

to life، Centre for Commercial Law Studies،University of 

Londonp. 

44. Zheng et al. (2018), blockchain challenges and 

opportunities: A survey, Int. J. Web and             Grid 

Services, Vol. 14, No. 4 

 

  المواقع اإللكترونية

http://bit.ly/2o-
http://bit.ly/2hqo3FU
https://www.sans.edu/cyber-research/


تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

640 

 

-21-01-https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022  (

)overnight/-disappeared-crypto-if-spinning-keep-would-world 

-us/resource-https://www.epiqglobal.com/en(  

)hacked-be-can-center/articles/blockchain 

-hope-any-there-https://www.fool.com/investing/2021/10/07/is  (

)cardano/-for-left 

  (

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/block

-security-and-identification-in-nfts-and-chains

)rotocols/?sh=6445e88214fcp 

-to-free-empires-heroes-https://www.gamepur.com/guides/is(  

 )play 

-04-arts/story/2021-https://www.latimes.com/entertainment(  

-to-gets-who-comics-dc-marvel-property-intellectual-14/nfts

)millions-akem 

-copyright-and-minting-https://www.rennoco.com/post/nfts(  

) artist-an-as-know-should-you-what 

-is-what-explainer-2310188/nfthttps://www.theverge.com/2  (

)faq-art-crypto-blockchain 

)https://ar.cointelegraph.com(  

)risks/-and-challenges-https://geekflare.com/finance/nfts(  

.)https://www.cryptoarabe.com(  

-copyright-and-minting-https://www.rennoco.com/post/nfts (

)artist-an-as-know-should-you-what 

)https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0 ( 

)https://aawsat.com/home/article/3427516( 

  )https://alarab.co.uk/( 

45. -art-millions-s/technology/payhttps://inews.co.uk/new(

)940943-art-digital-nft-inside-touch-cant-you 

46. ) glasses/-reality-virtual-nine-https://mofeeed.com/top( 

47. .za/bloomberg/opinion/2022https://www.businesslive.co(

-disappeared-crypto-if-spinning-keep-would-world-21-01-

) vernight/o 

48. -injective-nft-nksyhttps://www.cbsnews.com/news/ba(

)token/-digital-art-destroy 

49. )https://www.darelhilal.com/News/1263853.aspx( 

https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.epiqglobal.com/en-us/resource-center/articles/blockchain-can-be-hacked
https://www.epiqglobal.com/en-us/resource-center/articles/blockchain-can-be-hacked
https://www.fool.com/investing/2021/10/07/is-there-any-hope-left-for-cardano/
https://www.fool.com/investing/2021/10/07/is-there-any-hope-left-for-cardano/
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/blockchains-and-nfts-in-identification-and-security-protocols/?sh=6445e88214fc
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/blockchains-and-nfts-in-identification-and-security-protocols/?sh=6445e88214fc
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/02/23/blockchains-and-nfts-in-identification-and-security-protocols/?sh=6445e88214fc
https://www.gamepur.com/guides/is-heroes-empires-free-to-play
https://www.gamepur.com/guides/is-heroes-empires-free-to-play
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-04-14/nfts-intellectual-property-marvel-dc-comics-who-gets-to-make-millions
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-04-14/nfts-intellectual-property-marvel-dc-comics-who-gets-to-make-millions
https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2021-04-14/nfts-intellectual-property-marvel-dc-comics-who-gets-to-make-millions
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq
https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq
https://ar.cointelegraph.com/
https://geekflare.com/finance/nfts-challenges-and-risks/
https://www.cryptoarabe.com/
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://www.rennoco.com/post/nfts-minting-and-copyright-what-you-should-know-as-an-artist
https://www.youtube.com/watch?v=6WG7D47tGb0
https://aawsat.com/home/article/3427516
https://alarab.co.uk/
https://inews.co.uk/news/technology/pay-millions-art-you-cant-touch-inside-nft-digital-art-940943
https://inews.co.uk/news/technology/pay-millions-art-you-cant-touch-inside-nft-digital-art-940943
https://mofeeed.com/top-nine-virtual-reality-glasses/
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.businesslive.co.za/bloomberg/opinion/2022-01-21-world-would-keep-spinning-if-crypto-disappeared-overnight/
https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-destroy-art-digital-token/
https://www.cbsnews.com/news/banksy-nft-injective-destroy-art-digital-token/
https://www.darelhilal.com/News/1263853.aspx


تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

641 

 

50. https://www.latimes.com/business/technology/story/202(

)  collectible-trading-crypto-explainer-11/nft-03-1 

51. -non-a-is-https://www.nbcnews.com/now/video/what(
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 الملخص 

 

جوزيف سميث، هو قائد ديني أمريكي ومؤسس الديانة المورمونية وكنيسة يسوع        

والذي    ،المسيح لقديسي اليوم األخير، نشر في الرابع والعشرين من عمره كتاب مورمون

 يمثل كتاب المورمون المقدس، وقد أوجد ثقافة دينية استمرت إلى يومنا هذا.

ه        األمريكية  الشخصية  هذه  دراسة  طائفة  إن  حقيقة  وكشف  لمعرفة  بوابة  ي 

المسيحية لتؤسس خطاً دينياً مسيحياً وسطاً في تعاليمه  الديانة  المورمون التي انشقت عن  

تتشابه عناصرها األساسية مع بعض العناصر وممارساته بين المسيحية واليهودية، إذ  

 المسيحية البروتستانتية في ذلك الوقت. 

أنه  و        تمت استعادة مختلف المذاهب    - ه ئ من خالل سميث وخلفا- يعتقد المورمون 

تعترف كنيسة يسوع المسيح لقديسي كما  والممارسات التي فقدت في المسيحية األصلية.  

الحالي   الوقت  تركز في  السائدة، ولكنها  التقليدية  المسيحية  باختالفها عن  اليوم األخير 

يمان بالمسيح، وهذا األسلوب هو  على القواسم المشتركة فيما بينهما، كالتركيز على اإل

 شكل من أشكال التبشير وتوسيع رقعة الديانة في العالم. 

وعلى الرغم من جهل الكثير من المسلمين بوجود الديانة المورمونية، إال أن هناك         

، على األقل من جانب  الحنيف  مقاربات كثيرة قد حصلت بين المورمونية وديننا اإلسالمي

ال الديانة المسيحيين  مصدر  باعتبارها  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  متواجدين 

تم   حيث  سميث  المورمونية،  جوزيف  المورمونية -   وصف  بفترة    - مؤسس  مقتله  بعد 

ما كانت تتم مناقشة التشابهات واالختالفات بين ديننا   كثيًراقصيرة بي"محمد الحديث"، و

والمورمونية وق    ،اإلسالمي  اإلسالم  أصالة  ه  رغم  وطريقة  مع  دم  المورمونية  حداثة 

هااالختالفات الجوهرية  هذه  مع كل  ف  من المسيحية.  ابتداعها هذه إال  أن  ،  بينهما وغير 

اإلسالم   بين  المقاربات  هذه  فإن  وعليه  هذا.  يومنا  إلى  جارية  تزال  ال  المقاربات 

المورمونية على أنها  لى  إ  المسيحية  ظرتن   إذ  ،والمورمون ما هي إال إساءة مبطنة لشسالم

 ديانة "متطرفة ورجعية". 

 . اإلسالم –اليهودية  –المسيحية  –المورمونية  –جوزيف سميث :   الكلمات المفتاحية
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 المقدمة 

الحمد هلل رب   العالمين، والصالة والسالم على خاتم النبيين، وسيد األولين واآلخرين        

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ف        شطرين   معلوموبعد،  على  قائمة  وميثاق،  عهد  هي  اإلسالمي،  ديننا  شهادة  أن 

وما يقتضي ذلك   ،متكاملين متالزمين، فاألول قائم على توحيد هللا تعالى وعبادته وحده

من حقائق سلوكية وعقلية تلزم المسلم التحلي بها، والشطر الثاني هي أن نؤمن يقيناً أن  

تم المرسلين، فال نبي  وال رسول من بعده إلى قيام الساعة، فنحن  محمداً رسول هللا هو خا

ي عبد،   ال نعبد هللا إال بما جاء به نبينا، دون اعتقاد أن له حقاً في الربوبية، فهو عبد  ال 

ورسول ال ي كذ ب. وبسبب ما نشهده اليوم من صراعات بين األمة اإلسالمية في مختلف  

صراعات بين طوائف الدين الواحد، إضافة إلى تطور  بالد المسلمين وما نتج عنه من  

-بت المسافات بين الشعوب التي قر    - العالم وابتكار ما يسمى بمواقع التواصل االجتماعي

كل ذلك جعل من فكر الشاب المسلم أرضاً خصبة وبيئة مالئمة سهلة التالعب من قبل   ؛

ال  وتستهدف  الداخلية  النزاعات  تستغل  موجهة  دينية  الفقيرة تيارات  المجتمعية  طبقات 

لمحاولة العبث بفكر المسلم الحالي وعقيدته، وقد نجحت هذه المحاوالت الى حٍد ما في  

مجتمعات؛ نظراً لما تمتلكه هذه األديان من أساليب متقنة سلسة تستهدف المسلمين  بعض ال

على وجه الخصوص، وعلى هذا األساس تمت دراسة شخصية مؤسس الطائفة الدينية 

مختلف  )ال في  المسلمين  باستهداف  بقصير  ليس  زمن  منذ  شرعت  التي  مورمونية(، 

المجتمعات في ضوء حمالت تبشيرية منظمة عالية الكلفة تعمل على نشر هذه الديانة،  

لذلك وقع االختيار عليه ليكون هدف الدراسة، فضالً عن أن هذه الطائفة تد عي أنها من 

من   جزء  وأنهم  اإلسرائيلي  البيت  للسامية أصل  محبين  بأنهم  اليهود  ويصفهم  اليهود 

Philo-Semitic . 

وهنا كان ال بد إن نتقص ى عن هذه الشخصية التي أخذ دينه المبتدع باالنتشار بشكٍل       

متزايد في السنوات األخيرة، ودخل إلى بعض الدول اإلسالمية وأصبح له كنائس ومعابد  

ل أكبر عدد   رسمية، فضالً عن طباعة كتبهم "المقدسة" الى العربية بغية السعي إلى تحو 

ممكن من المسلمين إلى الدين المورموني، ومما لفت انتباه الباحثين هو كثرة المقاربات 

، وهذا إن دل  على شيء فإنما يدل  همالهذه الديانة باإلسالمي رغم االختالف الجذري بين 

كو هذه الديانة  عبر العالم.  على المخطط الكبير الذي يسعى إليه محر 
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 منهجية الباحثين وخطة الدراسة: 

 ارتأى الباحثان ما يأتي:       

ذلك  1 ختمنا  ثم  الغربية،  الشخصية  دراسة هذه  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  اختيار   .

بالمنهج النقدي لنستكمل الفائدة منها ببيان مواطن النقد والخلل التي تتوجه للشخصية محل  

 الدراسة. 

اعتماد المصادر الغربية في استمداد مادة البحث األساس، فكما قيل: )أهل مكة أدرى  .  2

أمره   حاله وخفايا  المطلعين على  مواطنيه  ومنهم  األصلي،  دينه  أهل  إذ هم  بشعابها(، 

نوه عنه هو المنهج العلمي القويم.  وديانته؛ لذا كان االعتماد على ما دو 

 ى تقسيمه إلى ما يأتي:وقد اقتضت طبيعة الدراسة إل        

 . وأما خطة الدراسة، فكانت على النحو اآلتي: 3

الباحث، مقدمة   -  ومنهجية  دراسته،  وسبب  الموضوع،  أهمية  عن  الحديث  تضمنت   :

 وخطة البحث. 

 وسيرته ونشاطاته الدينية. جوزيف سميث  حياة  التعريف ب : المبحث األول - 

 . حياته الشخصية وسيرتهالمطلب األول: 

 نشاطاته الدينية.الثاني: أبرز المطلب 

تحليل    - التعاليم والممارسات )المعتقدات الدينية( عند جوزيف سميث:  المبحث الثاني  - 

 ونقد

 الدينية عند جوزيف سميث. ممارساتالتعاليم ونبذة عن الالمطلب األول: 

 نقد تعاليم وعقائد جوزيف سميث في ضوء العقيدة االسالمية.المطلب الثاني: 

 : اشتملت أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. تمةالخا - 

: التي زادت عن السبعين، منها ما يزيد عن ستين مصدر  فهرس بالمصادر والمراجع  - 

ومرجع غربي، مطبوع أو منشور في المواقع المعتمدة للطائفة المورمونية، وقد قمنا 

 مختصين.بترجمة ما ينفعنا منها بجهود ذاتية أو بمعونة 

 وسيرته ونشاطاته الدينيةجوزيف سميث  حياة التعريف بالمبحث األول: 

 وقد اشتمل على مطلبين، وكما يأتي:

 حياته الشخصية وسيرته المطلب األول: 

 أوالً: اسمه وصفاته ونشأته: 

هو قائد ديني أمريكي ومؤسس المورمونية وحركة قديسي  ، وجوزيف سميثهو        
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ف نشر  الرابع والعشرين من عمره كتاب مورمون،  اليوم األخير،  دينية في  ثقافة  أوجد 

هذا يومنا  إلى  )استمرت  بين  ما  عاش  وقد  االول/23،   وم  1805/كانون 

ل د جوزيف سميث االبن في  إذ    .(1)م(1844/حزيران/27 / كانون االول من عام    23و 

وابوه   ،مارك سميثلوسي  هي  أمه  و  .م بمدينة شارون بوالية فيرمونت االمريكية1805

 .(2)تاجر ومزارعوهو جوزيف االب،  هو 

سنة أصبح سميث مهتماً بالدين، وقد شارك في صفوف الكنيسة وقرأ   12في ع مر و     

المقدس يرون رؤى  (3)الكتاب  أنهم  والدي سميث وجده ألمه  من  بعد، زعم كالً  فيما   .

وقال سميث أنه على الرغم من انه كان ، (4)وأحالم يعتقدون بأنها رسائل تواصل من هللا

الدينية   الطوائف  دعوات  خالل  من  حيرة  في  كان  أنه  إال  روحه،  رخاء  حول  قلقاً 

 .(5)المتنافسة

 

 ثانياً: نبذة عن سيرته: 

 :(6) سميث أنه قد استلم رؤية أزالت القلق الديني لديه  في سن مبكرة من صباه، زعم    

"وبينما هو يصلي في منطقة الغابات القريبة من بيته أتاه هللا في رؤية وقال له بأنه قد  

م  1822وفي عام    .(7) غفر ذنبه، وبأن جميع الكنائس المعاصرة قد انحرفت عن االنجيل"

 
 .www.lds.orgينظر: الموقع الرسم لكنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم األخير،   (1)

-وركينظر: جوزيف سيييميث: دحرجة الحجر الخشييين، بوشيييمان ريتشيييارد ليمان، )نيوي  (2)

 .9(، ألفريد نوب. ص2005

Joseph Smith: Rough Stone Rolling ، Richard Lyman Bushman ، (2005) ، 

New York: Alfred A. Knopf ، ISBN 1-4000-4270-4. p. 9. 

 .26ينظر: صناعة النبي، ص (3)

Joseph Smith: The Making of a Prophet ، Dan Vogel ، (2004) ، Salt Lake 

City ، UT: Signature Books ، ISBN 1-56085-179-1. P.26. 

-، )نيويورك2ينظر: المورمونيية المبكرة وعرض العيالم السييييحري، كوين، ميايكيل، ط  (4)

 .14(، مدينة بحيرة الملح، كتب موقعة، ص1998

Early Mormonism and the Magic World View ، D. Michael Quinn ، 

(1998) ، (2nd ed.) ، Salt Lake City: Signature Books ، p. 14. 

 .38ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (5)

(، 1971-ينظر: ال أحيد يعرف تياريخي: حيياة جوزيف سييييمييث، فياون برودي، )نيويورك  (6)

 .21، الفريد نوب، ص2ط

No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith ، Fawn M. Brodie ، 

(1971) ، (2nd ed.) ، New York: Alfred A. Knopf ، p. 21. 

(. مجموعية 2002-ينظر: جوزيف سييييمييث: حيياة البطريق. روبيرت ريمني. )نيويورك  (7)

 .37البطريق، ص
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لل الليالي  احدى  أنه خالل صالته في  اسمه  زعم سميث  ذنوبه، زاره مالك  غفران من 

، وقام هذا المالك بالكشف له عن موقع الكتاب المصنوع من ألواح  Moroni(1)  يمورون 

ذهبية، فضالً عن آثار أخرى تتضمن درع ومجموعة من الترجمات متكونة من حجرين 

ة داخل إطار والتي كانت مخبأة في تلة في مدين   Seer stones(2)يسميان حجري الرائي  

 ( 4)قرب بيته. (3)مانشستر

استرجع االلواح  و  (5) صطحب معه زوجته أيماام  1827أيلول من عام    22وفي         

ووضعها في صندوق مقفل، وقال سميث أن االلواح كانت محفورة بلغة غير معروفة،  

رة(، إال أنه كان قادراً على قراءتها وترجمتها.   (6))مصرية محو 

 

 وفاته: ثالثاً:  

 
Joseph Smith: A Penguin Life ، Robert V. Remini ، (2002) ، New York: 

Penguin Group ، ISBN 0-670-03083-X. p.37. 

كان حارس  -بحسييب سييميث–في المورمونية: هو المالك الذي زار جوزيف سييميث، وهو    (1)

 األلواح الذهبية والتي يؤمن قديسو األيام األخيرة بأنها مصدر كتاب مورمون. ينظر:

Moroni ، Angel" ، in Ludlow ، Daniel H ، Encyclopedia of Mormonism ، 

Joseph B. Romney ، (1992) ، New York: Macmillan Publishing ، p. 953. 

وفقاً لكنيسية يسيوع المسييح لقديسيي اليوم األخير فإن حجر الرائي هو "من الهدايا المقدسية   (2)

من هللا، ويعتقد أنها اسييتخدمت من قبل جوزيف سييميث، فضييالً عن االنبياء القدماء وذلك لتلقي  

ميياكيياي، ) (، مركز  2016الوحي من هللا". ينظر: حجري الرائي لجوزيف سييييميييث،مييايكييل 

 الدراسات الدينية، جامعة برينغهام يونغ، شركة ديزيرت للكتاب.

Joseph Smith's seer stones ، Michael H. MacKay ، (2016). Provo: 

Religious Studies Center. Brigham Young University ، Desert Book 

Company. 

عة أونتاريو، نيويورك، الواليات  مانشييسييتر هي قرية تقع داخل مدينة مانشييسييتر في مقاط  (3)

. سيييميت القرية بعد 2010نسيييمة في تعداد عام   1 709المتحدة األمريكية. وبلغ عدد السيييكان 

 .www.wikipedia.orgمانشستر في انكلترا. ينظر: 

 .43و جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص 136ينظر: المورمونية المبكرة، ص (4)

( هي الزوجة األولى لجوزيف سيييميث وقائدة لحركة قديسيييي  1879-1804أيما سيييميث )  (5)

تمت تسييميتها كأول رئيس لمنظمة مجتمع تسييكين السيييدات في   1842اليوم األخير، وفي عام 

ناوفو )منظمة خدمة النسياء(، لقد ذكر سيميث أن زوجته أيما سيتكون بمثابة المفتاح في حصيوله  

)  163ن، صعلى األلواح. ينظر: كوي االولى للمورمون، دان فوجيييل،  (،  2002؛ و الوثييائق 

 .55، ص4كتب سولت ليك سيتي، مج

Early Mormon Documents ، Dan Vogel ، (2002) ، (Salt Lake City: 

Signature Books) ، Vol. 4 ، p. 55. 

اليوم  ينظر: ترجمة كتاب مورمون، "موضييوع اإلنجيل"، كنيسيية يسييوع المسيييح لقديسييي   (6)

 األخير.

"Book of Mormon Translation" ، Gospel Topics ، LDS Church. 
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بعد(،        فيما  تفصيلها  )سيأتي  والفوضى  الفتن  أحداث  من  سلسلة  السابع  بعد  في 

م اقتحمت مجموعة مسلحة سجن قرطاج  1844والعشرين من شهر حزيران من عام  

يحاول تأمين الباب    إخيهحيث كان جوزيف سميث وأخيه محتجزين بداخله، وعندما كان  

النار وأردوه قت  النافذة،أطلق عليه المسلحون  للقفز من  فيما تأهب سميث  أ طل ق    (1)يالً، 

عليه الرصاص عدة مرات قبل أن يسقط من النافذة، ثم توفي بعد وقت قصير من سقوطه  

تم القاء القبض على خمسة رجال في وقٍت الحق من مقتل سميث، وتمت   (2)على األرض.

 (3) محاكمتهم وتبرئتهم جميعاً.

، وطوال حياته انتقدته الصحافة بشدة، وبعد وفاته اتفقت  (4)تم دفن سميث في ناوفو     

وعلى العكس من ذلك، فإن سميث كان  ،  (5)الصحف جميعاً على تصويره كمتعصب ديني

 ( 6)ستشهد ألغالق شهادة إيمانه".انبياً بنظر المورمون، وتم عمل نصب تذكاري له، وقد "

 

 أبرز نشاطاته الدينيةالمطلب الثاني: 

 ويمكن أن نلخص أبرز هذه النشاطات الدينية بما يأتي:       

 

 : المورمونيةأوالً: تأسيسه ديانة 

الدين  و       هذا  إلى  ينتمي  الذي  ويسمى  سميث،  جوزيف  أسسها  دينية  حركة  هي 

تشبه  تعاليمها  األخيرة".  األيام  قديسي  بي"كنيسة  الدينية  وتسمى حركتهم  بالمورموني، 

الكنائس الكثير ال يعتبرهم مسيحيين. وأظهر   العديد من  المسيحية، على الرغم من أن 

% من الناس الذين شملهم االستطالع ال يوافقون على أن  31أن    2007استطالع عام  

المورمون مسيحيون، فالمورمون لديهم معتقدات مختلفة عن معتقدات الكنائس المسيحية  

كنيس نفسها  تعتبر  المورمون  كنيسة  أن  إذ  أعضاء  السائدة.  أن  يعني  وهذا  إصالح،  ة 

 
 .393ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (1)

 .550ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (2)

 .185ينظر: أوكس وهيل، ص (3)

تي ناوفو: وهي مدينة جديدة أسييييسييييها "جوزيف سييييميث" في والية إلينوي األميركية، ول  (4)

" والتي تعني "لتكون جميلة" لتكون معقالً ألتباع سييميث، وقد Nauvooاسييماها سييميث "ناوفو 

حصييييل على االسييييتقالل الذاتي لها الحقاً. ينظر: جوزيف سييييميث: دحرجة الحجر الخشيييين،  

 .411ص

 .557ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (5)

 .396ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (6)
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عادتها است الكنيسة يعتقدون أن الكنيسة المسيحية األصلية التي بدأها يسوع المسيح تمت  

 . م1830من قبل جوزيف سميث االبن في عام 

 

 : Book of Mormonكتاب مورمون ثانياً: تأليفه 

اليوم األخير،  لحركة قديسي  ألفه جوزيف سميث    عند المورمون،  هو كتاب مقدس      

الذي يعتقد أنصاره بأنه يحتوي على كتابات االنبياء القدماء الذين عاشوا في أمريكا منذ 

وقد تم نشره ألول مرة في آذار من عام   (1)ميالدي. 421قبل الميالد إلى  2200حوالي 

م من قبل جوزيف سميث كي "كتاب مورمون: تقارير مكتوبة بيد المورمون بعد  1830

 Nephi." (3 ) (2)واح من الواح النيفيأخذ األل

 

 ثالثاً: رحالته التبشيرية بدينه الجديد ونشاطاته فيها: 

م، غادر جوزيف سميث وزوجته متجهان إلى مدينة  1827في تشرين األول من عام  . ف1

، كتب سميث  (5)  ، بمساعدة مالية من أحد الجيران األثرياء، مارتن هاريس(4) هارموني

 
(، سيييالت ليك 1996-: كتاب مورمون: كتيب الطالب، نظام الكنيسييية التربوي، )يوتاينظر  (1)

 سيتي، كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم األخير، الفصل السادس.

Church Educational System (1996 ، rev. ed.). Book of Mormon Student 

Manual (Salt Lake City ، Utah: The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints) ، p. 6. 

وتسيمى أيضيا لوحات الذهب أو في -وفقا لمعتقدات قديسيي اليوم األخير، هي لوحات ذهبية    (2)

وهي المصيدر الذي قال جوزيف    -بعض أدب القرن التاسيع عشير تسيمى بالكتاب المقدس الذهبي

هود لوحات  سيميث انه ترجم منه كتاب المورمون، نص مقدس من اإليمان. إذوصيف بعض الشي

كغم(، كونها ذهبية اللون، وتتكون من صييفحات معدنية رقيقة محفورة على   27إلى    14وزنها )

 .32: 9. ينظر: كتاب مورمون، D-كال الجانبين ومحددة بثالث حلقات على شكل حرف

النيفي،    (3) الواح  بعييد اخييذ االلواح من  المورمون،  بيييد  كتيياب مورمون: تقرير كتييب  ينظر: 

 (، ي. ب. غاردين، صفحة العنوان.1830-)نيويورك  جوزيف سميث، 

The Book of Mormon: An Account Written by the Hand of Mormon ، 

Upon Plates Taken from the Plates of Nephi. Joseph Smith Jr. ، (1830). 

Palmyra ، New York: E. B. Grandin. (title page) 

(، وهي بلدة أمريكية Oakland ، Maineوهو االسيييم القديم ألوكالند )مين( )باإلنجليزية:    (4)

و وترتفع   2كم 72.96نسمة ومساحتها   6،240تقع في الواليات المتحدة، يقدر عدد سكانها بيييي  

 ./https://www.census.gov/2010censusمتر عن سطح البحر. ينظر:  132

( وهو اول متحول لحركة قديسييي اليوم األخير، وهو ايضيياً  1875-1783مارتن هاريس )  (5)

أول من طبع كتياب مورمون، كيذليك هو احيد الشييييهود الثالثية على وجود األلواح اليذهبيية. ينظر:  

(.، صييييحيافية جيامعية إلينوي،  2ط  1994نيووييل، )لغز مورمون: إيميا هييل سييييمييث، لينيدا كينغ  

و كشييف النقاب عن المورمونية: حسيياب االيمان من الوهم واالسييتغالل الفردي من وقت   2ص

 (، مطبعة جامعة إلينوي.1834-نشوئه إلى الوقت الحاضر، إيبر دودلي هاو، )بنسيلفانيا

https://www.census.gov/2010census/
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  (1) االحرف التي قال أنها محفورة على األلواح، وبعدها أملى الترجمة إلى زوجته،بعض  

، وعملوا لساعات طويلة  (2)، التقى سميث بي) أوليفر كاوديري(1829وفي نيسان من عام  

على المخطوطة بين نيسان واوائل حزيران من العام نفسه، ثم انتقال إلى مدينة فاييت 

Fayette  تم االنتهاء من  (4)يث استمروا بالعمل بمنزل صديق كاوديري، ح(3)بنيويورك .

تموز من عام   قد    (5) م،1829كتابة االمالء في األول من  الرغم من أن سميث  وعلى 

رفض مسبقاً عرض االلواح ألي شخص إال انه وعد مارتن هاريس واوليفر كاوديري  

ف هؤالء الثال  (6) وبيتر وايتمر بالسماح لهم برؤيتها،  وهم  - ثة فيما بعد بالشهود الثالثة  ع ر 

من ضمن المجموعة الالحقة للشهود الثمانية الذين شكلوا االعضاء الذكور لعوائل سميث  

تم توقيع البيانات وشهدوا بأنهم رأوا األلواح الذهبية، وقد شهد الشهود الثمانية  - ووايتمر

ي قد استرجع األلواح الذهبية  أيضاً بانهم حملوا األلواح، ووفقاً لسميث، فأن المالك مورون 

 (7) بعد أن انتهى منها سميث.

م بعد طباعته من قبل  1830آذار من عام    26تم نشر العمل الكامل )كتاب مورمون( في  

 
Mormon Enigma: Emma Hale Smith ، Linda King Newell ; Valeen 

Tippetts Avery ، (2nd ed.-1994) ، University of Illinois Press ، p.2 and 

Mormonism Unveiled: A Faithful Account of that Singular Imposition 

and Delusion ، from its Rise to the Present Time. Eber Dudley Howe ، 

(1834) ، Painesville ، Ohio: Telegraph Press ، OCLC 10395314. 

 .63ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (1)

(، كان مع جوزيف سيييميث من أهم المؤسيييسيييين في فترة 1850-1806أوليفر كاوديري )  (2)

. ينظر: نسييييب كياوديري،  1836و  1829التكوين لحركية قيديسييييي اليوم األخير ميا بين عيامي 

 .181م(، فرانك آالبين للنشر، ص1911ماري ميلينغ، )

Cowdray Genealogy ،  Mary Mehling ، (1911) ، Frank Allaben ، p. 181. 

  3  929هي بلدة في مقاطعة سييينيكا، نيويورك، الواليات المتحدة. وبلغ عدد السييكان   فاييت  (3)

 .2010نسمة في تعداد عام 

بلدة فايت هو في الجزء األوسيييط الشيييمالي من مقاطعة وهي جنوب شيييرق جنيف ونيويورك. 

  م(، شيركة لويس التاريخية للنشير، طبعة 1927ينظر: تارير والية نيويورك، جيمس سيوليفان، )

 أونالين من قبل  هوليس وبام.

The History of New York State ،  James Sullivan ، (1927) ، Lewis 

Historical Publishing Company ، Inc. ، Online Edition by Holice ، Deb & 

Pam. 

 .70ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (4)

 .20ينظر: المورمونية المبكرة، ص  (5)

 .78جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص ينظر: (6)

 .80ينظر: المصدر نفسه، ص (7)
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المسيح  ،(1) جراندين كنيسة  واتباعه رسمياً  أنشأ سميث  جلب كتاب  .  وبعد مدة وجيزة، 

لنشر هذ نشأت معارضة  كما  لسميث،  سيئة  قبل شركائه مورمون سمعة  الكتاب من  ا 

وبعد أن قام كاوديري بتعميد   (2)السابقين الذين كان يعمل معهم في البحث عن الكنوز.

تلقى المورمون الجدد،  يتمكن   عدد من االعضاء  بالعنف والغوغاء، وقبل أن  تهديدات 

سميث من تأكيد تعميد األعضاء الجدد أ لقي القبض عليه وتم تقديمه إلى المحاكمة على 

تمت تبرئته، ولكنه فر  هو وكاوديري إلى كولسيفيل هرباً    (3)أنه شخص غير منضبط.

   (4)من العنف.

إلى    )سميث  في طريقهم.  2 وا عبر (5) إلى والية ميسوري  (كولسيفيلوكاوديري  مر   ،

ل سيدني ريكدون الجزء الشمالي من والية أوهايو، حيث تحو 
وأكثر من مئة من اتباعه    (6) 

وقد زار ريكدون بعدها نيويورك  (7) إلى المورمونية، أي أكثر من ضعف حجم الكنيسة،

  (8)وأصبح سريعاً المساعد األول لسميث.

ين في نيويورك، أخبر سميث بأن الوحي قد حدد مقاطعة كيترالند مع نمو المعارض.  3

واجه سميث عند  وقد    (9) الحدود الشرقية للقدس الجديدة والتي يجب أن يتجمع فيها أتباعه.

م، ثقافة دينية تمثلت 1831انتقاله إلى كيترالند في اوهايو، في كانون الثاني  من عام  

لى محاولة إخماد هذه الحماسة عن طريق تقديمه  مما اضطره إ  بمظاهرات دينية حماسية،

وحيين جلبا جماعة كيترالند إلى سلطته الخاصة، وكان اتباع ريكدون يمارسون شكالً 

 
( كيانيت طبياعية في بليدة بيالميرا بواليية نيويورك، 16/4/1845  – 30/3/1806)  جرانيدين  (1)

والمعروفية بنشييييرهيا للطبعية األولى من كتياب المورمون، وهو نص مقيدس من كنيائس حركية  

 .184قديسي اليوم األخير. ينظر: كوين، ص

 .80ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (2)

 .116صينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن،  (3)

 .24ينظر: المورمونية المبكرة، ص (4)

هي والية في منطقة الغرب األوسييط من الواليات المتحدة، وتم إدخالها إلى االتحاد في عام   (5)

. يسيكن الوالية أكثر من سيتة ماليين نسيمة، وترتيبها الثامن عشير من حيث السيكان. أكبر 1821

 المناطق الحضرية هي سانت لويس، كانساس سيتي، سبرينغفيلد، كولومبيا.

 ./https://www.census.gov/2010censusينظر:  

( كان قائداً خالل المراحل المبكرة من حركة قديسييي اليوم  1876-1793سيييدني ريكدون )  (6)

ي. يوتا: كتب (. سيولت ليك سييت1992قصية قديسيوا اليوم األخير. آلين وغلين، )  األخير. ينظر:

 .50ديزيرت. ص

The Story of the Latter-day Saints ،  James B; Leonard Allen ، Glen M. ، 

(1992) ، Salt Lake City ، Utah: Deseret Book Company ،p.50. 

 .120ينظر: روبيرتس، ص (7)

 .124ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (8)

 .97ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (9)

https://www.census.gov/2010census/
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من اشكال الطائفية واعتمد سميث هذا ووصفه بالنظام الموحد. وقد وعد سميث شيوخ  

عام الذي ع ق د في  الكنيسة بأنهم سيحصلون على هبة من القوة السماوية، وفي المؤتمر ال

م، قد م سميث السلطة األعظم للكهنوت العالي إلى هيئة كهنوت  1831حزيران من عام  

 ( 1)الكنيسة.

( من المورمون في المنطقة،  2000  –  1500م، كان هناك )1835بحلول صيف عام  .  4

مهمة  فعلى الرغم من أن ال  (2)والكثير منهم يتوقع من سميث أن يقودهم إلى مملكة األلفية.

التبشيرية إلى الهنود كانت فاشلة، إال أن كاوديري ذكر بأنه وجد موقع القدس الجديدة في  

ميسوري.  بوالية  جاكسون  بين  وقد    (3)مقاطعة  والدينية  السياسية  االختالفات  أثارت 

المورمونيون وسكان ميسوري األصليين التوتر، وقد تصاعد هذا التوتر بشكل ملحوظ  

السنوات المبكرة بينهم وخاصة في مقاطعة جاكسون، لذلك أدرك مقارنة لما حصل في  

 (4)سميث أن بقاء ما يؤمن به يتطلب مزيداً من التشدد ضد المعارضين للمورمونية.

، وهو من الداخلين إلى المورمونية  (5) م قام سامبسون آفارد1838في حزيران من عام  .  5

وظيفتها ترويع المنشقين   Danitesحديثاً، بإنشاء منظمة سرية أطلق عليها اسم دانيتيس  

   (6) من المورمون ووحدات المليشيا المعارضة للمورمونية.

المورمون - ميسوري  سكان  حاول    .6 غير  في    - من  التصويت  من  المورمون  منع 

 
ينظر: البحيث عن ملجيأ: رحلية المورمون من التعيدديية األمريكيية ، ميارفن س. هييل ،   (1)

. ص. ISBN 978-0-941214-70-4( ، ميدينية سييييوليت لييك ، يوتيا: كتيب التوقيع ،  1989)

131. 

Quest for refuge: The mormon flight from American pluralism ،Marvin 

s. hill  ،(1989)  ،salt lake city  ،Utah: signature books  ،ISBN 978-0-941214-

70-4. p. 131. 

 .101ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (2)

ينظر: التسيلسيل الزمني واحداث لكنيسية قديسيي اليوم األخير: مختارة بعناية من وحي هللا،   (3)

(، أف،  1835-جوزيف سيميث، اوليفر كوديري، سييدني ريجدون وفريدريك وليامز، )كيرتالند

 .154جي وليامز وشركائه، ص

Doctrine and Covenants of the Church of the Latter Day Saints: Carefully 

Selected from the Revelations of God. Joseph Smith Jr.;  ، Oliver 

Cowdery; Sidney Rigdon; Frederick G. Williams ، (1835) ، Ohio: F. G. 

Williams & Co ، OCLC 18137804. P. 154. 

 .347ينظر: دحرجة الحجر الخشن، ص (4)

( أحد مؤسيسيي وقادة المورمون ألحدى 15/4/1869  –  23/10/1800سيامبسيون آفارد )  (5)

المجاميع مسييييلحة والمعروف بأسييييم دانيتيس والتي كانت موجودة في ميسييييوري خالل حرب 

 .351. ينظر: دحرجة الحجر الخشن، ص1838المورمون عام 

 .92ينظر: المورمونية المبكرة، ص (6)
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ار في يوم االنتخابات حرباً سميت بحرب المورمون، إذ قام  وأشعل شج  (1) االنتخابات،

دانيتس   رد   فيما  المورمون،  مزارع  وحرق  بمهاجمة  المورمون  غير  من  المهاجمون 

وخالل هذه المدة، شجعت    (2) وغيرهم من المورمون من خالل نهب مدن غير المورمون،

تدابير مضا أتباعه التخاذ  دة لم يكن سميث نفسه الخطابات الساخنة لسميث بعضاً من 

أسم   (3)ليوافق عليها، أ طل ق عليها  المورمون ميليشا والية ميسوري في معركة  فهاجم 

من   اخراجهم  أو  المورمون  بإبادة  بوجز  ليبرن  الحاكم  أمر  ثم  كروكد،  نهر  معركة 

فعلى الرغم من أن المليشيا لم تكن على دراية بأمر بوجز، فقد قام حزب من    (4)الوالية،

فت باسم "مذبحة هاون ميل  ميس وري بمباغتة وقتل سبعة عشر مورموني في مذبحة ع ر 

Haun's mill." (5)    من قوات    2500وفي اليوم التالي استسلم قديسو اليوم األخير إلى

الوالية، ومغادرة  التخلي عن ممتلكاتهم  تقديم سميث على    (6)الوالية ووافقوا على  وتم 

م عليه باإلعدام في صباح اليوم التالي،  الفور إلى المحكمة العسكرية   ك  بتهمة الخيانة، وح 

أليكسندر دونيفان، المحامي السابق لسميث وعميد في ميليشيا ميسوري،  ولكن رفض 

الحكم، د ضده    (7) تنفيذ  شه  إذ  تمهيدية،  لعقد جلسة  الوالية  إلى محكمة  ل سميث  أ رس  ثم 

سميث وخمسة آخرين بما في ذلك ريكدون  وقد تم إتهام    (8) العديد من حلفائه السابقين،

بانتظار   ميسوري  بوالية  ليبرتي  في  السجن  إلى  نقلهم  وتم  العلنية،  الخيانة  بأعمال 

 (9)المحاكمة.

رئيس  - رتفع شأن بريغهام يونغ  ابينما كان سميث وريكدون في السجن ألشهر عد ة،  .  7

المورمونيين، بعدما نظم وأشرف على انتقال ما  بين    -مجلس الشيوخ األثني عشر آنذاك

إلينوي  14000يقارب   والية  إلى  ميسوري  والية  من  والية    (10) مورموني  وشرق 

 
 .133ينظر: جوزيف سميث: حياة البطريق، ص (1)

 .357ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (2)

 .230ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (3)

 .364ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (4)

 .97ينظر: المورمونية المبكرة، ص (5)

 .367ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (6)

 .241ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (7)

 .225ينظر: المصدر نفسه، ص (8)

 .369ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (9)

واليية تقع في وسييييط غرب الوالييات المتحيدة االمريكيية. تعيد خيامس أكبر واليية من حييث  (10)

من حيث المسياحة. ينظر: الموقع الرسيمي لشحصياء األمريكي للسيكان.  25عدد السيكان و رقم 

https://www.census.gov/ 

https://www.census.gov/programs-surveys/popest.html
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نيسان من عام    (2) .(1)آيوا السادس من  استماع  1839وفي  إلى جلسة  م وبعد االستماع 

حول    هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة ديفيس، خرج سميث ورفاقه بكفالة مع شكوك

 (3)تواطؤ نقيب الشرطة والحراس.

أن اطلق مسلح  1842وبحلول منتصف عام   بعد  المورمون  العام ضد  الرأي  تحول  م 

بوجز ليلبورن  ميسوري  والية  حاكم  وأصاب  النار  المناهضون (4) مجهول  قام  حيث   ،

سميث   حارس  بأن  شائعات  بتعميم  روكيل- للمورمون  أطلق    - (5)بورتر  من  هو  كان 

فعلى الرغم من أن األدلة كانت ظرفية، إال أن بوجز أمر بتسليم سميث وأكد    (6) النار.

على قتله في حالة معرفة أنه قد عاد إلى ميسوري مما أدى بسميث إلى االختباء مرتين  

ح محامي المنطقة األمريكية في إلينوي أن تسليم سميث  خالل خمسة اشهر قبل أن يصر 

  (7)إلى ميسوري سيكون غير دستورياً.

م، اقنع اعداء سميث حاكم إلينوي توماس فورد بتسليم 1843في حزيران من عام    .8

 
هي والية تقع في الغرب األوسيط للواليات المتحدة، يحدها نهر المسييسيبي من الشرق ونهر    (1)

ميسيوري ونهر بيج سييوكس في الغرب. وتحيط بها واليات ويسيكونسين وإيلينوي من الشيرق،  

لى الشييمال. ينظر:  ميسييوري إلى الجنوب، نبراسييكا وداكوتا الجنوبية إلى الغرب، ومينيسييوتا إ

 المصدر السابق، اونالين.

 .245ينظر: ال أحد يعرف تاريخي ص (2)

 .377ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (3)

( كان الحاكم السيادس لوالية ميسيوري من  14/3/1860  –  14/12/1796ليلبورن بوجز )  (4)

تفاعالته مع جوزيف سييميث ، وهو اآلن األكثر تذك راً وعلى نطاق واسييع وذلك ل1836-1840

( الذي اصيدره والمعروف من قبل  44وبورتر روكيل، وايضياً بسيبب القرار التنفيذي )ميسيوري 

المورمون بأسييم )أمر اإلبادة( الصييادر رداً على الصييراع المسييتمر بين أعضيياء كنيسيية يسييوع 

ودي،  المسيييييح لقديسييييي اليوم االخير والمسييييتوطنين اآلخرين من والية ميسييييوري. ينظر: بر

 .323ص

( رجل قانون في اقليم يوتا، يلقب بيييي "المالك 9/6/1878 –  25/6/1815بورتر روكيل )  (5)

المدمر"، كان حارسياً شيخصيياً وصيديقاً لجوزيف سيميث. ينظر: روكويل اورين بورتر هي بويل  

(. موسييوعة تارير والية يوتا. سييولت ليك سيييتي، مطبعة 1994الين كينت، هارولد شيييندلير، )

 .197عة يوتا، صجام

Rockwell ، Orrin Porter in Powell ، Allen Kent; Harold Schindler ، (1994).  

Utah History Encyclopedia. Salt Lake City. University of Utah Press. P 

197. 

 .311ينظر: ال أحد يعرف تاريخي، ص (6)

(،  1999امريكا: السيلطة والوعد، ريتشيارد أوسيتلينغ و جوان أوسيتلينغ. )  ينظر: مورمون  (7)

 .12هاربر سان فرانسيسكو، ص

Mormon America: The Power and the Promise ، Richard Ostling; Joan K. 

Ostling ، (1999) ، San Francisco: HarperSanFrancisco ، ISBN 0-06-

066371-5. P.12. 
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سميث إلى ميسوري على خلفية تهمته القديمة بالخيانة، وبالفعل تم اعتقال سميث على يد  

اثنين من ضباط الشرطة، ولكن تم اطالق سراحه على ضوء وثيقة رسمية مقدمة من 

ي أنهت هذه محاوالت الميسوريين لتسليم المجرمين مما تسبب  والت   (1) محكمة بلدية ناوفو،

إلينوي. في والية  كبيرة  إلى    (2)بتداعيات سياسية  التماساً  قد م سميث  السنة،  نفس  وفي 

الكونغرس لجعل ناوفو إقليماً مستقالً مع الحق في استدعاء القوات الفدرالية في الدفاع  

ا سيفعلونه لحماية المورمون، وبعد تلقي ثم كتب سميث للمرشحين الرئاسي   (3) عنها، ين عم 

 (4)الردود السلبية منهم، أعلن سميث ترشيحه لمنصب رئيس الواليات المتحدة االمريكية.

واعلن القانون العرفي، ورداً على    وخوفاً من حدوث انتفاضة، حش د سميث فيلق ناوفو

في حال عدم تسليم  كبيراً  بأنه سيرسل جيشاً  هذه الخطوة أعلن المحافظ توماس فورد 

انفسهم.  ناوفو  مدينة  ومجلس  استسالمه،  (5)سميث  سميث  الثالث    (6)أعلن  في  توجه  ثم 

ية  في وال  Carthage(7) والعشرين من حزيران هو وشقيقه هيروم إلى مدينة قرطاج  

وما إن تم حجزهما، تم رفع التهمة    (8)الينوي لمحاكمتهما للتحريض على أعمال العنف،

 (9)إلى الخيانة.

اقتحمت مجموعة مسلحة سجن قرطاج حيث كان جوزيف سميث  وبعد كل هذه األحداث،  

النافذة،  يسقط من  أن  قبل  الرصاص عدة مرات  أ طل ق عليه  بداخله،  وأخيه محتجزين 

 ( 10) .دفن في ناوفووت قصير من سقوطه على األرض. توفي بعد وقف

  

 
 .448يث: دحرجة الحجر الخشن، صينظر: جوزيف سم (1)

 .113ينظر: المورمونية المبكرة، ص (2)

 .504ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (3)

 .508ينظر: المصدر نفسه، ص (4)

 .16ينظر: مورمون أمريكا، ص (5)

 .546ينظر: جوزيف سميث: دحرجة الحجر الخشن، ص (6)

ك بوالية إلينوي التابعة للواليات المتحدة األمريكية. قرطاج هي مدينة تقع في مقاطعة هانكو  (7)

نسييمة في عام   2725م، مقارنة ب 2010نسييمة اعتباراً من تعداد عام   2605يبلغ عدد سييكانها  

. وهي مقر مقياطعية هيانكوك. وقرطياج معروفية جييداً لكونيه موقع مقتيل جوزيف سييييمييث 2000

 . https://www.census.govمؤسس حركة قديسو اليوم األخير. ينظر:  

 .18ينظر: مورمون امريكا، ص (8)

هيل،   ينظر: مؤامرة قرطاج: محاكمة المتهمين بقتل جوزيف سيميث، داين أوكس و مارفين  (9)

 .18(، مطبعة جامعة إلينوي، ص1975-)شيكاغو

Carthage Conspiracy: The Trial of the Accused Assassins of Joseph 

Smith ، Urbana and Chicago. Dallin H. Oaks; Marvin S. Hill ، (1975) ، IL: 

University of Illinois Press ، ISBN 0-252-00554-6. P. 18. 

 .396-393ك مفصال في وفاته. وينظر: ال أحد يعرف تاريخي، صكما ذكرنا ذل (10)

https://www.census.gov/
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تحليل    -التعاليم والممارسات )المعتقدات الدينية( عند جوزيف سميثالمبحث الثاني: 

 ونقد 

 وقد اشتمل على مطلبين، وكما يأتي:

 

 الدينية عند جوزيف سميث ممارساتال تعاليم ونبذة عن الالمطلب األول: 

 أوالً: التعاليم: 

من مزيج من مذاهب الكتاب المقدس    الذي ابتدعه "جوزيف سميث"الهوت  اليتكون       

،  "جوزيف سميث" مع الوحي الحديث والتفسيرات األخرى من قبل قادة الكنيسة وخاصة  

حيث أن المصادر األكثر موثوقية لالهوت هي شريعة األيمان بالكتب المقدسة األربعة  

 ة التالية: والتي تمت تسميتها باألعمال القياسي

التوراة، هي أيضاً جزءاً من  ف  بعهديه )القديم والجديد(.  الكتاب المقدس  (أ

، وي عتقد انها كلمة هللا بقدر ما ت ترَجم بشكل صحيح، وفي معظم  جوزيف سميثشريعة  

نسخة الملك جيمس المعتمدة، كما يتم احياناً اعتبار أجزاء من   كنيستهاألحيان تستخدم  

بل جوزيف سميث نسخاً موثوقة، وقد تم ادراج بعضاً من مقتطفات التوراة المترجمة من ق

ترجمة سميث في كتاب الخريدة النفيسة والتي اشتملت ايضاً على مزيٍد من الترجمات 

 . (1)  من قبل سميث والكنيسة

نه أصح كتاب على وجه األرض  بأالكنيسة    مورمون، والتي تصفهكتاب    (ب 

 . (2)المورموني ويمثل حجر األساس في الدين

 . كتاب المبادئ والعهود (ت 

 . كتاب الخريدة النفيسة )اللؤلؤة الثمينة( (ث 

 ثانياً: الممارسات: 

هي غريبة داخل المسيحية،    التي ابتدعها "جوزيف سميث"الممارسات  من  العديد  إن       

 
 .461ينظر: تارير الكنيسة، ص (1)

ينظر: التسيييلسيييل الزمني للمورمون الزنوج: نظرة تاريخية، مسيييتل من ليسيييتر وماوس   (2)

وارماند، ال البيض وال السيييود: منح المورمون الدراسيييية تواجه القضيييايا العرقية في الكنيسييية  

 .70(، ميدفال، يوتا: كتب موقعة، ص1984الكونية، )

Mormonism's Negro Doctrine: An Historical Overview (In Bush ، Lester 

E. ، Jr.; Mauss ، Armand L. Neither White nor Black: Mormon Scholars 

Confront the Race Issue in a Universal Church). Lester E. Bush Jr. ، 

(1984). Midvale ، Utah: Signature Books. p. 70. 
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شمل خطة الخالص: عقيدة الحياة قبل الموت وثالثة درجات سماوية  ت فعلى سبيل المثال،  

مجيد، ووفقاً لهذه العقائد، فأن كل روح بشرية هي ابن حقيقي لألب السماوي ولكل  والت 

منها القدرة على االستمرار والتعلم والنمو والتقدم في االبدية، وفي نهاية المطاف تحقيق  

بأنها متمي زة عن الخلود(، والتي يصبح فيها المرء   "سميث"الحياة األبدية )والتي يرى  

لطريقة التي يكون فيها المسيح مع األب، لهذا ي سمح ألبناء هللا من أن مع هللا في نفس ا

من االلوهية هو   جوزيف سميث، فوجهة نظر  (1)يصبحوا مخلوقات الهية أو اآللهة نفسها

، تدعى هذه العملية بالتمجيد، وهي شعيرة تتضمن إعادة (2)أن يصبح شريكاً مع المسيح

القيامة والقدرة على ان تكون أرواح األبناء في اآلخرة ويرثون توحيد األسرة الميتة بعد 

بأنه يجب    يرى سميثوللحصول على هذه الحالة من األلوهية،    (3) جزءاً من مملكة هللا

ان يكون للمرء إيماناً بالمسيح، والتوبة من خطاياه والسعي للحفاظ على الوصايا بأمانة 

الية والتي تتضمن التعميد واستالم الهدايا من  والمشاركة في سلسلة من المراسيم االحتف

، وتعكس هذه المراسيم األخيرة المعروفة باسم  (4)روح القدس والهبة والزواج السماوي

وهي ختم العالقات العائلية، مما يجعل من الممكن وجود عالقات عائلية  –"حفل الختم" 

ا يتعلق باأل سر، ووفقاً  فيم  لجوزيف سميث وكنيستهوجهة نظر فردية    - في جميع األزمنة

لعلم الهوت الكنيسة، يمكن أن يختم الرجال والنساء أحدهما اآلخر بحيث تستمر الرابطة  

 
(، مياكميلييان للنشيييير، 1992ينظر: االلوهيية في موسييييوعية المورمونيية، كيارتير كودييل، ) (1)

 .553ص

Godhood (In Ludlow ، Daniel H. Encyclopedia of Mormonism). K. Codell 

Carter ، (1992). New York: Macmillan Publishing. pp. 553. 

(، سيالت ليك سييتي، يوتا: كنيسية  2011: مباركة التمجيد، مبادئ االنجيل)47ينظر: الفصيل    (2)

 يسوع المسيح، الموقع الرسمي  للكنيسة.

Exaltation and Blessings of Exaltation. Gospel Principles. (2011). Salt 

Lake City ، Utah: LDS Church. Lds.org. 

(، مكميلييان 1992ينظر: التمجييد في موسييييوعية المورمونيية، ميارغرييت مكونكي بوب، )  (3)

 . ؛ و479للنشر، ص

Exaltation (in Ludlow ، Daniel H ، Encyclopedia of Mormonism) ، 

Margaret McConkie Pope ، (1992) ، New York: Macmillan Publishing ، p. 

479. 

Church Handbook of Instructions: Book 1 ، Stake Presidencies and 

Bishoprics ، LDS Church (2006) ، Salt Lake City ، Utah: LDS Church ، p. 

80. 

ة،  ينظر: مباركة التمجيد، الموقع الرسيييمي للكنيسييية ؛ و التمجيد في موسيييوعة المورموني  (4)

 .482ص
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، ويمكن أن يختم األطفال أيضاً إلى أبويهما الشرعيين أو  (1)الزوجية إلى الحياة األبدية

نوا رابطة أسرية ثابتة، مما يتيح لجميع العالقات األسرية   الحالية والممتدة  بالتبني ليكو 

 .(2)أن تتحمل الموت السابق

تقوم بها كنيسة يسوع ابتدعها "سميث" والتي  يمكن تأدية الممارسات المهمة جداً التي       

كتعميد   ماتوا  الذين  أولئك  لمصلحة  التفويض  األخير عن طريق  اليوم  لقديسي  المسيح 

وف تتاح لهما الفرصة  هو ان الجميع س  "جوزيف سميث" الكنسيةللموت. ومن تعاليم  

لسماع وقبول او رفض أناجيل يسوع المسيح والبركات التي تأتي ألولئك الذين يتمسكون 

به بإيمان في هذه الحياة او الحياة القادمة تقام هذه الشعائر او المراسيم كالتعميد للموتى  

كنيسة    والختم والهبة في المعابد التي تم بنائها خصيصاً لهذا الغرض. ي راعي مخلصو

والذي   الحكمة"  بي"كلمة  ويدعوه  الصحي،  النظام  األخير  اليوم  لقديسي  المسيح  يسوع 

ع كلمة الحكمة  (3)يمتنعون من خالله عن استهالك الكحول والقهوة والشاي والتبغ . ت شج 

أيضاً على استخدام االعشاب والفواكه السليمة في موسمها واالستهالك المعتدل للحوم  

 . (4) واستهالك الحبوب

 

 تعاليم وعقائد جوزيف سميث ونقدها في ضوء العقيدة االسالمية المطلب الثاني: 

 
(، سييالت ليك سيييتي، يوتا،  2006ينظر: كتاب تعليمات الكنيسيية، كنيسيية يسييوع المسيييح، )  (1)

 .81ص

Church Handbook of Instructions: Book 1  ،Stake Presidencies and 

Bishoprics  ،LDS Church (2006)  ،Salt Lake City  ،Utah: LDS Church ، 

p.81. 

ضيح وبسييط أو المغادرة من شيجرة الحياة، تشيارليس بينروس،  ينظر: تارير المورمون وا  (2)

 .66(، سالت ليك سيتي، يوتا، ص1897)

Mormon Doctrine Plain and Simple ، or Leaves from the Tree of Life ، 

Charles W. Penrose ، (1897) ، Salt Lake City ، UT ، p. 66. 

(، مكميلييان للنشيييير، 1992ينظر: غلق المعبيد: في موسييييوعية المورمونيية، بياول هياير، ) (3)

 .1289ص

Sealing: Temple Sealing (in Ludlow ، Daniel H ، Encyclopedia of 

Mormonism) ، Paul V. Hyer ، (1992) ، New York: Macmillan Publishing ، 

pp. 1289. 

(، مكميليان للنشر،  1992المورمونية، رايان توماس، )ينظر: تكي ف االطفال: في موسوعة   (4)

 .20ص

Adoption of Children (in Ludlow ، Daniel H ، Encyclopedia of 

Mormonism) ، Ryan L. Thomas ، (1992) ، New York: Macmillan 

Publishing ، pp. 20. 
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اإلسالم  بين  و  ديانة جوزيف المستحدثةكبر مناطق االختالف بين  أ  ويمكن القول أن     

 ما يأتي:يكمن في اختالف في 

 :   تحليل ونقد – (   هللاعقيدتهم المنحرفة في  أوالً:

في العقيدة اإلسالمية، يعتقد المسلمون أن هللا تعالى ليس له شبه وال نظير ال في ذاته       

وال في صفاته، وال في أفعاله، فهو ليس كمثله شيء، وال يشبه احداً من خلقه، وال يمكن 

باين وجوداً وذا ً أن يحل  فيه أحد من خلقه، وال يحل  هو في شيء من خلقه، فهو م    تاً وصفاتا

"هللا" نفسه هو مفرد، وليس لديه صيغة الجمع في    لفظن أن هللا واحد وفريد، كما أو ،(1)

.  لهة" على عكس االنجليزية، حيث ان "هللا" يمكن ان يتم جمعها الى "اآل  (2)   العربية،اللغة  

د التثليث   ج  ا كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين، فإذا و  الحقيقي، فال بد  أن فلم 

تكون الكثرة )التعدد( حقيقية أيضاً، وال يمكن بعد ثبوتها ثبوت التوحيد الحقيقي، وإال  يلزم  

اجتماع الضدين الحقيقيين، إذ يلزم تعدد )الوجباء اآللهة( وفاته التوحيد يقيناً ... فحينئذ ال  

رمونية المبتدعة( ال يكون يكون القائل بالتثليث )حسب العقيدة المسيحية الشائعة أو المو

 
الكتيب العلميية،  ينظر: العقييدة اإلسييييالميية وميذاهبهيا، قحطيان عبيد الرحمن اليدوري، دار    (1)

 .366-364ص

لقد اختلفوا في كونه مشييتقاً أو ال، ذهب الخليل وسيييبويه وجماعة من أئمة اللغة والشييافعي    (2)

والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشييتقاقه ألن األلف والالم فيه الزمة فتقول يا هللا 

دخيال حرف النيداء على األلف والالم وال تقول ييا الرحمن، فلوال أنيه من أصييييل الكلمية لميا جياز إ

وقال آخرون إنه مشيتق، واختلفوا في اشيتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشيتق من أله يأله إلهة، فأصيل  

االسييييم اإلله فحذفت الهمزة وأدغمت الالم األولى في الثانية وجوبا فقيل هللا، ومعناه ذو األلوهية  

الهيةً عبيد يعبيد عبيادة فياهلل الميألوه أي المعبود ولهيذا االسييييم التي ال تنبغي إال ليه، ومعنى ألَيه ييألَيه  إ

خصييائص ال يحصيييها إال هللا عز وجل، وقيل إنه هو االسييم األعظم، وقال الشييير محمد خليل  

؛ ألن االشيتقاق   ٍ هراس في شيرحه للعقيدة الواسيطية: واسيم الجاللة؛ قيل: إنه اسيم جامد  غير مشيتق 

تَقُّ منها، و ة،  يسييتلزم مادة ي شيي  ضييَ اسييمه تعالى قديم، والقديم ال ماد ة له، فهو كسييائر األعالم الَمح 

يات ها والصيحيح أنه مشيتقٌّ واخت ل َف في مبدأ اشيتقاقه، فقيل: من   ن صيفاٍت تقوم بمسيم  التي ال تتضيم 

بَيادةً، وقييل: من أَلي هَ  ييةً؛ بمعنى: عبيدَ ع   -بفتحهيا    -يَيأ لَيه     -الم  بكسيييير ال -أَلَيهَ يَيأ لَيه  أ لوهَيةً وإ لهَيةً وأ لوه 

ل، فهو إله ؛ بمعنى مأ لوٍه؛ أي: معبود وعلى القول باالشيتقاق يكون  أَلًَها؛ إذا تحي ر والصيحيح األو 

ي ة، فتجري عليه بقية األسيماء أخباًرا وأوصيافًا؛ يقال:  وصيفًا في األصيل، ولكن َغلَبَت  عليه العَلَم 

حيم… إلر. ينظر: الكتياب، لسيييييبوييه،  هللا رحمن  رحيم  سييييميع  عليم ؛ كميا ي حمن الر  قيال: هللا الر 

؛ وينظر: تفسييييير القرآن 195، ص2تحقيق: عبدالسييييالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ج

، 1م، ج1994هيي/ 1414العظيم، البن كثير، تحقيق: محمود حسن، دار الفكر، الطبعة الجديدة،  

هيي(، دار 310بي جعفر محمد بن جرير الطبري )؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أل 29ص

؛ الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا محمد بن 404-403، ص1هيييي: ج1405الفكر، بيروت،  

،  2هيييييييي(، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، دار الشييييعب القاهرة، ط671أحمد القرطبي )ت

اس )المتوفى:  ؛ شييرح العقيدة الواسييطية، حمد بن خليل حسيي 102، ص1هييييييي: ج1372 ن هر 

 .45هي، دار الهجرة للنشر والتوزيع، ص 1415، الخبر،  3هي(، ط1395
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 (1)موحداً هلل تعالى بالتوحيد الحقيقي.

ن هللا يمكن ان  إ له واحد، أو  إنه يمكن أن يكون هناك أكثر من  أن فكرة  إوبالتالي ف     

  ، يتكون من اشخاص متميزين، كما هو الحال في التيار الالهوتي الثالوثي في المسيحية 

سوء ما يكون أبدعة من  و  فكل  ذلك كفر  ،المورمون  كما يدعي  وجود "الرأس اإللهية"  أو

األإيشار  وللمسلم،   هذه  مثل  وهو    باسمفكار  لى  الشريعة  أالشرك  في  خطيئة  خطر 

وهو  اإل يشير  الذنب  سالمية،  الذي  موت    إليهالوحيد  بعد  مغفرته  يمكن  ال  بأنه  القرآن 

ه ٱ إِنَّ  ﴿قال تعالى:    ص الشخ ن    ّللَّ
ه
ۡغفُِر أ ن    ۦ يُۡۡشهكه بِهِ َله يه ُۚ وهمه آُء هشه ن ي َٰلِكه لِمه ا ُدونه ذه يهۡغفُِر مه وه

 ِ ِ ٱ يُۡۡشِۡك ب ِد    ّللَّ قه ى  ٱ فه ه ِظيًما   فَۡته  .  (2)﴾٤٨إِۡثًما عه

يعتقد        تناقض صارخ،  اإل  سميثوفي  الرأس  يتألف من ثالث كائنات  في  بأنه  لهية 

ب الذي يكون العضو  شراف األ إد تحت  وح  له واحد م  إمنفصلة ومتميزة، والتي تعمل ك

قد   "المبادئ والعهود "و "كتاب مورمون"ن أ، فعلى الرغم من (3)البارز في هذا الثالوث

، فان هذه الوحدة تعتبر وحدانية  (4) له واحدإحددا بوضوح األب واالبن وروح القدس بأنه  

جسدياً   وليس  والمجد  والغرض  الروح  في  كتابأمجازية  جسدي،  اتحاد  ابراهيم    و 

 .(5)لهة بدالً من هللا كإنجاز لفعل الخلقوقد تحدث عن اآل، المورموني في حساب للخلق

 

 تحليل ونقد:  –ثانياً: عقيدته بقدسية كتب أخرن وأنه وخلفائه رسلث من هللا 

نه عندما كان جوزيف سميث في السابعة عشر من عمره ظهر له  أيعتقد المورمون       

وأخبره عن مجموعة من الكتابات القديمة المنقوشة على   (6) مورونيمالك الهي اسمه  

 
ط  (1) بيروت،  الجيييل،  دار  الهنييدي،  الرحمن  بن خليييل  رحميية هللا  الحق،  اظهييار  ، 1ينظر: 

 .1/349م: 1988 -هي 1408

 .48سورة النساء: اآلية   (2)

 ينظر: (3)

Quoting from a sermon of LDS Church President Wilford Woodruff 

indicating God the Father as being the "head" of the Mormon Trinity ، 

(1890) ، Deseret Weekly ، www.lds.org . 

 .33:  20د، و المبادئ والعهو 21: 31ينظر: كتاب مورمون،  (4)

 .5:  4ينظر: كتاب الخريدة النفيسة،   (5)

(،  2007ينظر: حياة الكاهن جوزيف سييميث، تعاليم رؤسيياء الكنيسيية: جوزيف سييميث، )  (6)

 .25سالت ليك سيتي، يوتا: كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم األخير، ص

http://www.lds.org/
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نبياء القدماء ، ثم دفنها في تلة قريبة من مقاطعة )اونتاريو ، نيو  لوحات ذهبية من قبل األ

و الكتابات كتاب مورمون، وقيل  أيورك(،  قاده هللا من  أصبحت هذه  نها وصفت شعباً 

، كان  لسميثسنة ( من والدة يسوع، ووفقاً    600ورشليم الى نصف الكرة الغربي قبل )أ

يام  خر نبي من بين اولئك الناس ودفن السجل، الذي وعد هللا ان يتم جلبه في األآموروني  

وذكر سميث   )كل  أاالخيرة.  سنوياً  التل  في  لمقابلته  موروني  تعليمات  تلقى    –   22نه 

المتكررة، وبالتحديد  زيارة  ربعة سنوات من الأايلول( لتلقي المزيد من التعليمات. وبعد  

، سمح له بأن يأخذ اللوحات وكان متوجهاً لترجمتها الى اللغة االنجليزية  م1827في عام  

(1) . 

المبادئ  )ن كتاب  أ  سميث والمورمون بشكل عام، يعتقد    (مورمون)فضالً عن كتاب       

(  21كتبه جوزيف سميث على مدى )  ،هو سلسلة من الوحي الحديث من هللا  (والعهود

( )1844  –  1823عاماً  سن  من   ،)17( سن  الى  اول    ،(38(  سميث  جوزيف  كتب 

ليها  إعالنين رسميين  إقسام الثالثة المتبقية وضافة األ إ في حين تمت    ،( قسم منها134)

ويشمل هذا الكشف عن تعليمات بشأن اجراءات الكنيسة   ،من قبل خلفاء جوزيف سميث

ونصائح لسميث وألعضاء الكنيسة االخرين وترجمان الكتب المقدسة ككتاب  والتنظيم  

 الوحي وسجالت الرؤيا كتلك التي من يسوع المسيح من معبد )كيرت الند(. 

ة( والتي تحتوي على مختارات يسالنف  اللؤلؤةيضاً كتاب )أقبل قديسو اليوم األخير        

للتورا الجديدة  ترجمة جوزيف سميث  التي  ةمن  الملك أدعى  أ،  لنسخة  تصحيحات  نها 

وتحتوي   الوحي.  خالل  من  تلقاها  التي  كتاب  أجيمس  على  ترجمة   (براهيم)إيضاً   ،

يمان )إلى جنب مع مقاالت  إمزعومة من قبل سميث من البردي المصري القديم، جنباً  

 .(2) (خالصة من التارير الرسمي لسميث)و  (المورمون

نقول:        المسلمال  وأخيرا  الب   ون يقبل  األ  عقائدهذه  )  ؛ساسمن  النبي محمد  عليه  ألن 

والقرآن الكريم المنزل من هللا هو آخر كتب    نبياء والمرسليناأل  خاتم( هو  الصالة والسالم 

المنزل يد  هللا ووحيه  ومن  ذلكعي  ،  المسلمين  خالف  قبل  مقبول من  وكافر   فهو غير 

 
The Life and Ministry of Joseph Smith ، Teachings of Presidents of the 

Church: Joseph Smith ، (2007) ، Salt Lake City ، Utah: LDS Church ،  pp. 

25. 

 .59: 1ينظر: تارير جوزيف سميث،   (1)

 www.lds.orgينظر:  (2)

http://www.lds.org/
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 ونال يعترف  خيرقديسو اليوم األأن   المقابل  الطرف  ب نجد  وبرسالة اإلسالم وبنص القرآن.  

)  سيدنا  ورسالة  بنبوة والسالممحمد  الصالة  وال  عليه  )القرآن  ب (  معه  المرسل  الكتاب 

 فاتضح بذلك الفرق الواضح والبون الشاسع بين الحق والباطل.  الكريم(.

 تحليل ونقد:  –ثالثاً: عقيدته المنحرفة باألنبياء والمرسلين 

 وانتهاءً   ( )   آدم النبي  نبياً باالسم، بدءاً ب   خمس وعشرونن الكريم  آص القرشخ   ي        

( منهم يصفهم االسالم 5، من بين هؤالء، هنالك ))عليه الصالة والسالم( محمد  نبينا  ب 

النبي  و  ،عيسىالنبي  و  ،موسىالنبي  و  ،براهيم النبي إو  ،نوح)النبي  بأولي العزم وهم:  

السالم(. محمد )عليهم  كتابين    (  مع  منهم  أربعة  المورون  د  ي مج  الخمسة،  هؤالء  ومن 

ن    ( كتاب موسى)و  (براهيمإكتاب  )فريدين للمورون هما :   ثنين منهم،  الى  إسبت  والتي 

األ بين  يعترف ومن  ال  القران،  في  اسماؤهم  وردت  الذين  والعشرين  الخمسة  نبياء 

سحاق ويعقوب ولوط وأيوب ويوسف  إسماعيل وإبراهيم وإون إال بآدم ونوح ومالمور

والمسيح ويحيى  وزكريا  ويونس  واليسع  وإلياس  وسليمان  وداوود  وهارون   وموسى 

طي اسم هارون على واحد من اثنين من كهنوت المرمونية وهو:  ، وقد أ ع)عليهم السالم(

  ا وال يعترف المورمون باألنبياء االخرين ) هود وصالح وشعيب وذ  ،الكهنوت الهاروني

ً شعيب   أن( على الرغم من    )عليهم السالم(  الكفل ومحمد الكفل قد ي شار إليهم أحياناً    اوذ  ا

)  . (1) ورد اسم هود تحت اسم )إيبر( في التوراة كما ،على التوالي ، بي)جيثرو( و)إيزيكيل 

كنيسة يسوع المسيح اليوم األخير أن "محمد" قد حصل على جزء من "ضوء    تعد        

الفهم   من  أعلى  مستوى  وتحقيق  األمم  لتنوير  له  االخالقية  الحقائق  أ عطيت  وقد  هللا"، 

عتبر نبي كأنبياء كنيسة يسوع المسيح الحديثة أو حتى ومع ذلك فأنه ال يمكن أن ي    ،لألفراد

يقبلون القرآن ككتاب األ التوراة وكتاب مورمون، وهم ال  نبياء القدماء الموجودين في 

 .(2)مقدس

 
ينظر: األنبياء في القرآن: مقد مة في تفسيير القرآن والمسيلم، برانون ويلر، دراسيات إسيالمية   (1)

 .8مقارنة، مجموعة التواصل الدولية للنشر، ص

Prophets in the Quran: An introduction to the Quran and Muslim exegesis. 

Brannon M. Wheeler ، Comparative Islamic studies. Continuum 

International Publishing Group. p. 8. 

(، دراسييات كنيسيية  2000ينظر: إنطباع قديسييوا اليوم األخير عن محمد، جيمس تورنتو، )  (2)

 .7يسوع المسيح لقديسي اليوم األخير، إشارة رقم 

A Latter-day Saint Perspective on Muhammad ، James A. Toronto ، 

(2000) ، lds studies ، Ensign ، 7. 
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  ن محمداً بأيؤمن ال   سميث سالم جوزيف سميث كنبي، ألنال يقبل اإل ونقول أخيرا:     

، كما  لى البشرية من قبل هللا تعالىإنبياء والمرسلين  هو خاتم األ  ة والسالم()عليه الصال

 ترف ال يع  اإلسالم  نأكما    أن سميث ال يؤمن بعقائد اإلسالم التوحيدية وشرائعه اإللهية.

 ؛مقدسة  ا كتب وال يعدها    ،ي كتاب صادر عن قديسين اليوم االخيرأو  أكتاب مورمون  ب 

 . (1)زمان ولكل البشرهو الوحي اإللهي األخير لكل األم الكري ن آألنه يعتقد أن القر

 : تحليل ونقد – رابعاً: تعدد الزوجات

أن تعدد الزوجات هو من متطلبات التمجيد والدخول الى اعلى مستوى    يعتقد المورمون 

حيث تنبع هذه المعتقدات من تصريحات سلطات المورمون في    ،من المملكة السماوية

بأن الشخص الذي يمارس    الكنيسة المورمونية  قادة  حيث ذهب بعض  ،القرن التاسع عشر

الدرجة   قد يحصل على  الزواج األحادي  يدافع عن  التمجيد  أو  عدم  مجرد  لاألدنى من 

 في حين       (2)االعتقاد بتعدد الزوجات.

ضرورات حياته،    وينسجم معاإلسالم نظام يتوافق مع فطرة اإلنسان وتكوينه،  أن       

ويعني الدين اإلسالمي برعاية خلق اإلنسان، ويحرص على نظافة المجتمع، وال يسمح 

 .(3) المجتمعبقيام واقع مادي يؤدي إلى فساد األخالق وانحالل 

ورد في الكتاب العزيز نصاً صريحاً يبيح التعدد ويحدده بأربع نساء فقط وهو قوله       

 ﴿   تعالى:
ه
َٰ ٱ َلَّ ُتۡقِسُطواْ ِِف  ِإَوۡن ِخۡفُتۡم أ َٰمه ْ ٱ فه   ۡۡلهته ِنه    نِكُحوا ابه لهُكم م  ا طه آءِ ٱ مه َٰثه    لن ِسه ثُله َٰ وه ۡثَنه مه

 ْ َلَّ تهُعولُوا
ه
ۡدَنه  أ

ه
َٰلِكه أ َُٰنُكۡمُۚ ذه يۡمه

ه
ۡت أ لهكه ا مه ۡو مه

ه
ةً أ َِٰحده َلَّ تهۡعِدلُواْ فهوه

ه
َۖ فهإِۡن ِخۡفُتۡم أ َٰعه ُربه ذكر   (4)﴾٣وه

ذه اآلية وسبب نزولها أن الرجال كانوا يتشددون من أمر اليتامى  المفسرون في تفسير ه

الزواج  يتحرجون من  إيمانا وتصديقا وال  أموالهم  وأكل  اليتيم  يتحرجون من والية  و 

فيتزوج الرجل منهم األربع والخمس والست والعشر وال يعدل بينهن فنهاهم هللا سبحانه  

 
 (، موق االنطباعات اإلسالمية.2004ينظر: محمد: النبي األخير، أحمد شفعت، ) (1)

Muhammed: The Last Prophet ، Ahmad Shafaat ، (2004) ، 

www.islamicperspectives.com . 

م(. سيييياليت لييك سيييييتي  يوتيا. 2006ينظر: األصييييوليون المورمون  جوردون هينكلي  ) (2)

 أونالين.

Mormon Fundamentalists, Gordon B. Hinckley, (2006). Salt Lake City, 

UT. https://www.mormonnewsroom.org 

 .579  ص1ينظر: في ظالل القرآن، سيد قطب، )بال ت(. دار الشروق. ج (3)

 .3سورة النساء، اآلية   (4)

http://www.islamicperspectives.com/


تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

664 

 

ع نسوة ويعدلوا بينهن وإن يقتصرون على وتعالى عن ذلك وأمرهم أن ال يتجاوزوا االرب 

 (1) واحدة في حالة عدم العدل.

لزيادة       أو  الرجل  لصالح  ليس  االسالمية  الشريعة  في  الزوجات  تعدد  إباحة   إن 

ً   ،استمتاعه وتلذذه اكثر    له وان كان يحظى بالمتعة مع  بل هو تكليف للرجل وليس تشريفا

ذات    واعالة وادارة أسرة أكبر مما لو كانت هذه االسرةمن زوجة واحدة ويكلف بتربية  

أة  رالم  بل ان تعدد الزوجات يعود بالفوائد الكبرى والمصالح الجليلة على  ،زوجة واحدة

للتعدد    افضونرأة كما يدعي ال رامة المروالمجتمع أكثر من الرجل وليس هو حط من ك

ومن جهة  ،  هذا من جهة  ،مهانةة ويضعها موضع الرأ مة المرابقولهم إن التعدد حط من ك

الظروف تستوجب    الكريم كانت  رآناخرى عندما اجيز تعدد الزوجات في زمن نزول الق

اقتصاديا لذا تحتاج من    ة في ذلك الوقت لم تكن مستقلةرألكون الم  التعدد بالزوجات وذلك

 (2).يعيلها وإذا كانت أرملة ولها أوالد فتحتاج من يعيل أوالدها

 : تحليل ونقد  –دتهم في اليهود خامساً: عقي

إن المبادئ والعهود، هي مجموعة من النبوءات المتسلسلة من جوزيف سميث وقادة       

أرض    المورمون الى  اليهودي  الشعب  عودة  بشأن  نبوءات  على  تحتوي  اآلخرين، 

إلبراهيم،  أ عطيت  التي  األراضي  الى  بالعودة  يبدؤون  قد  يهوذا  "وأبناء  إسرائيل: 

، كما تنص على ما يأتي: "دعهم، لذلك، من هم بين الغير يهود يهربون إلى (3)والدهم"

. ودعا (4) شليم، إلى جبال بيت الرب"صهيون، فليتركوا من هم يهوذا ويهربوا الى أور

كتاب مورمون أيضاً إلى أولئك الذين يماثلون اليهودية إلى التوبة وقبول يسوع المسيح، 

 
  1هييييي(، ط  1409ينظر: التبيان في تفسيير القرآن، ابو جعفر محمد بن الحسين الطوسيي، )  (1)

 .103  ص3مطبعة المكتب االعالمي االسالمي، ج

عن تعدد الزوجات، مدين نوري طالك الشيمري،   ينظر: اآلثار النفسيية واالجتماعية الناجمة  (2)

؛ وتعيدد    1476، ص    3، عيدد    23م(. مجلية جيامعية بيابيل/ العلوم االنسيييييانيية، مج    2015)  

م(. مجلية المحقق الحلي للعلوم القيانونيية    2011الزوجيات وآثيارهيا، عبياس حسييييين فيياض، )

 .179، ص   22والسياسية، عدد 

(، سيولت ليك سييتي: شيركة كتب ديزيرت،  1982نكي، )ينظر: مسييح األلفية، بروس ماكو  (3)

 .224ص

The Millennial Messiah ، Bruce R. McConkie ، (1982) ، Salt Lake City: 

Desert Book Company ، pp. 224. 

زرا تافت بينسون، )  (4) (، موقع كنيسة المورمون 1976ينظر: رسالة إلى يهوذا من يوسف، ع 

 .9الرسمي، إشارة رقم 

A Message to Judah from Joseph ، Ezra Taft Benson ، (1976) ، www.lds.org 

 ، Ensign 9. 

http://www.lds.org/
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ولكنه يؤكد أيضاً بأن الشعب اليهودي اليزال هو شعب هللا المختار مع من اليزال على  

 .(1) العهد

ى واصطفاءه لعباده ال يكون مبنياً  من وجهة النظر اإلسالمية، فإن اختيار هللا تعال     

تعالى:   قال  اآلخرين،  دون  من  لبشٍر  التحي ز  أو  الدم  أو  رق  الع  ا  ﴿على  هه يُّ
ه
إِنَّا   نلَّاُس ٱيه أ

ِعنده   ُكۡم  ۡكرهمه
ه
أ إِنَّ   ُْۚ فُٓوا اره ِِلهعه بهآئِله  وهقه ُشُعوٗبا  َُٰكۡم  لۡنه عه وهجه  َٰ نَثه

ُ
أ وه رٖ  ذهكه ِن  م  َُٰكم  لهۡقنه ِ ٱ خه   ّللَّ

 َٰ ى ۡتقه
ه
إِنَّ  أ ه ٱُكۡمُۚ  بِير   ّللَّ خه لِيٌم  فالمقياس عند هللا  (2) ﴾١٣عه بالشريعة،  ،  وااللتزام  التقوى  هو 

فمتى ما كان الشخص أو الشعب أو األمة قريبين إلى هللا بطاعته والتزام أوامره واجتناب  

نواهيه، فهم محل  إكرامه ومؤهلين لشصطفاء وحمل رسالته، لهذا اصطفى هللا سبحانه  

(، فكانت مطيعة  )  وتعالى األمة اإلسالمية على بقي ة األمم بعد أن أ بعت سي د الخلق محمد

ألوامر هللا تعالى ومؤمنة باهلل عز  وجل  لحمل رسالة اإلسالم الخاتمة إلى شعوب األرض  

تعالى:   قال  العالمين.  وإلى  ِ ﴿جميعاً  ب ُمُرونه 
ۡ
تهأ لِلنَّاِس  ۡت  ۡخرِجه

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ ۡيه  خه ۡعُروِف ٱُكنُتۡم   لۡمه

ِن   ۡونه عه تهۡنهه رِ ٱوه
ِ   لُۡمنكه تُۡؤِمُنونه ب ِه ٱوه ۡهُل    ّللَّ

ه
نه أ هۡو ءهامه ل َٰبِ ٱوه ِۡنُهُم    لِۡكته َُّهۚم م  ا ل ۡيٗ نه خه   لُۡمۡؤِمُنونه ٱلهَكه

ُُهُم   ۡكَثه
ه
أ َِٰسُقونه ٱوه وأما ما ورد في القرآن من أن هللا تعالى قد اختار بني إسرائيل  ،  (3) ﴾١١٠لۡفه

لهم على العالمين، فالمراد به اختيار هللا تعالى   في زمانهم على بقي ة شعوب األرض  وفض 

حينها، والتي كانت أمم وثنية ولم يكن على وجه األرض إال هم موحدين، ورغم هذا  

خالفوا   أن  بعد  ولكن  والدعوة،  اإليمان  أمانة  لحمل  تعالى  اختارهم هللا  الذين  هم  كانوا 

فاستحق   لة عليهم،  المنز  تعالى  وك ت ب هللا  فوا رسالة رب هم  واللعن انبيائهم وحر  الطرد  وا 

زة:   ِينه ٱلُعِنه  ﴿والغضب من هللا تعالى، كما قال رب  الع  َٰ    َّلَّ ه ِمۢن بهَِنٓ إِۡسه ءِيله لَعه ُرواْ  فه كه
اِن دهاوُ  ۡعتهُدونه  بۡنِ ٱوهِعيَسه  ده ۥ لِسه نُواْ يه َكه واْ وَّ صه ا عه َٰلِكه بِمه ُۚ ذه ۡريهمه  . (4)﴾٧٨مه

 
 
 
 

 الخاتمة 

 

 
 .10ينظر: المصدر نفسه، إشارة رقم  (1)

 .13الحجرات، اآلية   (2)

 .110آل عمران، اآلية   (3)

 .78المائدة، اآلية   (4)
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 أهم النتائج: 

يؤكد جوزيف سميث على وجود عالقة الهوتية وتاريخية واجتماعية معقدة  -غ

بين المورمونية والمسيحية، إذ يعب ر عن عقائده باستعمال مصطلحات الكتاب المقدس،  

وله رؤية مشتركة حول طبيعة تكفير يسوع المسيح لخطايا البشر وقيامته والعودة الثانية  

 المورمون ال يقبلون اآلراء التثليثية للمسيحية. كمسيحية تقليدية، ومع ذلك فإن معظم 

على الرغم من أن جوزيف سميث يعد  التوراة كتاب مقدس، إال أنه ال يؤمن  - ف 

بالبشارة التوراتية وتعليماتها، وقد اعتمد كتب "مقدسة" أخرى، وهي: كتاب )مورمون(  

 وكتاب )المبادئ والعهود( وكتاب )الخريدة النفيسة(. 

سميث - ق  جوزيف  المقدس،    يمارس  بالقربان  االحتفال  المعمودية  وكنيسته 

 وتشارك بممارسات ال تشاركها المسيحية التقليدية.

يعد أغلب  المسيحيين حركة جوزيف سميث طائفةً غير مسيحية، إذ ال يقبل  - ك

المورمون معمودية غير المورمون، كما ال يقبل المسيحيون بمعمودية المورمون، وكذلك 

 د بانتظام وهم يبشرون للمسيحيين أيضاً.يبشر المورمون األفرا

نشأت المورمونية مع جوزيف سميث في عشرينيات القرن التاسع عشر، لذلك  - ل 

 هي تتشابه مع بعض العناصر المسيحية البروتستانتية في ذلك الوقت. 

تمت استعادة مختلف المذاهب  - من خالل سميث وخلفائه - يعتقد المورمون أنه -م

 المسيحية األصلية. والممارسات التي فقدت في 

يعترف جوزيف سميث باختالفه عن المسيحية التقليدية السائدة، ولكنه يركز  - ن

على القواسم المشتركة فيما بينهما، كالتركيز على اإليمان بالمسيح، وهذا األسلوب هو  

 شكل من أشكال التبشير وتوسيع رقعة ديانته في العالم. 

مت  -ه من  هو  الزوجات  تعدد  أن  المورمون  الى يعتقد  والدخول  التمجيد  طلبات 

اعلى مستوى من المملكة السماوية، كما أن اعتقادهم في تعدد الزوجات ليس مشروطاً  

بشكل  االعتقاد  هذا  في  سلوكهم  أن  كما  أسس صحيحة،  له  محدد  أو  معي نة  بمحددات 

عشوائي وغير صحيح، اما في اإلسالم، فأنه نظام يتوافق مع فطرة اإلنسان وتكوينه، 

نظافة    وينسجم على  ويحرص  اإلنسان،  خلق  برعاية  ويعني  حياته،  ضرورات  مع 

المجتمع، وال يسمح بقيام واقع مادي يؤدي إلى فساد األخالق وانحالل المجتمع، وعليه، 

فإن إباحة تعدد الزوجات في الشريعة االسالمية ليس لصالح الرجل أو لزيادة استمتاعه 

 ً  له، ان تعدد الزوجات يعود بالفوائد الكبرى وتلذذه، بل هو تكليف للرجل وليس تشريفا
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والمصالح الجليلة على المرأة والمجتمع أكثر من الرجل وليس هو حط من كرامة المرأة  

المرأة ويضعها موضع  التعدد حط من كرامة  إن  بقولهم  للتعدد  الرافضون  يدعي  كما 

 المهانة.

اإلسرائيلي، وعلى هذا فهم يعد ون يعل م جوزيف سميث أتباعه بأنهم نسل البيت   -و

اليهود شعب هللا ويكنون لهم تقديراً عالياً، إذ إن كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم األخير،  

ب ة للسامية في مذهبها.  ح   وهي أكبر كنيسة مورمونية، هي م 

سميث  -ي جوزيف  إلى  ينظرون  األمريكيين  اليهود  أن  الدراسات  اظهرت  لقد 

ي أكثر من أي مجموعة دينية أخرى على الرغم من أنهم غالباً ما  واتباعه بشكٍل ايجاب 

يصوتون على طرفي نقيض من المشهد السياسي، ويعتقدون أن تفسيرات اليهود العليا 

المحبة للمورمون تأتي من تضامنهم مع األقليات الدينية األخرى التي وقفت إلى جانبهم 

 محب للسامية. عبر التارير، وأيضاً بسبب الفكر المورموني ال

 

 أهم التوصيات: 

61. ( الكريم محمد  بين رسولنا  المقاربة  والتحذير من  وبين جوزيف  الحذر   )

سميث، فعلى الرغم من جهل الكثير من المسلمين بوجود هذه الشخصية األخيرة، إال أن  

هناك مقاربات كثيرة قد حصلت بينهما، على األقل من جانب المسيحيين المتواجدين في 

الواليات المتحدة األمريكية باعتبارها موطن جوزيف سميث مؤسس الديانة المورمونية، 

جوزيف سميث بعد مقتله بفترة قصيرة بي"محمد    (1)إذ وصفت صحيفة نيويورك هيرالد

الحديث"، وغالباً ما كانت تتم مناقشة التشابهات واالختالفات بين اإلسالم والمورمونية  

ه وحداثة المورمونية وطريقة ابتداعها، ومع كل االختالفات  رغم أصالة اإلسالم وق د م 

الجوهرية األخرى، إال  أن هذه المقاربات ال تزال جارية إلى يومنا هذا. ويرى الباحثان 

الى   المسيحية  به  تنظر  لما  نظراً  لشسالم  مبطنة  إساءة  إال  هي  ما  المقاربات  هذه  أن 

 ة!". المورمونية على أنها ديانة "متطرفة ورجعي 

تفادياً لكل ذلك، أدعو إلى إجراء ندوات توعية حول شخصية جوزيف سميث  .62

ونحوه من دعاة الكفر والضاللة، مع نشر إحصائيات انتشار دينه المبتدع حول العالم  

 وخصوصاً في العالم اإلسالمي، وطرق الحد من انتشارها في مجتمعاتنا اإلسالمية. 

 
 م في مدينة نيويورك.1860وهي صحيفة تصدر منذ عام  (1)
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 مين. وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربَّ العال 

 

 فهرس بالمصادر والمراجع 

 أوالً: القرآن الكريم. 

 ثانياً: المصادر العربية: 

نوري طالك  -136 الناجمة عن تعدد الزوجات، مدين  النفسية واالجتماعية  اآلثار 

 م(. مجلة جامعة بابل/ العلوم اإلنسانية.  2015الشمري، ) 

، 1الجيل، بيروت، طاظهار الحق، رحمة هللا بن خليل الرحمن الهندي، دار   -137

 م. 1988 - هي 1408

هي(،   1409التبيان في تفسير القرآن، ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ) -138

   مطبعة المكتب االعالمي اإلسالمي.1ط

تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة هللا والقرآن كالم هللا، تقي الدين ابو العباس  -139

 بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا

م(، دار الصحابة  1992- ، )مصر 1الحنبلي الدمشقي، تحقيق: قسم التحقيق بدار النشر، ط

 للتراث. 

م(. مجلة المحقق الحلي    2011تعدد الزوجات وآثارها، عباس حسين فياض، ) -140

 للعلوم القانونية والسياسية. 

الفكر، الطبعة  تفسير القرآن العظيم، البن كثير، تحق -141 يق: محمود حسن، دار 

 م. 1994هي/ 1414الجديدة، 

الطبري   -142 جرير  بن  محمد  جعفر  ألبي  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 

 هي. 1405هي(، دار الفكر، بيروت، 310)ت

هي(، 671الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد هللا محمد بن أحمد القرطبي )ت -143

 ار الشعب، القاهرة. تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، د

الواسطية،   -144 العقيدة  )ت  شرح  اس  هر  حسن  خليل  بن  ط1395حمد  ، 3هي(، 

 هي، دار الهجرة للنشر والتوزيع. 1415الخبر، 

 العقيدة اإلسالمية ومذاهبها، قحطان عبد الرحمن الدوري، دار الكتب العلمية. -145

 في ظالل القرآن، سيد قطب، )بال ت(. دار الشروق.  -146

 تحقيق: عبدالسالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت.  الكتاب، لسيبويه، -147
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تفسريه "األخالق عند املدرس يف قضية 

 للقرآن الكريم "مواهب الرمحن
 ( 1) امين خالد عثمان حمد

Kahlid Othman Hamad Ameen 

 

 

 

 

  

 
طياليب دكتوراه في جيامعية وان يوزنجويييل، تركييا، وميدرس في وزارة التربيية في العراق،    (1)

 (.kahldkurd@yahoo.comإقليم كوردستان: )
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 الملخص

يتناول البحث شخصية العارف باهلل الشير عبد الكريم المدرس" رحمه هللا" وجهوده في  

لقضييايا األخالق   ، وكيفية اسييتعماله لمفردات القرآن الكريمفي تفسيييره  قضييايا األخالق

تحميل أسييييلوبيا علمييا لبنياء المجتمع وإصييييالحهيا من جيانيب  وكيانيت منهجيه  ،وأهم قيميه

  على أمور الخير  بواسييييطية العبيادات وتزكيية النفس ، وتيدرييب النفسوالتربيية  األخالق

توجييه فكر الميدرس في جانب مور المعيالي، ثم قمنيا بشييييرح  على األخالق الحسيييينية وأ

وذليك لخيدمية ثوابيت األسييييرة والعيائلية    ؤدي وظيفتهيا التربويية والتعليميية؛األخالقي لت 

ت، لبناء المجتمع والمجتمع، موضييحين أهم اآلثار والسييلوكيات التي تحملها هذه الكلما

 وإصالحها.

 .، األخالق، مواهب الرحمن، القرآن: المدرسالمفتاحيةالكلمات 

 المقدمة:

-الحمد هلل رب العالمين، وبه نسيعين والصيالة والسيالم على أفضيل الخلق سييدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد: - صلى هللا عليه وسلم

د الكريم المدرس" رحمه هللا" وجهوده في أهم قضييييايا فهذه الدراسيييية عن الشييييير عب 

األخالقيية، وقيد قسييييمنياه إلى مبحثين مع مقيدمية وخياتمية: تنياول في المبحيث األول حيياة  

عبد المدرس وأهم مؤلفاته وآثاره العلمية. أما المبحث الثاني: فقد تناول فيه منهج الشيير 

واهيب الرحمن من النياحيية الميدرس في إصييييالح المجتمع من خالل تفسيييييره م  مالكري 

األخالقية والتربوية، وذلك خدمة للمجتمع اإلسيالمي بشيكل عام واألسيرة خصيوصيا، وقد  

اسييتعمل المدرس أحسيين العبارات وأوسييعها لمعالجة أهم مشيياكل المجتمع من الناحية  

 .األخالقية والتربوية في تفسيره
الجانب   بموضوعات االجتماعية خاصة  فسير "مواهب الرحمن" للمدرس غنيالقد كان ت 

للمجتمع، وقيد كيان منهج الشييييير الميدرس غير منفصيييييل عن واقع الحيياة   األخالقيية

وألجله وضيع تفسييره لحل مشياكل الناس في عصيره وفي زمانه،   ؛المسيلمين في العراق

لذلك الدراسيية يقف أمام منهج متكامل اتسييم بشييخصييية الشييير المدرس الذي تناول أهم 

المجتمع من الناحية األخالقية والتربوية، خاصية كان يوجه الشيباب إلى األخالق  قضيايا 

العالية والرفيعة، وذلك من خالل ثوابت وأسييس األخالقية التي سيينوردها في الدراسيية  

 هذه.
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 المبحث األول 

 حياة الشيخ عبد الكريم المدرس وأهم مؤلفاته العلمية 

سيليمان بن مصيطفى بن بن    م بن محمد بن فتاحهو العالم الكبير الزاهد الشيير عبد الكري 

التابعة   في مركز ناحية سييييد صيييادق التي تسيييكن ،(2)من عشييييرة القاضيييي، (1)محمد

 (4)،المشهور بناحية شهرزور (3)لمحافظة السليمانية،

أما والدته، فقد كانت في شهر ربيع األول سنة ألف وثالثمائة وثالث وعشرون هجرية/  

َويذكر أَن  عمره خمس سييينوات حين بدأ بالدراسييية وختم القرآن، ( 5) م،1902ربيع عام 

، وهو دليل على حياة أبيه وقت الختم يقول  (6)وأقام أبوه حفلة صييغيرة له بهذه المناسييبة

"فال يمكن أن نقول أَن ه ختم القرآن بأقل من ثالث سنوات" يعني أَن  عمره ثماني سنوات  

 (7)وقت وفاة أبيه.

 ودراسته ومسيرته العلمية: نشأته ومكانته

نشيأ الشيير المدرس في عائلة دينية أن أمه وأباه حينما كانا في الحياة حريصيين على أن 

يصيييبح ابنهما الوحيد عالماً في المسيييتقبل، ولذلك أخذه الوالد الى مدرسييية القرية لتعليم 

س فيها الشير مال عبد الواحد،  (8)القرآن، والتي ي دَر 

 
"خالصيية   خوآلسييةي تةفسيييري نامي  المدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سييليمان،   (1)

 .630، 3م، 2002تفسير النامي، ط: األولى، مطبعة المشرق، بغداد،  

جواهر الكالم في عقائد أهل اإلسييالم،    المدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سييليمان،   (2)

 .265م، 1993ة، بغداد،  ط: األولى، دار الحري

اآلن أصيبحت    لكن حلبجة  –ناحية سييد صيادق التابعة لقضياء حلبجة في محافظة السيليمانية  (3)

وتسيمية سيد صادق إسناد الى شخصية دينية في هذا المكان، المدرس، علماؤنا  –محافظة مسيتقلة

 .324في خدمة العلم والدين،  

وشييييهرزور التي ينتسييييب إليها المدرس هي عبارة عن بقعة واسييييعة في الجبال بين أربل   (4)

أي مدينية زور، ياقوت    وهميذان أحدثهيا "زور بن ضييييحياك" ومعنى شييييهر بالفيارسيييييية الميدينية

م، 1995الحموي، بن عبد هللا الرومي الحموي، معجم البلدان، ط: الثانية: دار الصادر، بيروت، 

3 ،375. 

؛ الميدرس، عبيد الكريم بن محميد بن فتياح بن 325الميدرس، علميائنيا في خيدمية العلم واليدين،   (5)

بباقات من الزهور" وهو " "مروح القلب  ، "باوةشييييَني دَل بة ضيييةن دةسيييتةي طولَ سيييليمان

م، وبي ن فيها حياته ما بقي من ذاكرته لكنه لم يكلمه،  15،6،1998مخطوط مسيييتنسييير، ألفه في 

17. 

؛ الميدرس، عبيد الكريم بن محميد بن فتياح بن 10" مروح القليب   بياوةشيييييَني دَل"الميدرس،   (6)

ؤذطاري ذيانم " أيامسليمان  .23حياتي،    ، ر 

 .52عبد الدائم، العالمة عبد الكريم المدرس ومنهجه في التفسير القرآن وعلومه،  (7)

 .325المدرس، علماؤنا في خدمة العلم والدين،   (8)
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على   يسيييييانيدهد ختم القرآن الكريم قرأ بعض الكتيب حتى توفى واليده اليذي كيان  وبعي

ه  وأعمامه وال    (1)م1907"الدراسيية سيينة   وبعد ذلك اسييتمر على الدراسيية بمعاونة أم 

 ً ه التي تحلم بيوم ي صب ح  فيه ابنها شيخاً عالما حاجي  "تدعوه في صغره بييييي كانت سيما أم 

 (2)".مال عبد الكريم

ه نحو قرية نركسييييجار،  وبعيد ذلي ك قام بالدعوة إلى هللا تعيالى وإرشيييياد النياس إليه فتوج 

إميامياً وخطيبياً وميدرسيييياً فيهيا لكنيه لم يمكيث فيهيا كثيراً حتى انتقيل إلى نياحيية بيياره بعيد 

م ( ليكون مدرساً فيها وبقي لمد ة 1983الطلب من ق بل الشير عالء الدين النقشبندي )ت:

هييييييي" مقابل 1374التدريس،  وانتقل إلى السييليمانية سيينة "خمٍس وعشييرين سيينة في  

م"، وتوجه بعدها 1954"  –هي" 1374م" في مسجد هناك وبقى فيها إلى سنة "1950"

م" ، وانتقل بعدها إلى بغداد 1960إلى كركوك مدرسييياً في التكية الطالبانية إلى سييينة"

 . 11/8/1960وع ي ن إماماً في جامع األحمدي بمرسوم جمهوري الصادر في 

م إليه طلب  كي يصبح مدرساً في مدرسة الشير عبد القادر الكيالني وتعي ن  ثم بعد ذلك ق د  

 م، فيها.1960/ تشرين األول سنة 15بمرسوم جمهوري في 

ر البقاء، وذلك النشغاله بالتدريس والتأليف،  وبعد استقراره في بغداد ترك الرحالت وقر 

ناله من أهل بغداد وخاصييية في مدرسييية الكيالني. وتبين مما ولالحترام والتقدير الذي 

ا لغرض تحصييل العلم، أو الدعوة إلى هللا،  سيبق أن كل  رحالت الشيير المدرس كان إم 

أو التيدريس في نواحي مختلفية داخيل العراق، ولم يخرج من العراق إال  لغرض أداء  

 (3)م".1969فريضة الحج سنة"

ا علومه ومعارفه التي برع فيها الشييير عبد الكريم المدرس كثيرة نسييرد هنا بعضيياً  أمًّ

 منها:

 مؤلفاته في التفسير:

هيي واستمر  1404 –م 1984مواهب الرحمن في تفسير القرآن، أل فه في سنة  •

ر جميع القرآن في سيبع مجل دات، وطبع مجلداته  1409 –م  1989حتى سينة   هييييي، وفَسي 

 م.1989م إلى سنة 1986بين سنوات 

النامي، تفسيييير للقرآن الكريم بالل غة الكردية في سيييبع مجلدات سييينة   تفسيييير •

 
 .325المدرس، علماؤنا في خدمة العلم والدين،   (1)

 .9"مروح القلب"   "باوةشيَني دَل"المدرس،  (2)

 .9"مروح القلب بباقات من الزهور"   لَ باوةشيَني دَل بةضةند دةستة طوالمدرس،  (3)
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 م.1984سنة  ،م، وطبع للمرة األولى1977 - هي  1397

خالصية تفسيير نامي، وهي مختصير لتفسييره في ثالث مجلدات باللغة الكردية سينة   (3

 م.2002م، وطبع سنة 1985

 أما مؤلفاته في علم الكالم والعقائد:

م، فقد طبع، 1992 - هييي1412فوائد الفتوح شرح الفوائح للمولوي، أل فه سنة  (1

 م، باللغة العربية1995في سنة 

م، وطبع  1991 - هييييي1411جواهر الكالم في عقائد أهل اإلسيالم، أل فه سينة  (2

 م، باللغة العربية.1993سنة 

العقيدة المرضييية، وهي شييرح عظيم لمنظومة مرضييية للشييير مولوي)ت    (3

 م، مؤلف باللغة الكردية.1988م(، طبع سنة 1882:

خالصة جواهر الكالم في عقائد اإلسالم، وهي مختصر لما أل فه بنفسه أيضاً،  (4

 م، باللغة العربية1992م، وطبع سنة 1991 - هي 1411وأل فه سنة 

م، وهي 1972م، وطبع سنة 1959 - هيي 1378الوسيلة شرح الفضيلة، سنة  (5

 في مجلدتين. في علم العقائد

 م، باللغة العربية1978نور اإليمان، وهي مطبوعة في السنة  (6

 ثالثاً: مؤلفاته في الفقه وأصوله

 أوال: الفقه:

جواهر الفتوى: يحتوي على فتاوى العلماء في األحكام الفقهية مؤلف في سنة   .1

 العربية.، في ثالث مجلدات باللغة 1971 – 1969م، مطبوع سنة 1962 - هي  1382

 –1958الشيييريعة اإلسيييالمية مؤلف في أربع مجلدات باللغة الكردية سييينة   .2

 م.1972م، طبع للمرة األولى، 1961

م، 1983إرشياد الناسيك الى المناسيك، فتاوى متعلقة بأحكام الحج، طبع سينة  .3

 باللغة العربية؟

 ير معروف.شرح فتح القريب باللغة الكردية في الفقه الشافعي، سنة الطبع غ .4

م، 1987 - هيييي1408إرشاد األنام إلى أركان اإلسالم باللغة العربية أل فه سنة  .5

م.1990وطبع سنة 
(1)

 

 
 م.1987المدرس، إرشاد األنام إلى أركان اإلسالم، ط: األولى، بغداد،   (1)
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 (1) م.1990األنوار القدسية في األحوال الشخصية، طبع سنة،  .6

 م.1978رسالة في بيان صالة التراويح، طبع سنة،  .7

م، وطبع مع 1929 - هيييي1348كشف الغامض من أحكام الحائض، ألفه سنة  .8

 م.1971جواهر الفتاوى سنة، 

 م.1971اللمعة في أحكام الجمعة، وطبع أيضاً مع جواهر الفتوى سنة،  .9

رحمه هللا وقد أثرى بها المكتبة   - هذا بعض من مؤلفات وآثار الشير عبد الكريم المدرس

تفينا بسييييرد اإلسييييالمية وبقيت ذخرا للمسييييلمين ينهلون من نهله، ولمخافة التطويل اك

 مؤلفاته المشهورة.

 المبحث الثاني 

 جهود العالَّمة المدرس في التربية واألخالق

إن  األخالق اإلسييييالميية هي عبيارة عن قيم كيامنية في النفوس اإلنسيييييانيية، وتعيد من 

لق اإلنسان في التعامل، يأتي تبعا لخلقه في تعامله مع هللا، إن  المتأدب  مميزاتها؛ وألن  خ 

فال شييييء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من  (2)ربه ال يسيييعه إالَ التأدب مع خلقه،مع 

، "إن  خياركم حسين الخلق، وخيار الناس هم أحاسينهم أخالقا، كما قال رسيولنا محمد 

ع ت  الن ب ي    (3)أحاسينكم أخالقاً". دَاء  قَاَل: َسم  ٍء ي وَضع   وعن أبي الد ر  ن  َشي  : "َما م  يَق ول 

ب    اح  ل ق  لََيب ل غ  ب ه  دََرَجةَ صييَ ن  الخ  سيي  َب ح  اح  ، َوإ ن  صييَ ل ق  ن  الخ  سيي  ن  ح  يَزان  أَث قَل  م  ف ي الم 

اَلة ". م  َوالص  و   (4)الص 

عبارة عن هيئة للنفس راسيييخة تصيييدر عنها لق: "وقد جاء في تعريف األخالق أو الخ

األفعال بسيييهولة ويسييير من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة تصيييدر عنها 

األفعال الجميلة عقاًل وشيرًعا بسيهولة، سيميت الهيئة: خلقًا حسينًا، وإن كان الصيادر منها 

 (5).األفعال القبيحة، سميت الهيئة: خلقًا سيئًا

 
الميدرس، أنوار القيدسيييييية في األحوال الشييييخصيييييية، ط: األولى، بغيداد، مطبعية الجياحظ،   (1)

 م.1990

الرحيلي، عبدهللا بن ضيف هللا، األخالق الفاضلة، ط: األولى، مطبعة كلية الشريعة، دهوك،    (2)

 .89م، 1996

صير، ط: البخاري، محمد بن إسيماعيل أبو عبدهللا، صيحيح البخاري، تح: محمد زهير بن نا  (3)

 .6053ه، باب حسن الخلق والسخاء، وما يكره من البخل،  1422األولى، دار طوق النجاة،  

 .2003الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء حسن الخلق،   (4)

، 1؛ إبراهيم مصييييطفى وآخرون، المعجم الوسيييييط،  110،  1الجرجاني، كتاب التعريفات،   (5)

252. 
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س أصييييول السييييعادة في القرآن الكريم، وذكر من بينها التخلق باألخالق  ثم ذكر المدر

الحسيينة من الصييبر، والصييدق، والوفاء بالعهد، والسييخاء بالمال ال سيييما عند القحط  

والغالء، وبترك الرذائل النفسيية من الكبر، والعجب والحقد، والحسيد، والفتنة، والنميمة 

ر أدبا، اإليمان باألركان السييتة، وأداء آداب  وغيرها فهو يرى آداب المسييلمين اثنتا عشيي

 اإلسالم الخمسة بشرط اإلخالص، ومالزمة األخالق الحسنة مما ذكر. 

وحذر الشيباب ووجههم إلى فعل الخير وحفظ النفس من االسيتهزاء بالدين، فهو نوع من 

يَن آَمن وا قَال   ا إ لَى الجهل المركب، مسييتنبطا من قوله تعالى: ﴿َوإ ذَا لَق وا ال ذ  وا آَمن ا َوإ ذَا َخلَو 

ئ وَن﴾ ز  تَه  سييي  ن  م  م  قَال وا إ ن ا َمعَك م  إ ن َما َنح  ين ه  يَاط  فهذه اآلية من اآليات   }13/11البقرة،{شيييَ

الميدينية، فييه توجييه لطيف إلى فعيل الخير، والحيذر من نتيائج اإلعراض عن ذكر هللا؛ 

 به ذو عقل، وما هو إال  تالعب بالدين. ألن  اإلستهزاء نوع من الجهل، وال يفتخر

وحذر الشيباب ووجههم إلى فعل الخير وحفظ النفس من االسيتهزاء بالدين، فهو نوع من 

ا إ لَى  يَن آَمن وا قَال وا آَمن ا َوإ ذَا َخلَو  الجهل المركب، مسييتنبطا من قوله تعالى: ﴿َوإ ذَا لَق وا ال ذ 

م  قَال وا إ ن ا مَ  ين ه  يَاط  ئ وَن﴾شيييَ ز  تَه  سييي  ن  م  فهذه اآلية من اآليات   }13/11البقرة،{عَك م  إ ن َما َنح 

الميدينية، فييه توجييه لطيف إلى فعيل الخير، والحيذر من نتيائج اإلعراض عن ذكر هللا؛ 

 (1)ألن  اإلستهزاء نوع من الجهل، وال يفتخر به ذو عقل، وما هو إال  تالعب بالدين.

وأن  أصيل شيريعة اإلسيالم هو إكمال ما يحتاجه البشير من مكارم األخالق في نفوسيهم، 

طبق لشرعه تعالى في أخالقه، وأعماله،   ، كان لنا أكبروالشك أن  رسول هللا   قدوة وم 

، وشييييريعتيه تحيث النياس على التخلق بياألخالق  وهو كيان قرآنيا يمشييييي بين النياس  

 الكريمة والرفيعة.

، وأن الفضييائل العلمية والعملية ال اكتمل في شييخصييية النبي  األخالق قد  وأن  مكارم

يوازيه فيها أحد، وال سييما معجزة القرآن، ومعجزة اتصيافه ألخالق الحميدة التي أفادها 

يٍم﴾ ل ٍق َعظ  لَعَلى خ  َك  ، بيل إن أخالقيه الكريمية  }68/4القلم،{البياري بقوليه الكريم: ﴿َوإ ني 

وزهده عن الدنيا بحذافيرها، ألكبر معجزة من المعجزات العالمية السييليمة من الصييبر، 

وميدح سييييبحيانيه وتعيالى لشييييخصييييه الكريم كفيايية وكفى بياهلل  (2)التي ال معجزة فوقهيا.

 
 .103،  1المدرس، مواهب الرحمن،  (1)

 .257المدرس، الوردة العنبرية في سيرة خير البرية،   (2)
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والحق أن مجموعة أخالقه تعتبر من أعظم کرامات الرسيييول؛ ألن  سيييائر    (1)شيييهيدا.

لتأييده، وأما أخالقه فيها اكتسيييابه  المعجزات لم يكن للرسيييول دخل فيها، وقد خلقها هللا 

 (2)عليه الصالة والسالم، وهناك فرق كبير بين الموهوب والمكسوب.

وقد أشيييار المدرس في مؤلفاته وتفسييييره إلى بعض األخالق اإلسيييالمية التي دعا إليها 

حياة الفرد والمجتمع حتى القرآن الكريم، ألجل إصيييالح وحل مشييياكل االجتماعية، في  

 ومن هنا نعرض جانبا منها:نرتقي إلى أحسن األخالق وأفضلها، 

تزكية نفسييها مما يصيييبه من درن في حياته وهذا ما أشييار إليه  إن  اإلنسييان بحاجة إلى 

الميدرس وهو أن  التحلي بمكيارم األخالق يحتياج إلى حصييييول اليدربية بيالتيدرج إدراك 

الفضيييائل والتحلي بالفضيييائل، واإلخالص في الخشيييوع كي ال يشيييوبه هوى النفس، 

ل تعالى: ﴿قَد  أَف لََح َمن  وبالترغيب في تزكية النفس عن الرذائل، وتحليتها بالفضييييائل، قا

اَها﴾، وال شييييبهة في أن ذلك يحتاج إلى مجاهدة وسييييعي في   َزك اَها، َوقَد  َخاَب َمن  دَسيييي 

وكل ذلك من أسييباب اطمئنان القلوب، وقد مضييت العصييور على  (3)التزكية والتحلية.

األمور  المسيلمين في مباشيرة األسيباب إلصيالح النفوس وتهذيبها بالفضيائل، وكل هذه 

 (4)جارية على نظام هو اتباع الكتاب والسنة النبوية باالستقامة بدون انحراف.

كي يجعلهم أزكياء القلوب   ثم يرى المدرس أن  إرسييييال الرسييييل لحكمة وعاقبة حميدة،

َوال    (5)بيياإليمييان. تيَياَب  ال ك  ه م   َوي عَل  م  م   يه  َوي َزك   ه   اتيي  آيييَ م   َعلَي ه  ةَ﴾قييال تعييالى: ﴿َيت ل و  ك مييَ آل  {ح 

هي المعرفة بالدين، وتطيرهم من وسير    هو: القرآن، والحكمة: الكتاب} 3/164عمران،

الشرك والضالل وسوء الخصال؛ ألن  عمارة الظاهر وإثارة الباطن باألنبياء ال بغيرهم، 

الكيياملين حظ أوفى وأعلى في بيياب تزكييية  العيياملين واألولييياء  العلميياء  ولَوَرثتهم من 

الرذائل، وتحليها بالفضيائل، وهم الذين تزين ظاهرهم باتباع الكتاب والسينة  النفوس عن  

 (6) السنية، وتنور باطنهم بأنوار أخالق صاحب الشريعة المصطفوية.

 
 .44المدرس، نور اإلسالم،   (1)

 .159المدرس، جواهر الكالم في عقائد اإلسالم،   (2)

 .294المدرس، الوردة العنبرية في سيرة خير البرية،   (3)

 .80، 1المدرس، مواهب الرحمن،   (4)

الماوردي، أبو الحسييين علي بن محمد بن محمد بن حبيب، النكت والعيون، تح: السييييد ابن   (5)

 .6، 6عبد المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت، دون: ت،  

 .266، 6المدرس، مواهب الرحمن،   (6)
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ويضييف المدرس في األمر أن  اإلنسيان بحاجة إلى تزكية نفسيه فهو واجب من واجبات  

الخير ويكون ليه عضييييدا في طريق الخير  المهمية، وإال  فهو علييه بصييييديق يهيدييه إلى  

والحسينات: حيث قال: "قد ظهر ظهور الشيمس في رابعة النهار من هذه اآليات الكريمة 

أن تزكيية النفس عن الرذائيل واألمراًض البياطنيية واجيب من الواجبيات، بيل أهمهيا ألن 

شيرع  النفس مدار التصيور والتصيديق واإلخالص والتوجه الصيادق، فيجب عليه اتباع ال

الشيريف خالصيا لوجه هللا، فإن تنور وتزكى فذلك خير وبركة، وإال وجب عليه السيعي 

 (1)في حصيول صيديق رفيق يسيتأنس به ويسيتفيد منه، فإذا وجده وجب أن يسيتمر معه،

ق يَن﴾. اد  يَن آََمن وا ات ق وا هللا َوك ون وا َمَع الصيي  اورة  وقد جرب أن مج  لقوله تعالى: ﴿يَا أَيَُّها ال ذ 

 (2)أولئك األصفياء دواء ألدواء القلوب.

وقد وسييع المدرس في أمر تزكية النفوس حيث قال: "إن مما يرشييد المسييترشييدين إلى 

الحق لزوم اتباع طالب العلوم النافعة الدافعة ألمراض القلوب رجاالً أصييييفياء، أتقياء، 

كيية، لزوم تيداوي  ييداوون أسييييقيام القلوب بياألنوار، واإلرشيييياد السييييليم إلى طريق التز

المرضييييى بياألسييييقيام البيدنيية عنيد األطبياء الحياذقين، فيإن اليدين روح الحيياة لشنسييييان 

وثمرتها، وزكاء النفس وطيبها، وخلوصييها من العلل المانعة عن الوصييول إلى هللا هو 

روح الدين. واإلنسييان إذا مات باألمراًض البدنية ال يفوته إال تمتعات مادية مؤقتة، وإذا  

األمراض الروحية تفوته السيعادة األبدية، وتنوب عنها الشيقاوة السيرمدية والعياذ مات ب 

باهلل تعالى، وجوب تداوي أمراًض النفس واتباع الصييالحين مما ال يشييك فيه عاقل، فإن 

 (3)تزكية النفس واجبة، وكل ما يتوقف عليه هذا الواجب واجب.

تقوى هللا سييبحانه رأس الحكمة وجماع الخير كله فبتقوى هللا تصييلح المجتمع واألفراد،  

من جميع آفات المرض، والقرآن يدعو الى االعتقاد بأن المسيلمين متسياوون في الحقوق  

المشييييروعة وال فرق بينهم إال بالتقوى، فأفضييييلهم أتقاهم، وأرذلهم أشييييقاهم، والتقوى  

 (4)عن الكفر والذنوب والكبائر، وعن الرذائل والدنايا. احتراز

 
 .520، 7المدرس، مواهب الرحمن،   (1)

 .219-218المدرس، نور اإلسالم،   (2)

 .219-218م،  المدرس، نور اإلسال (3)

 .89المدرس، الوردة العنبرية في سيرة خير البرية،   (4)
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وقد أشيار المدرس في كثير من اآليات إلى مفهوم تقوى هللا سيبحانه وتعالى نورد بعضيا 

وا ذَاَت  ﴿منها، قال تعالى:  ل ح  ول  فَات ق وا هللا َوأَصي  سي  َن فَال  هلل َوالر  َن فَال  ق ل  األ  أَل ونََك َعن  األ  يسي 

ن يَن﴾َبي ن   م  ؤ  ت م  م  ولَيه  إ ن  ك ن  يع وا هللا َوَرسيييي  وقيد رأى الميدرس إلى أن    }8/1األنفيال،{ك م  َوأَط 

تقوى هللا هو االحتراز عن الكفر، وسيييائر الكبائر من الذنوب وسيييفاسيييف الدنيا الدنية، 

ثم يقول    (1)وهو من صيييفات المؤمن الكامل، وهو حق اإليمان باهلل والخضيييوع ألمره.

 المدرس في وصف تقوى هللا عز  وجل: 

 (2)هللا في سر وفي کتمال يصلح الناس إال بالسلوك على ... تقوى من  

 (3)وفرض تقوى من هللا العظيم على ... بعد من الكفر والعصيان واللمم

ويضييييف المدرس أن  التقوى والمتقين ليسيييوا على درجة واحدة، وإال  لما كان يأتي في  

  ﴾ ندَ هللا أَت قَاك م  َرَمك م  ع  ، وكما }49/41الحجرات،  {القرآن الكريم بصيغة التفضيل: ﴿إ ن  أَك 

م  ﴿أنهم اختلفوا في التقوى، اختلفوا في األعمال، قال تعالى:  تََرف وا ب ذ ن وب ه  وَن اع  ييييييَوآَخر 

ي  ئًا﴾ ال حا َوآَخَر سييَ فإنها تعلن على رؤوس األشييهاد أن  }49/41التوبة، {َخلَط وا َعَمال صييَ

المؤمنين فروقياً كثيرة في قوة اإليميان واسييييتقيامية األعميال، وحسيييين األ خالق  بين 

واألحوال، فاألمر الواضح الجلي، هو أن المؤمنين كلهم مؤمنون ومن أفراد أمة اإلجابة  

جَيال   ن يَن ر  م  ؤ  َن ال م  لسييييييد المرسييييلين، ولكن هنياك تفياوتياً كثيراً، وليذليك يقول تعيالى: ﴿م  

ن َي  ن ه م م  َبه  َوم  ن قََضى َنح  ن ه م م  ﴾َصدَق وا َما َعاَهد وا هللا َعلَي ه  فَم  ر    }33/23األحزاب،  {نتَظ 

وا ب آيَات ي ثََمنًا   تَر  وقد ذكر المدرس معاني أخرى للتقوى، عند تفسيير قوله تعالى: ﴿َواَل تَشي 

﴾ وفي ضيوء هذه اآلية الكريمة يشرح لنا معاني تقوى  }2/41البقرة، {قَل ياًل َوإ ي اَي فَات ق ون 

 :- سبحانه وتعالى - هللا 

 والوقاية، عما يخالف رضاء رب العالمين.الحذر  ❖

 والحذر عن الكفر حتى يكون المتقي من المؤمنين.  ❖

والوقيايية عن فعيل المحرميات وترك الواجبيات، ليكون مواطنياً عيادالً من   ❖

 المؤمنين.

 والوقاية عن االنهماك في حب الدنيا. ❖

فاته في حب هللا  ألن هللا يحب معالي األمور ويكره سييفسييافها، وبذلك نتعلق بذاته وصيي 

وتقوى عن  الكفر،  تقوى عن  ثالثيية:  التقوى  أن مالك  وبييذلييك ظهر  العييالمين،  رب 

ومن هنيا يتبين معنى التقوى ويظهر قول    (4)المخيالفيات، وتقوى عن اليدنياييا والشييييهوات.

: إن المتقين هم اليذين يحيذرون من هللا العقوبية في ترك ميا يمييل الهوى  ابن عبياس  

 
 .76، 6المدرس، مواهب الرحمن،   (1)

 .28المدرس، الوردة العنبرية في سيرة خير البرية،   (2)

 .199المدرس، الوردة العنبرية في سيرة خير البرية،   (3)

 .189المدرس، نور اإلسالم،   (4)
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، حتى قيالوا إن أصييييحياب  ه بيالتصييييديق بميا جياء بيه الرسييييول  إلييه، ويرجون رحمتي

َن  الصييغائر ال يدخلون في المتقين ألنه روي عنه  بأنه قال: "اَل َيب ل غ  العَب د  أَن  يَك وَن م 

" ت ق يَن َحت ى يَدََع َما اَل بَأ َس ب ه  َحذًَرا ل َما ب ه  البَأ س  الم 
(1) 

القرآن الكريم قيد جمع في عيدة آييات صييييفيات المتقين، كميا قيال  وقيد ذكر الميدرس أن   

د ت    ض  أ ع  َر  َماَوات  َواأل  َها السيييي  ضيييي  ن  َرب  ك م  َوَجن ٍة َعر  ع وا إ لَى َمغ ف َرةٍ م  ار  تعالى: ﴿َوسييييَ

يَن ال غَي ظَ  م  اء  َوال َكاظ  ر  اء  َوالضيي  ر  يَن ي ن ف ق وَن ف ي السيي  ت ق يَن، ال ذ  َوال عَاف يَن َعن  الن اس  َوهللا    ل ل م 

ن يَن﴾ سيي  ح  بُّ ال م  وأن معنى اآلية سييارعوا إلى التقوى التي  }134- 3/133 آل عمران،{ي ح 

وقوله    هي سيييبب لمغفرة ذنوبكم ولدخول جنة عرضيييها عرض السيييماوات واألرض،

يَن ي ن ف ق وَن﴾ ففي اآلية الكريمة بيان ألفضيل وأجمل صيفات ا لمتقين؛ ألن خير  تعالى: ﴿ال ذ 

 (2).الناس أنفعهم للناس، ومن المنافع المهمة التي يعتمد عليها حياة المجتمع منها

كياإلنفياق على األهيل    صييييرف الميال عنيد الحياجية كوقيت الغالء والبالء، -

ه كاإلنفاق على األعداء لكن صييانة لشيرفه الديني  واألقارب واألصيدقاء، وفيما ال يسير 

ورعيايية للمصييييلحية فيإنيه يثياب علييه، أو في حيالية سييييرور من ينفق علييه من فياليدنيوي،  

األغنياء. أو حزنهم كما يصيرف على الفقراء البائسيين السييما في أوقات البالء والغالء، 

 ولو كان اإلنفاق بشيء قليل.

وإمسيياك النفس عن تنفيذ ما في قلبه من الغيظ والغضييب عند إمتالئها به فلم    -

وهو المنيافع المهمية للمسييييلم وإلخوانيه المسييييلمين وأهيل اليذمية    هللا،  يعلم بيه أحيد إال

يَن ال غَي َظ﴾ م   والمعياهيدين إمسيييياك النفس عن إظهيار الغيظ عنيد امتالئهيا كميا قيال: ﴿ال كَياظ 

وكل من اإلنفاق وإمسيييياك النفس عن إظهار الغيظ والعفو عن المجرمين إحسييييان إلى 

ن يَن﴾الناس وإلى النفس ولذلك عقبها بقوله:   سييي  ح  بُّ ال م  تذييل لمضيييمون ما قبله    ﴿َوهللا ي ح 

وافيادة أن المتقين الموصييييوفين بميا ذكر من المحسيييينين، وهللا تعيالى يحبهم ألنيه يحيب  

فليتقين أحدكم النار ولو بشيق تمرة، فإن لم يجد  : "لذلك يقول رسيول هللا   (3)المحسينين.

: "ما منكم من أحد إال سيييكلمه هللا،  وفي حديث آخر قال رسييول هللا   (4)فبكلمة طيبة"

 
؛ ابن ماجة، أبو عبد هللا محمد بن يزيد 2003الترمذي، سيينن الترمذي، باب الورع التقوى،    (1)

وآخرون، ط: األولى، دار الرسيييالة العلمية، بيروت،    القزويني، سييينن ابن ماجه، تح: األرنؤوط

 .4214م، باب التقوى والورع،  2009

 .258، 2المدرس، مواهب الرحمن،   (2)

 .261، 2المدرس، مواهب الرحمن،   (3)

 .1431البخاري، صحيح البخاري، باب الصدقة قبل الرد،   (4)
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ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشييأم منه فال يرى  

إال ميا قيدم، وينظر بين ييدييه فال يرى إال النيار تلقياء وجهيه، فياتقوا النيار ولو بشييييق  

هللا عنه من معاصييه،   لذلك التقوى اسيتشيعار النفوس مخافة هللا فيما عما نهى (1).تمرة"

والعمل بما أمر به من طاعته، وذلك يجمع اإليمان، والعمل الصييالح، والحياء، وخشييية  

هللا، والسييمت الحسيين، ألن من اتقى هللا كان به مؤمنا، وبما أمره به عامال ومنه خائفا، 

وليه مراقبيا، ومن أن يرى عنيد ميا يكرهيه من عبياده مسييييتحيييا. ومن كيان كيذليك ظهرت  

  (2)الخير فيه، فحسن سمته وهديه، ورئيت عليه بهجة اإليمان ونوره." آثار

فبتقوى هللا سييييبحيانيه يصييييلح حيال الفرد والمجتمعيات؛ ألنيه امتثيال األوامر واجتنياب  

المنهييات سييييواء كيان هيذا األمر من أجيل اليدنييا أو اآلخرة، وذليك بياحترازه عن الكبيائر،  

اع وكظم الغيظ، ومساعدة الفقراء والمحتاجي  ن، والعفو عن الناس عند المقدرة، وهذا جم 

 لكل فعل خير، ففيه حل لجميع مشاكلنا في المجتمعات.

ومن صيفات الحميدة للمسيلم وبها صيالح المجتمع والنهوض بها أن يقابل الحسينة السييئة 

ي  ﴿كما قال عز  وجل:   تَو  ي َبي نََك َواَل تَسي  سَين  فَإ ذَا ال ذ  َي أَح  ي  ئَة  اد فَع  ب ال ت ي ه  ال َحسَيَنة  َواَل السي 

يم ﴾ وقد أرشيد المدرس في هذه اآلية الكريمة   }41/34فصيلت،{َوَبي َنه  َعدَاَوة  َكأَن ه  َول يٌّ َحم 

إلى أثر هذا الخلق في حل المشييياكل االجتماعية وإصيييالحها، وإلى ضيييرورة ترويض 

لنفس على التخلق به، بحيث تكون النفس مصييدرا لشحسييان فيصييبح العدو كالصييديق  ا

وهو الدفع بالحسينة التي هي أحسين الخصيال الخصيلة السييئة منهم، أي قابل السييئة من 

أعمالهم وأقوالهم بالحسينة من أعمالك وأقوالك، وإذا أدركت عمال سييئا منهم فقابله بعمل 

حسيييين الطرق في دفعها فاذا قابلك بالشييييتام فقابله  بأحسيييين الوجوه وأ  (3)حسيييين منك،

بالسيكوت أو بالسيالم، وهذه الخصيلة الجميلة المباركة في دفع السييئة لن يصيل إليه: ﴿إ ال  

وا﴾ على مكابدة المحن بحيث صيار الصيبر من غرائزهم: ﴿َوَما ي لَق اَها إ ال  ذ و   يَن صَيَبر  ال ذ 

 
مد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء  مسيلم، مسيلم بن الحجاج أبو الحسيين، صيحيح مسيلم، تح: مح  (1)

 .1016التراث، بيروت، دون: ت، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة،  

 .371، 12الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،  (2)

 .42، 6المدرس، مواهب الرحمن،   (3)
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يٍم﴾ ونصيييب جسيييم من هللا فالحسيينة تعم جميع أفراد جنسييها، وأولها    (1)الكريم.  َحظ ٍ َعظ 

 (2) تبادرا إلى الذهن حسنة الدعوة إلى اإلسالم، لما فيها من منافع في الدنيا واآلخرة.

ومما يلحق في باألخالق الحسينة، أن هللا سيبحانه أنزل السيكينة في قلوب المؤمنين: ﴿إ ذ   

وا ف ي ق ل وب ه   يَن َكفَر  ول ه  َوَعلَى  َجعََل ال ذ  يَنتَه  َعلَى َرسي  ي ة  فَأَن َزَل هللا سَيك  ل  ي ةَ ال َجاه  ي ةَ َحم  م  ال َحم 

ٍء َعل يمًيا﴾   ي  ل   شييييَ لَهَيا َوكَياَن هللا ب كي  ن يَن َوأَل َزَمه م  َكل مَيةَ الت ق َوى َوكَيان وا أََحق  ب هَيا َوأَه  م  ؤ  ال م 

ضلة، حينما يكون األعصاب هادئة مستريحة،  فالسكينة من األخالق الفا }48/28الفتح،{

  (3)فلم يتعرضوا ألحد بالسوء، ولم يقع ما ال تحمد عواقبه.

فأنزل هللا الصيبر والطمأنينة على رسيوله، ففهم عن هللا مراده وجرى على ما يرضييه،  

وأنزليه على المؤمنين فيألزمهم أمره وقبلوه، وحمياهم من همزات الشيييييياطين، وألزمهم  

وحييد واإلخالص هلل في العميل، وكيانوا أحق بهيا، وكيانوا أهلهيا، إذ هم أهيل الخير  كلمية الت 

وهذا األخالق كان موجوداً في رسيول هللا وأصيحابه رضيوان هللا عليهم،   (4)  والصيالح.

فقد كان مصيدرا لشحسيان الذي المس قلوب الجميع عندما ننظر إلى سييرته صيلوات هللا  

دخول إلى اإلسيالم، بسيبب هذا الخلق الرفيع، في مقابلة عليه وسيلم، فدفع المشيركين في 

السيييئة بالحسيينة، وكان ألجل الحفاظ على العالقات االجتماعية التي قد يتعرض بعض 

إلى إسييياءة بعض، فينتج عنه البغضييياء واألحقاد، فكان السيييبيل إلصيييالحها من خالل  

 ياه وآخيرته.الدعوة للتخلق باألخالق الرفيعة، وهو يثاب عليه المسلم في دن 

وقد أمر هللا سيييبحانه باالسيييتقامة والدوام على األعمال الصيييالحة وتقوى هللا، ومكارم  

األخالق، و أهل االسيييتقامة هم الذين يسيييتقيمون في السيييراء والضيييراء وحين البأس، 

الئم، وهم رجيال  ويصييييبرون على العلية واليذلية والقلية، واليذين ال يخيافون في هللا لومية  

يَن قَيال وا َربُّنَيا هللا ث م    (5)صييييدقوا ميا عياهيدوا هللا علييه، ومن نزل فيهم قوليه تعيالى: ﴿إ ن  الي ذ 

 
 .41، 7المدرس، مواهب الرحمن،   (1)

 .292، 11ابن عاشور، التحرير والتنوير،   (2)

 .159، 7المدرس، مواهب الرحمن،   (3)

المراغي، أحمد بن مصيطفى، تفسيير المراغي، ط: األولى، مصطفى البابي الحلبي وأوالده،    (4)

 .111،  26م، 1946القاهرة،  

 .25المدرس، جواهر الكالم في عقائد أهل اإلسالم،   (5)
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َزن وا﴾ م  ال َماَلئ َكة  أاَل  تََخاف وا َواَل تَح  ل  َعلَي ه  وا تَتََنز  تَقَام  وقد ذكر الشيير   }41/30فصيلت،{اسي 

  (1)عبد الكريم بقوله: فإن أهل االستقامة هم أهل السالمة في الدنيا والدين.

َت﴾ ر  تَق م  َكَما أ م  بإن ه هو خطاب   }42/14الشيورى،  {ويرى المدرس في قوله تعالى: ﴿فَاسي 

وإعالن لعيامية المسييييلمين؛ ألن  مالك النجياة من أهوال اليدين وعيذاب    لرسييييول هللا  

هو االسييييتقيامية على فعيل الواجبيات وترك المحرميات، وأن  من أسييييبياب هالك  اآلخرة

المجتمعيات واألمم السيييييابقية وتمردهيا ثم إهالكهيا في اليدنييا والتوعيد على تعيذيبهيا في  

اآلخرة، وأن ذلك داء عضييال ال دوام لها إال إطاعة الباري سييبحانه بإخالص كامل في  

و للواجبييات،  المحرمييات وأداء  االسييييتقيياميية  اإلجتنيياب عن  إال مع  ينفع  ذلييك ال  أن 

  (2)واإلستمرار.

والحديث عن االستقامة عند المدرس يأتي من حفظ النفس من اإلجتناب عن المحرمات،  

وفعل الواجبات واإلسييتمرار عليه، في السييراء والضييراء، وبالتالي تحقيق مراد هللا عز  

 وجل، وهو غاية األولى إلصالح األفراد في المجتمعات. 

عرف الميدرس الحيياء لغيةً بقوليه: "وهو انقبياض النفس عن القبيح ومخيالفية اليذم، وهو  

الوسيط بين الوقاحة والخجل، وإذا وصيف الباري تبارك وتعالى به فالمراد الترك الالزم 

ةً فََما  إ ن  هللا اَل ﴿حيث قال سييبحانه:    (3)لالنقباض، َب َمثاًَل َما بَع وضييَ ر  ي ي أَن  َيضيي  تَح  َيسيي 

وا فَيَق ول وَن ميَ  يَن َكفَر  ذ  ا الي  م  َوأَمي  ن  َرب  ه  ه  ال َحقُّ م  وَن أَني  يَن آَمن وا فَيَع لَم  ذ  ا الي  قَهَيا فَيأَمي  اذَا أََرادَ  فَو 

ي ب ه  كثيراً  د  لُّ ب ه  كثيراً َويَه  ق يَن﴾هللا ب َهذَا َمثاًَل ي ضيي  لُّ ب ه  إ ال  ال فَاسيي   2/26البقرة،{َوَما ي ضيي 

وثبت المدرس صيفة الحياء هلل عز  وجل حياء واسيتحياًء ال يشيبه حياء واسيتحياء البشير }

بحيال من األحوال، وقيد اسييييتيدل الميدرس بيأصييييول الحيياء بهيذا الحيدييث اليذي جياء عن 

ع وٍد، قَاَل:  :رسيول هللا  ول  هللا   َعن  َعب د  هللا ب ن  َمسي  َن هللا َحق   قَاَل َرسي  ي وا م  تَح  : "اسي 

ن   د  هلل، قَياَل: "لَي َس ذَاَك، َولَك  ي ي َوالَحمي  تَح  ا َنسيييي  وَل هللا إ ني  ". قَياَل: ق ل نَيا: يَيا َرسيييي  الَحيَياء 

أ َس َومَيا َوَعى، َوالَبط َن وَ  فََظ الر  َن هللا َحق  الَحيَياء  أَن  تَح  يَياَء م  ت ح  سيييي  مَيا َحَوى، َول تَيذ ك ر   اال 

 
جمال الدين، األعمال الكاملة، تح: محمد عمارة، ط: األولى، دار الكتب المصيري، القاهرة،    (1)

 .67م، 1992

 .332، 4المدرس، مواهب الرحمن،   (2)

 .124، 1المدرس، مواهب الرحمن،   (3)
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َن هللا َحق   يَا م  تَح  يَنةَ الدُّن يَا، فََمن  فَعََل ذَل َك فَقَد  اسيي  َرةَ تََرَك ز  َت َوالب لَى، َوَمن  أََرادَ اآلخ    الَمو 

 (1)الَحيَاء".

ويرى المدرس أن  من أسيباب هالك األمم والشيعوب ومن عالمات السياعة ومجيء يوم 

الحياء من المسيييلمين، ألن ه يرى أن  الحياء صيييفة تمنع اإلنسيييان عن القيامة، هو زوال  

: "أن تلد مسييتدال بحديث رسييول هللا    (2)مباشييرة القول والعمل المخزي ديناً أو دنياً،

التربييية،   (3)األمية ربتهييا" والبنييات ألمهيياتهم لقليية تيأثير  وهو يرى كثرة عقوق البنين 

ئية والمجتمع، وتيأثر النياس بتقلييد األجيانيب،  وضييييعف الحيياء ووفور اإلنحراف في البي 

فتختلف أحوال النسيل مع األصيل، فيتجرد الجيل عن األخالق الفاضيلة والنبل والشيهامة،  

: "إن مما ويقول رسييول هللا   (4)فال يراعون حقوق اآلباء واألمهات وصييلة األرحام.

كذلك يالزم   (5).أدرك الناس من كالم النبوة األولى: إذا لم تسيييتحي فاصييينع ما شيييئت"

 (6)اإليمان الحياء، واذا لم يبق الحياء واإليمان يتجاسر اإلنسان على كل عمل مشين.

، وإصيييالح النفوس  للمسيييلم وهو شيييعبة من شيييعب اإليمانإذن فإن  الحياء أدب وزينة  

بالتقوى والحياء وتزكيتها هي الخطوة األولى في إصيالح المجتمع وعوامل بقاءها، وقد  

رأينيا أن  الميدرس يرى هالك األمم والشييييعوب، وقرب يوم القييامية عنيدميا ال يبقى لألمم 

 الحياء والعفة، فيحنها تكون العاقبة خسران الدنيا واآلخرة.

 المطلب السادس: الصدق

والصييدق تعد احدى أصييول قواعد أخالق هذا الدين، إنه صييفة من صييفات المؤمنين، 

ن، فميا أحوجنيا إلييه إلى الصييييدق في زمن كثر فييه  وخلق من أخالق المتقين الصييييالحي 

يَن ﴿ولذلك المدرس يقول عند تفسيير قوله تعالى:   الكذابون وقل فيه الصيادقون يَا أَيَُّها ال ذ 

ق ينَ  اد  َ َوك ون وا َمَع الصي  وأهل الصيدق أهل اطمئنان القلب  .}9/119،توبةال{﴾آََمن وا ات ق وا َّللا 

وال شييييبهية في أن المراد بيالكون معهم   (7)،إال بيذكر هللاوال يحصيييييل اطمئنيان القليب  

سييالمية، وسيير ذلك أن قلوب  اتباعهم في االعتقاد واالعمال اإلو ومؤانسييتهممجالسييتهم  

 
 .2458الترمذي، سنن الترمذي، باب الحياء من هللا،  (1)

 .223سالم،  المدرس، جواهر الكالم في عقايد أهل اإل (2)

 .8مسلم، صحيح مسلم، باب معرفة اإليمان واإلسالم والقدر،  (3)

 .264المدرس، نور اإلسالم،   (4)

 .6120البخاري، صحيح البخاري، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت،   (5)

الميدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سييييليمان، خالصيييية منظومة جواهر الكالم في   (6)

 .5م، 1992سالم، ط: األولى، دار النشر الحرية، بغداد  عقايد أهل اإل

 .147، 3المدرس، مواهب الرحمن،   (7)
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ومن يقترب  ،اولئك الصيييادقين منورة بنور االيمان ومملوءة من الخشيييية من هللا تعالى

 (1).شعورمن النور يستضيء باألشعة النورية وينم وينمو في قلبه ال

فوز اولئك الصييادقين هو ان الصييحابة الكرام مع عموم الصييدق والصييداقة لهم   مبدئو 

كان بعض منهم ممتازا بمزيد المجالسييية مع الرسيييول صيييلى هللا عليه وسيييلم وممتازا 

والصييبر والحضييور ومراقبة الباري    الصييدقبالسييعي في التخلق بأخالقه الروحية من 

واخالص العميل واالسييييتقيامية على الفكر واليذكر والرغبية والرهبية، وذليك مميا يتنور 

 (2) .ويشتعل به القلب وينشرح به الصدر

 السلوك الحسنالمطلب السابع: 

عمل إرادي، كقول الكذب، والصييدق، والبخل، والكرم ونحو ذلك، لذلك الخلق    السييلوك

أَك مَيل   ":  ن أعظم روابط اإليميان وأعلى درجياتيه لقول رسييييول هللا محميد الحسيييين م

م   ن َسائ ه  ك م  ل  ك م  َخي ر  ل قًا، َوَخي ر  َسن ه م  خ  ن يَن إ يَمانًا أَح  م  ؤ   (3)."ال م 

وإن إصيالح المجتمعات واألفراد ال يكون إال  باألخالق والسيلوك الحسن، وأخذ من منبع 

، واالبتعاد عن أفكار الهدامة، ودعوة  الصييافي من القرآن الكريم والسيينة المصييطفى  

الناس إلى اإليمان واألخالق الحسييينة من هذا المنبع الصيييافي، ويقول المدرس في ذلك 

منذ نعومة أظفاره وأوائل نشيوء   ائنات محمد صيلى هللا عظمة أخالق سييد الكواصيفا  

وجده المنصيفون بالعقل السيليم، متخلقاً باألخالق العالية  ،أعماله وآثار أفكاره يوما فيوما

الفائقة الالئقة لخاتم األنبياء وبالخاصيية بعد جلوة إعالن الرسييالة العامة الخالدة كان هو 

هاد، والتعذيب والهجرة والتغريب، ومع ذلك لم وأصيحابه يتقلبون في الشيدائد، واالضيط

يأت على ذاته المقدس إال التسيييليم والتفويض الى الحكيم العليم، السييييما بعد وفاة عمه  

المحب أبي طالب وقع في آساف ومحن كثيرة، وبعد أن عزموا على إبادته، وأخذ األمر 

لى العون من أنصيييار  لهجرته، وإدراك التعب لنفسيييه وألمته، وظهور الخير واإلقدام ع

حضييرته، وعند فتحه وظفره ببدر الكبرى لم يحصييل منه آثار غير التسييليم، وكذلك في  

نقمة حادثة أحد الحاصيييلة في مخالفة أمره لم يظهر منه شييييء إال الصيييبر والسيييكينة، 

واالسيتقامة على ما أمره هللا به، والرضياء بالقضياء. فقد أثبت للعالم أنه على خلق عظيم 

 
 .68المدرس، إعالم بالغيب و إلهام بال ريب،   (1)

 .69م، 1992بال ريب، ط: األولى، مكتبة الجاحظ، بغداد،   المدرس، إعالم بالغيب و إلهام (2)

 .1162الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها،  (3)
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:   (1)صيييلى هللا عليه وسيييلم، وفسييير للعالم فعالً قوله تعالى   من أكبر معجزاته  الذي يعد

ه  ﴿ يَن َهدَى َّللا   فَب ه دَاه م  اق تَد   }6/26 ،نعاماأل{﴾أ ولَئ َك ال ذ 

 عند المقدرة المطلب الثامن: العفو

بهيا فيإن العفو عن المخطئين من  األخالق اإلسييييالميية الحمييدة التي ينبغي أن يتصييييف  

أسييييمياء هللا    المسييييلمون، والعفو هو التجياوز عن اليذنيب، وترك العقياب علييه، والعفو

َ إ﴿الحسينى كما يقول هللا الحق سيبحانه:   وٍء فَإ ن  َّللا  ف وه  أَو  تَع ف وا َعن  سي    ن  ت ب د وا َخي ًرا أَو  ت خ 

يًرا ا قَد  لعفو عن المسيييء مع أن اويرى المدرس رحمن هللا   }4/149النسيياء، {﴾َكاَن َعف وًّ

 (2) .االقتدار على االنتقام من أهم مهمات الخيرات الجهرية والسرية

ثم هللا سييبحانه وتعالى يوجه المسييلمين جميعاً إلى المسييارعة والمنافسيية إلى مغفرة هللا   

ورحمته وجنتاه التي اعدت للمتقين األخيار ومن صيفات ذلك المؤمنين الذين يعفون عن 

هَيا   سييييبحيانيه وتعيالى:-  النياس كميا قيال ضيييي  ٍة َعر  ن  َرب  ك م  َوَجني  ع وا إ لَى َمغ ف َرةٍ م  ار  ﴿َوسييييَ

 َ َماَوات  َواأل  ت ق ينَ السي  د ت  ل ل م  ض  أ ع  يَن ال غَي َظ   ،ر  م  اء  َوال َكاظ  ر  اء  َوالضي  ر  يَن ي ن ف ق وَن ف ي السي  ال ذ 

اس  َوَّللا    بُّ َوال عَياف يَن َعن  الني  ن ينَ  ي حي  سيييي  ح  المتجياوزين عن   :أي}3/134آل عمران،  {﴾ ال م 

 (3)عقوبة من استحقوا مؤاخذته إذا لم يكن في ذلك إخالل بالدين.

 المطلب التاسع: التواضع

فإن  التواضييع من أخالق اإلسييالم، وهو رضييا اإلنسييان بمنزلة دون ما يسييتحقه فضييله  

المتقين، كميا حثنيا هللا جيل  وعال على  ومنزلتيه، وهو من أخص خصيييييال المؤمنين 

ن ينَ ﴿التواضيع في القرآن العزيز:   م  ؤ  ف ض  َجنَاَحَك ل ل م  أي تواضيع    }15/88الحجر،{  ﴾َواخ 

ل  ذل َط جناحيه لهلهم وارفق بهم. وأصيي   (4)،ك أن الطائر إذا أراد أن يضييم فرخه إليه َبسييَ

وأصييحابه ويصييفهم بصييفات   عن رسييول هللا محمد   - رحمه هللا–ويتحدث المدرس  

فكلما صييعدوا على مصيياعد   عالية رفيعة في األخالق، ثم يقول بعد ذلك عن التواضييع"

زادت رفعتهم زادت رهبتهم   العلو في المقام نزلوا على منازل التواضيع مع االنام وكلما

 
 .123المدرس، الوردة العنبرية في سيرة خير البرية،   (1)

 .76، 3المدرس، مواهب الرحمن،   (2)

 .261، 2المدرس، مواهب الرحمن،   (3)

 .95، 5المدرس، مواهب الرحمن،   (4)
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ل االخالق وصياروا سيادة  مته بفضيائ أدبوا  أمن الملك العالم وبذلك خدموا دين اإلسيالم و

 (1).في اآلفاق

بصرف القوى المادية ثم يقول قوالً شامالً تناول عن األخالق العامة للشخص والمجتمع 

والمعنويية في سييييبييل إنقياذ البشييييريية من مهياليك الميادة ومطيامع النفس وجيانيب اآلداب  

الشخصية في الوفاء بالوعود والعهود، والصدق والمروءة، والصبر على مشاق األمور 

في السييراء والضييراء والسييماح عن أهل الزلة من أولي الغفلة، ومع ذلك كله تواضييع 

ه وخليقة الرب فهذا هو البر لمن اتصيف به وفي الحقيقة دليل تحقق ذلك اإلنسيان أمام رب 

النفس وسكينة القلب وانشراح الصدر واختيار آجل الثواب   اطمئنانالبر في اإلنسان هو 

اني ين واَغلَظ الميادي ين  على عياجيل الخير وإال فيدعوى البر موجود حتى في أقسييييى الَبر 

ت البر مرت بياً لهيا على ترتييب ترتضييييييه العقول  وعلى ذليك المنوال أتى البياري بجهيا

 (2)السليمة.

 المطلب العاشر: الصبر

ومنزلة الصيييبر من اإليمان بمنزلة الرأس من الجسيييد، وهو: حبس النفس على المكاره 

َن ﴿وقد تميز الصييبر أن معه البشييارة للصييابرين كما قال سييبحانه:   ٍء م  ي  َولََنب ل َون ك م  ب شييَ

ف  َوال   َن ف س  َوالث َمَراال َخو  َوال  َواأل  َم  َن األ  وع  َونَق ٍص م  ينَ ج  اب ر  ر  الصيييي  يَن إ ذَا  ،ت  َوَبشيييي   الي ذ 

يَبة  قَال وا إ ن ا ّلِل    وَ  اَبت ه م  م صي  ع ونَ أَصيَ طاب للرسيول  خ} 157- 2/155البقرة،{﴾إ ن ا إ لَي ه  َراج 

ر الذيَن  صيلى هللا عليه وسيلم أو لكل من يتأتى منه الترغيب والترهيب واََمر له بأن يبشي 

قلباً، والمعارضية والقدح    االعتراضيصيب رون على ما داَهَمه م، وي مسيكوَن بأنفسيهم عن  

والصيبر هو إمسياك النفس على ما ال  ثم يقول المدرس في ذلك :" (3)وسيوء البيان لسياناً.

افق هواها فليس هناك عمل ظاهر أو باطن فعالً أو كف اً إال ويحتاج إلى مقارنة الصيبر  يو

 (4)".فالصبر أساس النجاة وقاعدة السعادة اإلنسانية

َره م   ثم يقول هللا سيييبحانه:    وا أَج  َبر  يَن صيييَ يَن  ال ذ  ز  ن دَ َّللا   بَاٍق َولََنج  ن دَك م  َين فَد  َوَما ع  ﴿َما ع 

، فإن جزاءه عند هللا، وال يعلم والصيبر أحسينه}16/96النحل،{ ﴾ن  َما َكان وا يَع َمل ونَ سيَ ب أَح  

 
الميدرس، عبيد الكريم بن محميد بن فتياح بن سييييليميان، نور اإليميان، ط: األولى، مطبعية   (1)

 .74م، 1978الخلود، بغداد،  

 .315، 1المدرس، مواهب الرحمن،   (2)

 .297، 1المدرس، مواهب الرحمن،   (3)

 .294، 1المدرس، مواهب الرحمن،   (4)
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بمقداره أحد غيره، يعني أن هللا سيبحانه ينظر إلى أعمال الصيابرين وما آتاهم من الشيدة  

عنيده، ويجعيل كلهيا في درجة ذلك األحسيييين ويجزي أولئيك  والمحنية، ويختيار أحسيييينهيا

وفي القرآن الكريم   (1)توى العالي عنده فيختار لهم أحسيين النعيم.الصييابرين بذلك المسيي

كثير من اآليات تتحدث عن الصيبر والصيابرين وأجر الصيابرين، سيواء كان هذا الصيبر 

على طاعة هللا، وصيييبر عن الوقوع على ابتالء، وصيييبر عن أذى الناس، وغيرها من 

 أنواع الصبر.

اهتمامه بالتربية والتعليم كف لم يهتم بشيييء خالصيية القول أن الدين االسييالمي الحني و

وارشيييياد العبياد إلى تصييييفيية القلوب والتخلق بمكيارم األخالق واالتصيييياف بياألخالق  

الصيالحة المفيدة للفرد والمجتمع االسيالمي في الدنيا والدين سيواء حصيل ذلك من جهة  

ع او غيرهم من رؤسياء العوائل او االسياتذة األفاضيل او أئمة المسياجد او خطباء الجوام

الوعاظ والمرشييدين كي يتربى كل مسييلم ومسييلمة في روضيية العلم والعمل بحيث يفيد 

ويثمر ويسييتعد لتحمل اعباء المسييئولية وأداء الرسييالة الخالدة االسييالمية فعلى الخطباء  

والوعاظ قبل كل شيييء اخالص النية هلل في أداء األمانة التي ائتمنوا عليها وثانياً تحرى  

  (2).همهم فاألمة وازمنتها وامكنتها األالنافعة الموافقة األذهان األ الحقائق

 الخاتمة:

الكريم لعرض منهجه في   التحليلي للقرآن  على منهجوقد تبين أن الشييير المدرس اعتمد  

حل أهم المشياكل األخالقية الموجودة في المجتمع، وذلك باعتماد على تحليل النصيوص  

الموضيييوعات المتعلقة بسيييلوك األفراد والمجتمع؛ ألن  مجال  القرآنية التي تناولت أهم 

 الدراسة المتعلقة بتلك الموضوعات.

، وأن ه هو وأن  المدرس يؤكد أن  فضيييائل األخالق الكريمة قد تحققت في رسيييول هللا 

الذي أسييييس قواعد إصييييالح الجانب االجتماعي في المجتمع الجاهلي، وهو المصييييلح 

ه األمية، بميا ضييييميه من مكيارم األخالق الكريمية التي جعليت  االجتمياعي األول من هيذ

بصييييادق األمين   دعوته إلصييييالح أحوال العرب نجاحا باهرا، حيث لقب المصييييطفى

 صاحب خلق الرفيعة.

 
 .261، 2الرحمن،  المدرس، مواهب   (1)

الميدرس، جواهر الفتوى،  يحتوي على فتياوى العلمياء في األحكيام الفقهيية مؤلف في سيييينية  (2)

 .149-148م، 1971 – 1969م، مطبوع سنة  1962 -هي 1382
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باألخالق السييييامية من الصييييدق   التمسييييكوقد حث المدرس رحمه هللا الشييييباب على 

واتهم، وأمرهم بأن يتقوا والتواضييع والحكمة، وحذرهم من انسييياق وراء أهوائهم وشييه

 هللا في السر والعلن.

وهو صييييفة تمنع مغالبة   وقد جعل الحياء شييييعبة كبيرة من شييييعب األخالق واإليمان،

الشهوة والهوى، وتمنع اإلنسان عن مباشرة القول والفعل الشنيع، لذلك كانت من وسائل  

 .يبقى لشنسان الحياءالتربية والعالج ووقاية المجتمع من الفساد الذي تحدثه حينما ال 

 المصادر والمراجع

ط: األولى، مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   المعجم الوسيييط،إبراهيم مصييطفى وآخرون،  

 دار الدعوة، اإلسكندرية دون: ت.

هيييييي( التحرير والتنوير، ط: األولى،  1393ابن عاشييور، محمد الطاهر بن محمد )ت:  

 ه.1984الدار التونسية للنشر، تونس 

، تح: األرنؤوط  سيييينن ابن مياجيهابن مياجية، أبو عبيد هللا محميد بن يزييد القزويني،  

 م.2009وآخرون، ط: األولى، دار الرسالة العلمية، بيروت، 

، تح: محمد زهير بن ناصير، صيحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسيماعيل أبو عبدهللا، 

 هي.1422ط: األولى، دار طوق النجاة، 

رة بن موسى )ت:  الترمذي، محم هيي(، سنن الترمذي، تح: أحمد  279د بن عيسى بن َسو 

 م.1975محمد شاكر، وآخرون، ط: الثانية، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 

، تح: كتاب التعريفاتهيي(، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت:  

 م.1983ت، جماعة من العلماء، ط: األولى، دار الكتب العلمية، بيرو

، تح: محميد عميارة، ط: األولى، دار الكتيب المصييييري،  األعميال الكيامليةجميال اليدين،  

 م.1992القاهرة، 

، ط: األولى، مطبعة كلية الشييريعة،  األخالق الفاضييلةالرحيلي، عبدهللا بن ضيييف هللا، 

 م.1996دهوك، 

أحميد محميد شيييياكر،  ، تح: جيامع البييان عن تيأوييل آي القرآن الطبري، محميد بن جرير،

 م.2000ط: األولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

العالمية عبيد الكريم الميدرس ومنهجيه في  عبيد اليدائم بن معروف بن محميد الهورامياني،  

 م.2010ط: األولى، مكتبة التفسير، أربيل،  تفسير القرآن وعلومه،

تح: السييييد   ،النكت والعيونالماوردي، أبو الحسييين علي بن محمد بن محمد بن حبيب، 

 ت. دار الكتب العلمية، بيروت، دون: ابن عبد المقصود،

 م.1987، ط: األولى، بغداد، إرشاد األنام إلى أركان اإلسالم المدرس،
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أنوار القدسيييية في األحوال الشيييخصيييية، ط: األولى، بغداد، مطبعة الجاحظ،    المدرس،

 م.1990

للشييييير عبد الكريم   أيام حياتي،"  المدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سييييليمان،  

 .1969المدرس باللغة الكوردية كتب فيها سيرته الذاتية إلى سنة 

ةن دةسيييتةي  ج ةتاح بن سيييليمان، "باوةشييييني دل ب المدرس، عبد الكريم بن محمد بن ف

في  كي ألفييه  مسييييتينسيييير،  مخيطيوط  وهو  الزهور"  من  ببيياقييات  القيلييب  "مروح  وَل" 

 م.15/6/1998

ط:    إعالم بالغيب و إلهام بال ريب،المدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سييليمان،  

 م.1992األولى، مكتبة الجاحظ، بغداد، 

الوردة العنبريية في سيييييرة خير  الميدرس، عبيد الكريم بن محميد بن فتياح بن سييييليميان،  

 م.1994، ط: األولى، دار الحرية، بغداد البرية

 أهيل  عقيائيد  في  الكالم  جواهرعبيد الكريم بن محميد بن فتياح بن سييييليميان،    الميدرس، 

 .م1993، بغداد، الحرية دار، ط: األولى، اإلسالم

خالصية منظومة جواهر الكالم في  المدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سيليمان،   

 .م1992اإلسالم، ط: األولى، دار النشر الحرية، بغداد   عقايد أهل

 خوآلسييييةي تيةفسيييييري نياميعبيد الكريم بن محميد بن فتياح بن سييييليميان،    الميدرس، 

 م.2002، المشرق، بغداد مطبعة، ط: األولى، ناميال تفسير خالصة"

تح:  ،علماؤنا في خدمة العلم والدينالمدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سيليمان،  

 م.1983محمد علي القرداغي، ط:األولى، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

، مواهب الرحمن في تفسيير القرآنالمدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سيليمان،  

 م.1986تح: محمد علي قرادغي، ط: األولى، مطبعة بغداد، 

 ط: األولى، بغداد.، نور اإلسالمالمدرس، عبد الكريم بن محمد بن فتاح بن سليمان،   

ط: األولى، مطبعية نور اإليميان،    ،الميدرس، عبيد الكريم بن محميد بن فتياح بن سييييليميان

  م1978 الخلود، بغداد،

، ط: األولى، مصيييطفى البابي الحلبي تفسيييير المراغيالمراغي، أحمد بن مصيييطفى، 

 م.1946وأوالده، القاهرة، 

، تح: محمد فؤاد عبدالباقي، دار  صييحيح مسييلممسييلم، مسييلم بن الحجاج أبو الحسييين، 

 إحياء التراث، بيروت، دون: ت.

،  الصييييادر  دار الثانية:، ط:  ياقوت الحموي، بن عبد هللا الرومي الحموي، معجم البلدان

 م.1995، بيروت
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 الملخص

فلسفة الخلق بين معطيات الكتب المقدسة ومحركات الفكر البشري، ودوافعه المادية وما أفاضت به من   تناغمت ملخص:

خلجات اإلنسان الفكرية والخرافات تفسيرات ومحاوالت الستنطاق النصوص بمعطيات جديدة مبتعدة عن أهدافها السامية ومتخذة من  

التناقضات   من  القديم  العهد  لنا  حمل  لما  الفطري  الرفض  هو  القديم  العهد  تارير  للموضوع  اختياري  دواعي  من  وكان  لذلك،  سبياًل 

وإظهار ما جاء فيه واالنحرافات لذا بينت العهد القديم مدعم بالبراهين واألدلة العلمية والتاريخية التي تثبت عدم صحته فقد تم نقضها  

  تناقضات.

التوراتية والشريعة اإلسالمية،   النصوص  التناقضات وذلك من خالل  فيها من  بيان حقيقتها وما  الدراسة  والهدف من 

 وتوصلت الباحثة إلى عدم األخذ بالعهد القديم إال ضمن الضوابط التي حددها الشرع الحنيف وعلماؤنا عليهم رحمة هللا. 

 التوراة، العهد القديم، الكتاب المقدس، التحريف، التارير.  ية:الكلمات المفتاح

Abstract 

The history of the Old Testament, a critical analytical study 

 

 The philosophy of creation corresponded between the data of the Holy Books and of the 

human thought. and it’s material motives, interpretations and attempts to 

interrogate the texts with new data departing from their lofty goals. 

and taking from man’s intellectual and superstitions as a way to do 

so, One of my reasons for choosing the subject of the history of the 

Old Testament was the innate rejection of what the Old Testament brought 

us of contradictions and deviations. Therefore, the Old Testament is supported by 

scientific and historical evidence and evidence that proves its incorrectness It has 

been overturned and show contradictions. 

 The aim of the study is to clarify the truth of the Old 

Testament and its contradictions, through the biblical texts and 

Islamic law. 

 The researcher concluded that the Old Testament was not 

adopted except within the limits set by the true Sharia and our 

scholars, may God have mercy on them. 

 Keywords: Torah, Old Testament, Bible, distortion, history. 
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 المقدمة 

إن التوراة من الكتب المقدسة التي نزلت على سيدنا موسى عليه السالم، مكتوبة 

جبريل عليه السالم، لها من الشرعية  باأللواح، منزلة من السماء بواسطة الوحي  

والقدسية ما للقرآن الكريم، إال أن شعب بني إسرائيل لم يخلص عبادته هلل تعالى،  

أفضل   عليهم  ورسله  هللا  ألنبياء  وعصيانهم  وتمردهم  بعدهم  في  استمروا  بل 

الصلوات وأتم التسليم؛ حتى تجرؤا على تحريف كتاب هللا، ووضع تعاليم تخص 

إسرائي  في  بني  التي  وطموحاتهم  آمالهم  وتخرج  تمجدهم  تعاليم  وحدهم،  ل 

صدورهم حتى يحققوها باسم الرب، فلم يحافظوا على ألواح التوراة المقدسة.  

القديم  العهد  تارير  قدمت  دراسات  إلى عدة  توصلت  فإنني  البحث  ومن خالل 

 بشكل جزئي تارة وتفصيلي تارة أخرى منها: 

 .1إظهار الحق" الهندي، رحمة هللا،  " -1

 2"القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم الحديث"  -2

األول في   القديم   البحث  العهدين  ونسر  تحريف  إشكالية  الباحث  وضح 

والجديد، وقدم مناظرة بين رجال الدين الكنسي والمسلمين، وقد عرج على جزئية  

وفي   الدراسة.  بهذه  الثانيتختص  احتواها   البحث  التي  القصص  الكاتب  عرض 

وبين ما فيهما من تهافت وعدم مطابقتهما لما جاء به    ،العهدين بشقهما القديم والجديد

الباحثة من حيث   قريبة عما ستتناوله  تعد  البحوث في جملتها  الحديث، وهذه  العلم 

استقراء  على ذلك ستقوم الباحثة ب   صحتها، وبناءَ مناقشة اليهود بصحة التوراة أو عدم  

على  حصولنا  يتم  أن  إلى  الكتب  من  وغيرها  القديم  العهد  بتارير  الخاصة  الكتب 

المعرفة الصحيحة بتحريف التوراة وباقي أٍسفار العهد القديم، والنهج الذي انتهجه  

كهنة بني إسرائيل إلبراز كتاب ديني يمثل بني إسرائيل. وقد جعلت هذا البحث في  

 مبحثين ونتائج. 

 
رحمة هللا بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي الهندي، إظهار الحق، تحقيق عمر   - 1

 الدسوقي، مراجعة عبد هللا األنصاري، )بيروت: دار الجيل، د.ط، د.ن(. 
وريس بوكاي، القرآن والتوراة واإلنجيل والعلم الحديث، )القاهرة: دار المعارف، د.ط،  م - 2

1979 .) 
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 ماهية التوراة والعهد القديم  ل:األو المبحث 

 المطلب األول: التوراة لغة واصطالًحا 

 المطلب الثاني: العهد القديم بيان وإيضاح  

 المبحث الثاني: تاريخ التوراة والعمل بها ويضم المطالب اآلتية: 

 المطلب األول: إنزال التوراة 

 : موقف اليهود من التوراة ني المطلب الثا

 إلسالم من التوراة : موقف اثالثالمطلب ال

 الخاتمة 

 التوصيات 

 المراجع والمصادر 

 ماهية التوراة والعهد القديم  األول:المبحث 

 المطلب األول: التوراة لغة واصطالًحا 

   التوراة لغة:

ند فإ نها نور وضياء"  َراة : قال الفيومي األصل من:" َوَرَى الز  الت و 
، وجاء عند 1

، وأما اشتقاقاتها مثل:"استوريت فالنا 2عبراني باتفاق" الزبيدي أنه "لفظ غير عربي بل 

 
)بيروت:  للرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - 1

ح: عدنان ت أيوب بن موسى الكفوي، الكليات، ، و657/ 2(، جد.ط، د.ن، المكتبة العلمية 

 . 320(، ص د.ط، د.ن، محمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة -درويش 
د الحسيني الزبيدي،  - 2 د بن محم  تح. مجموعة من المحققين،)الكويت: دار   تاج العروس، محم 

 . 191/ 40ج (، د.ط، د.ن، الهداية 
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 ، 1والوري: الضيف"   رأيا، أي طلبت إليه أن ينظر في أمري فيستخرج رأيا أمضى عليه،

يةً إ ذا سترته وأَظهرت غيره كأَنه مأ خوذ   ر  يه تَو  ي ت  الخبر أ َور   وبي ن ابن منظور أن:" َور 

نسان ألَنه إ ذا قال  يته فكأَنه يجعله وراءه حيث ال يظهر"   من َوراء اإل  . وقال بيومي  2َور 

    .3هي:" كلمة عبرية معربة تعني التعليم أو الشريعة كما تعني الهداية واإلرشاد" 

. وتطلق هذه  4: هي: "الكتاب المنزل على موسى عليه السالم" التوراة اصطالًحا

التوراة، وهي: التكوين، الخروج، العدد، التسمية على األسفار الخمسة األولى من 

ويؤمن اليهود بشكل عام باألسفار الخمسة، ويزعمون أنها وصلت    .5التثنية، الالويين 

إليهم بواسطة أنبيائهم الذين بعثوا إليهم قبل عيسى عليه السالم، فهي عندهم وحي  

ن إليها في وتنزيل، يستمدون منها عقيدتهم وتشريعاتهم ونظمهم وأخالقهم، ويستندو 

  6. معرفة تاريخهم وأيامهم

 المطلب الثاني: العهد القديم بيان وإيضاح  

يعنى بكلمة العهد الميثاق، والعهد القديم هو كتاب مقدس عند كاًل   العهد القديم: 

من اليهود والنصارى؛ فهو سجل  يحوي على الشعر والنثر والحكم واألمثال والقصص  

 :7ريعات وغزل ورثاء.. وينقسم إلى قسمينواألساطير والفلسفة وبعض التش

 
تح. محمد عوض مرعب، )بيروت: دار   تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الهروي األزهري،  - 1

 . 221/ 15م(، ج 2001، 1إحياء التراث العربي، ط
 . 386/ 15(، ج، د.ن1ط ، ابن منظور، لسان العرب. )بيروت: دار صادر محمد بن مكرم  - 2
 . 3/11، (1999 د.ط،  اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية، )مهران،  بنو إسرائيل،  بيومي - 3
 .50(، ص1988، 2حبيب، القاموس الفقهي، )دمشق: دار الفكر،طسعدي أبو  - 4
،  13، ص(1990، 2بيروت : دار الجيل، ط)الشرقاوي، مقارنة أديان،  محمد عبد هللا - 5

دمشق : دار القلم،  )الطهطاوي، الميزان في مقارنة األديان حقائق ووثائق،  وانظر محمد عزت

عبد الغني، أساطير التوراة،   ، وانظر عاطف14ص، (1993 ، 1ط بيروت : الدار الشامية، 

 . 11، ص(1999، 1ط مركز الحضارة العربية، )مصر: 
 .13انظر الشرقاوي، مقارنة أديان، ص - 6
الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب  انظر  - 7

حماد الجهني،  )الرياض: دار الندوة  المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن 

، سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في األديان  1/500هي(، ج1420، 4العالمية، ط

 ي  75(، ص2004، 4اليهودية والنصرانية، )الرياض: مكتبة أضواء السلف، ط
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 : وتسمى باسم أسفار موسى. 1ي التوراة: وفيه خمسة أسفار 1

أسفار األنبياء المتقدمين: يشوع، يوشع بن  - أ  ي أسفار األنبياء: وهي نوعان:2

أسفار    -ب  نون، قضاة، صموئيل األول، صموئيل الثاني، الملوك األول، الملوك الثاني.

يونان،   عوبديا،  عاموس،  يوئيل،  هوشع،  حزقيال،  إرميا،  أشعيا،  المتأخرين:  األنبياء 

ى، زكريا، مالخي   .2يونس، ميخا، ناحوم، َحبَق وق، َصفَن يا، حج 

 المبحث الثاني: تاريخ التوراة والعمل بها  

 المطلب األول: إنزال التوراة 

 : بدء تاريخ إنزال التوراة ولىالمسألة األ 

لقد بدأ تارير إنزال التوراة منذ أن اختار هللا تعالى موسى عليه السالم رسوالً  

أتم ميقات ربه تلقى كالم ربه بعد أن  ليلة، قال    لبني إسرائيل وقد  تعالىأربعين    {:هللا 

يَن لَي لَةً    اَوَواَعد َن بَع  يقَات  َرب  ه  أَر  ٍر فَتَم  م  نَاَها ب عَش  وَسى ثاََلث يَن لَي لَةً َوأَت َمم   .  142:  األعراف}م 

وقد جاء في سفر الخروج أن موسى عليه السالم تكلم مع ربه في جبل سيناء  

 ً وبعد انتهاء كالم الرب أعطى موسى    ،ثم جاءهم بشرائع كثيرة أعطيها  ،مدة أربعين يوما

. حيث يبي ن النص أنه: "ثم أَعطى موسى عند 3عليه السالم األلواح المكتوبة بإصبع هللا

فراغه من الكالم معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع هللا".  

 . 31/18سفر الخروج 

عليها   بالمحافظة  الشعب  ووصى  وكتبها  التوراة  السالم  عليه  موسى  وأخذ 

منهم  وطلب  عنها،  المسؤولين  ليكونوا  الوي  بني  كهنة  اختار  كما  فيها،  بما  والعمل 

 
 السفر: الكتاب الكبير، أو جزء من أجزاء التوراة، )محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،  - 1

القاموس المحيط. تح. مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم 

 .(408م(، ص2005، 8العرقسوسي، )بيروت، مؤسسة الرسالة للنشر، ط
الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب  انظر  - 2

 .1/500المعاصرة، ج

 .79بد العزيز الخلف، دراسات في األديان اليهودية والنصرانية، ص سعود بن ع انظر - 3
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التثنية  1المحافظة عليها وقراءتها على الشعب  :" فعندما 28- 24:  31، وجاء في سفر 

إلى تمامها أمر موسى الالويين حاملي كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب  

تابوت عهد الرب قائالً خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم  

بعد حي   وأنا  الصلبة هوذا  تمردكم ورقابكم  أنا عارف  عليكم ألني  ليكون هناك شاهداً 

ى عليه السالم  لقد علم موس ،  2معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحري بعد موتي" 

بقسوة بني إسرائيل وتمردهم، ليس فقط عليه بل متمردين على خالقهم أيًضا؛ لذا لم يجعل  

التوراة بين أيديهم بل اختار من هم أهل للثقة ليحفظوا كالم هللا، والظاهر من النص أن 

فلم يكونوا يستطيعون قراءتها متى شاؤوا بل   بين أيدي الجميع  التوراة لم تكن مشاعة 

 .3انت بأيدي الكهنة من بني الوي يقرؤونها عليهم ويعلمونهم أمر دينهم ك

ويبين ول ديورانت في قصة الحضارة هذا النظام الديني الذي تعاهده اليهود  

العهد المحتوي على ملفات السنن والذي لم يكن يسمح ألحد بأن    " لقد كان تابوتفيقول : 

العق لطبيعة  التابوت رمزاً  يديه إلى يمسه، كان هذا  اليهودية، ولما مد عزة الصالح  ائد 

الرب على    حمى غضب"  4التابوت ليمنعه أن يسقط على األرض وأمسكه  لحظة قصيرة 

" هللا  أمام  هناك  فمات  التابوت  إلى  يده  مد  أنه  ألجل  هناك  الرب  وضربه  سفر   عزة 

كن يستطيع  . فلم يسمح لليهودي أن يمس التوراة أو التابوت بيده، ولم ي 7- 2:6صموئيل  

التوراة   التوراة في أي وقت شاء بل كانت هذه مسؤولية الالويين، فلما ضاعت  قراءة 

يهتم الشعب ولم يكترث كثيًرا  اليهود شعبًا بال كتاب ديني وال وحي إلهي، لم  وأصبح 

 بسبب ضياعها فقد كانت تقرأ عليهم في كل سبع سنين مرة واحدة فقط عن طريق األحبار. 

 
ص  (، 2008 ، 1ط دار السحاب،  :القاهرة)شتيوي، من قضايا التوراة،  انظر محمد شلبي - 1

، وانظر محمد جميل غازي وإبراهيم خليل أحمد وأحمد عبد الوهاب، مناظرة بين اإلسالم  12

والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين اإلسالمية  

الرياض: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  )والنصرانية، 

، وانظر حمدي عبد العال، الملة والنحلة في اليهودية المسيحية اإلسالم،  81(،  ص1992 ، 2ط

 .27ص

 . (1991د.ط،دار الكتاب المقدس، )مصر: الكتاب المقدس،ترجمة فاندايك والبستاني،  - 2

، وانظر محمد جميل غازي وإبراهيم 12شتيوي، من قضايا التوراة، ص  انظر محمد شلبي - 3

 . 81ص ، حمد عبد الوهاب، مناظرة بين اإلسالم والنصرانيةخليل أحمد وأ

اإلدارة الثقافية في جامعة )مصر: ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران،  - 4

 .2/344، د.ط، د.ن(الدول العربية، 
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إسرائي   بني  بال إن  بذلك أصبحوا شعباً  التوراة، وهم  قاطبة علمت بضياع  ل 

التوراة لم تكن  كتاب ديني وال وحي إلهي، وال أعتقد أن هذا األمر يهم الجميع؛ كون 

، 1مشاعة لكافة بني إسرائيل، إنما كان األحبار يقرؤونها في كل سبع سنين مرة واحدة فقط 

طعت سلسلة السند في نقل توراة موسى عليه  فقد انقونظًرا لعدم حفظ التوراة في الصدور  

 .3التي نزلت عليه وحيًا إلهيًا من هللا عز وجل 2السالم

واستمر ضياع التوراة منذ فتح سليمان عليه السالم التابوت حتى مضي سبع  

أنه لم  للتوراة أي أثر، كما  الفترة السابقة لم يظهر  عشرة سنة من حكم يوشيا، وطيلة 

بوجود نسخة من توراة موسى، واستمر الحال كذلك إلى العام الثامن عشر من يسمع أحد  

، لقد أجمع المؤمنين بالتوراة على أن التوراة التي 4حكم يوشيا، حيث ظهرت توراة جديدة

نزلت على موسى كانت تحتوي على خمسة أسفار وهي : التكوين، الخروج، الالويين،  

ود من هذه األسفار التي تعد بجملتها التوراة التي أنزلت  العدد، التثنية، ولكن ما موقف اليه

 على موسى عليه السالم. 

   بين عرض ونقد األسفار الخمسة :لثانية ا المسألة 

الخمسة  عليها  األسفار  يطلق   "  :PENTATEUDT  يوناني تعبير  وهو   ،

، وتعنى القانون، وأما االسم السامي لها NOMOSبمعنى الشريعة، كما يطلق عليها  

 ." TORAH5فهو 

 
 .9انظر شتيوي، من قضايا التوراة، ص  - 1

ت على لوحي حجر احتواهما  ربما اقتصرت توراة موسى على الوصايا العشر التي نقش   - 2

تابوت العهد ونصوص الشريعة التي تخدم قضيتي التوحيد واإليمان. )عبد الغني، أساطير 

 (.27التوراة، ص 

 . 14انظر شتيوي، من قضايا التوراة، ص  - 3

 . 15، صالمرجع السابق انظر  - 4

،  دار األحمدي :هرةالقا)غنيمي، التوراة واألناجيل بين التناقض واألساطير،  السيد سالمة - 5

 .18، ص(2000 ، 1ط
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إن جل اهتمامنا ينصب على دراسة األسفار الخمسة كونها المعترف بها من  

كل اليهود، واختالفهم يقع على باقي األسفار؛ لذا أرى من األهمية بمكان دراسة ما جاء  

 وهو: فيها، وأبدأ بالسفر األول  

: هو السفر األول من التوراة ويتحدث عن بداية تكوين العالم أو الخلق،   سفر التكوين

وتحدث عن خطيئة آدم، وهبوطه إلى األرض التي كانت بمثابة عقاباً له، ثم فص ل  

بقضية قتل قابيل ألخيه هابيل، ثم عرض قصة الطوفان في زمن نوح عليه السالم،  

ونشأة الشعوب بعدها، وتحدث عن قصة إبراهيم عليه السالم ورحالته وبي ن من هم  

عقوب، وأوالد يعقوب خاصة يوسف عليه  نسل إبراهيم عليه السالم فذكر إسحاق، وي 

السالم، وعرض جزًءا من سيرة حياة يوسف عليه السالم وأحداث حياته، ونهاية هذا 

 .1السفر تتمثل بموت يوسف عليه السالم

والسؤال هنا هل ما ورد في سفر التكوين وحي من هللا تعالى أنزل على موسى   

 عليه السالم؟ 

ذه القصة التي جرت بين إسحاق وابنيه عيسو للرد على هذا التساؤل نورد ه 

له إسحاق   أبيه، فاحتال عليه حتى دعا  يعقوب لضعف بصر  استغالل  فيبين  ويعقوب، 

فقال: " فليعطيك هللا من ندى السماء. ومن دسم األرض. وكثرة حنطة وخمر. ليستعبد 

ال ليكن  أمك.  بنو  لك  وليسجد  إلخوتك.  سيداً  كن  قبائل.  لك  وتسجد  شعوب.  عنوك لك 

 . 29- 28: 27ملعونين. ومباركوك مباركين " سفر التكوين 

والسبب في هذا الدعاء أن إسحاق طلب من ابنه عيسو أن يصطاد له صيداً  

ويصنع له الطعام، فسمعت بذلك رفقة أم يعقوب فسألت ابنها يعقوب أن يقوم هو بذلك  

  – يعقوب بما قالته أمه  وأن يلبس مالبس عيسو حتى ينال الدعاء والبركة من أبيه، فقام  

وقدم الطعام ألبيه، فدعا له أبوه باليمن والبركة والعطاء الكثير والسيادة   –حسب ادعائهم  

على األمم، وأن يكون أفضل إخوته، بل سيداً عليهم، وطلب من هللا أن تكون األمم ساجدة  

مبارك، بهذه  له باإلضافة إلى إخوته أيضاً، ومن يلعنه فهو الملعون ومن يباركه فهو ال

 
ص  (، 1978 ،  5، طمكتبة النهضة المصرية :القاهرة) شلبي، مقارنة أديان،  انظر أحمد - 1

ح:  ت تخجيل من حرف التوراة واإلنجيل، ،  ، وانظر صالح بن الحسين أبو البقاء الهاشمي241

 .93(، ص1998، 1الرياض: مكتبة العبيكان، ط)محمود قدح، 
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له   أمه  وبمساعدة  بأخيه،  والغدر  باالحتيال  أبيه  مباركة  نيل  يعقوب  استطاع  الطريقة 

مثل  .1وتفضيله على أخيه عيسو فقد فرقت بين ابنيها األصغر واألكبر هذا 

يسير مما يورد في التوراة، فال يمكن صدور هذا الفعل من قبل إنسان عادي فضالً من  

العلماء أن سفر التكوين ليس من أقوال موسى عليه السالم،   صدوره عن نبي؟! لذا حكم

 فاشتماله على األقوال واألفعال الباطلة ال تهيأه ألن يكون موحى به. 

بالخروج الشتماله على أمر خروج بني إسرائيل من   سفر الخرو  : سمي 

  مصر برفقة موسى عليه السالم، وقصتهم مع الفراعنة بعد يوسف عليه السالم، ويعرض 

تارير بني إسرائيل حتى يصل بهم إلى شرق األردن، وفيه الوصايا العشر التي أعطاها  

هللا تعالى لموسى عليه السالم، والتعاليم الدينية والمسائل الشرعية الخاصة بيهوه إله بني  

إسرائيل، ووصف لخيمة االجتماع وتابوت العهد، ولما حدث من بني إسرائيل في غيبة 

 .2لسالمنبيهم موسى عليه ا

عليه   موسى  تصنيف  عدم  على  الدالة  النصوص  بعض  السفر  هذا  بي ن  وقد 

السالم له، فهناك نص يأمر بني إسرائيل بسلب المصريين واستيالئهم على ما يملكون  

من ذهب وفضة وثياب، وإعطائها لبناتهم، كما يروي سفر الخروج موافقة هارون على  

ويظه هللا،  دون  من  وعبادته  العجل  الجرم  صنع  هذا  في  المشارك  بمظهر  هارون  ر 

، وهذا مما ال يجوز وال يقبل على األنبياء وال تسمح به أخالق النبوة، فهل يمكن 3العظيم

 اإلقرار بتصنيف موسى عليه السالم لهذا السفر؟ 

: يطلق عليه سفر األحبار أيًضا، أما كلمة الويين فتنسب إلى   سفر الالويين

السفر يشتمل على الكثير من التشريعات والوصايا واألحكام،   أسرة الوي أو ليفي، وهذا

مثل ما حرم من األطعمة على بني إسرائيل، وما حرم من األنكحة، وبما تكفر الذنوب،  

 
 . 16انظر شتيوي، من قضايا التوراة، ص  - 1

 .36انظر عبد العال، الملة والنحلة في اليهودية المسيحية اإلسالم، ص - 2

 . 17-16انظر شتيوي، من قضايا التوراة، ص  - 3
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بعض   على  ويشتمل  والطهارة،  والنذور  األعياد  مثل  الطقوس  بعض  السفر  ويعرض 

 .1ها العقاب العادات واألوامر الدينية التي يستحق فاعلها الثواب وتارك

نسب إلى سفر الالويين كثرة تالعب أيدي الكهنة والنساخ به، فقد تضمن هذا  

 :2السفر مفهوم القداسة والتي تجمع ثالثة أفكار 

 االبتعاد عن كل ما هو غير مقدس.  األولى:

 االلتزام بخدمة هللا والعمل ضمن مشيئته. الثانية:

ويعد هذا خليط عجيب بين الدعوة   فكرة تكريس االتحاد باهلل تعالى،  الثالثة:

إلى التوحيد واالتحاد مع هللا تعالى، فهذا الفكر ما هو إال شرك وتمسك بالوثنية ما أنزل  

 هللا به من سلطان.

كما أنهم أضافوا إليه ما ال يعقل صدوره عن هللا تعالى، فقد ميز بني إسرائيل 

" أنا الرب إلهكم  فقال: الناس    عن بقية األمم والشعوب ورفع قدرهم ومكانتهم على بقية

الذي ميزكم من الشعوب... وتكونون لي قديسين ألني قدوس أنا الرب. وقد ميزتكم من 

. ومن المعروف أن هللا لكافة الناس ال  26- 25:  20الشعوب لتكونوا لي". سفر الالويين  

 3 لشعب دون شعب وال ألمة دون أمة. 

العدد إسرائيل،   سفر  بني  أسباط  وتقسيم  عدد  على  الحتوائه  بالعدد  سمي   :

وترتيب منازلهم حسب أسباطهم، وإحصاء عدد الذكور منهم، وباإلضافة إلى ذلك يشتمل 

هذا السفر على سيرة بني إسرائيل في صحراء سيناء وما حدث بعدها، وبعض التنظيمات  

والمدن  واالجتماعية  والكهنوتية  الطقسية  بني  والتعاليم  لحروب  عرض   فيه  وجاء  ية، 

إسرائيل ضد المدنيين، وروى قصة هارون ومريم إخوة موسى وثورتهما ضده، وذكر  

وبي ن  السالم،  عليهما  وهارون  موسى  الالويين ضد  من  قورح وهو  قادها  ثورة  قصة 

 
، وانظر انظر عبد العال، الملة والنحلة  212ص – 211انظر شلبي، مقارنة األديان، ص - 1

 42م، صفي اليهودية المسيحية اإلسال
انظر خالد رحال محمد الصالح، العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف اإلسالم   - 2

 .43منها، بيروت: دار العلوم العربية، )د.ط(، )د.ن(، ص
 . 17من قضايا التوراة، ص  شتيوي، انظر  - 3
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انضمام مجموعة من الثوار الذين صرخوا بموسى قائلين:" أقليل أنك أصعدتنا من أرض 

 ً  وعسالً لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا رؤساء. كذلك لم تأت بنا إلى أرض تفيض لبنا

. وقد بين 14- 13:  16سفر العدد    1  تفيض لبناً وعسالً وال أعطيتنا نصيب حقول وكروم.

العلماء أن هذا السفر كسابقيه، كتبه األحبار والكهنة، ثم نسبوه إلى موسى عليه السالم 

 ً  . 2إفتراًء وكذبا

ويطلق عليها تثنية الشريعة، وتعني اإلعادة والتكرار، وهدفها   التثنية:سفر  

تك كما  العشر،  الوصايا  وتبيان  والتعاليم،  التشريعات  األطعمة  تثبيت  عن  الحديث  رر 

الحالل منها والحرام. وبي ن نظام القضاء والملك عند بني إسرائيل، وأخبر عن أحوال  

الكهنة واألنبياء، ومنها انتخاب يوشع بن نون خليفة لموسى عليه السالم، وفي نهايته ذكر  

 .3لموت موسى وخبر وفاته ودفنه في جبال مؤاب 

ر لما حواه من غث وسمين، وحقيقة وخيال، لقد اعترض العلماء على هذا السف 

وصدق وكذب، مما جعلهم يحكمون عليه بأنه ليس من تصنيف موسى عليه السالم، وإنما 

من تصنيف من جاؤوا بعده، فقد عملوا على إضافة وحذف وتعديل وتصحيح ما ورد في  

اس بل  جزافاً،  الحكم  هذا  يأت  ولم  األسفار،  من  غيره  مع  ليتناسب  السفر؛  إلى هذا  تند 

نصوص السفر نفسه، فقد تحدث عن موت موسى ودفنه في أرض مؤاب، وفي النهاية  

. وهذا النص يدل 6  -   5:  34يقول:" ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا" سفر التثنية :  

  .4على أن الكاتب كان بعد موت موسى حيث عرف بموته ومكان دفنه 

ني إسرائيل عدم وجود كتاب ديني لهم، أم  ولكن ماذا عن باقي األسفار، ترى هل تقبل ب 

أنهم حاولوا التالعب والخداع لالستناد على مرجع بدعوى أن مصدره وحي إلهي، إذن 

 
  .43، صانظر الصالح، العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى  - 1
 . 19من قضايا التوراة، ص  ي، شتيوانظر  - 2
)  ، وانظر محمد الخطيب، مقارنة األديان، 213انظر أحمد شلبي، مقارنة أديان، ص   - 3

 .89ص(، 2008، 1األردن: دار المسيرة، ط
الرياض،  )الخلف، دراسات في األديان اليهودية والنصرانية،  انظر سعود بن عبد العزيز - 4

األحمد، نقد العهد القديم، كلية   ، وانظر سامي سعيد88، ص(1997، 1، طمكتبة أضواء السلف 

  http: //www.almaktabeh.com .219اآلداب، جامعة بغداد، ص
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ماذا عن توراة حلقيا، ومتى كان تارير ظهوره؟ وترى ماذا فعل اليهود الختالق كتاب  

 .1مقدس لهم 

 المسألة الثالثة: إعالن ظهور توراة حلقيا 

توراة    السالم، إن  عليه  سليمان  يد  على  حتى  تظهر  ولم  اختفت،  قد  موسى 

واختفاؤها استمر حتى انتهاء سبعة عشر عاماً من حكم يوشيا، وكانت المفاجأة في السنة  

بيت   في  التوراة  على  عثر  أنه  حلقيا  الكاهن  أعلن  حيث  يوشيا  من حكم  الثامنة عشرة 

 .2المقدس 

ال الكالم عن هذه  في  يجدوا ما وبي ن ول ديورانت  لم  اليهود عندما  أن  حقبة 

فأراد  األجنبية؛  اآللهة  إلى عبادة  يهوه  فيه وارتدوا عن عبادة  تمادوا  يردهم عن غيهم 

الكهنة أن يكتبوا توراة جديدة تعيدهم على المنهج الصحيح لما تدهورت عقيدتهم، لتحيا  

ربانية  تعاليم  عالية ضمن  بأخالق  أنه: 3أمتهم  ديورانت  ول  يضيف  ثم  ما  .  ثمة  ليس   "

أنه   نفترض  أن  إلى  ادعاه حلقيا    –يضطرنا  الذي  السجل  تلك    –أي هذا  قد وضع في 

الساعة، فكل ما فيه أنه يقنن ويسجل أوامر ومطالب ونصائح نطق بها  خالل عدة قرون  

ويتضح من خالل هذا القول أن التوراة التي اكتشفها    .4أنبياء بني إسرائيل وكهنة المعبد" 

كن إال مجموع أقوال األنبياء والكهنة عبر قرون، جمعت ورتبت ونسقت حتى  حلقيا لم ت 

 .5تكون بمثابة توراة موسى، قام بإعالنها يوشيا الحاكم وحلقيا الكاهن لجميع بني إسرائيل 

 
 . 19انظر شتيوي، من قضايا التوراة، ص  - 1
عمر   : بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي، إظهار الحق، تحانظر الهندي، رحمة هللا - 2

.وانظر محمد 491ص د.ط،د.ن( بيروت: دار الجيل،  )الدسوقي، مراجعة عبد هللا األنصاري، 

،  دمشق : دار القلم، بيروت : الدار الشامية)البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ،  علي

دار  مصر: )لقمني، إسرائيل،التوراة،التارير،التضليل، ا . وانظر سيد129ص ( ، 1990، 1ط

 .44ص (، 1998، ، د.ط قباء 
 . 357-2/356ول ديورانت، قصة الحضارة،  انظر  - 3
 .2/357المرجع السابق،  - 4
السيد صالح، العقيدة اليهودية   . وانظر سعد الدين492الهندي، إظهار الحق، صانظر  - 5

  .138، ص(1990، 2القاهرة : دار الصفا، ط)وخطرها على اإلنسانية، 
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أو    بشكل  توراة حلقيا  إمكانية ظهور  تثبت عدم  التي  البراهين  وهناك بعض 

 بآخر منها:

 يكن نبياً وال رسوالً حتى نظن أن ما حصل معجزة.إن الكاهن حلقيا لم  :أوالً 

 ً ق.م، وقد أتم من العمر اثنتين  935: لقد توفي سليمان عليه السالم عام    ثانيا

سنة   سليمان  ولد  إذن  سنة،  عام 971وخمسين  والهيكل  البيت  بناء  من  وانتهى  ق.م، 

م تظهر بعد  ق.م، ثم أ حضر التابوت، فلما فتح لم تكن التوراة بداخله، ضاعت ول951

ق.م  629ذلك اليوم إال بعد حكم يوشيا بثمانية عشر عاماً، وقد تولى الحكم يوشيا عام  

ق.م، فإذا ما قمنا بعملية جمع وطرح  612بمعنى أن التوراة التي ظهرت آنذاك كانت عام  

يد   فيها مرة أخرى على  التي ظهرت  الساعة  إلى  توراة موسى  فقدان  تكون مدة  للمدة 

قرابة ثالثمائة وخمسون عاماً تقريباً، وبحكم العقل يصدر استحالة وجود  الكاهن حلقيا  

 .1توراة موسى بذاتها بعد مرور كل هذه الفترة الزمنية الطويلة 

إن المنطقة المذكورة تعرضت للحرائق وللحرب مرات عديدة، وشرد شعب  

بنو إسرائيل لعبادة ا القرون اتجه  التي  بني إسرائيل أكثر من مرة، وخالل هذه  ألوثان 

المنطقة بهذه   سيطرت على عقولهم وقلوبهم مئات السنين، فهل من المعقول وظروف 

القساوة، وعقول الناس مسيطر عليها الشرك أن ترجع توراة موسى مرة أخرى، إن هذا  

أيضاً أين كان سدنة األصنام الذين  ،  األمر من أشد األمور غرابة واستهجاناً منطقاً وعقالً 

ن للبحث عن التوراة للتخلص منها؟ ألم يستطيعوا اكتشاف مكانها قبل سيسعون جاهدي 

 2الكاهن حلقيا؟

ودعنا نسلم بصدق حلقيا أي أنه وجد التوراة في بيت المقدس ونعود قليالً إلى  

تارير منطقة بيت المقدس، لقد حل بالمنطقة أحداث تقول باستحالة وجود أي كتاب ال  

 توراة وال غيره، لماذا ؟ 

لقد أغار حاكم مصر على بيت المقدس، ثم جاء بعده بختنصر الذي أغار على 

بيت المقدس وحرق بيت هللا وبيت الملك، وبيوت أورشليم كلها، خاصة بيوت العلماء  

 
 .491انظر الهندي، إظهار الحق، ص - 1

 . 492-1/491انظر المرجع السابق،  - 2
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والعظماء منهم، وعمل على أسر شعب بني إسرائيل وسبيهم وتشريدهم في بقاع األرض، 

ال انعدمت  الذي حل  الكبير  الدمار  لها ومع هذا  التي كان  القديم  العهد  توراة وكل كتب 

 .1وجود قبل هذه الحوادث 

إضافة لذلك؛ فإن من تولى الحكم بعد يوشيا ارتدوا عن دين هللا وأشاعوا الفساد  

في األرض، من كفر وعبادة أصنام وغير ذلك من الفواحش، التي تجعل ال مكان لكتاب 

قبل المرتدين والغازين على حد سواء.  ديني حيث سيكون مستهدفاً للحرق واإلتالف من  

وبالتالي تكون النتيجة أن توراة حلقيا ضاعت كما ضاعت توراة موسى وبذلك انقطعت  

 .2سلسلة السند مرة ثانية

 ة: إعالن ظهور توراة عزرا   رابعالمسألة ال

بني إسرائيل في    3نسب هذا السفر إلى عزرا ي  أ سر  الكاهن، وتبدأ قصته مذ 

بابل، حيث اجتمع الكهنة وقرروا جمع أسفار التوراة وإعادة كتابتها من جديد، فقاد هذه  

 .4العملية عزرا الكاهن الذي كتب التوراة وأعلن ظهوره للمرة الثالثة 

   الجديدة؟والسؤال هنا كيف لبني إسرائيل أن يتقبلوا هذه التوراة 

 
 .1/493، المرجع السابق انظر  - 1
 . 22انظر شتيوي، من قضايا التوراة، ص  - 2
برانية في صورتها األخيرة، فهو رجل صاحب أيديولوجية سياسية  عزرا صاحب التوراة الع - 3

دينية كان جل هدفها أن تجمع شتات بني إسرائيل من النفي في بالد العراق تجمعهم نفسياً قبل  

ولكي يجعل عزرا لدعوته تلك   -أرض الميعاد –أن تجمعهم عددياً وتقنعهم بالعودة إلى فلسطين 

مسبيين تاريخاً مقدساً يربطهم بأول الزمان وآخره فيبرز فيه  أسباباً قوية فقد شرع يجمع لل

المواعيد المقدسة بين اإلله وإسرائيل وفي هذا التارير اختلط الالهوت بالسياسة والحكمة 

باألسطورة وفلسفات المدنيات التي تأثر بها اليهود في تاريخهم. من كتاب عبد الغني، أساطير  

 . 27التوراة، ص 
مصر : مكتبة الكليات  )السقا، نقد التوراة أسفار موسى الخمسة،  جازيانظر أحمد ح - 4

 .73، ص(1976 ، د.ط، األزهرية 
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قام عزرا الكاهن بإظهار التوراة مدعياً أنه كتبها بإلهام من هللا تعالى ووحي  لقد  

إلهي، فقد ذكر رحمة هللا الهندي أنهم يقولون: أحرقت التوراة وما كان أحد يعلمها، وقيل 

 .1أن عزرا جمع ما فيها مرة أخرى بإعانة روح القدس 

عزرا ابن هللا فلوال    ولم يعترض بنو إسرائيل على هذه التوراة، بل ادعوا أن

أنه كذلك لما استطاع بعد هذا الضياع وهذا الشتات أن يجيء بالتوراة التي نزلت على 

موسى عليه السالم، وقد جاء ذكر هذا في القرآن الكريم فقد ذمهم هللا تعالى على اعتقادهم  

تعالى لقوله  الشديدين  والعقاب  بالعذاب  وتوعدهم  ال يَه ود  "  الفاسد  اب ن  َّللا     َوقَالَت   ع َزي ر  

ن    وا م  يَن َكفَر  َل ال ذ  ئ وَن قَو  م  ي َضاه  ه  ل ه م  ب أَف َواه  يح  اب ن  َّللا   ذَل َك قَو  قَب ل  َوقَالَت  الن َصاَرى ال َمس 

فَك وَن " ملهم ، وإذا ذهبنا للتسليم بما جاء به عزرا وقلنا أنه  30التوبة:    قَاتَلَه م  َّللا   أَن ى ي ؤ 

من عند هللا تعالى إذن يتوجب عليه عدم االتيان بأدنى خطأ أو تناقض، إال أن العلماء  

 .2أثبتوا وجود كل من الخطأ والتناقض في ما يدعي

 – إن جمهور أهل الكتاب يقولون: أن عزرا الكاهن استعان بحجي وزكريا  

سفر األول والثاني  لتأليف ال  –والثالثة يعتبرون رسل ملهمون ومؤيدون من روح القدس  

تناقض  يحتويان على  السفر األول  والثامن من  السابع  الباب  أن  األيام، كما  أخبار  من 

 :  3وخطأ في بيان عدد أوالد بنيامين، وقد اشتهر هذا االختالف في توراة عزرا من وجهين

األسماء،  األول أنهم الثاني : في  الثامن  الباب  في  أنه جاء  العدد، حيث  في   :

 هم في التوراة عشرة. خمسة لكن 

 :4واتفق علماء أهل الكتاب على أن ما وقع في السفر األول غلط لسببين

 : أن عزرا لم يستطع التمييز بين األبناء وأبناء األبناء. األول

 
 . 1/494انظر الهندي، إظهار الحق،  - 1
 . 23شتيوي، من قضايا التوراة، ص - 2

.وانظر البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم،  105-1/104الهندي، إظهار الحق،  - 3

 .129ص 

.وانظر البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم،  105-1/104الهندي، إظهار الحق،  - 4

 .129ص 
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 : أن أوراق النسب التي نقل عنها كانت ناقصة. الثاني 

ب  الخطأ والتناقض فكيف  الكتاب على وجود هذا  أهل  اتفق علماء  توراة  فإذا 

عزرا أن تكون إلهاماً من هللا تعالى؟ وكيف يحتاج الملهم لالستعانة بغير هللا لمساعدته  

في جمع معلوماته ؟ وكيف تكون أوراقه ناقصة ؟ وعلى اعتبار أن عزرا هو كاتب السفر  

األول والثاني من أخبار األيام، وكما يزعمون هو كاتب التوراة المشهورة، فكيف إذن 

أنه إما أن يكون عزرا غير  يحصل االختال ليبين بوضوح  التناقض  بينهما؟ إن هذا  ف 

ملهم، أو أن التوراة المنسوبة إليه ليست من تصنيفه، والنتيجة أنها ليست توراة موسى  

 وهو المطلوب. 

 المطلب الثالث: موقف اليهود من التوراة 

 تعدد مصادر العهد القديم  األولى:المسألة 

قد بدأت فترة التدوين في عهد فلكتابة العهد القديم،  اعتمد اليهود عدة مصادر  

عزرا واستمرت بعده، وكان اعتماد الكهنة آنذاك على ما يتلقونه ويسمعونه من الخلف  

عن السلف من أقوال وأساطير وخرافات، ومثال ذلك ما جاء في سفر صموئيل الثاني 

، ومن المعروف أن  3/8الثاني :  من زيارة داود لنهر الفرات ليسترد سلطته، صموئيل  

داود لم يصل إلى الفرات ولم يقترب منه رغم سلطانه وقوته، وما أبعد نهر الفرات عن 

   .1فلسطين، إذن ليس ما ذكر إال من صنع الخيال

اليهوديةوتعد   المحافل  يثبته    قرارات  ومما  لألسفار،  المهمة  المصادر  من 

دفع لتصحيح جزءاً من األسفار المقدسة. ولما  التارير أن قرارات زعماء اليهود كانت ت 

الميالد قبيل  النهائي  وضعها  المقدسة  األسفار  عن    ،اتخذت  اليهود  زعماء  يتوقف  لم 

محاوالت تقديس قراراتهم، فدفعوا بها إلى التلمود، وبعده إلى قرارات حكماء صهيون، 

 2ة وجالالً.وليس التلمود وال قرارات حكماء صهيون بأقل من العهد القديم قداس

 
بيروت : المكتبة )انظر دروزة، محمد عزة، تارير بني إسرائيل من أسفارهم،  - 1

 . 2/188، (1969د.ط، العصرية، 
الرحمن، الصهيونية والماسونية،    -  2   ة رمسيس،اإلسكندرية، مطبع)انظر سامي، عبد 

 .61ص  د.ط، د.ن(
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معيناً غزيراً ألسفار كانت    أساطير الجزيرة العربية  أن   ول ديورانت  وذكر

الكتبة، فعن طريقها نسجوا قصة الخلق،    العهد القديم، فهذه األساطير كانت مصدراً اللهام

والطوفان التي يرجع عهدها في البالد إلى ثالثة آالف سنة أو نحوها قبل الميالد، والراجح  

أن نسبتها تعود لمصادر سامية وسومرية قديمة، سادت في جميع بالد الشرق األدنى، 

مد عليها كتاب أسفار  تعد مصدراً من المصادر التي اعت   القصص الشعبية العالميةأن    كما

العهد القديم، وقد سادت في مصر والهند والتبت وبابل وبالد الفرس واليونان وغيرها 

من البالد، قصص شعبية عن الجنة وما تحويه من نعيم وأشجار محرمة وأفاعي، مما 

األرض  إلى  البشر ونزولهم  الخلود عن  منع  إلى  المصري  ويعد  .1أدى  مصدراً    الفكر 

أدولف إرمان إبان تقديمه للبحث الذي    ذلكن  كتابة أسفار العهد القديم، وقد بي  رئيسياً في  

عن مؤلف وحكيم مصري اكتشف    تحدث فيه  ،مصدر مصري ألمثال سليمانعنونه باسم  

حديثاً على أوراق البردى، عمل هذا الحكيم على وضع نصائح ساقها في صورة نصائح  

حكم أسلوب  وهذا  باباً،  ثالثين  ضمن  األسلوب  البنه  نفس  تكرر  القدم،  منذ  الشرق  اء 

 .2بوضوح في سفر األمثال 

من مصادر العهد القديم، فقد عثر الباحثون بالحفر على  الفكر البابليكما يعد 

والطوفان الخليقة  قصتي  على  منهما  كال  تحتوي  بابلية،  نصوص  على  وهي    ،اآلثار 

نصوص ترجع إلى زمن يسبق عودة اليهود إلى فلسطين، وقد قام نقاد الكتاب المقدس  

بإدالء تهمة استيالء اليهود على هذه النصوص فترة أسرهم في بابل، وهذه النصوص  

تقوم عليها اإلصحاحات العشر األولى من سفر التكوين، وغيرها من النصوص البابلية 

ا من قصص العهد القديم، إضافة إلى ترانيم التوبة تروي قصة شمشون ودليلة وغيره

ويذكر العقاد بعض األمور عن المأثورات    .3البابلية التي اقتبست في بعض هذه األسفار 

ا :" قصة الخليقة في العقائد اإلسرائيلية األولى  نهالبابلية والفارسية في الفكر اليهودي م

خلص المنتظر موجودة في الديانة الفارسية  تشابه قصة الخليقة في ألواح بابل، وعقيدة الم

وموجودة في الديانة اإلسرائيلية... وكان البابليون يؤمنون بأن اإلنسان تمرد على قسمة  

 
 .2/368ول ديورانت، قصة الحضارة،  - 1
  ، 1، طرؤية )القاهرة: دار ناصف، محنة التوراة على أيدي اليهود،  عصام الدين حفني - 2

 . 75ص (، 2009
 .75المرجع السابق، ص - 3
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الموت، وطمح إلى خلود كخلود األرباب، فبحث عن ثمرة البقاء في السماء وخدعه إله  

 . 1ها ثمرة الفناء"ماكر عن بغيته فناوله بديالً منها ثمرة تشبهها في ظاهرها ولكن 

من أهم المصادر التي اعتمدت عليها أسفار العهد   تشريع حمورابيكذلك ي عد  و

م، وكان محفوراً 1902ق.م، وقد اكتشف عام  1900القديم، الذي يرجع تاريخه إلى نحو  

على صخر أسود، ويعد أقدم تشريع ساٍم معروف حتى اآلن، والقارئ لتشريع حمورابي 

قوانين اليهودية تشابهاً كبيراً، وهذا الشبه لم يأت عرضاً، بل هو تشابه  يجد بينه وبين ال

؛ لذا ال غرابة  2في اللحمة والسدى واللب والجوهر، ال بل أيضاً في األلفاظ والتراكيب 

بأن ينسب العلماء وفي مقدمتهم جريمياس القوانين اإلسرائيلية إلى تشريع حمورابي، وقد  

المشابهة الذي انحدر إلى الفكر اإلسرائيلي. وهو يبين أن   تميز تشريع حمورابي بقانون

هناك عالقة بين الجريمة والعقوبة، فالعقوبة ال بد أن تكون مناسبة للجريمة، وأن تكون  

مثلها بقدر اإلمكان، فالعضو الذي يقوم بالجريمة من جسم اإلنسان هو الذي يعاقب، مثالً  

ه في العملية الجراحية فتسببت بوفاة المريض  اليد إذا سرقت تقطع، والطبيب إذا زلت يد

كثير في تشريع حمورابي، الهذه النماذج وغيرها  مثل  أو فقأت عينه تقطع يد الطبيب،  

والقارئ لنصوص العهد القديم يجدها واضحة باختالف يسير؛ مما يوضح بجالء أهمية 

 . 3تشريع حمورابي واتخاذه كمصدر مهماً من مصادر العهد القديم

 سألة الثانية : مصادر روايات العهد القديم  الم

القديم؛ نسبة للزمان الذي كتبت فيه، وحسب   تعددت مصادر روايات العهد 

كل   معينة  ألفاظ  استخدام  الرواة  على  حكم  الذي  والسياسي،  التاريخي  والمسرح  البيئة 

 : 4حسب اعتقاده، وأما مصادر الروايات التي يؤمن بها اليهود فهي كاآلتي

 
 .117، ص(1968 ، 2ط دار الهالل،   :القاهرة)العقاد، عباس محمود، هللا،  - 1
 . 3/34مهران، بنو إسرائيل، انظر  - 2
) جمعة، النظم االجتماعية والسياسية عند قدماء العرب واألمم السابقة،  انظر محمد محمود - 3

 وما بعدها. 186، ص(1998 د.ط،  مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة: 
د.ط،   معهد البحوث والدراسات العربية،  ) القاهرة: ظاظا، الفكر الديني اليهودي،  حسن - 4

، وانظر البار، المدخل  31-30. وانظر غنيمي، التوراة واألناجيل، ص30-29ص (، 1971

 . 45-44.وانظر القمني، إسرائيل، التوراة، ص135-134لدراسة التوراة والعهد القديم، ص
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اسم    مصدر -1 القديم، وهو    يهوهيحمل  الوطني  العبريين  علما على رب 

يرجع إلى القرن التاسع قبل الميالد، ورواته كانوا من الجنوب، مما كان 

 أورشليم. يسمى مملكة يهوذا، التي عاصمتها القدس 

مصدر يحمل اسم إلوهيم علماً على هللا باسمه المنتشر في أسباط إسرائيل  -2

ه المدرسة من الرواة المتمسكين باسم إلوهيم في  العشرة في الشمال، وهذ

 مملكة إسرائيل الشمالية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميالد.

مصدر تثنية الشريعة، وهو في جوهره تشريعي بحت، صادر عن وسط   -3

التوجيه  إلى  يهدف  ما  بقدر  الشعبي،  القصص  إلى  باالً  يلقي  ال  مثقف 

نين. والتثنية كتبت ألول مرة في  والتعليم والتطوير عن طريق سن القوا

القرن السابع قبل الميالد، ثم اعتبرت جزءاً من توراة موسى وذلك عام 

 ق.م. 621

واألصل الرابع حواشي الكهنة، ويرجع إلى القرن الخامس ق.م، وهذه   -4

الحواشي أضيفت إلى نص التوراة في عهد عزرا ونحميا، أي بعد العودة 

وصل فيها الكهنة أو األحبار إلى قمة قوتهم، من السبي البابلي، وهي فترة  

 وكامل سيطرتهم على مقدرات اليهود.

ويتضح من اختالف الروايات ومصادر التوراة وتباين السنوات التي خطت  

فيها هذه المخطوطات وجود التحريف والتبديل وعدم صدور التوراة من رب األرباب.  

ال ثبوت  عدم  الباحثة  ستبين  القادم  المطلب  بها  وفي  كتبت  التي  اللغة  بأنها  العبرية  لغة 

 التوراة.

 المسألة الثالثة : عدم اعتماد اللغة التي كتبت بها التوراة 

نشأت اللغة العبرية تقريباً في القرن الثالث عشر قبل الميالد إلى أواخر القرن  

كانت العبرية  ،في القرن السادس الميالدي العبرية أطلق عليها اسم و الرابع قبل الميالد،

هي اللغة الحية التي يتكلم بها بنو إسرائيل، وفي المرحلة السابقة لنفي بابل كانت اللغة  

خالصة من الشوائب فصيحة نقية ؛ إال أنها بدأت تتأثر باللغة اآلرامية التي نفذت إليها  
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بالعبر آنذاك  العبرية  سميت  وقد  البابلي،  للنفي  الالحقة  وهي  األخيرة،  المرحلة  ية في 

  .1القديمة أو عبرية العهد القديم

التخاطب  لغة  أما في العصر الثاني فقد بدأت اللغة العبرية باإلنقراض حتى من  

مجاالت    عند في  العبرية  استخدام  واقتصر  اآلرامية،  اللغة  محلها  وحل  إسرائيل،  بني 

في هذا   الكتابة وشؤون الدين، وكان هذا في أواخر القرن الرابع ق.م، وتمتاز العبرية

العصر بشدة تأثرها باللغة اآلرامية وبعض اللغات الهندية األوروبية، التي احتك اليهود 

  قد كتبت و  .2بأهلها احتكاكاً سياسياً أو ثقافياً وخاصة اللغات اليونانية والالتينية والفارسية 

يسيرة  بلغة واحدة وهي العبرية، ويستثنى فيها بعض األجزاء ال  عهد القديمجميع أسفار ال

  ، وقد .3التي ألفت باللغة اآلرامية مثل سفري عزرا ودانيال وفقرة واحدة من سفر إرمياء

أيد علماء اللغات القول بأن الكتابة العبرية لم تكن مستخدمة قبل عصر عزرا الذي أعاد 

كتابة التوراة فقالوا:" أن الخط العبري المستعمل عند اليهود في عصرنا الحاضر كان 

تعماله من عصر عزرا الكاتب، أي من عهد رجوع سبي بابل، ويطلقون على  ابتداء اس

هذا الخط اسم اآلشوري أو الخط المربع، أما الخط العبري القديم فإنه كان على خالف  

 .4هذا

ولو فرضنا وجود التوراة الحقيقية والتي ثبت أنها لم تنزل من عند هللا تعالى  

ترجمتها بلغة أخرى، وكانت أفكار عزرا مطابقة ألفكار التوراة  باللغة العبرية، وقد تمت  

!  ً وهل الترجمة أو التفسير يؤخذان مأخذ الكالم   ؟فهل هذا الكتاب الجديد يعد كتاباً مقدسا

الموحى إلى األنبياء عليهم السالم ؟ وأي كالم بشري مهما كانت بالغته يعادل كالم الرب  

   جل وعال !

 اإلسالم من التوراة المطلب الثالث: موقف 

 
 . 11-10وافي، األسفار المقدسة، ص انظر - 1
 .11-10، صانظر المرجع السابق  - 2
 .22-21المرجع السابق، ص - 3
  القاهرة، دار التأليف والنشر للكنيسة األسقفية، )لكنز في قواعد اللغة العبرية، ابدر،  محمد  - 4

 .58ص (، 1926 د.ط، 
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إن القرآن الكريم خاتم التنزيل، ورد فيه أخبار األولين واآلخرين، كتاب ينطق  

إليك  وأنزلنا  تعالى:"  قال  فقد  السابقة  الديانات  جميع  على  ومهمين  حاكم  جاء  بالحق، 

 المائدة:الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه فاحكم بينهم ...."  

48. 

نؤمن نحن المسلمون أن التوراة كتاب أنزله هللا تعالى على نبيه موسى عليه 

السالم؛ ليخرج قومه من الظلمات إلى النور، فقد قال تعالى :" وكتبنا له في األلواح من  

األعراف:   من 145كل شيء"  منزلة  بألواح  مكتوبة  السماء  من  التوراة  أنزلت  وقد   ،

، وبدأ رسالة موسى عليه السالم في جبل الطور المقدس،  1رض السماء وليست من األ

، ومن أركان  164وقد كلمه هللا تكليما، فقد قال تعالى :" وكلم هللا موسى تكليما" النساء:  

لما تعرضت   أنزلت عليهم، ولكن  التي  السالم وكتبهم  بالرسل عليهم  نؤمن  أن  اإليمان 

حتراق، وغير ذلك مما سبق ذكره أصبح كتبهم للتحريف بسبب الضياع، والتشتت، واال

 ال بد من عدم اعتبار التوراة الحالية مقدسة أو منزلة من عند هللا تعالى. 

وقد أثبت القرآن الكريم تحريف أهل الكتاب لكتبهم المقدسة بخمسة طرق ورد  

 :2ذكرها في الكتاب الحكيم وتقسم كما يلي

هل الكتاب لم تلبسون الحق  يا أ{لبس الحق بالباطل. فقد قال تعالى: - 1 

واللبس يأتي بمعنى الخلط، فال   .71. آل عمران: }بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

   .3يصح خلط اليهودية والنصرانية باإلسالم، كي ال يختلط أحدها باآلخر 

 
، وانظر أحمد الزهراني، تأمالت قرآنية: 48الخالدي، حديث القرآن عن التوراة، ص انظر - 1

، ربيع اآلخر 1معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية العدد من نبأ موسى وفرعون، مجلة 

 . 61، ص)1427)
انظر كشف القرآن الكريم النحرافات أهل الكتاب وإبطالها، رسالة ماجستير، موسى محمود  - 2

،  2003نابلس،  –طه سعيد، إشراف محمد حافظ الشريدة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 

 57ص
المدينة  )آل مهدي الدوسري، التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية،  ديانظر فالح بن مه - 3

ابن  ، وانظر بكر بن عبد هللا216/ 1، جي(ه1413 ،3طمطابع الجامعة اإلسالمية،  :المنورة

  دار العاصمة، ) الرياض: غيهب، اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان، 

 . 4ص (، هي1417، 1ط
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تعالى:  - 2 قال  الحق.  وأنتم {كتمان  الحق  وتكتموا  بالباطل  الحق  تلبسوا  وال 

 .42البقرة:  }تعلمون

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيَرا {إخفاء الحق. قال تعالى : - 3    

. فس ر الرازي إخفاء أهل  15المائدة:  }مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير

الكتاب لبعض األمور المعروفة لدى نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم فقد أخفوا صفاته  

لتوراة، وأخفوا حكم الرجم وهو واضح عندهم كما هو في القرآن التي وردت في ا

الكريم، فأخبرهم الرسول الكريم بما كانوا يخفون، وهذه األمور ال يمكن أن يطلع عليها  

 .1إال نبي مرسل، مما استدعى عدم إخفائهم لألمور كي ال يفتضحوا 

الحرف  تحريف الكلم عن مواضعه. والتحريف هو :"الميل بالشيء إلى  - 4

، بمعنى أن اليهود مالوا عن المعنى الصحيح الصريح إلى 2وهو جانب الشيء وحافته" 

التأويل الباطل، فمن حاد عن الطريق وأخطأ الصواب وأساء الفهم أو ضل، فهذا المراد  

فبما نقضهم   {قال تعالى:، 3من تحريف اليهود للتوراة وتحويله إلى تأويالت باطلة 

، أما عن  13المائدة:  }ا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعهميثاقهم لعناهم وجعلن 

تحريف الكلم فقد كان في الحرف والكلمة، والفقرة والنص، واللفظ والمعنى، فلم  

يتورعوا بالزيادة أو بالنقصان، حتى أن دائرة المعارف األمريكية بينت أنه لم يصلها 

بل كانت النسر متناقلة إليهم من أجيال أي نسخة أصلية من كاتب العهد القديم أو الجديد 

  متعددة من الكتبة والنساخ.

لي  اللسان به، بمعنى تحريف النص وتأويله   - 5  
بحيث يلتبس على    4

وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه {. قال تعالى :5السامع المعنى

 
 1420، 3ط  بيروت: دار إحياء التراث العربي، )الرازي، مفاتيح الغيب،  محمد بن عمر  - 1

 .11/327ج (، هي
 تونس : الدار التونسية، )ير ، ابن عاشور، التحرير والتنو  محمد الطاهر بن محمد التونسي - 2

 .5/75ج (، 1984 د.ط، 
 . 5/75ج انظر ابن عاشور، التحرير والتنوير، - 3
  بيروت: دار إحياء التراث العربي، )النووي، صحيح مسلم بشرح النووي،  يحيى بن شرف - 4

 . 7/164ج (، 1392، 2ط
ح: محمد  ، تهداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  - 5

 .312ص(، 1996، 1ط  دار الشامية،  -دار القلم السعودية:  -، ) جدةأحمد الحاج
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وما هو من عند هللا  من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند هللا  

 . 78. آل عمران: }ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون

القرآن   فإن صدقها  الكتب،  هذه  روايات  أحد  رواية  حكم  أما عن 

الكريم فهي مقبولة يقينًا، وإن كذبها فهي مردودة بالتأكيد، وإن سكت القرآن 

،  1 نكذب الكريم عن تصديقها وتكذيبها سكتنا نحن أيًضا عنها فال نصدق وال 

َراةَ   تَاب  يقرؤون الت و  ل  ال ك  فقد جاء عن أبي ه َري َرةَ رضي هللا عنه قال كان أَه 

اَلم  فقال رسول َّللا   صلى هللا عليه  س  ل  اإل   َه  ب ال عََرب ي ة  أل  ونََها  ر  َوي فَس   ب َران ي ة   ب ال ع 

تَاب  وال ت َكذ    َل ال ك  ق وا أَه  َل إ لَي نَا... وسلم:" اَل ت َصد   ب وه م  َوق ول وا  آَمن ا ب اّلِل   وما أ ن ز 

َيةَ".  فإن التوراة ما نزلت إال للغاية نفسها التي نزل ألجلها القرآن الكريم،   2اآل 

فما التوراة األصلية إال هدى ونور للعالمين، ولكن لما حاد أهل الكتاب عن 

بتأ محتواها  وحرفوا  بها،  يعملوا  ولم  لتحريفهم التوراة  الكريم  القرآن  كيد 

وتبديلهم، أصبح ال يمكن اعتماد أي شيء من محتواها إال بتأييد من القرآن 

 الكريم أو من الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم.

 الخاتمة 

 أجمع اليهود على اإليمان باألسفار الخمسة األولى من العهد القديم.  -1

 بين تأليف كل سفر وسفر. تارير التوراة يبين بعد وطول المسافة  -2

تأليف الكاهن حلقيا وليس  -3 اليهود أن سفر حلقيا ما هو إال  أثبت علماء 

 تنزيل من وحي إلهي.

رغم إيمان اليهود بسفر عزرا إال أنه اندثر وضاع، وقد وضحت الباحثة   -4

 عدم صحة نسبته لوحي إلهي. 

نزيل  تعدد مصادر التوراة يبين بوضوح اقتباسها من أفواه الناس وليس ت  -5

 من هللا.

 
 .  401ص ، عبد الوهاب، مناظرة بين اإلسالم والنصرانية وغازي وأحمد انظر  - 1
بيروت:  )مامة، البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغا، الي - 2

َل (1987، 3ط دار ابن كثير،  ، كتاب التفسير "الرحمن الرحيم"، بَاب:" ق ول وا آَمن ا ب اّلِل   وما أ ن ز 

 . 4/112، ج4215إ لَي نَا"، رقم الحديث: 
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تأثر   -6 ويبين  واحد،  بعصر  كتابتها  عدم  يوضح  الروايات  مصادر  تعدد 

 الكاتب بمصطلحات عصره. 

عدم ضبط ومعرفة اللغة التي كتبت أو أنزلت بها التوراة ألول مرة يدل   -7

إال   ما هي  السامرية  أو  اليونانية  أو  بالعبرية  المكتوبة  التوراة  أن  على 

 تعد الترجمة بأي حال كتاباً مقدساً.ترجمة عن اللغة األصلية، وال 

وجود الكثير من التناقضات في مرويات األسفار يوحي بالضرورة عدم   -8

واالقتباسات   األفكار  من  مجموعة  هي  بل  لها  واحد  شخص  كتابة 

 الواضحة في أسفار التوراة. 

ونظرتهم إلى هللا   ،نظرة اليهود إلى باقي الشعوب بأنهم أقل من اليهودإن   -9

ص بإسرائيل يوضح عدم تنزيل الوحي اإللهي بهذه التعاليم؛ أنه إله خا

فاهلل تعالى خالق كل شيء ال يمكن أن يميز أحد عن اآلخر أو أن يكون  

 إله لقوم دون قوم. 

 

 التوصيات: 

 توصي الباحثة طلبة العلم باستكمال ما نقص من عملها.  -1

عن   -2 البحث  واستمرار  الحق،  بالدين  بالتمسك  الباحثة  توصي 

  ؛ ليفوزوا بالجنةالبراهين التي تثبت لجميع الناس صحة اإلسالم؛  

 وذلك عن طريق إيصال العقيدة الصحيحة الراسخة في القلوب. 
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 المصادر والمراجع 

 

 القرآن الكريم

 السنة النبوية المشرفة 

 

قرآنية: من نبأ موسى وفرعون، مجلة معهد اإلمام الشاطبي  أحمد الزهراني، تأمالت 

 . )1427، ربيع اآلخر )1للدراسات القرآنية العدد 

بيروت:  )للرافعي، أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 

 . (د.ط، د.ن، المكتبة العلمية

: مكتبة الكليات مصر  )أحمد حجازي السقا، نقد التوراة أسفار موسى الخمسة،  

 (. 1976 ، د.ط،األزهرية

 (.1978 ، 5، طمكتبة النهضة المصرية : القاهرة) أحمد شلبي، مقارنة أديان،

محمد المصري، )بيروت:   - ح: عدنان درويش ت أيوب بن موسى الكفوي، الكليات، 

 . (د.ط، د.ن، مؤسسة الرسالة

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق مصطفى البغا، اليمامة، 

 (.1987، 3بيروت: دار ابن كثير، ط)

بكر بن عبد هللا ابن غيهب، اإلبطال لنظرية الخلط بين دين اإلسالم وغيره من األديان،  

 (.هي1417، 1دار العاصمة، ط: )الرياض

د.ط،   معهد البحوث والدراسات العربية، ) القاهرة:  حسن ظاظا، الفكر الديني اليهودي،

1971.) 

حمدي عبد العال، الملة والنحلة في اليهودية المسيحية اإلسالم، )الكويت: دار القلم، 

 .(1989، 1ط

:  )بيروت، وموقف اإلسالم منها  خالد الصالح، العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى

 دار العلوم العربية، د.ط، د.ن(. 

الد رحال محمد الصالح، العقائد المشتركة بين اليهود والنصارى وموقف اإلسالم  خ

 . منها، بيروت: دار العلوم العربية، )د.ط(، )د.ن(

بيروت : المكتبة  )دروزة، محمد عزة، تارير بني إسرائيل من أسفارهم، 

 (. 1969د.ط، العصرية،



تشرين األول    2022  )  ( املؤمتر الدويل الثاين للدراسات اإلسالمية واإلنسانية  4-5

722 

 

الهندي، إظهار الحق، تحقيق عمر  رحمة هللا بن خليل الرحمن العثماني الكيرانوي 

 الدسوقي، مراجعة عبد هللا األنصاري، )بيروت: دار الجيل، د.ط، د.ن(.

 :http .219سامي سعيد األحمد، نقد العهد القديم، كلية اآلداب، جامعة بغداد، ص

//www.almaktabeh.com  

د.ط،    اإلسكندرية، مطبعة رمسيس،)سامي، عبد الرحمن، الصهيونية والماسونية،  

 د.ن(.

القاهرة : دار  )سعد الدين السيد صالح، العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية، 

  (.1990، 2الصفا، ط

 .(1988، 2ط  سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، )دمشق: دار الفكر،

سعود بن عبد العزيز الخلف، دراسات في األديان اليهودية والنصرانية، )الرياض:  

 . (2004، 4لف، طمكتبة أضواء الس

 (.1998،  ، د.طدار قباء مصر: )سيد القمني، إسرائيل،التوراة،التارير،التضليل، 

دار   :القاهرة)غنيمي، التوراة واألناجيل بين التناقض واألساطير،  السيد سالمة

 (.2000 ،1، طاألحمدي

ح: محمود  ت  واإلنجيل،تخجيل من حرف التوراة  ، صالح بن الحسين أبو البقاء الهاشمي

 .(1998، 1الرياض: مكتبة العبيكان، ط)قدح، 

،  1صالح عبد الفتاح الخالدي، حديث القرآن عن التوراة، )األردن: دار العلوم، ط

2004). 

 (. 1999، 1مركز الحضارة العربية، ط )مصر: عبد الغني، أساطير التوراة،  عاطف

 ،1، طرؤية )القاهرة: دار عصام الدين حفني ناصف، محنة التوراة على أيدي اليهود، 

2009.) 

 (. 1968 ،2ط دار الهالل، : القاهرة)العقاد، عباس محمود، هللا، 

المدينة )الدوسري، التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية،  فالح بن مهدي آل مهدي

 ي(.ه1413 ،3اإلسالمية، طمطابع الجامعة  :المنورة

 .(1991د.ط،دار الكتاب المقدس، )مصر: الكتاب المقدس،ترجمة فاندايك والبستاني، 

كشف القرآن الكريم النحرافات أهل الكتاب وإبطالها، رسالة ماجستير، موسى محمود  

نابلس،  –طه سعيد، إشراف محمد حافظ الشريدة، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين 

2003 . 
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 (.2008، 1) األردن: دار المسيرة، طمحمد الخطيب، مقارنة األديان، 

تونس : الدار  )محمد الطاهر بن محمد التونسي ابن عاشور، التحرير والتنوير ، 

 (. 1984 د.ط، التونسية،

القاهرة، دار التأليف والنشر للكنيسة )لكنز في قواعد اللغة العبرية، امحمد بدر، 

 (. 1926 د.ط، األسقفية،

ح:  ، ت هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ،محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية

 (.1996، 1ط  دار الشامية، -دار القلمالسعودية:  - ، ) جدةمحمد أحمد الحاج

تح. محمد عوض مرعب،  تهذيب اللغة،محمد بن أحمد بن الهروي األزهري، 

 .م(2001، 1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

، 3بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط)محمد بن عمر الرازي، مفاتيح الغيب، 

 (.هي 1420

د الحسيني الزبيدي،  د بن محم  تح. مجموعة من المحققين،)الكويت:   تاج العروس،محم 

 ( د.ط، د.ن ، دار الهداية

 .(، د.ن1ط  ،ابن منظور، لسان العرب. )بيروت: دار صادرمحمد بن مكرم 

محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط. تح. مكتب تحقيق التراث في  

مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، )بيروت، مؤسسة الرسالة للنشر،  

 .م(2005، 8ط

عبد الوهاب، مناظرة بين اإلسالم  محمد جميل غازي وإبراهيم خليل أحمد وأحمد

والنصرانية لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين اإلسالمية  

الرياض: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  )والنصرانية، 

 .(1992، 2واإلرشاد، ط

 (.2008 ،1ط  دار السحاب، :القاهرة)محمد شلبي شتيوي، من قضايا التوراة، 

 (1990، 2بيروت : دار الجيل، ط)محمد عبد هللا الشرقاوي، مقارنة أديان، 

دمشق : دار  )محمد عزت الطهطاوي، الميزان في مقارنة األديان حقائق ووثائق،  

 (.1993  ،1ط القلم، بيروت : الدار الشامية،

دمشق : دار القلم، بيروت :  )محمد علي البار، المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم ، 

 (. 1990، 1ط، الدار الشامية
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)  محمد محمود جمعة، النظم االجتماعية والسياسية عند قدماء العرب واألمم السابقة، 

 (.1998  د.ط، مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة: 

 (.1999 د.ط، اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية،) مهران، بيومي،  بنو إسرائيل،

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب  

المعاصرة، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني،  )الرياض: دار  

 .هي(1420، 4الندوة العالمية، ط

نهضة مصر للنشر،   :مصر )ي األديان السابقة لشسالم، وافي، علي، األسفار المقدسة ف

 (.1996د.ط، 

اإلدارة الثقافية في جامعة  )مصر: ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، 

 د.ط، د.ن(. الدول العربية، 

بيروت: دار إحياء التراث  )يحيى بن شرف النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، 

  (.1392، 2العربي، ط
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 البيان اخلتامي للمؤمتر 
على نبينا   والسالمُ   والصالةُ  الصالحات، الحمد هلل الذي بنعمته تتمُّ 

 وسلم وبعد:   هِ وصحبِ   هِ لِ أوعلى  محمدٍ 

جاجان  جامعةِ من  برعاية   إبراهيم  العلومِ   - آغري  اإلسالمية،    كلية 

المتمثل    -العراق-شترك مع رئاسة ديوان الوقف السنيالم  وبالتعاونِ 

  جرى تنظيم المؤتمر الدوليّ ، -الجامعة -()رحمه هللابكلية اإلمام األعظم 

بي) الدراسات اإلسالمية واإلنسانية (، عبر    الثاني المشترك الموسومِ 

بتاريخ )الزوم(  اإلنترنيت  وتقنية  )التاسع  ربيع    عاشر ال،  شهر  من 

الهجرة النبوية    ئة وألف منمِ   ة وأربعين وأربع أربععام  من  ،  ولاأل

من  تشرين األول )أكتوبر(  ( الموافق للرابع والخامس شهِر المباركة

من    نتهاءاال  تمه   إذ م،  2022( وعشرين وألفين من الميالد   عام )اثنين

، ونود أن نشكر األخوة واألخوات  جلسات المؤتمر بنجاح والحمد هلل

واإلداريين  جميع ا   األكاديميين  سيما  من  على  رام  الكن  و الباحث وال 

المؤتمر  دعمهم  هذا  فعاليات  في  التوفيق    رجو ون  ، ومساهمتهم  لهم 

 .  والسداد 

واألكاديميين واألساتذة  ي مؤتمرنا هذا كثير من الباحثين  شارك ف  وقد 

من مختلف المؤسسات العلمية واألكاديمية من بلدان العالم اإلسالمي،  

العلوم    إذ  مجاالت  مختلف  في  العلمية  األبحاث  من  العديد  قدموا 

ره" ، و"  " دراسات القرآن الكريم وتفسي  وهياإلنسانية واإلسالمية  

" ودراسات   وأصوله  ، " ودراسات الفقه ودراسات الحديث وعلومه" 

واألدب وغيرها    ، ودراسات فكريالفلسفة  ، التصوف وعلم األخالق

رك في مؤتمرنا باحثون وأكاديميون من  ، كما شا من العلوم األخرى

مارات العربية المتحدة،  ، واإلمانتركيا، والعراق ومصر، وسلطنة عُ 

ونيجيريا  ،والسودان واليمن،  والجزائر،  عدد  إذ  ،  واألردن،  بلغ 

)ثمانٍ  المقدمة  بحثيةي وأربع  األوراق  ورقة  علنا     ، ن(    في نوقشت 

المؤتمر العلميجلسات  األوراق  هذه  خالل  ومن  والمشاركات  ،  ة 

 ة : تيالدولية القيّمة توصل المؤتمرون إلى االستنتاجات اآل
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على   المبينة  اإلنسانية  العلوم  بين  التوافق  حتمية  على  التأكيد  أوال: 

اإلسالمية؛  ةالفطر العلوم  وبين  من مصدر    السليمة  ينطلقان  ألنهما 

  رضا هللا   واحدة وهيهو كتاب هللا تعالى، ويلتقيان في غاية    ،واحد 

 سبحانه وتعالى. 

نه أخر الكتب  أل وتفسيره،    ،بكتاب هللا تعالى  لعنايةالتأكيد على ا  ثانيا :

البشر   عجز  التي  من  اإل عن  جميع ا  السماوية  فيه  لما  بمثله  تيان 

التي وردت في كثير من    ةمسائل العلمي ال المفردات العظيمة السيما  

 آياته. 

وفق قواعد الشريعة  ثالثا : ضرورة تطوير الدراسات اإلسالمية على  

وذلك   المتسارعة،  اإلنسانية  الحياتية  التطورات  لتواكب  وأصولها 

والمراكز التعليمية على ربط مختلف العلوم    المؤسسات الدينية   حثِّ ب

لنا نبينا محمد صلى هللا عليه    قدمهالمعاصرة باإلرث العظيم الذي  

 وسلم وأصحابه والعلماء العاملون من بعدهم. 

بتعليم السنة النبوية الصحيحة كونها شارحة    عناية يد على الرابعا : التأك

  دراسة كتب الحديث ودراسة   عبر لكتاب هللا سبحانه وتعالى وذلك  

األسانيد وغيرها من أجل حماية الحديث النبوي من الخلط واالفتراء  

 والبدع. والزيادة  

المراكز إقامة  شبكة    خامسا :  على  والسيما  المتخصصة  العلمية 

الكريم والسنة المطهرة مستفيدة من التقنية  عن القرآن    اإلنترنيت للذب 

لمسلمين  ، التي من شأنها توعية احديثة، للتأكيد على عصمة الوحيينال

 العصرية. من التلوث الفكري والشبهات   بأمور دينهم وحفظ عقولهم

اإلنس طاقات  استثمار  ضرورة  المعرفية  سادسا :  والسلوكية  ان 

الذي هو    ،، ألنها ضرورة إسالمية في بناء ذات اإلنسانوالمهارية

 سبب تقدم األمم والحضارات.

بالتقنية اإللكترونية    عنايةجب الفتسابعا : أما من الناحية االقتصادية  

للتسوق    ة آمن  ا جعلهببسوق التجارة اإللكترونية و  كذلكها، ووتطويرِ 

من  ودع   اإلنترنيت،عبر   النوع  هذا  لدراسة  المسلمين  العلماء  وة 

 منها. الل والحرام التجارة وبيان الح
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مؤتمر إلى التمسك بمنهج الوسطية واالعتدال الذي يمثله  ال  يدعوثامنا :  

النبويّ  والحثّ   المنهج  والتابعين،  الصحابة  محاربة    ومنهج  على 

حوارات    عبر إقامةومعالجته  اإللحاد الذي انتشر في اآلونة األخيرة،  

األفكارظومنا هذه  لفضح  علنية  علمية  من    ،رات  المجتمع  وتوعية 

 مخاطرها. 

على    تاسعا :   والعراقي  التركي  للمؤتمر  المنظمان  الجانبان  أكد 

كال   في  المشتركة  المؤتمرات  هذه  مثل  بعقد  االستمرار  ضرورة 

في  كلية العلوم اإلسالمية  ب والعراق( المتمثلة  تركيا) الشقيقين  البلدين  

  هللا( )رحمه  جامعة آغري إبراهيم جاجان تركيا، وكلية اإلمام األعظم  

   العراق. ديوان الوقف السني في الجامعة 

  يحمل كتاب مخصص    في طبع وقائع هذا المؤتمر وجلساته    : عاشرا  

ونشره الكترونيا وورقيا  في أقرب وقت إن    ،(ISBN)   ادولي    اترميز  

 هللا. شاء 

الباحثين من   لكل  والعافية  والصحة  الموفقية  تعالى  نسأل هللا  ختاما  

جميع   ونشكر  األخرى،  المؤسسات  من  والمشاركين  األكاديميين 

اللجان   ضمن  العاملين  من  وتركيا  العراق  في  واألخوات  األخوة 

السكرتارية ... والحمد هلل  اإلعالمية  و  العلمية والتنظيمية والتنسيقية

 ين. العالمرب 

 اللجنة المنظمة للمؤتمر 


