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قواعد الن�صر يف املجلة
يف  ال�شليمة  واملنهجية  االأ�شالة  فيها  تتوفر  التي  والدرا�شات  البحوث  املجلة  تن�شر   )1(

جماالت املعرفة املختلفة.
اأن يخدم البحث ق�شايا التاأ�شيل العلمي وفقًا للمنهجية االإ�شالمية .  )2(

تن�شر املجلة البحوث والدرا�شات التي مل ي�شبق ن�شرها.  )3(
اأو  دكتوراه  ر�شالة  من  جزءًا  املقدمة  الدرا�شات  اأو  البحوث  من  اأي  يكون  اأاّل  يجب   )4(

ماج�شتري.
اإجراءات الن�شر :

برنامج  على  مطبوعة  الدرا�شة  اأو  البحث  من  ن�شخة  اأمكن  كلما  الباحث  يقّدم   ]1[
.)Word(

يكتب البحث اأو الدرا�شة باللغة العربية با�شتخدام خط )Simplified Arabic(، بنط   ]2[
)16( وبهوام�ض 2�شم علوي و�شفلي واأي�شر، و3�شم اأمين.

ال يزيد عدد �شفحات البحث اأو الدرا�شة عن )45( �شفحة وال تقل عن )25( �شفحة مبا   ]3[
يف ذلك االأ�شكال واملراجع واملالحق .

يقّدم الباحث ملخ�شًا لبحثه، على اأن ال يزيد امللخ�ض عن )200( كلمة.  ]4[
يتم توثيق واإثبات املراجع وفقًا للمهنج العلمي.  ]5[

اأو الدرا�شة  اإىل رئي�ض حترير املجلة وله حق الفح�ض االأويل للبحث  تر�شل البحوث   ]6[
وتقرير �شالحيته للتحكيم اأو ا�شتبعاده.

اأو  تخ�شع البحوث والدرا�شات املقّدمة للن�شر للتحكيم العلمي وُيبّلغ �شاحب البحث   ]7[
الدرا�شة بنتيجة التحكيم خالل مدة اأق�شاها ثالثة اأ�شهر.

تخ�شع البحوث والدرا�شات املقّدمة للن�شر للتحكيم العلمي من قبل حمكمني اثنني على   ]8[
االأقل من املتخ�ش�شني يختارهما رئي�ض التحرير من قائمة املحكمني التي تعتمدها هيئة 
اإ�شدار املجلة ويجوز لرئي�ض التحرير اختيار حمكم مرجح يف حالة رف�ض البحث اأو 

الدرا�شة من قبل اأحد املحكمني.
ترد  وال  بحتة،  فنية  العتبارات  وترتيبها  والدرا�شات  البحوث  ن�شر  اأولويات  تخ�شع   ]9[

ل�شاحبها.
توؤول حقوق ن�شر البحوث والدرا�شات كاملة للمجلة.  ]10[

مينح كل باحث ثالث ن�شخ من عدد املجلة املن�شور فيها بحثه .  ]11[
{هـ}
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كلمة العدد
احلمد لله رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف خلق الله اأجمعني �شيدنا   
حممد بن عبد الله، معلم الب�شرية وهاديها باإذن ربها اإىل طريق اخلري والفالح يف 

الدارين وعلى اآله و�شحبه اأجمعني- وبعد.

ال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

العدد  هذا  اإخراج  على  واأعان  وفق  الذي  لله  نحمد  الكرمي،  القارئ  اأيها   
اجلديد، من جملة تاأ�شيل العلوم، املميز �شكاًل ومو�شوعًا، والذي يحمل يف ترتيبه 
الرقم اخلام�ض ع�شر من جملة االأعداد التي اأ�شدرها املركز. وال�شك اأن هذا العدد – 
وباإذن الله تعاىل-�شي�شكل اإ�شافة حقيقية حلركة تاأ�شيل العلوم واملعارف يف واقعنا 
املعا�شر يف جانبيها النظري والتطبيقي، و�شيظهر ذلك من خالل جملة املو�شوعات 
التي ا�شتمل عليها هذا العدد، والتي �شكب الباحثون فيها ع�شارة فكرهم وا�شتفرغوا 

فيها غاية جهدهم وخربتهم العملية والعلمية.
ونحمد الله كذلك اأن وفقنا الإختيار هذه املو�شوعات والتي غطت اأغلب حماور   

املجلة، والتي جاءت على النحو االآتي:
العالمة  نظومة  وحتليل  �شرح  عنوان:  يحمل  االأول  املو�شوع  جاء   
الب�شري(  عمرو  اأبي  مذهب  على  الزوائد  بـ)ياءات  املو�شومة  الن�شار 
�شرح وحتليل للباحث الدكتور: �شعيب اإدري�س اإميا مايل، بداأ الباحث درا�شته 
برتجمة موجزة  لالإمام الب�شري، ثم اأعقب ذلك بدرا�شة ياءات الزوائد، واأحكامها 
والفرق بينها وبني ياءات االإ�شافة، واأخريًا تناول الباحث منظومة: )ياءات الزوائد 
على مذهب اأبي عمرو الب�شري( للعالمة الن�شار بال�شرح والتحليل، ويف اخلتام بنينَّ 

ما تو�شلت اإليه الدرا�شة، وتو�شياتها.
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اأما املو�شوع الثاين فقد جاء حتت عنوان: عدل الله - جلَّ وعال - بني   
لف واخللف )ميزان الآخرة اأمنوذجًا(، للدكتور/ حممد علي �شلمان  ال�شَّ
الو�شابي، تناول فيه الباحث ق�شية عقدية تعد من اأهم الق�شايا العقدية عند ال�شلف 
ال�شالح اأال وهي ق�شية عدل الله - تعاىل - والتي تعد اإحدى �شفاته - �شبحانه - 
الثابتة له يف الكتاب وال�شنة، وقد جعل الباحث ميزان يوم القيامة اأمنوذجًا حيًا على 
عدل الله - �شبحانه وتعاىل - مع بيان عقيدة ال�شلف واخللف يف ميزان االآخرة، 

وفقًا للن�شو�ض ال�شرعية. 
فة  ْلِقيني يف َتعقُّباِته على حتحُ منهج البحُ وجاء املو�شوع الثالث بعنوان:    
الأ�شراف لالأ�شتاذ الدكتور املتميز يف احلديث وعلومه: نافذ ح�شني حّماد، 
باته املُهّمة، التي انفرد  ح الَبحث منهَج الُبلقيني يف ا�شتدراكاته املَُتنوعة، وَتعقُّ ُيَو�شّ
االأحاديث  ها مبتون  َبع�شُ َيتعلنَُّق  للمّزي،  االأ�شراف  فة  حُتْ كتاِب  على  باأكرثها، وذلك 

واة. واألفاظها، واأخرى باالأ�شانيد والرُّ
النبوية  ال�شنة  يف  اجلودة  مفهوم  بعنوان:  جاء  الرابع  واملو�شوع   
)وتطبيقاتها يف العبادات واملعامالت والأخالق( للدكتور: حاج حمد تاج 
ال�شر حاج حمد حممد، هدف الباحث من خالل درا�شته للتاأ�شيل مل�شطلح اجلودة 
امل�شطلح  هذا  اأن  على  ،والتاأكيد  ال�شريفة  النبوية  ال�شنة  خالل  من   ، االإ�شالم  يف 
ال�شلوك  وعلماء  والفقهاء  واملحدثني  املف�شرين  عند  االإ�شالمي  الفكر  يف  م�شتخدم 
وال�شداد  واالإح�شان  كاالإتقان  �شرعية  مل�شطلحات  مرادف  واأنه  النبوة،  ع�شر  منذ 

وغريها.
اأما املو�شوع اخلام�ض: التكبري يف القراءة مفهومه و�شفته ومو�شعه   
وحكمه، للدكتور/ حممد اإليا�س حممد اأنور، تناول فيه الباحث اأحكام التكبري 
يف القراءة، وبني واأن القراء اأجمعوا على قبولها  وجتويز العمل بها ، وقد دلنَّ على 
وال�شحابة  و�شلم  عليه  الله  �شلى  النبي  عن  املروية  االآثار  من  العديد  م�شروعيتها 
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ر�شوان الله عليهم، ومتطرقًا اإىل بيان هذه االآثار واالأقوال واحُلْكم عليها واختالف 
البدُء  حيث  من  التكبري  وموا�شع   ، منها  الراجح  وذكر  التكبري  �شيغ  يف  القراء 
والنهايُة ، وبني اأي�شًا مذهب من يرى اأن التكبري يف جميع �شور القراآن ، كما ذكرت  

على التف�شيل �شبعة وجوه جائزة  للتكبري يف حال الو�شل والف�شل.
وجاء املو�شوع ال�شاد�ض بعنوان: عقود الكفالت امل�شرفية املعا�شرة   
)درا�شة فقهية مقارنة خلطاب ال�شمان امل�شريف وعقد العتماد امل�شتندي 
الله، هدفت  للدكتور: كمال الأمني حممد ف�شل  يف امل�شارف الإ�شالمية(، 
امل�شارف  يف  املعا�شرة  وتطبيقاتها  امل�شرفية  الكفالة  عقود  ماهية  ملعرفة  الدرا�شة 
يف  منها  ي�شتفاد  التي  امل�شرفية  للخدمة  والو�شول  العقود  هذه  تاأ�شيل  بغر�ض 
تن�شيط التمويل واال�شتثمار امل�شريف، وكاأحد البدائل ال�شرعية البديلة للربا املحرم، 

واأهمها عقد االعتماد امل�شتندي وعقد خطاب ال�شمان امل�شريف.
اأما املو�شوع ال�شابع فقد حمل عنوان: اجلوانب القت�شادية للعمل يف   
الإ�شالم، للدكتور: علي ح�شني اجليالين ح�شني، تناولت الدرا�شة اجلوانب 
االقت�شادية للعمل يف االإ�شالم حيث ا�شتملت على تعريف العمل واهميته االقت�شادية 
يف االإ�شالم، والتطور التاريخي للعمل يف الع�شور القدمية واحلديثة، ومن ثم تناولت 
النظرة االقت�شادية للعمل يف النظريات الو�شعية ويف النظام االإ�شالمي، وتناولت 

الدرا�شة االأهداف والغايات االقت�شادية للعمل يف االإ�شالم.
واجلهادي  الديني  الرباط  دور  بعنوان:  الثامن  املو�شوع  وجاء   
اجلزويل،  اأحمد  حمد  بخيته  للدكتور:  الإ�شالمية  الدولة  يف  والرتبوي 
اأنها جاءت الإي�شاح دور الرباط الديني واجلهادي  اأهمية هذه الدرا�شة يف  وتكمن 
والرتبوي، وهدف الدرا�شة اإىل اإبراز دور االأربطة يف الدولة االإ�شالمية خا�شة يف 
�شدر االإ�شالم من الناحية الرتبوية والدينية واجلهادية، واإىل تو�شيح حياة رواد 

االأربطة واالإقامة فيها والت�شبع بالعلوم الدينية.
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التعليمية  الأركان  فل�شفة  عنوان:  حتت  جاء  فقد  التا�شع  املو�شوع  اأما   
يف بناء �شخ�شية الطفل للدكتور: اإبراهيم ال�شادق �شامل، هدف البحث اإىل 
التعرف على االأركان التعليمية الالزم توفرها يف ريا�ض االأطفال لتكوين �شخ�شية 
متكاملة للطفل لتحقيق النمو ال�شامل، ومتثلت اأهمية البحث بناء ريا�ض حتقق النمو 
الن�شاط بفاعلية، وو�شع  تاأدية  اأدوات وخامات ت�شاعد الطفل على  ال�شامل، وجلب 

معايري لالأركان التعليمية.
وجاء املو�شوع العا�شر بعنوان: نوعية احلياة للمعاقني حركيًا بولية   
الطيب  اأن�س  الدكتور/  الباحثان:  اإعداد  اإ�شالمي(  اخلرطوم)منظور 
اإىل  البحث  هدف  رابح،  يو�شف  حماد  املعز  الدكتور/  و  رابح،  احل�شني 
تطبيقية  درا�شة  اإ�شالمي  منظور  من  حركيًا  للمعاقني  احلياة  نوعية  على  التعرف 
من  حركيًا  للمعاقني  احلياة  لنوعية  العامة  ال�شمة  على  والتعرف  اخلرطوم،  بوالية 
منظور اإ�شالمي بوالية اخلرطوم، والتعرف ما اإذا كان هناك فروق يف نوعية احلياة 

للمعاقني حركيًا من منظور اإ�شالمي بوالية اخلرطوم تعزى ل�شبب االإعاقة.
والله من وراء الق�شد،،،

رئي�س هيئة التحرير
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شرح وحتليل منظومة العالمة النشار املوسومة بـ)ياءات الزوائد على مذهب أبي عمرو البصري(
د. �صعيب اإدري�س اإمي� م�يل)1(

امل�ستخل�ص
بد�أ �لباحث در��شته برتجمة موجزة  لالإمام �لب�شري ،ثم �أعقب ذلك بدر��شة   
�لباحث  تناول  ياء�ت �لإ�شافة،و�أخري�ً   بينها وبني  �لزو�ئد ،و�أحكامها و�لفرق  ياء�ت 
بال�شرح  �لن�شار  للعالمة  �لب�شري(  �أبي عمرو  �لزو�ئد على مذهب  )ياء�ت  منظومة: 

و�لتحليل،ويف �خلتام بنينَّ ما تو�شلت �إليه �لدر��شة ،وتو�شياتها.

مقدمــــة
�حلمد هلل �لذي خ�س من عباده �أقو�ماً جعلهم �أوعية حلفظ كتابه،ووفقهم لفهم   

معانيه ودللته ،و�شرفهم على من �شو�هم من خلقه ،وف�شلهم تف�شياًل. وبعد:
باأف�شل كتاب نزل  �أ�شرف �لعلوم؛ لرتباطها �لوثيق  فاإن علوم �لقر�آن �لكرمي   

على �شّيد�لب�شرية حممد �شلى �هلل عليه و�شّلم،و�أوثق �شافع عرفته �لأمة �لإ�شالمية.   
و�لنظم  و�ملخت�شر،  �ملطول  فمنها  �لكرمي،  �لقر�آن  علوم  مباحث  وتنوعت   
و�لنرث ،وغري ذلك. ومن جملة �ملنظومات �لنفي�شة �لتي كتبت يف علم �لقر�ء�ت ،تلك 
�ألفها �لإمام �لن�شار، �ملو�شومة بـ)ياء�ت �لزو�ئد على مذهب �أبي عمرو  �ملنظومة �لتي 
�لب�شري(. وقد عقدت �لعزم -باإذن �هلل تعاىل- �أن �أ�شرح �ألفاظها بتقريب ما بعد،وبيان 

ما �أ�شكل،فجاءت �لدر��شة ت�شتمل على  مقدمة، وثالثة مباحث على �لنحو �لآتي:
و�أ�شئلة  وم�شكلته،  و�أهميته  و�أهد�فه،  �ملو�شوع،  �ختيار  �أ�شباب  وفيها:  �ملقدمة 

�لبحث،ومنهج �لدر��شة،وحدودها،وم�شطلحاتها، و�لدر��شات �ل�شابقة.
1. �ملبحث �لأول: �لتعريف بالإمام �لب�شري .

2. �ملبحث �لثاين: تعريف ياء�ت �لزو�ئد ،و�أحكامها و�لفرق بينها وبني ياء�ت �لإ�شافة.
3. �ملبحث �لثالث: �شرح �أبيات منظومة )ياء�ت �لزو�ئد على مذهب �أبي عمرو �لب�شري(.

4. �خلامتة وفيها: �أهم �لنتائج و�لتو�شيات.
اأ�ستاذ م�سارك يف القراءات القراآنية بجامعة امللك خالد - اململكة العربية ال�سعودية .  -1
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اأ�سباب اختيار املو�سوع: 
تعد رو�ية �لدوري من �لرو�يات �لتي ��شتوطنت جزء�ً كبري�ً من �ل�شود�ن،و�هتم   
بها �أهله قدمياً، وكتبو� بها م�شاحفهم،وما ز�لت �إىل يومنا هذ� تعد من �لرو�يات �ملنت�شرة 
يف �لبالد؛ فلذ� �أحببت �لإ�شهام يف خدمة هذه �لرو�ية بدر��شة بع�س ما كتب عنها نظماً 

�أو نرث�ً،فوقع �لختيار على هذه �ملنظومة �ملباركة.
اأهداف الدرا�سة: 

م�شكلها،وحّل  �ملنظومة،ببيان  هذه  �ألفاظ  �شرح  �إىل  �لدر��شة  هذه  تهدف   
جمملها، لعلها تكون عوناً ومرجعاً لطالبي هذه �لرو�ية ود�ر�شيها.

اأهمية الدرا�سة: 
تكت�شب �لدر��شة �أهميتها من:  

اأوًل ــ هي در��شة تعنى بالتخ�ش�س �لقر�آين، ويكفي هذ� �أهمية وف�شاًل.
ثانيًا ــ �إن هذه �ملنظومة تناولت جانباً مهماً يف �لرو�ية، و�أ�شاًل من �أ�شولها، ل ي�شتغني 

عنه عامل �أو متعلم.
ـ  تهتم �لدر��شة بخدمة �لن�س �ملنظوم بال�شرح و�لتعليق مبا يقرب �لفهم للقارئ،وكذلك  ثالثًاـ 

�ملنظومة تقدم خدمة جليلة لهذه �لرو�ية ،و�لتي كثري من �لنا�س بحاجة �إليها.
م�سكلة البحث واأ�سئلتها: 

تكمن م�شكلة �لبحث يف طبيعة �لنظم فقد يلجاأ �لناظم �إىل ��شتخد�م �أ�شلوب   
غري م�شهور ،�أو مفردة غريبة؛ مما يحوج �لقارئ �إىل حل هذه �مل�شكالت ،وبيان هذه 

�ملجمالت.
ومن خالل هذه �مل�شكلة تن�شاأ �أ�شئلة �لدر��شة و�لتي �أجملها يف يلي:  

ما �ملنهج �لذي �شلكه �لناظم يف بناء هذه �ملنظومة؟  -1
ما مدى ��شتخد�م �لناظم لالألفاظ �لغريبة؟  -2

ما �لقيمة �لعلمية لهذه �ملنظومة، وما مدى م�شاهمتها يف �لدر�س �لقر�آين؟  -3
ما �لفرق بني �لياء �لز�ئدة و�لياء �مل�شافة؟  -4
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منهج الدرا�سة: 
�شلك �لناظم يف بحثه �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي ؛وذلك بدر��شة جميع جو�نب   

�ملنظومة وحتليلها معنًى ولغة وقر�ءة.
حدود �لدر��شة : من �جلانب �لتطبيقي �لعلمي تطبق هذه �لدر��شة على منظومة   

)ياء�ت �لزو�ئد على مذهب �أبي عمرو �لب�شري(؛وذلك ب�شرحها وحتليلها كاملة .
م�سطلحات الدرا�سة:

ن : حرف �لنون �أعني به ن�س �ملوؤلف �ملنظوم.  
�س: حرف �ل�شني �أعني به �شرحي وتعليقاتي على �ملنظومة.  

الدرا�سات ال�سابقة: 
�لزو�ئد �شمن  ياء�ت  وبيان  �شرح  قدميا وحديثاً حول  كثرية  در��شات  قامت   
تدخل حتت هذ�  �لن�شر  �ل�شاطبية وطيبة  �شروح  �لع�شرة،فجميع  �أو  �ل�شبعة  �لقر�ء�ت 
�لباب؛ ولكن در��شتنا هذه تخت�س بدر��شة منظومة من �ملنظومات يف علم �لقر�ء�ت 
خ�ش�شها موؤلفها لنظم باب من �أبو�ب �لأ�شول، وهو _ باب ياء�ت �لزو�ئد- لقارئ 
من �لقر�ء �ل�شبعة؛ لتقريب فهمه لقارئ �لقر�آن .ومل �أقف على �أحد قام ب�شرحها �أو حل 
�ألفاظها،و�أح�شبها تفيد �أهل �ل�شود�ن فهم مهتمون بهذه �لرو�ية و�لإقر�ء بها وحفظها. 

�ملبحث �لأول
التعريف بالإمام الب�رشي

�ملازين  �حل�شني،  بن  �هلل  عبد  بن  �لعريان  بن  عمار  بن  �لعالء  بن  زبان  هو:   
�لب�شري، �أحد �لقر�ء �ل�شبعة.

�لعلماء  �أكرث  عليه  �لذي  ،و�ل�شحيح  عدة  �أقو�ل  على  ��شمه  يف  و�ختلف   
به)1(،وكذ� �بن  �آنفاً ؛وبه قال �لذهبي يف معرفة �لقر�ء �لكبار و�شونَّ �أثبته  و�لن�شاب ما 
�جلزري يف غايته و�شححه عندما ترجم له)2(.وكذلك �ُخُتِلف يف �شنة مولده، فقال 
�سعيب   , معروف  عواد  ب�سار  بتحقيق:   , الذهبي  عثمان  بن  اأحمد  بن  والأع�سار,ملحمد  الطبقات  على  الكبار  القراء  معرفة   -1

الأرناوؤوط , �سالح مهدي عبا�س,ن�سر : موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت- ط/1 �سنة  1404هـ- 100/1.
غاية النهاية يف طبقات القراء , ملحمد بن حممد بن حممد بن اجلزري ,بتحقيق ال�سيخ جمال الدين حممد �سرف ,وال�سيخ جمدي   -2

فتحي ال�سيد, ن�سر دار ال�سحابة للرتاث بطنطا ,ط/1 �سنة 2009م ,443-442/1.
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بع�شهم: �إنه ولد �شنة ثمان و�شتني ،وقيل �شنة �شبعني ،ومل يذكر �لذهبي غري هذين، 
وز�د �بن �جلزري قول بع�شهم �إنّه ولد �شنة خم�س وخم�شني، وقال بع�شهم �إن ولدته 

كانت �شنة خم�س وخم�شني للهجرة)1(.
و�أما �شيوخه فلم يكن يف �لقر�ء �لع�شرة �أكرث �شيوخاً منه ،فقد تتلمذ على كثري   
من �لعلماء مبكة، و�ملدينة، و�لكوفة، و�لب�شرة. وممن قر�أ عليه �لب�شري وتتلمذ على 
�لنجود،وعبد �هلل بن  �أبي  بن  يديه منهم: �شعيد بن جبري، و�شيبة بن ن�شاح ،وعا�شم 
كثري،وجماهد بن جرب،وحممد بن عبد �لرحمن بن حمي�شن ،ون�شر بن عا�شم،و�أبو 

جعفر يزيد بن �لقعقاع ،ويحيى بن يعمر)2(.
به،  فانتفعو�  �لنا�س علمه،  �إفا�شته على كثري من  ب�شبب  ؛  فكثري  تالميذه  و�أما   
�أبي ن�شر  وممن نهل من معني علمه و�أخذ عنه: �شالم بن �شليمان �لطويل،و�شجاع بن 
�لبلخي،وعبد �مللك بن قريب �لأ�شمعي،وهارون بن مو�شى �لأعور،ويون�س بن حبيب 
�لدوري  نقل  �لذي  هو  �لأخري  �ليزيدي،وهذ�  �ملبارك  بن  �لنحوي،و�شيبويه،ويحيى 

و�ل�شو�شي عنه قر�ءة �لب�شري ،وبو��شتطهما ��شتهرت)3(.
و�أما مناقبه فكثرية من �أن حت�شى ،ومنها ما قاله �أبو عبيد :" كانت دفاتر �أبي عمرو   
ملء بيت �إىل �ل�شقف ثم تن�شك فاحرقها وتفرد للعبادة وجعل على نف�شه �أن يختم يف 
كل ثالث")4(. وحكى عبد �لو�رث �أنه حج �شنة من �ل�شنني مع �لب�شري ،وكان رفيقه 
فمر� على بع�س �ملنازل وكانت قفر�ً ل ماء فيها،فقال �لب�شري له: قم بنا، فم�شيت معه 
فاأجل�شني  على م�شافة ،وقال يل ل تربح حتى �آتيك ،فاحتب�س علي ،فاقتفيت �أثره؛ فاإذ� 
هو يف مكان ل ماء فيه؛ فاإذ� عني، وهو يتو�شاأ لل�شالة ،فنظر �إىل ف�شاألني �أن �أكتم ما 

ر�أيت، فلم �أحدث بها �أحد�ً �إلنَّ بعد وفاته)5(.
رحل �لب�شري عن �لدنيا خملفاً ور�ءه ثروة علمية كبرية،ما ز�لت �لأمة تنتفع   
�لذي مل  ومائة، وهذ�  �أربع وخم�شني  �شنة  بالكوفة  وفاته  ،وكانت  هذ�  يومنا  �إىل  بها 

معرفة القراء الكبار 100/1,وغاية النهاية 443/1.  -1
امل�سدر ال�سابق 443/1.  -2

غاية النهاية 444/1.  -3

غاية النهاية 444/1.  -4
امل�سدر ال�سابق 445/1.  -5
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يذكر �لذهبي غريه ،ورجحه �بن �جلزري بذكره �أوًل يف غايته)1(.
�ملبحث �لثاين

تعريف ياءات الزوائد ،واأحكامها والفرق بينها وبني ياءات الإ�سافة
�لياء �لز�ئدة هي: �لياء �ملتطرفة �لز�ئدة يف ر�شم �مل�شاحف �لعثمانية،ومل ت�شمنَّ   
ز�ئدة؛ لأنها ز�ئدة على بنية �لكلمة كما يتوهم بع�شهم؛ بل قد تكون ز�ئدة على بنية 
�لكلمة ،وقد تكون �أ�شلية فيها،فمثال �لز�ئدة على بنية �لكلمة زيادتها يف كلمة )�لد�ع( 
اِع}  ]�لقمر:6[ عند من �أثبتها،ومثال �لأ�شلية زيادة �لياء يف  من قوله تعاىل: { َيْوَم َيْدُع الدَّ

)ي�شر(، من قوله تعاىل: {َواللَّْيِل إَِذا َيْسِر}  ]�لفجر:4[ عند من يثبت �لياء.
يقول �لإمام �ل�شاطبي مبيناً هذ� :  

َوُدونََك يَاَء�ٍت تُ�َشّمى َزَو�ِئَد�   
اِحِف َمْعِزَل)2( لأَْن ُكننَّ َعْن َخطِّ �ملَ�شَ     

و�لفرق بينها وبني ياء�ت �لإ�شافة من وجوه :  
�حلروف،  تلحق  ول  فقط،  و�لأفعال  �لأ�شماء  تلحق  �لز�ئدة  �لياء  �أن  اأوًل: 
نحو:�لد�ع،ياأت؛ بينما �لياء �مل�شافة تلحق جميع �أجز�ء �لكالم ؛مبعنى �أنها تدخل على 

�لأ�شماء و�لأفعال و�حلروف، مثل :�أمي ،ليبلوين،�إين.
حكمها  �مل�شافة  �لياء  و�لإثبات؛بينما  �حلذف  بني  يدور  حكمها  �لز�ئدة  �لياء  �أن  ثانيًا: 
يدور بني �لفتح و�لإ�شكان ،كفتح �لياء يف )�إين �أخاف( على قر�ءة �لب�شري و�إ�شكانها 

على قر�ءة عا�شم .
ثالثًا:�لياء�ت �لزو�ئد ل تثبت يف ر�شم �مل�شحف؛بينما�لياء�ت �مل�شافات ثابتة يف ر�شم 

�مل�شحف.
رابعًا:�لياء �لز�ئدة تكون �أ�شلية من بنية �لكلمة،و�أحياناً تكون ز�ئدة على بنية �لكلمة كما 
بينت ذلك �آنفاً؛�أما ياء �لإ�شافة ل تكون �إلنَّ ز�ئدة على بنية �لكلمة يف جميع �لأحو�ل.

�أثبتها يف �حلالني، يعني حالة �لوقف  و�ختلف �لقر�ء يف حكمها ،فمنهم من   
وحالة �لو�شل، وهما: �بن كثري ،ويعقوب،ومنهم من �أثبتها و�شاًل دون �لوقف، وهم: 

معرفة القراء الكبار  وغاية النهاية 446/1.  -1
حرز الأماين ووجه التهاين للإمام اأبي القا�سم ال�ساطبي,بتحقيق حممد متيم الزعبي,ن�سر دار الغوثاين للدرا�سات القراآنية,ط/5�سنة   -2

2010م.البيت رقم )420(.
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و�أبو عمرو،ومنهم من حذفها و�شاًل ووقفاً،  و�أبو جعفر، وحمزة،و�لك�شائي،  نافع، 
وهم: �بن عامر،وعا�شم، وخلف �لعا�شر)1(. ورمبا خرج بع�س �لقر�ء عن �أ�شله ،وذ�ك 

مف�شل يف كتب �لقر�ء�ت و�شروحها ،ولي�س هنا مكان ب�شطه.
وخل�س �لإمام �بن �جلزري هذه �لقاعدة بقوله:

.......................   
النَْيِ يِل ِظلٌّ ُدَما تَْثُبُت ِفى �حْلَ      

َل �لننَّْمِل ِفًد� َوتَْثُبُت َو�أَونَّ   
اًل ِر�شًى ِحْفٍظ َمًد� َوِمائَُة)2( َو�شْ      

ولكل طائفة من �لقر�ء وجه �إىل ما ذهب �إليه بقر�ءته ،فاأما من �أثبتها يف �حلالني،   
فاإنه ر�عى �لأ�شل يف  �أثبتها و�شاًل وحذفها وقفاً؛  �أتى بها على �لأ�شل ،و�أما من  فقد 
�لو�شل،وو�فق �لر�شم يف �لوقف،ووجه من حذفها يف �حلالني ق�شد �خلفة، و��شتغنى 

عنها بك�شرة ما قبلها ،فهي تدل عليها بعد حذفها،وهي لغة ف�شيحة نرث�ً ونظماً)3(.

�ملبحث �لثالث
�رشح اأبيات املنظومة

�ملنظومة �لتي �أود �شرحها مو�شومة ب)ياء�ت �لزو�ئد على مذهب �أبي عمرو   
ع�شر  �أربعة  �أبياتها  عدة  �لطويل  بحر  من  منظومة  �لن�شار)4(،وهي  لالإمام  �لب�شري( 

بيتاً،خالية من �لرموز �لتي عادة ما تكون يف كثري من منظومات �لقر�ء�ت.
تتبع �لناظم يف ق�شيدته �لياء�ت �لزو�ئد �لتي �أثبتها �لب�شري من رو�يتيه ،وبني   
حكمها، فذكر �أول �ملتفق عليه، ثم �أردف ذلك باملختلف فيه، وختم نظمه بال�شالة على 
ال�سباع ن�سر:  ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�سف بتحقيق : علي حممد  اأبي اخلري  الدين  الع�سر,ل�سم�س  القراءات  الن�سر يف   -1

املطبعة التجارية الكربى ,ط/بدون.182/2.
طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر للإمام احلافظ حممد بن حممد بن حممد اجلزري ,بتحقيق حممد متيم الزعبي ط/مكتبة دار الهدى-  -2

جدة- �سنة الن�سر 1994م.البيت رقم )405-404(.
الدرة الفريدة يف �سرح الق�سيدة لبن النجيبني الهمذاين ,بتحقيق جمال حممد طلبة ال�سيد ,ن�سر مكتبة املعارف,ط/1 ,�سنة   -3

2012م.354-353/2.
مل اأقف له على ترجمة يف ما بني يدي من م�سادر ,ومنظومته هذه هي �سمن منظومات حققها جمال ال�سيد رفاعي,واأ�سمى كتابه   -4
جمموعة من املتون املهمات يف التجويد والقراءات والر�سم وعد الآيات ,وتولت مكتبة الإميان بالقاهرة ن�سر ذلك يف اأوىل طباعتها 

�سنة 2007م.
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�لنبي -�شلى �هلل عليه و�شلم-و�آله.
وها �أنا �أقدم �شرحاً موجز�ً لها وتعليقاً عليها؛ ع�شى �أن ينفع ذلك �أهل �لقر�آن   
على  رحماته  ينزل   و�أن   ، لعملي  �لقبول  �ملوىل  �شائاًل  �لقر�ء�ت؛  بعلم  و�مل�شتغلني 

موؤلفها.
و�لطريقة �لتي �نتهجها يف �شرحي لهذه �ملنظومة �أن �أكتب ن�س �ملوؤلف بيتاً بيتاً ، و�أ�شري 

عليه بحرف �لنون قبله،ثم �أتبع ذلك �شرحاً موجز�ً، م�شري�ً �إىل ذلك بحرف �ل�شني. 
ن : ودونََك للب�شريِّ ياَء زو�ئٍد   

فيحِذُفها وقفاً ويُْثبُت ُمِو�شال      
�س: دونك ��شم فعل �أمر مبعنى خذ، وهو منقول عن )دون( �لتي هي للظرف   
،و�لكاف للخطاب . و�لناظم  يف هذ� �لبيت يح�س �لقارئ على �أن ياأخذ هذه �لياء�ت 
بالياء�ت �لزو�ئد، كما �شرح بذلك  بالإمام �لب�شري، وت�شمى  ويلزمها ،وهي خا�شة 
�أنها ز�ئدة على بنية �لكلمة؛ بل قد تكون  �لناظم؛ ولكن ت�شميتها بالزو�ئد لي�س لأجل 
بالزو�ئد لأجل زيادتها على ر�شم  فت�شميتها  فيها،  �أ�شلية  �لكلمة وقد تكون  ز�ئدة يف 
�مل�شحف، ثم بني �لناظم منهج �لب�شري يف هذه �لياء�ت فهو يحذفها وقفاً ،ويثبتها يف 

حالة �لو�شل. 
ن: ثالُثوَن مْع �شبٍع ولكننَّ خلَفُهم   

باأْربعٍة منها َفخْذها على �ملال      
�س: يف هذ� �لبيت بنينَّ �لناظم عدد �لياء�ت �لزو�ئد �لتي �أثبتها �لإمام �لب�شري،   
�تفق ر�وياه  �أربعياء�ت عنه، ثالث منها  �لقر�ء يف  ياًء ،و�ختلف  وهي �شبع وثالثون 
�هلل  -باإذن  حكمها  وبيان  لحقا،  ذلك   ذكر  ،و�شياأتي  منها  و�حدة  يف  و�ختلفا  فيها، 

تعاىل-،و �ل�شمري يف قوله: )خلفهم( يعود على �لقر�ء ، و�ملال هم �أ�شر�ف �لقوم .
�ِعي �تقويِن ِبِبْكِرها ن:َدعايِن و�لدنَّ   

من �تنَّبِعْن خافوِن عمر �ل�شم تال      
�س: ذكر �لناظم يف هذ� �لبيت خم�س ياء�ت مما يثبتها �لب�شري بال خالف حال   
�لو�شل)1(، ثالثة منها ذكرت يف �شورة �لبقرة، وهي �لتي �أ�شار �إليها بقوله: )ببكرها(، 
�سرح طيبة الن�سر لأبي القا�سم حممد بن حممد بن حممد النويري ,بتحقيق جمدي حممد �سرور ,ن�سر دار الكتب العلمية –بريوت-  -1

ط/2 �سنة 2009م.119-117/2..
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و�ل�شورة �لبكر هي �شورة �لبقرة:
�ملو�شع �لأول و�لثاين ذكر� يف �آية و�حدة: وهما كلمتا: )دعاين و�لد�ع( من   

اعِ إَِذا َدَعاِن} ]�لبقرة:186[. قوله تعاىل:{َدْعَوَة الدَّ
�ملو�شع �لثالث:كلمة )�تقون( من قوله تعاىل:{َواتَُّقوِن يَا ُأْولِي األلَْباِب} ]�لبقرة:197[.  

و�ملو�شع �لر�بع و�خلام�س ذكر� يف �شورة �آل عمر�ن يف �آيتني خمتلفتني وهما:   
َوْجِهَي  َأْسَلْمُت  َفُقْل  وَك  �تبعن( من قوله تعاىل:{َفإْن َحآجُّ �لر�بع: كلمة )من  �ملو�شع 
{َفاَل  تعاىل:  قوله  من  )خافون(  �خلام�س:كلمة  �ملو�شع  عمر�ن:20[،  ]�آل  اتََّبَعِن}  َوَمِن   ِ لهّ

تََاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن ُكنُتم مُّْؤمِِننَي}]�آل عمر�ن:175[.
عجز �لبيت لي�س فيه ��شتقامة على وزن �ل�شعر �ملعهود عند �لعرب؛ بل وقع فيه �نك�شار،   
لعل �لن�شخة �ملخطوطة �لتي حقق منها �لن�س فيها خرق، فنقله �ملحقق كما �أوردته،وميكن �أن 

ي�شتقيم �لبيت، لو قلنا مثلنا يف عجزه : )من �تبعن خافون عمٌرو كذ� تال(.
ن: ُعقوٌد ِبها �ْخ�َشْوين ول ثم حتَتها   

َهد�يِن ول �لأعر�َف كيدوِن مْع َفال      
ن �لناظم هذ��لبيت ثالثاً من ياء�ت �لزو�ئد �لتي يثبتها �لب�شري، و�حدة  �شمنَّ  
�لعقود  لذكر  بذلك  �شميت  )عقود(،  بقوله:  �إليها  �أ�شار  �لتي  ،وهي  �ملائدة  ب�شورة 
فيها،و�ملو�شع �لثاين يف �ل�شورة �لتي حتت �شورة �لعقود على ترتيب �مل�شحف، وهي 

�شورة �لأنعام،و�ملو�شع �لثالث يف �شورة �لأعر�ف ،و�إليك بيانها:
�ملو�شع �لأول:كلمة )�خ�شون( من قوله تعاىل: {َوال تََْشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن}   
]�ملائدة:44[. قّيد �لناظم هذ� �حلرف بوقوع كلمة )ول( بعده، وهو �ملو�شع �لثاين يف �شورة 
�ملائدة، حمرتز�ً بذلك عما وقع يف �أولها، وهو قوله تعاىل: {َفاَل تََْشْوُهْم َواْخَشْوِن} 
]�ملائدة:3[، فاإن جميع �لقر�ء جممعون على حذف يائه وقفاً؛ لأجل �لر�شم، �أما يف حالة 
�لو�شل فالياء حمذوفة لأجل �ل�شاكن بعدها،وكذلك �حرتز �لناظم بالقيد �ل�شابق عما 
وقع يف �شورة �لبقرة، وهو قوله تعاىل: {َفاَل تََْشْوُهْم َواْخَشْونِي} ]�لبقرة:150[،فهذه 

�لياء ثابتة يف �حلالني لأجل �لنقل و �لر�شم)1(. 
مفلح  حممد  يو�سف,بتحقيقد.اأحمد  بن  علي  بن  حممد  بن  حممد  الدين  �سم�س  اجلزري  الع�سر,لبن  القراءات  يف  التي�سري  حتبري   -1

الق�ساة,ن�سر : دار الفرقان - الأردن / عمان – ط/1�سنة  2000 م.265,352/1.
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ِ َوَقْد َهَداِن}  ي ِف الهّ
ِّ
ون �ملو�شع �لثاين: كلمة )هد�ن( من قوله تعاىل: {َأتَُاجُّ  

ببيان  بها،�أول:  ي�شتبه  عما  �لتوهم  لريتفع  بقيدين  �لكلمة  هذه  �لناظم  وقّيد  ]�لأنعام:80[ 
�ملائدة يف  تلي �شورة  �لتي  �ل�شورة  �لكلمة يف  �أن هذه  �أي  بقوله: )حتتها(،  مو�شعها 
�لتي  )ول(  بكلمة  مقرتنة  �لكلمة  هذه  ذكره  وثانياً:  �لأنعام،  �شورة  وهي  �لرتتيب، 
بعدها، ولو مل يفعل ذلك ل�شتبهت بالتي يف �شورة �لزمر عند قوله تعاىل: {َلْو َأنَّ الََّ 

َمر:57[، فاإنها ثابتة �إجماعاً. َهَدانِي} ]�لزُّ
تُنِظُروِن}  َفاَل  كِيُدوِن  {ُثمَّ   : تعاىل  قوله  من  كلمة)كيدون(  �لثالث:  �ملو�شع   

]�لأعر�ف:195[.
هذ� هو �ملو�شع �لثالث �لذي يثبته �لب�شري ،وقيده �لناظم بكونه  مقرتناً بكلمة   
)فال( و�قعة بعده ،وبكونه و�قعاً يف �شورة �لأعر�ف ،فخرج بذلك عما وقع يف غريها، 
كاحلرف �لذي وقع يف �شورة هود، وهو قوله تعاىل : {َفِكيُدونِي َجِيعًا} ]هود:55[، 
و�شورة �ملر�شالت وهو قوله تعاىل: {َفِإن َكاَن َلُكْم َكْيٌد َفِكيُدوِن} ]�ملر�شالت:39[. فالأول 
يف  يائه  حذف  على  جممعون  و�لثاين  �حلالني،  يف  يائه  �إثبات  على  جممعون  �لقر�ء 

�حلالني)1(.
ن: وتَ�ْشاأْلني تُخزوِن وياأْتي ِبهوِدها   

ويو�شَف توؤتني لَدى َموِثقاً تاَل      
�س: ذكر �لناظم يف هذ� �لبيت �أربعة ياء�ت مما يثبتها �لب�شري،وهي: ت�شاألني،   

وتخزون، وياأتي ،وتوؤتي.و�إليك بيانها:
بِِه  َلَك  لَْيَس  َما  َتْسَأْلِن  {َفاَل  تعاىل:  قوله  من  )ت�شاألني(  كلمة  �لأول:  �ملو�شع   

ِعْلٌم} ]هود:46[.
َوتَْخِفيِف  ِم  �لالنَّ ِباإِ�ْشَكاِن  يقر�أ  ،وهو  �لكلمة  �لياء و�شاًل يف هذه  �لب�شري  �أثبت   
�لنُّوِن وك�شرها)2(. وقّيد �لناظم هذه �لكلمة بكونها يف �شورة هود؛ وذلك ليخرج مو�شع 

�لكهف، فكل �لقر�ء �أثبت ياءه بخلف عن �بن ذكو�ن.يقول  �لإمام �ل�شاطبي رحمه �هلل:
منتهى الأماين وامل�سرات يف علوم القراءات ,ل�سهاب الدين اأحمد بن حممد بن عبد الغني الدمياطي,بتحقيق اأن�س مهرة, ن�سر /   -1

دار الكتب العلمية – لبنان, ط/1�سنة ـ1998م.�س:294.
كنز املعاين يف �سرح حرز الأماين ووجه التهاين ,لإبراهيم بن عمر بن اإبراهيم اجلعربي ,بتحقيق فرغلي �سيد عرباوي ,ن�سر مكتبة   -2

اأولد ال�سيخ للرتاث,ط/1 �سنة 2011م.1742-1741/4.
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ويف �لكهِف تَ�ْشاألِني عِن �لكلِّ ياوؤُه   
على ر�ْشِمه و�حلذُف باخللِف ُمثِّال)1(      

تُُْزوِن}  َوال  الهَّ  {َفاتَُّقوْا  تعاىل:  قوله  من  )تخزون(  كلمة  �لثاين:  �ملو�شع   
]هود:78[.

�ملو�شع �لثالث: كلمة )ياأتي( من قوله تعاىل: {َيْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم َنْفٌس إالَّ بِِإْذنِِه}   
ن 

ِّ
]هود:105[.وقوله وياأتي بهودها فهو قيد للمو�شع حتى ل ي�شتبه بنحو قوله تعاىل: {م

َقْبِل َأن يَْأتَِي َأَحَدُكُم الَْْوُت} ]�ملنافقون:10[ مما هو ثابت �إجماعاً لر�شم �مل�شحف.
َلْن ُأْرِسَلُه َمَعُكْم َحتَّى  �ملو�شع �لر�بع : كلمة )توؤتون( من قوله تعاىل:  {َقاَل   

}  ]يو�شف:66[. َن الهِّ
ِّ
ُتْؤُتوِن َمْوثِقاً م

بنينَّ �لناظم هذ� �ملو�شع بقوله: )لدى موثقاً تال( �أي �ملو�شع �لذي �قرتنت فيه   
هذه �لكلمة بكلمة موثقاً، وهو يف �شورة يو�شف عليه �ل�شالم ،ولي�س ذلك قيد �إمنا هو 

للبيان و�لإي�شاح؛ لأنه لي�س غريه يف �لقر�آن في�شتبه به.  
ن: و�أَ�ْشرْكتُموين مْع دعاِئي  َخِليُلها   

رتَِني �إِىل هو �ملهتِدي �لإ�شر� و�أِخنَّ      
�س: ذكر �لناظم يف هذ� �لبيت �أي�شاً �أربع ياء�ت مما يثبتها �لب�شري ،وهي:�أ�شر  

كتموين،ودعائي،و�ملهتدي،و�أخرتني.
ي َكَفْرُت بَِا َأْشَرْكُتُموِن 

ِّ
�ملو�شع �لأول:كلمة )�أ�شركتمون( من قوله تعاىل: {إِن  

ِمن َقْبُل} ]�إبر�هيم:22[.
�إبر�هيم؛  �شورة  يف  �أنه  �لقر�آن  يف  مو�شعه  بذكر  �ملو�شع  هذ�  �لناظم  وقّيد   

وذلك للبيان و�لإي�شاح .
�ملو�شع �لثاين: كلمة )دعاء( من قوله تعاىل: {َربََّنا َوَتَقبَّْل ُدَعاء} ]�إبر�هيم:40[.  

�أي�شاً قينَّد �لناظم هذ� �ملو�شع بكونه يف �شورة �إبر�هيم؛ وذلك للبيان ،فاإن قيل   
�أفال يلتب�س بقوله تعاىل: {َفَلْم َيِزْدُهْم ُدَعائِي إالَّ فَِرارًا} ]نوح:6[ ، نقول ل يلتب�س بذلك 
لأن �لياء يف �شورة نوح من قبيل ياء �لإ�شافة ،و�ختالف �لقر�ء فيها و��شح)2(. و�أ�شار 

حرز الأماين ووجه التهاين ,البيت رقم)440(.  -1
تقريب املعاين ,ل�سيد ل�سني اأو الفرج ود.خالد حممد العلمي,ن�سر مكتبة دار الزمان ,ط/9 �سنة 2013م.�س:275.  -2
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�لناظم �إىل �شورة �إبر�هيم بكلمة خليلها؛ لأن �هلل �تخذه خلياًل  .
و�لب�شري مذهبه يف �لزو�ئد �أنه  يثبت ما �أثبته و�شاًل �إن كان ح�شو�ً غري ر�أ�س   
�آية ،فاإن كان ر�أ�س �آية حذفه يف �حلالني �إلنَّ مو�شعني فاإنه �أثبتهما و�شاًل وهما فا�شلتان، 
�لفجر  �شورة  )ي�شر( يف  ،و�لثاين  بيانه  �شبق  وقد  �إبر�هيم،  �شورة  �لأول )دعاء( يف 

و�شياأتي بيانه �إن �شاء �هلل. 
اْلُْهَتِد}  َفُهَو  الهُّ  يَْهِد  تعاىل:{َوَمن  قوله  من  )�ملهتد(  �لثالث:كلمة  �ملو�شع   

]�لإ�شر�ء:97[.
لئال  لها  قيد  �لإ�شر�ء ،وهذ�  �شورة  باأنها يف  �لكلمة  �لناظم  مو�شع هذه  بنينَّ   
تلتب�س مبا يف �شورة �لأعر�ف، وهو قوله تعاىل: {َمن يَْهِد الهُّ َفُهَو اْلُْهَتِدي}  ]�لأعر�ف:178[. 
وهذه �لكلمة �أثبتها �لب�شري يف مو�شعني من �لقر�آن ،هنا ويف �شورة �لكهف عند قوله 
ق بينهما ل�شرورة �لنظم ،وذكر  تعاىل: {َمن يَْهِد الَُّ َفُهَو اْلُْهَتِد} ]�لكهف:17[،و�لناظم فرنَّ
�لتي يف �شورة �لكهف  بقيدها يف �لبيت �لذي يلي هذ� ،ولو جمع بينهما لكان �أح�شن 

و�أجود، كما فعل �لإمام �ل�شاطبي يف حرزه ملا ذكر هذه �لكلمة قائاًل:
َوَمْع َكاجْلََو�ِب �ْلَباِد َحقنَّ َجناَ ُهماَ   

ُت �أَُخو ُحاَل)1( َويف �مْلُْهَتِد �لإِ�ْشَر� َوحَتْ     
ْرَتِن إَِل َيْومِ الْقَِياَمِة}  �ملو�شع �لر�بع: كلمة )�أخرتني( من قوله تعاىل : {لَئِْن َأخَّ  

]�لإ�شر�ء:62[.
مل يبنيِّ �لناظم �ملو�شع �لذي �أثبته �لب�شري يف هذه �لكلمة �إمنا �أطلق، ف�شمل قوله   
مو�شعي �لإ�شر�ء و�ملنافقون،ولي�س هو كذلك ،�إمنا �أثبت �لب�شري مو�شع �لإ�شر�ء وو�فق 
�لكلمة  بعد  �ملنافقون،ولي�س ذكره حرف �جلر  �شورة  �إثبات مو�شع  على  �إجماعاً  �لقر�ء 
قيد مفيد لأنه موجود يف �ملو�شعني،ولو �أنه فعل كما فعل �ل�شاطبي لكان �أجود ،فقد قيد 

�ملو�شع بكونه يف �شورة �لإ�شر�ء،فخرج بذلك مو�شع �ملنافقون ،قال �ل�شاطبي: 
ِبَعْن �َشماَ ْرتَِني �ل�ْشر�َ َوتَتنَّ َو�أَخنَّ   

َويف �ْلَكْهِف نَْبِغي يَاأِْت يِف ُهوَد ُرفِّاَل)2(     
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ولعلنا نلتم�س �لعذر للناظم �أن �مل�شهور يف هذ� �أن �ختالف �لقر�ء يف �شورة   
�لإ�شر�ء، ولي�س يف �شورة �ملنافقون فهو ثابت �إجماعاً للر�شم.وحذف �لناظم �لهمزة 

من كلمة �لإ�شر�ء ل�شرورة �لنظم و��شتقامة �لوزن.
ن:ونَْبِغي تَُعلِّمني ويُوؤِْتيِني تََرن   

ال ويهديني و�ملهتِدي �لكهَف ح�شِّ     
يف  �لب�شري،وجميعها  يثبتها  مما  ياء�ت  �شت  �لبيت  هذ�  يف  �لناظم  �س:ذكر   

�شورة �لكهف،وبيانها كما يلي:
�ملو�شع �لأول: كلمة )نبغ( من قوله تعاىل: {َذلَِك َما ُكنَّا نَْبِغ} ]�لكهف:64[.  

�لكهف،  �شورة  ،ويف  يو�شف  �شورة  يف  �لقر�آن  يف  مرتني  نبغ  كلمة  وردت   
و�لب�شري �أثبت مو�شع �لكهف و�شاًل كما قيد �لناظم ذلك ب�شورته،�أما مو�شع يو�شف 

فهو حمل �تفاق، فال خالف يف �إثبات يائه يف �حلالني للجميع لأجل �لر�شم.
ْمَت 

ِّ
ُعل مَّا  َمِن 

ِّ
ُتَعل َأن  {َعَلى  تعاىل:  قوله  من  )تعلمن(  كلمة  �لثاين:  �ملو�شع   

ُرْشدًا} ]�لكهف:66[.
يخربنا �لناظم هنا �أن �لب�شري يثبت �لياء يف هذه �لكلمة و�شال كما هو �أ�شل   

مذهبه،ول ت�شتبه بغريها فبيان مو�شعها لالإي�شاح و�هلل �أعلم بال�شو�ب.
ن 

ِّ
ي َأن يُْؤتنيِ َخْياً م

ِّ
�ملو�شع �لثالث كلمة )يوؤتني( من قوله تعاىل: {َفَعَسى َرب  

َجنَِّتَك} ]�لكهف:40[. و�ملو�شع �لر�بع :كلمة )ترن( من قوله تعاىل: {إِن ُتَرِن َأنَا َأَقلَّ مِنَك 
َماالً َوَوَلدًا} ]�لكهف:39[.

فهذ�ن �ملو�شعان ل ي�شتبهان بغريهما فاأثبتهما �لب�شري و�شاًل على �أ�شل مذهبه.  
ي} 

ِّ
�ملو�شع �خلام�س: كلمة )يهدين( من قوله تعاىل: {َوُقْل َعَسى َأن يَْهِدَيِن َرب  

]�لكهف:24[.
�أثبت �لب�شري �لياء يف كلمة )يهدين( يف �شورة �لكهف دون �لق�ش�س لأن   

�لناظم قيد �ملو�شع بال�شورة، ولو مل يفعل ذلك ل�شمل قوله �ملو�شعني .
�أما مو�شع �لق�ش�س فكل �لقر�ء يثبت ياءه لأجل �مل�شاحف كما ذكر �ل�شاطبي   

ذلك بقوله:
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َويف نَْرتَِعي ُخْلٌف َزكاَ َوَجِميُعُهْم   
َت �لننَّْمِل يَْهِديَِني تاََل)1( �لإِْثَباِت حَتْ      

اْلُْهَتِد}  َفُهَو  الَُّ  يَْهِد  {َمن  تعاىل:  قوله  من  )�ملهتد(  �ل�شاد�س:كلمة  �ملو�شع   
]�لكهف:17[.

�شبق بيان هذه �لكلمة عند �لكالم على نظريتها يف �شورة �لإ�شر�ء ،وما قيل يف   
تلك يقال يف هذه، و�هلل �أعلم بال�شو�ب.

�لكهف ؛لأن  ثبتت يف �شورة  �لياء�ت  �أن هذه  يريد  �لناظم )ح�شال(  وقول   
معنى ح�شل �ل�شيء ثبت وبقي.

هم ن: وتَتنَِّبَعن طَه َحَوى �لباِد َحجُّ   
مُتدونني منل �جلو�ِب �َشبا �لُعال      

�س:  ذكر �لناظم يف هذ� �لبيت �أربع ياء�ت مما يثبتها �لب�شري ،وهي :تتبعن   
،و�لباد،ومتدونني،و�جلو�ب. و�إليك بيانها:

َأْمِري}  َأَفَعَصْيَت  َتتَّبَِعِن  {َأالَّ  تعاىل:  قوله  من  )تتبعن(  كلمة  �لأول:  �ملو�شع   
]طه:93[.

ل  �إنها  �إذ  قيد  طه(  قوله:)تتبعن  ولي�س  �لبيان  يف  زيادة  مو�شعها  �لناظم  بنينَّ   
ت�شتبه بغريها.

َوالَْباِد}  فِيِه  الَْعاِكُف  {َسَواء  تعاىل:  قوله  من  )�لباد(  �لثاين:كلمة  �ملو�شع   
]�حلج:25[.

�أ�شل  على  �لكلمة  هذه  يف  و�شال  �لياء  يثبت  �لب�شري  �أن  �لناظم  �أخرب   
مذهبه،وهي كذلك ك�شابقتها ل ت�شتبه بغريها �إذ ل يوجد يف �لقر�آن غريها ،و�إمنا بنينَّ 

مو�شعها زيادة للبيان وت�شهيال ملن وقف على نظمه.
وَنِن بَِاٍل} ]�لنمل:36[. �ملو�شع �لثالث:كلمة )متدونن( من قوله تعاىل: {َقاَل َأُتِدُّ  
�أثبت �لب�شري �لياء يف هذه �لكلمة و�شاًل كما هو معلوم ،وهي كما بني �لناظم   

يف �شورة �لنمل ،ولي�س غريها يف �لقر�آن.
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ِمن  َيَشاُء  َما  َلُه  {َيْعَمُلوَن  تعاىل:  قوله  من  )�جلو�ب(  كلمة  �لر�بع:  �ملو�شع   
ْن 

ِّ
م َوَقلِيٌل  ُشْكراً  َداُووَد  آَل  اْعَمُلوا  اِسَياٍت  رَّ َوُقُدوٍر  َكالََْواِب  َوِجَفاٍن  َوتََاثِيَل  اِريَب  مََّ

ُكوُر} ]�شباأ:13[. ِعَباِدَي الشَّ
وهذ� �آخر ما ذكره �لناظم يف هذ� �لبيت للب�شري من �لياء�ت،ولي�س لها نظري   

يف �لقر�آن �لكرمي.
هنا  وحذفت  بالهمزة  وهو  و�ل�شرف  �لقدر  �لعال  �لعال(  )�شبا  �لناظم  وقوله   
ل�شرورة �ل�شعر ،و�ملعنى �أن هذه �لياء�ت كائنات يف �ل�شورة ذ�ت �لقدر و�ل�شاأن ملا 

ذكر فيها من �لعرب و�لأحكام.
ن:كذ� �تِّبُعوين غافٍر ثمنَّ زخرٍف   

و�ُشوَرى �جلو�ِري و�ملناِدي تََقبنَّال      
�س: �أخرب �لناظم يف هذه �لبيت �أن �لب�شري يثبت ثالث ياء�ت و�شاًل  على   
�أ�شل مذهبه ،وهي �تبعوين ،و�جلو�ري،و�ملنادي،و�إليك تف�شيل ذلك وبيان مو��شعها 

من �شورها:
�ملو�شع �لأول و�لثاين: كلمة )�تبعوين( من قوله تعاىل: {يَا َقْومِ اتَّبُِعوِن َأْهِدُكْم   
َشاِد} ]غافر:38[. ومن قوله تعاىل: {َواتَّبُِعوِن َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتقِيٌم} ]�لزخرف:61[. َسبِيَل الرَّ

�أخرب �لناظم �أن �لب�شري �أثبت �لياء يف هذه �لكلمة  يف مو�شعني: يف �شورة    
غافر ويف �شورة �لزخرف .

�أثبت �لب�شري �لياء يف �شورة غافر و�شاركه فيها �بن كثري وقالون و�أبو جعفر    
ويعقوب،و�أما �إثبات �لياء يف �شورة �لزخرف مما �نفرد به �أبو عمرو عن �لقر�ء �ل�شبعة، 

وي�شاركه �أبو جعفر ويعقوب من �لقر�ء �لع�شرة.
الَْبْحِر  ِف  الََْواِر  آيَاتِِه  {َوِمْن  تعاىل:  قوله  من  )�جلو�ر(  �لثالث:كلمة  �ملو�شع   

َكاألَْْعالِم} ]�ل�شورى:32[.
�لياء  �أثبت  �لكرمي،فالب�شري  �لقر�آن  يف  مر�ت  ثالث  �جلو�ر  كلمة  وردت   
�ملو�شعني  ليخرج  بها؛وذلك  وقيدها  �ل�شورى  �شورة  ،وهي  منها  و�حدة  يف  و�شاًل 
ِف  اْلُنَشآُت  الََْواِر  : {َوَلُه  وهما  �ل�شاكنني  لأجل  و�شاًل  �لياء حمذوفة  فاإن  �لآخرين، 
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الَْبْحِر َكاألَْْعالِم} ]�لرحمن:24[،وقوله تعاىل: {الََْواِر اْلُكنَِّس}   ]�لتكوير:16[.
�ملو�شع �لر�بع: كلمة )�ملناد( من قوله تعاىل: {َواْسَتِمْع َيْوَم يَُناِد اْلَُناِد ِمن مََّكاٍن   

َقِريٍب} ]ق:41[.
�لب�شري  �أثبتها  و�لتي  �لبيت،  يف  �لناظم  ذكرها  �لتي  �لر�بعة  �لياء  هي  هذه   
بقوله  �لآتي  �لبيت  يف  مو�شعها  �إىل  �لناظم  �أ�شار  �لياء�تالزو�ئد،وقد  يف  مذهبه  وفق 

)بقاف(.
وقول �لناظم: )تقبال( يحث �لناظم �لقارئ �أن ياأخذ �لياء ويتقبلها قبوًل ح�شناً   

ويعمل بها يف �شورتها �لتي �أ�شار �إليها، وفق مذهب �لقارئ يف �لياء�ت �لزو�ئد.
ن: ِبقاَف ويدُع �لد�ِع و�لد�ِع ِتْلِوه    

ال لََدى َقمٍر يَ�ْشِري ِبفجٍر تََكمنَّ      
للب�شري ،ثنتني ب�شورة  ياء�ت زو�ئد  �لبيت ثالث  �لناظم يف هذه  �س: ذكر   

�لقمر ،وو�حدة ب�شورة �لفجر.وبيانها كما يلي:
 
ٍ
اعِ إَِل َشْيء �ملو�شع �لأول و�لثاين :كلمة )�لد�ع( من قوله تعاىل: {َيْوَم َيْدُع الدَّ  
اعِ َيُقوُل اْلَكافُِروَن َهَذا َيْوٌم َعِسٌر} ]�لقمر:8[. نُُّكٍر} ]�لقمر:6[ ،وقوله تعاىل: {مُّْهِطِعنَي إَِل الدَّ

قد �شبق ذكر كلمة )�لد�ع( يف �شورة  �لبقرة فاإذّ� ما ذكره �لناظم هنا ل ي�شتبه   
بغريه ،وتعيني �ل�شورة للبيان فقط ولي�س ذلك قيد .

�أول مو�شعه من  للب�شري و�شاًل يف  )�لد�ع(  �لياء يف  �أثبت  �لناظم  ويقول   
�شورة �لقمر،و�لذي يليه وهو قريب منه.

�ملو�شع �لثالث: كلمة )ي�شر( من قوله تعاىل: {َواللَّْيِل إَِذا َيْسِر} ]�لفجر:4[.  
قد �شبق بيان �أن �لب�شري يثبت من �لياء�ت ما كان و�شطاً يف �لكالم،ول يثبت   
ما كان روؤو�س �لآي �إلنَّ مو�شعني، هذ� �ملو�شع و�شبق بيان مو�شع �شورة �إبر�هيم عليه 

�ل�شالم، وعنده �أ�شرت �إىل هذ� �ملو�شع. 
وذكر بع�شهم علة �إثبات هذه لكونها لماً للكلمة، وروؤو�س �آي �لفجر ل ياء   
فيها فح�شنت �مل�شاكلة باحلذف ،وعلة �حلذف يف مو�شع �شورة �إبر�هيم عليه �ل�شالملما 
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يف ذلك من �لبيان ورفع �للب�س)1(.
وبهذ� كملت �ملو��شع �ملتفق عليها للب�شري �إثباتاً قوًل و�حد�ً حال �لو�شل،و�إليها   
�أ�شار �لناظم بقوله )تكمال( ،ثم �شرع �لناظم يف بيان �ملو��شع �ملختلف فيها عن �لب�شري 

تعاىل-: �هلل  –رحمه 
ن: وِذي �خللِف �آتايِن بنمٍل َفقْف لَُه   

ال بياٍء �أِو �حِذْفُه �أِو �ْفَتَحُه ُمو�شِ      
�س: �شرع �لناظم يف ذكر �ملو��شع �ملختلف فيها عن �لب�شري ،ويف هذ� �لبيت   
َّا 

ِّ
ذكر �ملو�شع �لأول،وهو )�آتان(يف �شورة �لنمل عند قوله تعاىل: {َفَما آَتانَِي الَُّ َخيٌْ م

آَتاُكم} ]�لنمل:36[.
بنينَّ �لناظم �أن �لب�شري له حال �لوقف على هذه �لكلمة وجهان ،فله �أن يقف   
�إليه  �أ�شار  �لذي  له هوحذفها،وهذ� هو �خلالف  �لثاين  و�لوجه  �لز�ئدة،  �لياء  باإثبات 
قر�أ  �لوجهني  �أثبتها وقفاً،وباأي  �لياء و�شاًل، وهنا  �إثبات  �لب�شري مذهبه  �لناظم؛ لأن 
�ل�شاطبي هذه  �لياء مع فتحها.وقد نظم  �إثبات  �لقارئ فم�شيب،�أما حال �لو�شل فله 

�مل�شاألة م�شرحا مبو�شع �خللف  فيها بقوله:
َويف �لننَّْمِل �آتايِن َويُْفَتُح َعْن �أُِويل   

ِحمًى َوِخالُف �ْلَوْقِف بنَْيَ ُحاًل َعاَل)2(      
ْر ِعباِدي �فَتْح وِقْف ِب�ُشكوِنه ن: َفِب�شِّ   

وِر يَحِذُف ُم�ْشَجال ا �لدُّ ل�ُشو�ٍس و�أمنَّ      
ثم بنينَّ �لناظـــــــم �ملو�شع �لثاين �ملختلف فيه عن �لب�شري، وهو قوله تعاىل:   

َمر:17[. ْر ِعَباِد} ]�لزُّ
ِّ

{َفَبش
مفتوحة  �لياء  باإثبات  �ل�شو�شي  �لكلمة،فقر�أ  هذه  يف  �لب�شري  ر�ويا  �ختلف   
�لناظم  �إليه  �أ�شار  و�شاًل و�شاكنة وقفاً،�أما �لدوري فحذفها يف �حلالني)3(، وهو �لذي 

بقوله )يحذف م�شجال(.
ينظر الدرة الفريدة يف �سرح الق�سيدة 374/2.  -1

حرز الأماين ووجه التهاين ,البيت رقم)430(.  -2
ال�سمعة امل�سية بن�سر قراءات ال�سبعة املر�سية ,لأبي ال�سعد زين الدين من�سور بن اأبي الن�سر بن حممد الطبلوي, بتحقيق د. علي   -3

�سيد اأحمد جعفر, ن�سر مكتبة الر�سد- الريا�س-,�سنة  1423هـ - 2003م.577/1.
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مبنادى  هو  لي�س  ،�إذ  بالأ�شل  �أتى  �أنه  بقر�ءته  �ل�شو�شي  �إليه  ذهب  ما  ووجه   
ياء؛  �لر�شم  يف  ،ولي�س  �لر�شم  �تبع  �أنه  �لدوري  �إليه  ذهب  ما  ،ووجه  ياوؤه  فُتحذف 

فلذلك حذف.
ن: و�أْكَرَمِني بالفجِر ُثمنَّ �أهانَِني   

َفحْذُفُهما ِلْلماِزيِن ُعدنَّ �أَْعَدل      
�س: ثم �شرع �لناظم ببيان �ملو�شعني �لأخريين �لذْين �خُتلف فيهما عن �لب�شري،   
ي َأْكَرَمِن} ]�لفجر:15[،و�لثاين 

ِّ
وهما يف �شورة �لفجر ،�لأول عند قوله تعاىل: {َفَيُقوُل َرب

ي َأَهاَنِن} ]�لفجر:16[.
ِّ
عند قوله تعاىل: {َفَيُقوُل َرب

و�خللف �لذي ورد عن �لب�شري هنا هو حذف �لياء �أو �إثباتها،و�لوجه �لذي   
�ل�شاطبي يف حرزه،  �لإمام  بقوله  �لناظم  �لياء،وقد جارى  �لناظم هو حذف  رجحه 

و�قتب�س عبارته ،يقول �ل�شاطبي مبيناً مذهب �لب�شري يف هاتني �لز�ئدتني:
ْذ َهَدى َو�أَْكَرَمِني َمْعُه �أََهانَِن �إِ   

َوَحْذُفُهماَ ِلْلَماِزيِن ُعدنَّ �أَْعَدَل)1(      
و�لوجهان ثابتان عن �لب�شري ،وقد روى �ليزيدي عن �لب�شري قوله:"ما �أبايل   

كيف قر�أت بالياء �أم بغري ياء يف �لو�شل،فاأما يف �لوقف فعلى �لكتاب")2(.
و�أي�شاً روى �ليزيدي عن �أبي عمرو �أنه قال:"�أكرمنو�أهانن بغري ياء يف �لو�شل   

و�لوقف ،لأنه ر�أ�س �آية")3(.
و�لن�س �لأخري عن �لب�شري فيه ترجيح �حلذف ،كما هو مذهب �لب�شري يف   
�لياء�ت �لتي تكون ر�أ�س �آية ،وقال �لد�ين مرجحاً وجه �حلذف :"وبذلك قر�أت ،وبه 

�آخذ")4(.
َو�ْلَوْجَهاِن  بقوله:"  عليهما  وعلق  �لن�شر  يف  �لوجهني  �جلزري  �بن  وذكر   

َم�ْشُهوَر�ِن َعْن �أَِبي َعْمٍرو َو�لتنَّْخِيرُي �أَْكرَثُ َو�حْلَْذُف �أَ�ْشَهُر")5(.
امل�سدر ال�سابق ,البيت رقم )429(.  -1

الدرة الفريدة 360/2.  -2
امل�سدر ال�سابق 360/2.  -3

التي�سري  يف  القراءات ال�سبع,للإمام اأبي عمرو عثمان بن �سعيد بن عثمان بن �سعيد بن عمرو الداين,ن�سر / دار الكتاب العربي   -4
- بريوت – ط/2,1404هـ/ 1984م.�س:140.

الن�سر يف القراءات الع�سر 425/3.  -5
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فاإذ�ً �لأخذ بالوجهني جائز عن �لب�شري فباأي �لوجهني قر�أ �لقارئ فم�شيب،   
و�هلل تعاىل �أعلم.

و�إىل هنا �نتهى �لناظم من ذكر �لياء�ت �لتي �أثبتها �لب�شري �تفاقاً و�ختالفاً،ثم   
ختم نظمه بقوله:

ِلياً نَّ نَْظِمي حاِمد�ً وُم�شَ ن: َوَقد تنَّ   
ل َطَفى و�لآِل َخْتَماً و�أَونَّ َعَلى �مل�شْ      

�لتمام  هذ�  على  �هلل  ،ويحمد  و�أمته  نظمه  من  فرغ  قد  �أنه  �لناظم  يذكر  �س:   
،وي�شلي على �لنبي -�شلى �هلل عليه و�شلم-،وعلى �آله يف �خلتام ،ويف بادئ نظمه.

�لنظم : هو �جلمع ثم ��شتعمل و�شار علماً على �لكلمات �لتي �نتظمت �شعر�ً)1(.

اخلامتـــــــــة
�حلمد هلل �لذي �أتنَّ يل ما �أردت من �شرح منظومة ياء�ت �لزو�ئد على مذهب   
�لإمام �أبي عمرو �لب�شري للن�شار ،فاأ�شكر �هلل على نعمه، و�أطلبه �ملزيد من ف�شله،ويف 

نهاية �لبحث تو�شلت �إىل عدة نتائج وتو�شيات �أجملها يف �لآتي:
ر�أيه  كان  �لتي�شري،بل  �أ�شله  ول  �ل�شاطبي  طريق  عن  نظمه  يف  �لناظم  يخرج  مل  	•

مو�فقا لهما يف جميع �لياء�ت �ملذكور�ت.
�ملو�شع  لبيان  كافياً  �لتقيد  يكن  مل  �إذ  لب�س  فيها  �لنظم  يف  �ملو��شع  بع�س  هناك  	•

�ملر�د فا�شتبه بغريه.
فيه. �ملختلف  ذكر  عليها،ثم  �ملتفق  �لياء�ت  ذكر  �أنه  نظمه  يف  �ملوؤلف  منهج  	•

�لعلماء. من  �شبقه  ممن  بالن�س  �أحياناً  نظمه  يف  �لناظم  يقتب�س  	•
و�أخري�َ �أو�شي �إخوتي �لباحثني مبا يلي:

هناك  ز�لت  �إذ ل  و�لكنوز  �لدرر  من  فيه  عما  و�لتنقيب  �لإ�شالمي  �لرت�ث  حتقيق  	•
خمطوطات يف بع�س �لعلوم مل تر �لنور.

يد  متناول  يف  تكون  حتى  و�لتعليق  و�لتحليل  بال�شرح  �لأقدمني  كتب  ت�شهيل  	•
�لأجيال �ملتعاقبة.

اإبراز املعاين من حرز الأماين اإبراز املعاين من حرز الأماين ,للإمام عبد الرحمن بن اإ�سماعيل اأبي �سامة ,بتحقيق ال�سيخ حممود عبد   -1
اخلالق جادو,ن�سر كلية القراآن الكرمي باجلامعة الإ�سلمية-املدينة املنورة-�سنة الطبع 1413هـ. �س:108.
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امل�سادر واملراجع:
اأوًل:

لطباعة  فهد  �مللك  جممع  عا�شم،طبعة  �لإمام  عن  حف�س  برو�ية  �لكرمي  �لقر�آن  	•
�مل�شحف �ل�شريف.

ثانيًا:
�شامة  �أبي  �إ�شماعيل  بن  �لرحمن  عبد  ،لالإمام  �لأماين  حرز  من  �ملعاين  �إبر�ز  	•
باجلامعة  �لكرمي  �لقر�آن  كلية  جادو،ن�شر  �خلالق  عبد  حممود  �ل�شيخ  ،بتحقيق 

�لإ�شالمية-�ملدينة �ملنورة-�شنة �لطبع 1413هـ.
بن حممد  �لدين حممد  �شم�س  �جلزري  �لع�شر،لبن  �لقر�ء�ت  �لتي�شري يف  حتبري  	•
 - �لفرقان  د�ر   : �لق�شاة،ن�شر  مفلح  حممد  يو�شف،بتحقيقد.�أحمد  بن  علي  بن 

�لأردن / عمان – ط/1�شنة  2000 م.
د�ر  مكتبة  �لعلمي،ن�شر  حممد  ود.خالد  �لفرج  �أو  ل�شني  ،ل�شيد  �ملعاين  تقريب  	•

�لزمان ،ط/9 �شنة 2013م.
بن  عثمان  بن  �شعيد  بن  عثمان  عمرو  �أبي  �ل�شبع،لالإمام  �لقر�ء�ت  يف   �لتي�شري  	•
�شعيد بن عمرو �لد�ين،ن�شر / د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت – ط/2،1404هـ/ 

1984م.
متيم  حممد  �ل�شاطبي،بتحقيق  �لقا�شم  �أبي  لالإمام  �لتهاين  ووجه  �لأماين  حرز  	•

�لزعبي،ن�شر د�ر �لغوثاين للدر��شات �لقر�آنية،ط/5�شنة 2010م.
جمال  ،بتحقيق  �لهمذ�ين  �لنجيبني  لبن  �لق�شيدة  �شرح  يف  �لفريدة  �لدرة  	•

حممد طلبة �ل�شيد ،ن�شر مكتبة �ملعارف،ط/1 ،�شنة 2012م.
،بتحقيق  �لنويري  حممد  بن  حممد  بن  حممد  �لقا�شم  لأبي  �لن�شر  طيبة  �شرح   	•

جمدي حممد �شرور ،ن�شر د�ر �لكتب �لعلمية –بريوت-ط/2 �شنة 2009م.
�أبي  بن  من�شور  �لدين  زين  �ل�شعد  ،لأبي  �ملر�شية  �ل�شبعة  قر�ء�ت  بن�شر  �ل�شمعة  	•
مكتبة  ن�شر  جعفر،  �أحمد  �شيد  علي  د.  بتحقيق  �لطبالوي،  حممد  بن  �لن�شر 

�لر�شد- �لريا�س-،�شنة  1423هـ - 2003م.
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حممد  بن  حممد  بن  حممد  �حلافظ  لالإمام  �لع�شر  �لقر�ء�ت  يف  �لن�شر  طيبة  	•
�لن�شر  �شنة  �لهدى-جدة-  د�ر  ط/مكتبة  �لزعبي  متيم  حممد  ،بتحقيق  �جلزري 

1994م.
غاية �لنهاية يف طبقات �لقر�ء ، ملحمد بن حممد بن حممد بن �جلزري ،بتحقيق  	•
د�ر  ن�شر  �ل�شيد،  فتحي  جمدي  ،و�ل�شيخ  �شرف  حممد  �لدين  جمال  �ل�شيخ 

�ل�شحابة للرت�ث بطنطا ،ط/1 �شنة 2009م .
�إبر�هيم  بن  عمر  بن  ،لإبر�هيم  �لتهاين  ووجه  �لأماين  حرز  �شرح  يف  �ملعاين  كنز  	•
للرت�ث،ط/1  �ل�شيخ  �أولد  مكتبة  ،ن�شر  عرباوي  �شيد  فرغلي  ،بتحقيق  �جلعربي 

�شنة 2011م.
جمموعة من �ملتون �ملهمات يف �لتجويد و�لقر�ء�ت و�لر�شم وعد �لآيات، بتحقيق   	•

جمال �ل�شيد رفاعي،ن�شر مكتبة �لإميان بالقاهرة ،ط/1 ،�شنة  2007م.
حممد  بن  �أحمد  �لدين  ،ل�شهاب  �لقر�ء�ت  علوم  يف  و�مل�شر�ت  �لأماين  منتهى  	•
بنعبد �لغني �لدمياطي، بتحقيق �أن�س مهرة، ن�شر / د�ر �لكتب �لعلمية – لبنان، 

ط/1�شنة ـ1998م. 
عثمان  بن  �أحمد  بن  و�لأع�شار،ملحمد  �لطبقات  على  �لكبار  معرفة�لقر�ء  معرفة  	•
مهدي  �شالح   ، �لأرناوؤوط  �شعيب   ، معروف  عو�د  ب�شار  بتحقيق:   ، �لذهبي 

عبا�س،ن�شر : موؤ�ش�شة �لر�شالة – بريوت- ط/1 �شنة  1404هـ.
بن  حممد  �جلزري،  �بن  �خلري  �أبي  �لدين  ل�شم�س  �لع�شر،  �لقر�ء�ت  يف  �لن�شر  	•
�لكربى،  �لتجارية  �ملطبعة  ن�شر:  �ل�شباع  : علي حممد  بتحقيق  يو�شف  بن  حممد 

ط/بدون.182/2.
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عـــدل اهلل -جلَّ وعال - بـني السَّلــف واخللــف
)ميـــــــــــزان اآلخــــــــــــرة أمنوذجـــــــــــــاً(

د. حممد علي �صلم�ن الو�ص�بي)1(

امل�ستخل�ص
تناول هذ� �لبحث ق�شية عقائدية من �أهم �لق�شايا �لعقائدية عند �ل�شلف   
�ل�شالح �أل وهي ق�شية عدل �هلل - تعاىل - و�لتي تعد �إحدى �شفاته - �شبحانه 
-�لثابتة له يف �لكتاب و�ل�شنة، مثلها مثل غريها من �ل�شفات �لتي يثبتها �ل�شلف 
�ل�شالح وفقاً للن�شو�س �لثابتة يف ذلك، بخالف ما هو يف عقيدة �خللف - يف 
مقابل �ل�شلف -�إذ�إنهم ينفون �شفة عدل �هلل - تعاىل -كما ينفون بقية �شفات 
�هلل - تعاىل - �أو يتاأولونها مبا ل يتنا�شب مع �لن�شو�س، ومعلوم ما يتبع ذلك 

منن �لتعطيل- ونحوه - ل�شفاته - جل وعال.
 - �هلل  عدل  على  حياً  �أمنوذجاً  �لقيامة  يوم  ميز�ن  �لباحث  جعل  وقد   
وفقاً  �لآخرة،  ميز�ن  يف  و�خللف  �ل�شلف  عقيدة  بيان  مع  وتعاىل-  �شبحانه 

للن�شو�س �ل�شرعية.

مقدمــــــة
�حلمد هلل نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره ون�شتهديه ونعوذ باهلل من �شرور   
�أنف�شنا ومن �شيئات �أعمالنا ، من يهده �هلل فال م�شل له ومن ي�شلل فال هادي له، 
ون�شهد �أن ل �إله �إل �هلل وحده ل �شريك له ون�شهد �أن حممد�ً عبده ور�شوله، 

تركنا على �ملحجة �لبي�شاء ليلها كنهارها ل يزيغ عنها �إل هالك �أما بعد:
االأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم العقيدة واملذاهب املعا�شرة، جامعة امللك خالد -اأبها- اململكة العربية ال�شعودية.  -1
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فقد ثبت يف �ل�شحيحني �أن �لنبي - �شلى �هلل عليه و�شلم - قال: »فمن يعدل 
�إذ� مل يعدل �هلل ور�شوله رحم �هلل مو�شى قد �أوذي باأكرث من هذ� ف�شرب«)1(. 

حكمته  تقت�شيه  ملا  وفقاً  مو��شعها،  �لأ�شياء  ي�شع  عادل   - �شبحانه   - �هلل  فاإن 
وعدله، فال جز�ء �إل حلكمة وعدل منه - �شبحانه - وهو مع عدله خالق لأفعال 
�لعباد خريها و�شرها، خالق للجور و�لظلم و�إن كان غري حمبوب له ول مر�د 
َرُه َتْقِديًرا}،]�لفرقان: 2[، وقال �هلل تعاىل:   َفَقدَّ

ٍ
لذ�ته، قال �هلل تعاىل:{َوَخَلَق ُكلَّ َشْيء

}،]�لزمر: 62[. 
ٍ
 َشْيء

ِّ
{الَُّ َخالُِق ُكل

وقال ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و �شلم -: »�إن �هلل خالق كل �شانع   
َربَُّك  َيْظلُِم  تعاىل:{َوال  �هلل  قال  �ملطلق،  �لعدل  فله  ذلك  و�شنعته«)2(،ومع 

َأَحًدا}،]�لكهف، �آية: 49[، فال رب �شو�ه ول خالق غريه.
يتناول  �ل�شلف و�خللف(  بني  �هلل  بـ)عدل  �ملو�شوم  �لبحث  ويف هذ�   
�لباحث �شورة من �أعظم �شور �لعدل �لإلهي �أل وهي ق�شية �لعدل يف ميز�ن 

�لآخرة بني �ل�شلف و�خللف، �شائال �هلل �لعلي �لقدير �لتوفيق و�ل�شد�د.
مو�سوع البحث:

من  �لعقيدة  – ومدى �شحة هذه  – تعاىل  �هلل  �لبحث عدل  يتناول   
عدمها عند كل من �ل�شلف و�خللف.

م�سكلة البحث:
عدل  يف  عقيدة  من  �خللف  عليه  ما  معرفة  يف  �لبحث  م�شكلة  تتمثل   
�هلل - تعاىل –ومدى مو�فقتها للن�شو�س �لثابتة، و�أي�شاً مدى مو�فقتها لعقيدة 

�ل�شلف يف ذلك.
اأ�سئلة البحث:

�س: ما هي عقيدة�ل�شلف و�خللف يف عدل �هلل تعاىل؟  
 , كثري  ابن  دار  البغا,  ديب  م�سطفى  وتعليق:  حتقيق  اجلعفي,  عبداهلل  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  ال�سحيح,  يف  البخاري  اأخرجه   -1
احل�سني  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم   , ال�سحيح  يف  م�سلم  و   ,)2981 رقم:   ,1134  /3( 1987م(,  1407ه-  )ط3  بريوت,  اليمامة, 

الق�سريي الني�سابوري, حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي, دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, )2/ 739, رقم: 1062(.
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني, حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري )ت 405ه(, حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا,   -2
دار الكتب العلمية, بريوت, )ط1, 1411ه -1990م( 1/ 85, )رقم 85(, وقال الذهبي قي التلخي�س بهام�س امل�ستدرك: على 

�سرط م�سلم.
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�س: هل �ل�شلف و�خللف يثبتون عدل �هلل تعاىل؟  
�س: ما مدى �شحة عقيدة �خللف يف عدل �هلل تعاىل؟  

اأهداف البحث واأ�سباب اختياره:
اأوًل: معرفة عقيدة �ل�شلف و�خللف يف عدل �هلل �شبحانه.

ثانيًا: بيان �لعقيدة �ل�شحيحة يف عدل �هلل تعاىل. 
ثالثًا: �إظهار ما قد ي�شوب عقيدة �خللف من خمالفات يف عدل �هلل - تعاىل - 

ومناق�شتهم، و�لرد عليهم، وبيان �لعقيدة �ل�شحيحة يف ذلك. 
اأهمية البحث:

تظهر �أهمية �لبحث من خالل �لآتي:
اأوًل: �أنه تناول عدل �هلل – جل وعال – عند �ل�شلف و�خللف، كون ذلك من 

�أهم م�شائل �لعقيدة. 
ثانيًا: تقدمي روؤية و��شحة عن عدل �هلل – جل وعال – �ملطلق يف كل �شيء.

منهج البحث:
�ملنهج �ملتبع يف هذ� �لبحث هو �ملنهج �لو�شفي �لتحليلي.  

نتائج البحث: 
اأوًل: �شالمة عقيدة �ل�شلف يف �إثبات عدل– تعاىل – و�إثبات كل ما يتعلق 
بذلك وفقاً لالأدلة �ل�شمعية و�لعقلية و�لإجماع، وهو حكم عدل ي�شع �لأ�شياء 

مو��شعها. 
ثانيًا: �أن من عقيدة �لأ�شعرية �أن �هلل  – تعاىل – عادل يف جميع �أفعاله، �شاءنا 

ذلك �أم �شرنا.
ثالثًا: �أن عقيدة �ل�شيعة يف عدل �هلل – �شبحانه – �أن �هلل عادل، ول يعذب �أحد� 
�إل بذنب، و�لعدل يف مقابل �جلور من �أ�شول �لدين عندهم؛حيث ينكرون 

ميز�ن �لآخرة.   
– مرتبطة بعقيدتهم يف خلق  – تعاىل  �أن عقيدة �ملعتزلة يف عدل �هلل  رابعًا: 

�أفعال �لعباد.
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من اأهم التو�سيات:
يو�شي �لباحث بالآتي:

اأوًل: �شرورة �لبحث فيامل�شائل �لعقدية�ملرتبطةبعدل �هلل –تعاىل–عند �ل�شيعة.
يف  �ملعتزلة  تبنتها  �لتي  �ملختلفة  �لعقائدية  �مل�شائل  يف  �لبحث  �شرورة  ثانيًا: 

�لعدل كاأ�شل من �أ�شولهم �خلم�شة. 
الكلمات الدالة )املفتاحية(:

عدل �هلل، عقيدة، �ل�شلف، �خللف، �لفرق.  
الدرا�سات ال�سابقة:

من �لدر��شات �ل�شابقة �لتي وجدها �لباحث، ر�شالة ماج�شتري بعنو�ن   
�ملعتزلة  على  و�لرد  �ل�شلف  عند  و�لعقاب  �لثو�ب  يف  �لإلهي  "�لعدل 

و�لأ�شاعرة".
مقدمة من �لطالبة/ مو�هب بنت علي من�شور فرحان، �إىل كلية �لدعوة   
و�أ�شول �لدين، جامعة �أم �لقرى، مكة �ملكرمة، �ململكة �لعربية �ل�شعودية، �شنة 

2004م. 
تتكون �لر�شالة من ثالثة �أبو�ب وهي كالآتي: الباب الأول: �ملذ�هب يف �لعدل 
�لعدل  الثاين:  الباب  ف�شلني.  على  ويحتوي  �لعتقاد  باأمور  وعالقته  �لإلهي 
�لعدل  الثالث:  ف�شول.الباب  ثالثة  على  ويحتوي  �لدنيا  �حلياة  يف  �لإلهي 

�لإلهي يف �لآخرة ويحتوي على خم�شة ف�شول.
م�شائل  على  ي�شتمل  مبحث  وكل  مباحث،  على  ف�شل  كل  ويحتوي   

وتفريعات متعددة، وختمت �لباحثة �لر�شالة بخامتة وفهار�س عامة.
�لثالث وهو بعنو�ن: )�لعدل �لإلهي  �لف�شل  �لباحثة يف  وقد تكلمت   
يف حما�شبة �لعباد يوم �لقيامة( عن ميز�ن �لآخرة يف مبحث و�حد مقت�شرة 
يف ذلك على �لتعريف به يف �للغة و�ل�شطالح، ثم مذهب �ملعتزلة يف �مليز�ن 

فقط.
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ويتميز بحث عدل �هلل - تعاىل - بني �ل�شلف و�خللف )ميز�ن �لآخرة   
�أمنوذجاً( بالآتي:

اأوًل: بيان عقيدة �ل�شلف يف عدل �هلل – �شبحانه –  بالإ�شافة �إىل بيان عقيدتهم 
يف ميز�ن �لآخرة، ملتزماً يف ذلك �ل�شتدلل بالأدلة �ل�شحيحة و�لثابتة من 

�ل�شنة �لنبوية �ملطهرة.
ثانيًا: بيان عقيدة �خللف يف عدل �هلل - �شبحانه -  بالإ�شافة �إىل بيان عقيدتهم 
يف ميز�ن �لآخرة، وقد �كتفى �لباحث يف مبحث �خللف بدر��شة �لأ�شاعرة، 

و�ل�شيعة، و�ملعتزلة، ثم �لتعقيب و�لرد عليهم.
خطة البحث:

ت�شمنت خطة �لبحث ثالثة مباحث، و��شتمل كل مبحث على عدد من   
�ملطالب مبينة يف �لآتي:

�ملبحث �لأول: التعريفات وفيه �أربعة مطالب:
�ملطلب �لأول: تعريف �لعدل لغة و��شطالحاً.  
�ملطلب �لثاين:تعريف �ل�شلف لغة و��شطالحاً.  

�ملطلب �لثالث: تعريف �خللف لغة و��شطالحاً.  
�ملطلب �لر�بع: تعريف �مليز�ن لغة و��شطالحاً.  

�ملبحث �لثاين: عدل اهلل -تعاىل–عند ال�سلف وفيه مطلبان: 
�ملطلب �لأول: �لعدل يف عقيدة �ل�شلف.  
�ملطلب �لثاين: �مليز�ن يف عقيدة �ل�شلف.  

�ملبحث �لثالث: عدل اهلل -تعاىل-عند اخللف وفيه ثالثةمطالب:
�ملطلب �لأول:عدل �هلل - تعاىل - يف عقيدة �لأ�شاعرة.  

�ملطلب �لثاين:عدل �هلل -تعاىل- يف عقيدة �ل�شيعة.  
�ملطلب �لثالث:عدل �هلل -تعاىل- يف عقيدة �ملعتزلة.  

�خلامتة:وحتتوي على �أهم النتائج والتو�سيات.
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�ملبحث �لأول
التعريفات

�ملطلب �لأول
تعريف عدل  اهلل–  تعاىل –يف اللغة وال�سطالح

�أوًل: العدل يف اللغة:
هو �لق�شد يف �لأمور وهو خالف �جلور، يقال: عَدل عليه يف �لق�شية   

فهو عادل، وفالن من �أهل �ملعدلة؛ �أي من �أهل �لعدل)1(.
و�لَعْدَل بفتح �لعني: ما عادل �ل�شيء من غري جن�شه، وبالك�شر: �ملثل،   
تقول: عندي عدل غالمك، �إذ� كان غالماً يعدل غالماً، وعندي عدَل �شاتك، 

�أي �شاة تعدل �شاة.
و�لَعْدُل من �لنا�س: �ملر�شي يف قوله وحكمه، ورجل عدل بنيِّ �لعدل   

قال �هلل تعاىل: {َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل مِْنُكْم}،]�لطالق: 2[.
يق�شي  �أي  عدًل،  يعدل  �حلكم  �حلاكم يف  يقال عدل  باحلق،  �حلكم  و�لعدل 

باحلق ويعدل، وهو َحَكم عادل من قوم ُعدول)2(.
و�لعدل على �أربعة �أوجه:

َبْيَنُهْم  َفاْحُكْم  َحَكْمَت  تعاىل:{َوإِْن  �هلل  قال  �حلكم:  يف  �لعدل  الأول: 
بِالِْقْسط}،]�ملائدة: 42[.

الثاين: �لعدل يف �لقول: قال �هلل تعاىل:{َوإَِذا ُقْلُتْم َفاْعِدلُوا َوَلْو َكاَن َذا ُقْرَبى}،]�لأنعام: 152[.
الثالث: �لعدل مبعنى �لفدية: قال �هلل تعاىل:{َوال يُْقَبُل مِْنَها َعْدٌل}،]�لبقرة: 123[، �أي 

ل يُقبل منها فدية.
الَِّذيَن  تعاىل:{ُثمَّ  �هلل  قال   :- – جل وعال  باهلل  �لإ�شر�ك  مبعنى  �لعدل  الرابع: 

ِهْم َيْعِدلُوَن}،]�لأنعام: 1[، �أي ي�شركون)3(.
ِّ
َكَفُروا بَِرب

تاج العرو�س من جواهر القامو�س, اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري, دار العلم للمليني, بريوت, )ط4,1990م( )6/ 38, 39(,   -1
امل�سباح املنرييف غريب ال�سرح الكبري للرافعي, اأحمد بن علي الفيومي املقري )ت 770ه(, املكتبة العلمية, بريوت )2/ 396(.

تاج العرو�س, اجلوهري )6/ 39(, ل�سان العرب, حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�سري )ت 711ه(, دار �سادر, بريوت,   -2
)ط1, 430/11(, امل�سباح املنري, الفيومي )2/ 396(.   

3-  تاج العرو�س, اجلوهري )6/ 39(,ل�سان العرب, ابن منظور 430/11.
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ثانياً: العدل يف ال�سطالح:
للعدل يف �ل�شطالح �لعديد من �ملعاين من �أهمها:

اأوًل: �أنالعدل: و�شع �ل�شيء يف مو�شعه)1(.
ثانياً: �أن �لعدل: عبارة عن �لأمر �ملتو�شط بني طريف �لإفر�ط و�لتفريط)2(.

�ملطلب �لثاين
تعريف ال�سلف يف اللغة وال�سطالح

�أوًل: ال�سلف يف اللغة:
ياأتي يف �للغة على معاٍن من �أهمها:

�أن �ل�شلفما تقدم و�شبق، يقال: �شلف ي�شُلُف �شلفاً و�شلوفاً �أي: تقدم   
و�شبق، وكلعمل �شالح يقدمه �لإن�شان فهو �شالف.

فال�شلف �لقوم �ملتقدمون يف �ل�شري،قال �هلل تعاىل: {َفَجَعْلَناُهْم �َشَلًفا   
َوَمثَاًل ِلاْلآِخِريَن}،]�لزخرف: 56[، �أي متقدمني ليتعظ بهم �ملتاأخرون.

�أو  باملوت  قر�بته،  وذوي  �آبائه  من  عليه  �ملتقدمون  �لرجل:  و�شلف   
�لزمن، ولذلك �شمي �ل�شدر �لأول من �لتابعني �ل�شلف �ل�شالح)3(.

ثانياً: ال�سلف يف ال�سطالح:
لل�شلف يف �ل�شطالح تعريفات كثرية، �أ�شملها�أنهم"�ل�شحابة-ر�شي   
�هلل عنهم- و�لتابعون وتابعو �لتابعني؛ �أي �لقرون �لثالثة �لتي �أثبت لها �لنبي 

�شلى �هلل عليه و�شلم �خلريية")4(.
�لثالثة  �لقرون  �أنهم  �ل�شطالح:  يف  �ل�شلف  تعريف  وميكن  قلت:   
�لأوىل من �ل�شحابة- ر�شي �هلل عنهم - و�لتابعني وتابعي �لتابعني �لذين �أثبت 
رفع ال�سبهة والَغْرر عمن يحتج على فعل املعا�سي بالقدر, مرعي بن يو�سف بن اأبي بكر بن اأحمد بن اأحمد بن اأبي بكر بن يو�سف   -1

بن اأحمد الكرمي, حتقيق: اأ�سعد حممد املغربي, دار حراء, مكة املكرمة, )ط1, 1410هـ(, )1/ 54(.
التعريفات, علي بن حممد بن علي اجلرجاين )ت 816ه(, دار الكتاب العربي, بريوت, )ط1, 1405هـ( )191/1(, التعاريف,   -2
حممد عبد الروؤوف املناوي )ت 1031هـ(, حتقيق/ حممد ر�سوان الداية, دار الفكر املعا�سر, دار الفكر, بريوت, دم�سق, )ط1, 

1410هـ(,  )506/1(. 
ل�سان العرب, ابن منظور 9/ 158, تهذيب اللغة, حممد بن اأحمد الأزهري )ت 370هـ(, حتقيق/ حممد عو�س مرعب, دار اإحياء   -3
الرتاث العربي, بريوت )ط1, 2001م( )12/ 299(, كتاب الكليات معجم يف امل�سطلحات والفروق اللغوية, اأبو البقاء اأيوب بن 

مو�سى احل�سيني الكفومي, حتقيق/ عدنان اإدري�س وحممد امل�سري, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت ) 1419هـ- 1998م(, )494/1(. 
املفيد يف مهمات التوحيد, عبد القادر بن حممد عطا �سويف, اأ�سواء ال�سلف, الريا�س )ط1, 1428هـ(, )1/ 28(.  -4
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لهم �لنبي- �شلى �هلل عليه و�شلم – �خلريية، بقوله: »خري �لنا�س قرين ثم �لذين 
يلونهم ثم �لذين يلونهم«)1(، وكل من جاء بعدهم و�شار على نهجهم و�قتدى 

�أثرهم قوًل وعماًل و�عتقاد�ً، ظاهر�ً وباطناً، �إىل يوم �لدين.
�ملطلب �لثالث

تعريف اخَلَلف يف اللغة وال�سطالح
�أوًل: اخَلْلف يف اللغة:

بتحريك �خلاءو�شكون �لالم، كل من يجيء بعد من م�شى، يقال: َخَلْفته   
�أي جئت بعده،و�لأ�شهر �أن �خَلَلف بالفتح يف �خلري وبال�شكون يف �ل�شر، يقال: 
دق، وَخْلف �شوء، قال �هلل تعاىل: {َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا  َخَلف �شِ

الةَ}،]مرمي: 59[، فهم َخْلف �شوء ل حمالة. الصَّ
و�خَلَلف بفتح �خلاء و�لالم �لولد �ل�شالح يبقى بعد �لإن�شان،وقد يكون   
بالفتح يف �لطالح- �أي�شاً - فيقال: بئ�س �خَللف هم، و�خَلْلف بال�شكون �لولد 
�لطالح،وقد يكون بال�شكون يف �ل�شالح  �أي�شاً. ويقال: خلف �شدق، وخلف 

�شوء، ومعناهما جميعا: �لقرن من �لنا�س.
و��شتخلف فالناً من فالن �أي جعله مكانه، قال �هلل تعاىل:{َوَقاَل ُموَسى   

ألَِِخيِه َهاُروَن اْخُلْفِن ِف َقْوِمي}،]�لأعر�ف: 142[، �أي كن خليفتي)2(.
ثانياً: اخللف يف ال�سطالح:

للخلف يف �ل�شطالح �لعديد من �لتعريفات من �أ�شملها: 
�أو  مكفرة  ببدعة  ُرمي  من  كل  "هم  �شرعاً:  �ل�شلف  مقابل  يف  �خللف  �أن   -

مف�شقة وُذم من �لأمة �شخ�شاً �أو معتقًد�")3(.
وقيل �خللف: هم"كل من يجيء بعد من م�شى")4(.  -

اأخرجه البخاري يف ال�سحيح, باب: ل ي�سهد على �سهادة جور اإذا اأ�سهد )2/ 938, رقم 2509(, وم�سلم يف ال�سحيح, باب: ف�سل   -1
ال�سحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )4/ 1962, رقم:2533(.

اأطفي�س, دار  اأحمد الربدوين واإبراهيم  اأحمد القرطبي )املتوفى: 671هـ(, حتقيق:/  اجلامع لأحكام القراآن, لأبي عبد اهلل حممد بن   -2
الكتب امل�سرية, القاهرة, )ط2: 1384هـ - 1964م( )7/ 277(, ل�سان العرب, ابن منظور )9/ 82(, تاج العرو�س, مرت�سى الزبيدي 
اإبراهيم م�سطفى واآخرين, حتقيق/ جممع اللغة العربية, دار الدعوة  )1/ 251(,القامو�س  )23/ 245, 246(, املعجم الو�سيط, 

الفقهي لغة وا�سطلحا, د/ �سعدي اأبو حبيب, دار الفكر. دم�سق, �سورية, )ط2: 1408هـ - 1988م(, )1/ 121(. 
الفوائد الع�سر من حديث حذيفة كان النا�س ي�ساألون ر�سول اهلل عن اخلري وكنت اأ�ساأله عن ال�سر, خليل بن اإبراهيم العبيدي ) ط1:   -3

1429هـ( )1/ 32(.
القامو�س الفقهي, اأبو حبيب �سعدي, )1/ 120(.   -4
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�ملطلب �لر�بع
تعريف امليزان يف اللغة وال�سطالح

�أول: امليزان يف اللغة:
ة، وجمعه مو�زين، قال �هلل  من �لفعل وزن، و�لوزن مبعنى �لثَِّقل و�خِلفنَّ  
تعاىل: {َوَنَضُع الََْواِزيَن الِْقْسَط لَِيْومِ الْقَِياَمِة}،]�لأنبياء: 47[، و�مليز�ن: �لآلة �لتي توزن 

بها �لأ�شياء، و�لوزن �ِشْنجته من �حلجارة �أو �حلديد ونحوها)1(.
ثانياً: ميزان الآخرة يف ال�سطالح:

هو ما ي�شعه �هلل - تعاىل - يوم �لقيامة لوزن �أعمال �لعباد، وهو غري   
�لعدل)2(. 

 
�ملبحث �لثاين

عدل اهلل – تعاىل – يف ميزان الآخرة عند ال�سلف 
�ملطلب �لأول

عدل اهلل - تعاىل-يف عقيدة ال�سلف
�إن عدل �هلل - جل وعال -من �شفاته �لتي �أخرب عنهاو�أمر بها يف كتابه   
 ِذي 

ِ
و�أكد عليها يف �آيات كثرية كقوله تعاىل: {إِنَّ الََّ يَْأُمُر بِالَْعْدِل َواْلِْحَساِن َوإِيَتاء

الُْقْرَبى}،]�لنحل: 90[.
"�تفق �مل�شلمون و�شائر �أهل �مللل على �أن �هلل عدل قائم بالق�شط  وقد   
�ل�شيء يف غري  ل يظلم �شيئاً، بل هو منزه عن �لظلم")3(، لأّن"�لظلم و�شع 
مو�شعه، و�لعدل و�شع كل �شيء يف مو�شعه،وهوحكم عدل ي�شع �لأ�شياء 
�حلكمة  وتقت�شيه  يُنا�شبه،  �لذي  مو�شعه  يف  �إل  �شيئاً  ي�شع  ول  مو��شعها، 

و�لعدل")4(.
ل�سان العرب, ابن منظور, )13/ 446(, تاج العرو�س, الزبيدي )36/ 254(, تهذيب اللغة, الأزهري )13/ 176(.  -1

جمموع الفتاوى, اأحمد بن عبد احلليم ابن تيمية )ت 728هـ(, حتقيق/ اأنور الباز )ط3, 1426هـ- 2005م(  )302/4(, غيث   -2
العقيدة ال�سلفية �سرح منظومة احلائية, خالد بن اإبراهيم ال�سقعبي )1428هـ- 2007م(1/ 72.

جامع الر�سائل, اأحمد بن عبد احلليم ابن تيمية )ت 728هـ(, حتقيق/ حممد ر�ساد �سامل, دار املدين, جدة )1/ 121(.   -3
النبوات, اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سلم �سيخ الإ�سلم ابن تيمية )ت: 728هـ(, حتقيق/ عبد العزيز بن �سالح الطويان,   -4

اأ�سواء ال�سلف, الريا�س, )ط1: 1420هـ -2000م( 1 /473.
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فهو �شبحانه مو�شوف بالعدل يف فعله، و�أفعاله كلها جارية على �شنن   
�لعدل، و�ل�شتقامة لي�س فيها �شائبة جور �أ�شاًل، فهي كلها بني �لف�شل و�لرحمة، 

وبني �لعدل و�حلكمة)1(.
�أقو�ل �لنا�س يف عدل �هلل–جل وعال–:قال �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية)2(:   
"�لوجه �لثالث �أن يقال: �لنا�س لهم يف عدل �هلل ثالثة �أقو�ل: قيل :كل ما يكون 
قولن  وهما  عباده،  من  �لعدل  نظري  منه  �لعدل  وقيل:  عدل،  فهو  مقدور�ً 
�شعيفان، وقيل: من عدله �أن يجزي �ملح�شن بح�شناته ل ينق�شه �شيئاً منها ول 

يعاقبه بال ذنب")3(.
قلت: ومن عدل �هلل - �شبحانه -�أن يجزي �مل�شيء ب�شيئاته، فالنار د�ر   
تلظى،مل ي�شلها ظلماً، بل ذلك لإظهار  نار�ً  فال�شقي ي�شلى  عدله، وجز�ئه، 
َكْيَف  َلُكْم  َما   )35( َكالُِْْرِمنَي  الُْْسلِِمنَي  تعاىل:{َأَفَنْجَعُل  �هلل  -�شبحانه-قال  عدله 
منه  وتف�شاًل  كرماً  �مل�شيء  عن  يعفو  �أن  ف�شله  ومن   ،]36  ،35 تَُْكُموَن}،]�لقلم: 
–�شبحانه- فكل نعمة منه ف�شل وكل نقمة منه عدل، وح�شابه حق،ول يظلم 
الَْيْوَم}،]غافر: 17[،  َكَسَبْت الُظْلَم  َنْفٍس بَِا  قال �هلل تعاىل:{الَْيْوَم تَُْزى ُكلُّ  �أحد�ً  ربك 

وقال �هلل تعاىل:{َوَما َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا َأنُْفَسُهْم َيْظلُِموَن}،]�لنحل: 118[.
"ومثل   :- �لآيات  من  عدد�ً  ذكر  تيميةبعدما  �بن  �لإ�شالم  �شيخ  قال   
هذه �لن�شو�س كثرية، و معلوم �أن �هلل تعاىل مل ينِف بها �ملمتنع �لذى ليقبل 
�لوجود كاجلمع بني �ل�شدين فاإن هذ� مل يتوهم �أحد و جوده،ولي�س يف جمرد 
نفيه ما يح�شل به مق�شود �خلطاب فاإن �ملر�د بيان عدل �هلل و �أنه ل يظلم �أحد�ً 
كما قال �هلل تعاىل: {َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َوال َيْظلُِم َربَُّك َأَحًدا}، ]�لكهف: 49[، 
1424هـ-  )ط3,  بريوت  لعلمية,  الكتب  دار  هرا�س,  خليل  حممد  د/  �سرحها  اجلوزية,  القيم  ابن  النونية,  الق�سيدة  �سرح   -1

2002م(, )2/ 106( . 
هو: اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبلي ولد �سنة 661هـ ـ بحران, قدم مع والده اإىل دم�سق, �سمع احلديث   -2
من عدد من علماء ع�سره واأفتى ودر�س و�سنف ومن م�سنفاته جمموع الفتاوى ومنهاج ال�سنة, تويف معتقًل يف قلعة دم�سق �سنة 
728هـ, العرب يف خرب من غرب, حممد بن اأحمد اأبو عبد اهلل الذهبي )ت 748هـ(, حتقيق/ اأبي هاجر حممد العبد زغلول, دار الكتب 

العلمية, بريوت, )ط1, 1405هـ- 1985م(, )84/4(. 
اجلواب ال�سحيح, اأحمد بن عبد احلليم اأبو العبا�س ابن تيمية )ت 728هـ(, حتقيق/ علي ح�سن نا�سر واآخرين, دار العا�سمة,   -3

الريا�س )ط1, 1414هـ( )103/2(. 



{31}العدد اخل�م�س ع�صر - حمــــرم 1440هـ / �صبتمــــرب  2018م

بل يجازيهم باأعمالهم ول يعاقبهم �إل بعد �إقامه �حلجة عليهم كما قال �هلل تعاىل: 
بنَِي َحتَّى نَْبَعَث َرُسوال}،]�لإ�شر�ء: 15[")1(.

ِّ
{َوَما ُكنَّا ُمَعذ

و�حلكمة  �لعدل  عن  تخرج  ل  -"كلها  �شبحانه  فاأفعاله-  وباجلملة   
تفاوت يف خلقه، ول  �أ�شماوؤه �حل�شنى فال  �إذ م�شدره  و�مل�شلحة و�لرحمة، 

عبث، ومل يخلق خلقه باطاًل، ول �شًدى")2(.
�لــدنــيـا  عــبادهفي  بـني  يـحكم  �هلل  �شـرورة�أن  �ملعـلوم  مـن  قلت:   
�هلل  �أحــــد،قال  وزر  �أحــد�ً  ل  يُحمِّ ول  �أحد�ً،  يظلم  بــعـدلـه،فال  و�لآخـرة 
 ،]164 ]�لأنـعـام:  ُأْخَرى}،  ِوْزَر  َواِزَرةٌ  َتِزُر  َوال  َعَلْيَها  إالَّ  َنْفٍس  ُكلُّ  َتْكِسُب  تعاىل:{َوال 
ول يجازي �أحد�ً بذنبه �أكرث مما ي�شتحق،ول يدع �شاحب حق �إل ويو�شل �إليه 

حقه.
�ملطلب �لثاين

ميزان الآخرةيف عقيدة ال�سلف
وميكن تناوله عند �ل�شلف من خالملا ياأتي:

�لفرع �لأول: �سفة امليزان وحقيقته:
من  ذلك  ور�ء  مبا  �أعلم  كفتان،و�هلل  له  �لقيامة  يوم  ميز�ن  �أن  ثبت   
�لكيفيات، فعلينا �لإميان مبا �أخربنا به �لنبي- �شلى �هلل عليه و�شلم - من غري 

زيادة ول نق�س)3(.
قلت: اأوًل:�إن جميع �ل�شلف يثبتون ميز�ناً حقيقياً بكفتني ول�شان ين�شبه   
�هلل –جل وعال- يوم �لقيامة لوزن �أعمال �لعباد و�لأدلة على ذلك كثرية منها 
 ،]47 َشْيئًا}،]�لأنبياء:  َنْفٌس  ُتْظَلُم  َفال  الْقَِياَمِة  لَِيْومِ  الِْقْسَط  الََْواِزيَن  {َوَنَضُع  تعاىل:  قوله 
�إل  �إله  ل  �أن  �أ�شهد  فيها  بطاقة  له  »فتخرج   :- و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  وقوله- 

جمموع الفتاوى, �سيخ الإ�سلم ابن تيمية )8/ 508(.  -1
�سرح اأ�سماء اهلل احل�سنى يف �سوء الكتاب وال�سنة, �سعيد بن علي بن وهف القحطاين, راجعه ال�سيخ د/ عبد اهلل بن عبد الرحمن   -2

اجلربين, مطبعة �سفري, الريا�س )2008م(  )1/ 29(.
�سرح العقيدة الطحاوية, علي بن علي بن حممد بن اأبي العز الدم�سقي )ت 792هـ(, املكتب الإ�سلمي, بريوت, )ط1391:4هـ(   -3

ابن اأبي العز )1/ 404( .



جملة ت�أ�صيل العلوم {32}

�هلل، و�أن حممد�ً عبده ور�شوله، قال: فيقول: يا رب ما هذه �لبطاقة مع هذه 
يف  و�لبطاقة  كفة  يف  �ل�شجالت  فتو�شع  تظلم:  ل  �إنك  فيقول:  �ل�شجالت؟ 
كفة، فطا�شت �ل�شجالت وثقلت �لبطاقة«)1(، وقال - �شلى �هلل عليه و�شلم -: 

»يو�شع �مليز�ن يوم �لقيامة فلو ُوِزن فيه �ل�شماو�ت و�لأر�س لو�شعت«)2(.
وقال- �شلى �هلل عليه و�شلم -: »فاإن �ل�شماو�ت و�لأر�س وما فيهما لو و�شعت 

يف كفة �مليز�ن، وو�شعت ل �إله �إل �هلل يف �لكفة �لأخرى كانت �أرجح«)3(. 
حقيقتها  على  و�ل�شنة  �لقر�آن  يف  �لو�ردة  �لكلمات  حمل  �لأ�شل  ثانيًا:�إن 
منذ  �جلميع  عند  و�ملعهود  �أنها خالف ذلك،  دليل على  قام  �إذ�  �إل  �ملعهودة 
نزول �لقر�آن وجميء �ل�شنة �أن �مليز�ن ح�شي، ول يت�شح �لوزن يف �مليز�ن من 

حيث �لر�جح و�ملرجوح �إل مبيز�ن ح�شي له ل�شان وكفتان، و�هلل �أعلم.
قال �شيخ �لإ�شالم �بن تيمية:"�ملــيــز�ن هــو مــايــوزن بـه �لأعـمــال، وهــو   
غــري �لــعــدل كــمـا دل عــلــى ذلــك �لــكـــتــــــاب و�لـــ�شـــنــــة مـــثــــل قــولـــه 
]�لأعر�ف: 9[،  ْت َمَواِزيُنُه}،  َثُقَلْت َمَواِزيُنُه}،]�لأعر�ف: 8[، {َوَمْن َخفَّ تـــعــــاىل: {َفَمْن 

وقوله تعاىل: {َوَنَضُع الََْواِزيَن الِْقْسَط لَِيْومِ الْقَِياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا}،]�لأنبياء: 47[.
وفى �ل�شحيحني عن �لنبي - �شلى �هلل عليه و�شلم -: �أنه قال:»كلمتان   
خفيفتان على �لل�شان ، ثقيلتان يف �مليز�ن، حبيبتان �إىل �لرحمن، �شبحان �هلّل 
وبحمده، �شبحان �هلّل �لعظيم«)4(.وقال عن �شاقي عبد �هلل بن م�شعود»لهما �أثقل 
يف �مليز�ن من �أحد«)5(.....وهذ� و�أمثاله مما يبني �أن �لأعمال توزن مبو�زين تبني 
اإحياء الرتاث العربي,  اأحمد حممد �ساكر واآخرين, دار  ال�سلمي, حتقيق/  اأخرجه الرتمذي يف ال�سنن, حممد بن عي�سى الرتمذي   -1
بريوت, )5/ 24, رقم 2718(, وقال اأبو عي�سى: حديث ح�سن غريب, وابن ماجة ال�سنن , حممد بن يزيد ابن ماجة القزويني )ت 

275ه(, حتقيق/ حممد فوؤاد عبد الباقي, دار الفكر, بريوت, )1337/2, رقم 4300(, وقال الألباين: �سحيح, �سحيح.
اأخرجه احلالكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني, حممد بن عبد اهلل احلاكم الني�سابوري )ت 405هـ(, حتقيق/ م�سطفى عبد القادر   -2
البغا, دار الكتب العلمية, بريوت )ط1, 1411هـ, 1990م( 4/ 629, )رقم 8739(, وقال احلاكم: هذا حديث �سحيح على �سرط 

م�سلم ومل يخرجاه, وقال الذهبي يف التلخي�س: على �سرط م�سلم.
امل�سند, اأبو عبد اهلل اأحمد بن حنبل ال�سيباين )ت 241هـ(, موؤ�س�سة قرطبة, القاهرة, 2/ 225, وقال �سعيب الأرنوؤوط اإ�سناده:   -3

�سحيح.
التهليل  ف�سل  باب:   , ال�سحيح  يف  وم�سلم   ,)6043 رقم   ,2352  /5( الت�سبيح,  ف�سل  باب:   , ال�سحيح  يف  البخاري  اأخرجه   -4

والت�سبيح والدعاء, )4/ 2072, رقم 2694(.
اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند, )1/ 420, رقم: 3991(, وقال �سعيب الأرنوؤوط: �سحيح لغريه وهذا اإ�سناد ح�سن.   -5
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بها رجحان �حل�شنات على �ل�شيئات وبالعك�س فهو ما به تبني �لعدل، و�ملق�شود 
بالوزن �لعدل كمو�زين �لدنيا، و�أما كيفية تلك �ملو�زين فهو مبنزلة كيفية �شائر 

ما �أخربنا به من �لغيب")1(.
�لفرع �لثاين: املوزون:

�ختلف �لعلماء يف �ملوزون على ثالثة �أقو�ل، ولكل قول �أدلته:   
القول الأول: �أن �لذي يوزن هي �لأعمال،ومن �أدلة هذ� �لقول ما ثبت   
يف �حلديث �أن �لنبي - �شلى �هلل عليه و�شلم - قال: »ما من �شيء �أثقل يف 

�مليز�ن من ح�شن �خللق«)2(.
على  خفيفتان  »كلمتان   :- و�شلم  عليه  �هلل  �شلى   - قوله  �أدلته  ومن   
�لل�شان ثقيلتان يف �مليز�ن حبيبتان �إىل �لرحمن �شبحان �هلل وبحمده �شبحان 

�هلل �لعظيم«)3(.
وقوله  «ثقيلتان يف �مليز�ن »�لثقل فيه على حقيقته؛ لأن �لأعمال تتج�شم   
عند �مليز�ن، و�مليز�ن هو �لذي توزن به �أعمال �لعباد يوم �لقيامة ، و�لأ�شح �أنه 
ميز�ن حم�شو�س ذو ل�شان وكفتني و�هلل –جل وعال- يجعل �لأعمال كالأعيان 

موزونة �أو يزن �شحف �لأعمال)4(.
ةٍ َخْيًا َيَرُه )7( َوَمْن َيْعَمْل  قلت: ومن �أدلته قوله تعاىل: {َفَمْن َيْعَمْل مِْثَقاَل َذرَّ  

ةٍ َشرًّا َيَرُه}،]�لزلزلة: 7، 8[. مِْثَقاَل َذرَّ
قال �شعيد بن جبري)5( يف تف�شري �لآية:"يكتب لكل برِّ وفاجر بكل �شيئة   

جمموع الفتاوى, �سيخ الإ�سلم ابن تيمية )4/ 302(.  -1
الدين عبد احلميد, دار  ال�سج�ستاين )ت 275هـ(, حتقيق/ حممد حمي  اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث  ال�سنن,  اأبو داود يف  اأخرجه   -2
الفكر 2/ 668, )رقم4799(, وقال الألباين: �سحيح, �سحيح �سنن الرتمذي 4/ 363, )رقم 2003(, وقال اأبو عي�سى: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه, وقال الألباين: �سحيح, والإمام اأحمد يف امل�سند, 6/ 448, )رقم27572(, وقال �سعيب الأرنوؤوط: اإ�سناده 

�سحيح.
�سبق تخريجه.  -3

عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري, بدر الدين حممود بن حممد العيني )ت: 855هـ(, �سبطه و�سححه/ عبد اهلل حممود �سحر,   -4
دار الكتب العلمية, بريوت )ط1, 1421هـ- 2001م(, باب ف�سل الت�سبيح )23/ 39(.

هو: �سعيد بن جبري بن ه�سام الوالبي مولهم, الإمام احلافظ املقرئ املف�سر, اأحد الأعلم, قتل )�سنة 95هـ(. ينظر: �سري اأعلم   -5
اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد الَذَهبي )ت: 748هـ(, حتقيق/ جمموعة حمققني باإ�سراف/ �سعيب الأرناوؤوط,  النبلء, �سم�س الدين 

موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت ) ط11, 1417هـ- 1996م(, )7/ 355- 377(.
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�شاعف  �لقيامة  يوم  كان  فاإذ�  ح�شنات،  ع�شر  ح�شنة  وبكل  و�حدة،  �شيئة 
بكل ح�شنة ع�شر  عنه  بكل و�حدة ع�شر، وميحو  ا،  �أي�شً �ملوؤمنني  �هلل ح�شنات 

�شيئات، فمن ز�دت ح�شناته على �شيئاته مثقال ذرة، دخل �جلنة")1(.
�أعمال  فيها  كتبت  �لتي  �ل�شحائف  هي  يوزن  �لذي  �أن  الثاين:  القول   
�لعباد، ومن �أدلة هذ� �لقول قوله- �شلى �هلل عليه و�شلم -: »فتخرج له بطاقة 
فيها �أ�شهد �أن ل �إله �إل �هلل و�أن حممد�ً عبده ور�شوله، قال فيقول: يا رب ما 
هذه �لبطاقة مع هذه �ل�شجالت؟ فيقول: �إنك ل تظلم: فتو�شع �ل�شجالت يف 

كفة و�لبطاقة يف كفة، فطا�شت �ل�شجالت وثقلت �لبطاقة«)2(.
قال �بن حجر)3(: ورجح �لقرطبي)4(:"�إن �لذي يوزن �ل�شحائف �لتي   
تكتب فيها �لأعمال ونقل عن بن عمر قال: توزن �شحـائف �لأعمال، قال: فـاإذ� 
ثـبـت هذ� فال�شحف �أج�شام، فريتفع �لإ�شـكال ويقويه حديث �لبطاقة �لذي 
�أخرجه �لرتمذي وح�شنه و�حلاكم و�شححه وفيه: »فتو�شع �ل�شجالت يف كفة 

و�لبطاقة يف كفة«)5( �نتهى.
و�ل�شحيح �أن �لأعمال هي �لتي توزن، وقد �أخرج �أبو د�ود و�لرتمذي   
و�شححه �بن حبان عن �أبي �لدرد�ء عن �لنبي -�شلى �هلل عليه و�شلم- قال:»ما 
يو�شع يف �مليز�ن يوم �لقيامة �أثقل من خلق ح�شن«)6(، ويف حديث جابر رفعه 
تو�شع �ملو�زين يوم �لقيامة فتوزن �حل�شنات و�ل�شيئات، فمن رجحت ح�شناته 
مثقال  �شيئاته على ح�شناته  �جلنة، ومن رجحت  مثقال حبة دخل  �شيئاته  على 
تف�سري القراآن العظيم, لأاأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي )ت: 774 هـ (,حتقيق/ �سامي بن حممد �سلمة,   -1

دار طيبة للن�سر والتوزيع, )ط2,1420هـ - 1999م( )8/ 464(.
�سبق تخريجه.  -2

هو: اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حممد الع�سقلين املعروف بابن حجر, كان اإمامًا عاملًا حافظًا, تويف �سنة 852هـ, النجوم الزاهرة   -3
الهيئة  اإبراهيم على طرخان,  ابن تغري بردي )ت 874(, حتقيق/  املحا�سن يو�سف  اأبي  الدين  والقاهرة, جمال  يف ملوك م�سر 

امل�سرية العامة للتاأليف والن�سر, ) 1391هـ-1971م ( )532/15(.
اإمامًا زاهدًا مف�سرًا له العديد من امل�سنفات منها اجلامع  اأبي بكر الأن�ساري القرطبي, كان  اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن  هو:   -4
لأحكام القراآن, تويف �سنة 671هـ(. طبقات املف�سرين, حممد بن علي بن اأحمد الداوودي )ت 945ه(, راجعه/ جلنة من العلماء, 

دار الكتب العلمية, بريوت )ط1, 1403هـ( )69/2 رقم: 434(.
�سبق تخريجه.  -5
�سبق تخريجه.  -6
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�أ�شحاب  �أولئك  قال:  و�شيئاته؟  ح�شناته  ��شتوت  فمن  قيل:  �لنار  دخل  حبة 
�لأعر�ف")1(.

القول الثالث: �إن �لذي يوزن هو �لعامل نف�شه: ومن �أدلته قول �لنبي-   
�شلى �هلل عليه و�شلم -: »و�لذي نف�شي بيده لهما �أثقل يف �مليز�ن من �أحد«)2(، 

وغريها من �لأدلة)3(.
بِآيَاِت  َكَفُروا  الَِّذيَن  {ُأولَِئَك  تعاىل:  �لثالثقوله  �لقول  �أدلة  قلت:اأوًل:من   

ِهْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَمالُُْم َفال نُقِيُم لَُْم َيْوَم الْقَِياَمِة َوْزنًا}،]�لكهف: 105[.
ِّ
َرب

وقوله - �شلى �هلل عليه و�شلم -:»�إنه لياأتي �لرجل �لعظيم �ل�شمني يوم   
�لقيامة ل يزن عند �هلل جناح بعو�شة . وقال: �قروؤو� �إن �شئتم: {َفال نُقِيُم لَُْم َيْوَم 

الْقَِياَمِة َوْزنًا}«)4(، وغريها من �لأدلة.  
ثانيًا:ل �شك �أن �ملو�زنة بني �ملوزونات يوم �لقيامة مردها �إىل عدل �هلل   
مبيز�ن  ي�شتحقه  ما  �لعقاب  �أو  �لثو�ب  من  �إن�شان  كل  فياأخذ   - وعال  جل   -

حقيقي �إظهار�ً لعدله - �شبحانه - فال يظلم ربك �أحد�ً.
ثالثًا:نظر�ً لتعدد �لأدلة و�شحتها يف �ملوزون �ختلف �لعلماء على �أقو�ل   
- كما بَينََّناها �شابقاً - ول ميكن ترجيح �أحد هذه �لأقو�ل على �لأخرى باأي حال 
بها جميعاً، ولذلك،  �أدلتها جميعاً �شحيحة فيجب �لأخذ  من �لأحو�ل، لأن 
و�هلل �أعلم، فاإن �لر�جح �أن �لذي يوزن هو �لعامل و�لعمل و�ل�شجالت؛ جمعاً 

بني �لأدلة.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري, ابن حجر, اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقلين, دار املعرفة, بريوت, )1379هـ(,   -1
)13/ 539(, ومل اأجد من خرج هذا احلديث بهذا اللفظ.

�سبق تخريجه.   -2
لوامع الأنوار البهية و�سواطع الأ�سرار الأثرية ل�سرح الدرة امل�سية يف عقد الفرقة املر�سية, �سم�س الدين حممد بن اأحمد بن �سامل   -3
ال�سفاريني احلنبلي )ت: 1188هـ(, موؤ�س�سة اخلافقني ومكتبتها, دم�سق, )ط2, 1402هـ - 1982م( )2/ 187, 188(, اأ�سول 
الإميان يف �سوء الكتاب وال�سنة, نخبة من العلماء, وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والإر�ساد, اململكة العربية ال�سعودية )ط1, 

1421هـ( )1/ 318, 319(.
رقم   ,2147  /4( ال�سحيح,  يف  وم�سلم   ,)4452 )رقم   ,1759  /4 الكهف,  �سورة  تف�سري  باب   , ال�سحيح  يف  البخاري  اأخرجه   -4

.)2785
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�لفرع �لثالث: عدد املوازين:
لقد�ختلف �أهل �لعلم هل ثم ميز�ن و�حد، �أو مو�زين متعددة؟  

فقالت طائفة من �أهل �لعلم: هو ميز�ن و�حد.  
وقال �آخرون: هي مو�زين متعددة لظاهر قوله تعاىل: {َوَنَضُع الََْواِزيَن   

الِْقْسَط لَِيْومِ الْقَِياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا}،]�لأنبياء: 47[.
قال �بن حجر:قال �هلل تعاىل: {َوَنَضُع الََْواِزيَن الِْقْسَط}، و�ملو�زين جمع   
ميز�ن، و�ختلف يف ذكره هنا بلفظ �جلمع هل �ملر�د �أن لكل �شخ�س ميز�ناً، �أو 
لكل عمل ميز�ناً، فيكون �جلمع حقيقة، �أو لي�س هناك �إل ميز�ن و�حد، و�جلمع 
باعتبار تعدد �لأعمال، �أو �لأ�شخا�س، ويدل على تعدد �لأعمال قوله تعاىل: 

ْت َمَواِزيُنُه}،]�لأعر�ف: 9[. {َوَمْن َخفَّ
َبْت َقْوُم نُوٍح  ويحتمل �أن يكون �جلمع للتفخيم كما يف قوله تعاىل: {َكذَّ  
�أنه  يرتجح  و�لذي  و�حد�ً،  �إل  �إليهم  ير�شل  مل  �أنه  مع   ،]105 الُْْرَسلنَِي}،]�ل�شعر�ء: 
ميز�ن و�حد، ول يُ�ْشِكل بكرثة من يوزن عمله لأن �أحو�ل يوم �لقيامة ل تَُكينَّف 

باأحو�ل �لدنيا)1(.
�لفرع �لر�بع: حكم الإميان بامليزان:

�لقر�آن  من  �ل�شحيحة  بالأدلة  ثابت،  بامليز�ن و�جب وهو حق  �لإميان   
�شبق  ما  �إىل  بالإ�شافة  �لأدلة  �لأمة، ومن هذه  و�إجماع علماء  و�ل�شنة  �لكرمي 
ْت  ذكره، قولهجل وعال: {َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن )102( َوَمْن َخفَّ
وقوله  َخالُِدوَن}،]�ملوؤمنون:103،102[،  َجَهنََّم  ِف  َأنُْفَسُهْم  َخِسُروا  الَِّذيَن  َفُأولَِئَك  َمَواِزيُنُه 
تعاىل: {َوَنَضُع الََْواِزيَن الِْقْسَط لَِيْومِ الْقَِياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا}،]�لأنبياء: 47[،فاأخرب �هلل 
-جل وعال- �أنه ي�شع �ملو�زين لوزن �أعمال �لعباد بها فرييهم �أعمالهم ممثلة يف 
�مليز�ن، ليكونو� على �أنف�شهم �شاهدين قطعاً حلججهم، و�إبالغاً يف �إن�شافهم، 
وبرهاناً  يعملون،  مما  كثري�ً  يعلم  ل  �إنه  قال:  ملن  وتبكيتاً  �حل�شنة،  �أعمالهم  عن 
على عدله على جميعهم، حتى يعرتف كل مبا ن�شيه من عمله، ومييز ما ع�شاه 

فتح الباري, ابن حجر الع�سقلين )13/ 537, 538(.  -1
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قد �حتقره من فعله)1(.
على  خفيفتان  »كلمتان   :- و�شلم  عليه  �هلل  قوله-�شلى  �لأدلة  ومن   
�لل�شان ثقيلتان يف �مليز�ن حبيبتان �إىل �لرحمن �شبحان �هلل وبحمده �شبحان 

�هلل �لعظيم«)2(.
وقوله - �شلى �هلل عليه و�شلم -: �لإميان»�أن توؤمن باهلل ومالئكته وكتبه   
ور�شله وتوؤمن باجلنة و�لنار و�مليز�ن وتوؤمن بالبعث بعد �ملوت وتوؤمن بالقدر 

خريه و�شره«)3(. 
الإجماع: لقد �أجمع �أهل �ل�شنة و�جلماعة على وجوب �لإميان بامليز�ن،   
ومييل  كفتان،  و  ل�شان  له  �مليز�ن  و�أن  �لقيامة،  يوم  توزن  �لعباد  �أعمال  و�أن 

بالأعمال)4(. 
�لفرع �خلام�س: احلكمة من امليزان:
�حِلَكْم من �مليز�ن كثرية من �أهمها: 

اأوًل: تعريف �هلل عبيده ما لهم عنده من �جلز�ء من خري �أو �شر .
ثانيًا: �إظهار عدل �هلل - تعاىل - وبيان �لف�شل حيث �أنه يزن مثقال �لذرة من 

خري �أو �شر)5(.
ثالثًا: يََتَبنينَّ بها رجحان �حل�شنات وبالعك�س، فهو ما به يََتَبنينَّ �لعدل)6(.

 

�سرح �سحيح البخاري, ابن بطال )10/ 559(.  -1
�سبق تخريجه.  -2

اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند, 1)1/ 319, رقم: 2926(, وقال �سعيب الأرنوؤوط: حديث ح�سن, وابن حبان يف �سحيح ابن حبان   -3
برتتيب ابن بلبان, حممد بن حبان بن اأحمد اأبو حامت التميمي الب�ستي, حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت )ط2, 

1414هـ – 1993م(, )1/ 397, رقم: 173(, وقال لاأرنوؤوط: ا�سناده �سحيح.
�سرح �سحيح البخاري, ابن بطال )10/ 559(, فتح الباري, ابن حجر الع�سقلين )13/ 538(.  -4

لوامع الأنوار البهية , ال�سفاريني )2/ 188(.  -5
جمموع الفتاوى, �سيخ الإ�سلم بن تيمية )4/ 303(.  -6
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�ملبحث �لثالث
عدل اهلل - جل وعال - عند اخللف

و�شاأكتفي بدر��شة ثالث فرق:
�ملطلب �لأول

عدل اهلل - تعاىل -وميزان الآخرةيف عقيدة الأ�ساعرة)1(
�أوًل: عدل اهلل - تعاىل- يف عقيدة الأ�ساعرة: 

يف  -عادل  تعاىل   - �أنه  على  "و�أجمعو�  �لأ�شعري:  �حل�شن  �أبو  قال   
جميع �أفعاله و�أحكامه، �شاءنا ذلك �أم �شرنا، نفعنا �أو �شرنا")2(. 

وقال - �أي�شاً -: "ويقال لهم: �ألي�س قد �آمل �هلل �لأطفال يف �لدنيا باآلم   
�أو�شلها �إليهم كنحو �جلذ�م �لذي يقطع �أيديهم و�أرجلهم وغري ذلك ... كما 

يوؤملهم به، وكان ذلك �شائغا جائز�ً ؟ 
فاإذ� قالو�: نعم، قيل لهم : فاإذ� كان هذ� عدل، فما �أنكرت �أن يوؤملهم يف   

�لآخرة ويكون ذلك منه عدل،فاإن قالو�: �آملهم يف �لدنيا ليعترب بهم �لآباء.
 قيل لهم: فاإذ� فعل بهم ذلك يف �لدنيا ليعترب بهم �لآباء وكان ذلك منه عدل 
فلم ل يوؤمل �أطفال �لكافرين يف �لآخرة ليغيظ بذلك �آباءهم ويكون ذلك منه 

عدًل")3(.
وقال �لباقالين)4(: "و�أنه موفق �أهل حمبته ووليته لطاعته، وخاذل لأهل   
مع�شيته، فدل ذلك كله على تدبريه وحكمته، و�أنه عادل يف خلقه بجميع ما 
يبتليهم به ويق�شيه عليهم من خري، و�شر، ونفع، و�شر، وغنى، وفقر، ولذة، 
هم: اأ�سحاب اأبي احل�سن علي بن اإ�سماعيل الأ�سعري ,كان على مذهب املعتزلة ثم تركه واأ�س�س الأ�سعرية, ويف اآخر عمره رجع   -1
اىل عقيدة ال�سلف, تويف عام 324هـ تقريبًا, امللل والنحل, ال�سهر�ستاين, 1/ 93, تبيني كذب املفرتي فيما ن�سب اإىل الإمام اأبي 

احل�سن الأ�سعري,  علي بن احل�سن ابن ع�ساكر )ت 571هـ(, دار الكتاب العربي, لبنان )1399ه( )1/ 24(.
ر�سالة اإىل اأهل الثغر, الأ�سعري, حتقيق/ عبد اهلل �ساكر اجلنيدي, مكتبة العلوم واحلكم, املدينة املنورة )ط2, 1422هـ, 2002م(   -2

.)245/1(
الأن�سار,  دار  فوقية ح�سني حممود,  د/  احل�سن, حتقيق  اأبو  الأ�سعري  ب�سر  اأبي  بن  اإ�سماعيل  بن  الديانة, علي  اأ�سول  الإبانة عن   -3

القاهرة )ط1, 1397هـ( )1/ 183(.
هو: اأبو بكر حممد بن الطيب بن جعفر بن الباقلين, الب�سري املالكي املتكلم �ساحب امل�سنفات )ت 403هـ(. ينظر: العرب يف خرب   -4

من غرب, حممد بن اأحمد الذهبي )2/ 270(.
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و�أمل، و�شحة، و�شقم، وهد�ية، و�شالل")1(.
و�ململوك  ِمْلُكُه  �لكل  لأن  �شيء  عليه  يخب  ول  �شيء  منه  يَْقُبح  فال   
مع  �حلقيقي  �ململوك  فكيف  �شيء،  �ملجازي  �ملالك  على  له  يحق  ل  �ملجازى 

�ملالك �حلقيقي)2(.
لأن  ظاملا،  يكن  �لعا�شني مل  ونعم  �ملطيعني  �هلل  "لو عذب  ويقولون:   
�لظلم عندهم �إمنا هو �لت�شرف يف ملك �لغري، و�هلل تعاىل مالك �مللك، فاأي 
من  �أعد�ئه  وتكرمي  طاعته،  و�أهل  �أنبيائه ومالئكته  تعذيب  كان  ولو  فعله  فعل 
�لكفار و�ل�شياطني مل يكن ظاملا، لأنه مل يت�شرف �إل يف ملكه، وكذلك فلي�س 

هناك �آمر فوقه حتى يخالفه")3(.
"و�أنه يح�شن منه كل �شيء حتى يعذب من �أفنى عمره يف طاعته، �أي:   
كمحمد -�شلى �هلل عليه و�شلم- فيخلده يف �جلحيم، �أو يف �أ�شفل �شافلني، 
��شتنفد عمره يف عد�وته، وعد�وة ر�شله، كاأبي جهل فريفعه �إىل  وينعم من 

�أعلى عليني، وكال �لأمرين يف �حل�شن �شو�ء عنده")4(.
وقال �ل�شهر�شتاين)5(:و�أما �لعدل فعلى مذهب �أهل �ل�شنة �أن �هلل -تعاىل   
- عدل يف �أفعاله، مبعنى �أنه مت�شرف يف ملكه، يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد. 
فالعدل: و�شع �ل�شيء مو�شعه، وهو �لت�شرف يف �مللك على مقت�شى �مل�شيئة 

و�لعلم)6(.

الإن�ساف فيما يجب اعتقاده ول يجوز اجلهل به, الباقلين )ت: 403ه(, حتقيق/ حممد زاهد بن احل�سن الكوثري, املكتبة الأزهرية   -1
للرتاث, القاهرة )ط2,1421هـ- 2000م( )1/ 27(.

مفاتيح الغيب, التف�سري الكبري, لأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن فخر الدين الرازي )ت: 606هـ(, دار اإحياء الرتاث العربي,   -2
بريوت)ط3, 1420 هـ( ) 7/ 109(.

موقف ابن تيمية من الأ�ساعرة, عبد الرحمن بن �سالح بن �سالح املحمود, مكتبة الر�سد, الريا�س, )ط1, 1415 هـ - 1995م(   -3
.)1323 /3(

تي�سري العزيز احلميد يف �سرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد, �سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب )ت:   -4
1233هـ(, زهري ال�ساوي�س, املكتب ال�سلمي, بريوت, دم�سق, )ط1, 1423هـ -2002م( )1/ 590(.

هو: حممد بن عبد الكرمي بن اأحمد اأبو الفتح ال�سهر�ستاين, برع يف الفقه وقراأ الكلم, وتفرد فيه فيه, �سنف كتبًا كثرية تويف يف   -5
�سعبان �سنة ثمان واأربعني وخم�سمائة. ينظر: طبقات ال�سافعية, لأبي بكر بن اأحمد بن حممد بن عمر بن قا�سي �سهبة, حتقيق: 

د/ احلافظ عبد العليم خان, عامل الكتب, بريوت )ط1, 1407هـ( )1/ 323(.
امللل والنحل, ال�سهر�ستاين, حتقيق : حممد �سيد كيلين, دار املعرفة – بريوت  )1404هـ( )40/1(.  -6
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قلت: ما ن�شبه �ل�شهر�شتاين - يف كالمه �ل�شابق -�إىل مذهب �أهل �ل�شنة   
�أهل  �أنف�شهم  على  يطلقون  لأنهم  �لأ�شاعرة،  مذهب  هو  �شحيحاً،بل  فلي�س 
�ل�شنة، ول �شك �أن ت�شميهم بذلك لي�س �شحيحاً مطلقاً،لأن مذهب �لأ�شاعرة 
يخالفمذهب �أهل �ل�شنةيف كثري من م�شائل �لعقيدة. قال �بن قيم �جلوزية)1(: 
"ولي�س �ملر�د بالعدل ما يقوله �جلربية �أنه �ملمكن فكل ما ميكن فعله بالعبد فهو 

عندهم عدل")2(.
قال �لغز�يل)3(: يف تف�شري قوله تعاىل:{َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف األَْْرِض َوال َطائٍِر َيِطُي   
بََِناَحْيِه إالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم} ]�لأنعام: 38[، "�أنه يح�شر �خللق كلهم يوم �لقيامة �لبهائم، 
من  للجماء  ياأخذ  تعاىل�أن  �هلل  فيبلغ من عدل  �شيء،  و�لطري وكل  و�لدو�ب 

�لقرناء ثم يقول كوين تر�با فذلك حني يقول �لكافر: يا ليتني كنت تر�باً")4(.
ثانياً: ميزان الآخرة يف عقيدة الأ�ساعرة:

قال �لأ�شعري: و�أجمعو� على �أن �هلل - تعاىل - ين�شب �ملو�زين لوزن   
�أفلح، ومن خفت مو�زينه فقد خاب  فقد  ثقلت مو�زينه  �لعباد، فمن  �أعمال 

وخ�شر)5(.
تعاىل:{َوَنَضُع  �هلل  قال  �مليز�ن وهو حق  �لر�بع:  �لأ�شل  �لغز�يل:  قال   

الََْواِزيَن الِْقْسَط لَِيْومِ الْقَِياَمِة َفال ُتْظَلُم َنْفٌس َشْيئًا}،]�لأنبياء: 47[. 
اْلُْفلُِحوَن  ُهُم  َفُأولَِئَك  َمَواِزيُنُه  َثُقَلْت  َفَمْن  الَْقُّ  َيْوَمئٍِذ  {َوالَْوْزُن  تعاىل:  �هلل  وقال   
ْت َمَواِزيُنُه َفُأولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا َأنُْفَسُهْم بَِا َكانُوا بِآيَاتَِنا َيْظلُِموَن}،]�لأعر�ف: 8، 9[،  )8( َوَمْن َخفَّ
هو: �سم�س الدين اأبو عبداهلل حممد بن بكر بن اأيوب بن �سعد الفقيه احلنبلي, ال�سهري بابن القيم اجلوزية, له العديد من املوؤلفات,   -1
تويف �سنة 751هـ. ينظر: جلء العينني يف حماكمة الأحمدين, نعمان بن حممود بن عبد اهلل الآلو�سي )ت: 1317هـ(, قدم له: علي 

ال�سيد �سبح املدين, مطبعة املدين )1401 هـ - 1981م( )1/ 44, 45(.
�سفاء العليل يف م�سائل الق�ساء والقدر واحلكمة والتعليل, ابن القيم اجلوزية, حتقيق/ حمد بدر الدين اأبو فرا�س احللبي, دار   -2

الفكر, بريوت )1398ه – 1978م( )1/ 86(.
الدين  علوم  اإحياء  ت�سانيفه  من  450هـ,  �سنة  بطو�س  ولد  الغزايل  الطو�سي  حامد  اأبو  الدين  زين  حممد  بن  حممد  بن  حممد  هو:   -3

والب�سيط, تويف يف جمادى الآخرة �سنة 505هـ. ينظر: طبقات ال�سافعية, ابن قا�سى �سهبة)1/ 293(.
اإحياء علوم الدين, حممد بن حممد اأبو حامد الغزايل )ت 505ه(, دار املعرفة, بريوت )4/ 522(, واحلديث اأخرجه الإمام اأحمد يف   -4
امل�سند, )2/ 235, رقم: 7203(, بلفظ: «لتوؤدنَّ احلقوق اإىل اأهلها حتى يقت�س لل�ساة اجلماء من ال�ساة القرناء نطحتها», وقال 
اإ�سناده �سحيح على �سرط م�سلم, وابن حبان يف ال�سحيح )16/ 363, رقم: 7363(, وقال الأرنوؤوط: اإ�سناده  �سعيب الأرنوؤوط: 

�سحيح.
ر�سالة اإىل اأهل الثغر, الأ�سعري )1/ 279, 283(.   -5
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"�لآية ووجهها �أن �هلل تعاىل يحدث يف �شحائف �لأعمال وزناً بح�شب درجات 
�لأعمال عند �هلل تعاىل فت�شري مقادير �أعمال �لعباد معلومة، للعباد حتى يظهر 

لهم �لعدل يف �لعقاب �أو �لف�شل يف �لعفو وت�شعيف �لثو�ب")1(.
قلت: من �ملالحظ �أنعقيدة �لأ�شاعرةيف �إثبات ميز�ن �لآخرة ل تتفق مع   
باأنه ميز�ٌن حقيقٌي له  عقيدة �أهل �ل�شنة و�جلماعة، لأن �لأ�شاعرةل ي�شرحون 
ل�شانٌان وكفتان، فخالفو� �أدلة�لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية �ل�شريحة يف ذلك 

بل وخالفو� �إجماع علماء �لأمة.
�ملطلب �لثالث

عدل اهلل -تعاىل-وميزان الآخرة يف عقيدة ال�سيعة الراف�سة)2(
�أوًل: عدل اهلل –تعاىل - يف عقيدة ال�سيعة:

ما  متى  �أنه  �أي  �أبد�ً،  �إل ح�شناً  يكون  ل  هو عدل  مبا  �لعدل  �إن  قالو�:   
�شدق عنو�ن �لعدل، فاإنه لبد �أن ميدح عليه فاعله عند �لعقالء، ويعد عندهم 
�شدق  متى  �أنه  �أي  قبيحاً،  �إل  يكون  ل  ظلم  هو  مبا  �لظلم  وكذلك  حم�شناً، 
عنو�ن �لظلم، فاإن فاعله مذموم ويعد م�شيئاً، وهذ� ينبني على �أ�شا�س �لتح�شني 
و�لتقبيح �لعقليني، باعتبار �أن �لأ�شياء لها ح�شن ذ�تي �أو قبح ذ�تي ميكن �إدر�كه 

بالعقل كالعدل و�لظلم، وكال�شدق و�لكذب)3(.
ل  كرمي،  عدل  �هلل  و�إن  �لعدل،  على  بالقدرة  مو�شوف  �لباري  فاإن   
�أو قبح نهاه عنه فارتكبه، فهو  �أجرمه،  �أو  �إل على ذنب �كت�شبه  �أحد�ً  يعذب 
- جل جالله -  قادر على خالف �لعدل، كما �أنه قادر على �لعدل، �إل �أنه ل 

اإحياء علوم الدين, اأبو حامد الغزايل )1/ 114, 115(.  -1
هم: الذين �سايعوا عليًا - ر�سي اهلل عنه - وقالوا: اإنه الإمام بعد ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - بالن�س اجللي اأو اخلفي,   -2
ويعتقدون ع�سمة الأئمة, واأن الإمامة ل تخرج عنه وعن اأولده, الإمامة عندهم من اأ�سول الدين, وهم فرق كثرية واأ�سولها ثلث 
عبد  لطفي  حتقيق/  التهانوين,  الفنون,  ا�سطلحات  ك�ساف   ,145  /1 ال�سهر�ستاين  والنحل,  امللل  واإمامية,  وزيدية,  غلة, 

البديع, الهيئة امل�سرية العامة للكتاب )1977م( )4/ 136(.
مع الثنى ع�سرية يف الأ�سول والفروع, مو�سوعة �ساملة, وملحق بها ال�سنة بيان اهلل تعاىل على ل�سان الر�سول - �سلى اهللَّ عليه و�سلم   -3
-, علي بن اأحمد علي ال�سالو�س, دار الف�سيلة بالريا�س, دار الثقافة بقطر, مكتبة دار القراآن مب�سر)ط7, 1424 هـ - 2003م( 

.)891 / 1(
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يفعل جور�ً ول ظلماً ول قبيحاً، وعلى هذ� جماعة �لإمامية و�ملعتزلة)1(.
وقالو�: �إن �هلل عادل منفي عنه �لظلم، ول يجوز عليه �لظلم ول ير�شى   
�لعبد بالختيار  به، لأنه - جل جالله - غري ظامل، و�إن �لأفعال �شادرة عن 
 - لتنزهه  �لأزلية  بالقدرة  عنه  ل  تعاىل -   - �هلل  من  فيهم  �ملخلوقة  و�لقدرة 
تعاىل - عن �لقبائح و�متناع �ت�شافه بالظلم و�جلور، فالعدل يف مقابل �جلور 

من �أ�شول �لدين ومنكره كافر.
فاإن قلت: �لكافر - بالكفر �ملقابل لالإ�شالم - من �أنكر �لألوهية �أو �لنبوة   
�أو �شيئاً مما علم بال�شرورة �أنه من دين �لنبي - �شلى �هلل عليه و�شلم - ومنكر 
�لعدل لي�س كذلك؛ لأن �لأ�شاعرة يقولون باجلرب �مل�شتلزم للجور، فال يكون 

�لعدل من �أ�شول �لدين، و�إل لزم تكفري �لأ�شاعرة، وهو خالف �مل�شهور.
قلت: �لأ�شاعرة ل يقولون باجلور مبعنى �لظلم فكيف؟ وهم من �أهل �لكتاب، 

ح باأن �هلل ل يظلم مثقال ذرة)2(. رِّ و�لكتاب ُم�شَ
وثمة �أ�شول �أخرى وقعت مثار�ً للجدل و�لنقا�س من قبل �لفرق �لإ�شالمية،   
فمنهم من عدها من جوهر �لدين و�شميمه، ومنهم من عدها من فروعه كالعدل، 
�لذي �تفق �مل�شلمون برمتهم على و�شفه - �شبحانه - باأنه عادل ل يجور، ولكن 
و�ملعتزلة  فالإمامية  �لعدل وحقيقته، وكونه عادل ل جائر،  مفهوم  �ختلفو� يف 

�تفقت على �أن �لعدل له مفهوم و�حد، �تفق عليه قاطبة �لعقالء. 
�لعقل  حكم  ما  فكل  عنه،  يتنزه  �ملجرم  بذنب  �لربيء  �أخذ  فمثاًل:   
بالعدل ومتييز م�شاديقه  فاإن �هلل منزه عنهوعلى ذلك فاحلكم  �أنه ظلم،  بفعل 

وجزئياته، و�أن هذ� عدل وذ�ك ظلم كلها ترجع �إىل �لعقل.
مالكاً  و�لظلم  للعدل  �أن  يرون  و�ملعتزلة  �ل�شيعة  �إن  �أخرى:  وبعبارة   
عند �لعقل، وبه يتميز �أحدهما عن �لآخر، ويو�شف �لفعل بالعدل �أو �لظلم، 
بريوت  الإ�سلمي,  الكتاب  دار  403هـ(,  )ت  املفيد  ال�سيخ  النعمان  بن  حممد  بن  حممد  املختارات,  املذاهب  يف  املقالت  اأوائل   -1

)1403هاآ, 1983م( )1/ 59, 65(. 
الرباهني القاطعة يف �سرح جتريد العقائد ال�ساطعة, حممد جعفر الأ�سرت اآبادي, مركز الأبحاث والدرا�سات الإ�سلمية, ق�سم اإحياء   -2

الرتاث الإ�سلمي, 2/ 368, 373, 374.
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َيْفَعُل  ا  ُيْسَأُل َعمَّ ولذلك كل ما ي�شدر منه فهو عدل حمتجني بقوله تعاىل:{ال 
َوُهْم ُيْسَألُوَن}،]�لأنبياء: 23[،وعلى �شوء ذلك يتبني �أن وحدة �لفرق �لإ�شالمية يف 

و�شفه - �شبحانه - بالعدل وحدة �شورية)1(.
قلت:من �ملالحظ:اأوًل: �إن �ل�شيعة تربط عدل �هلل -تعاىل- بخلق �لظلم   
و�جلور و�لقبح، ول يجوز للخالق – �شبحانه وتعاىل- �إذ� كان عادًل �أن يخلق 
ظلماً�أوجور�ً �أوقبحاً- ح�شب زعمهم – بناء على عقيدتهم باأن �لظلم و�جلور 
و�لقبح، �إمنا هي من �أفعال �لعباد، ح�شلت مب�شيئتهم وقدرتهم و�إر�دتهم، ولي�س 
هلل - جل وعال –فيها �إر�دة، ول قدرة، ول م�شيئة،فخالفو� بذلك �لكثري من 
�لأدلة�ل�شريحة و�لثابتةمن �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة و�لإجماع، منها قوله تعاىل: 

}،]غافر: 62[.
ٍ
 َشْيء

ِّ
{َذلُِكُم الَُّ َربُُّكْم َخالُِق ُكل

َرُه َتْقِديًرا}،]�لفرقان: 2[، وقوله - �شلى   َفَقدَّ
ٍ
وقوله تعاىل: {َوَخَلَق ُكلَّ َشْيء  

�هلل عليه و�شلم -»�إن �هلل خالق كل �شانع و �شنعته«)2(.
وقد�أجمع �شلف �لأمة، على �أن �هلل - تعاىل - خالق كل �شيء خملوق   

وخالق كل �شيء �أر�د وجوده. 
ثانيًا: �إن عقيدة �ل�شيعة يف �حلكم على �أن هذ� عدل وذ�ك ظلم وجور   
وقبح، ر�جع �إىل �لتح�شني و�لتقبيح �لعقليني، ول عالقة للنقل يف معرفة ذلك، 
وهذ� يعني �أن �لإن�شان ل ي�شتطيع �أن يعرف �أن هذ� عدل وذ�ك ظلم وجور 
و�ل�شنة،بل  �لقر�آن  �أدلة  من  �لكثري  هذه  بعقيدتهم  فخالفو�  �لنقل،  طريق  عن 
وقدمو� �لعقل �ل�شريح على �لنقل �ل�شحيح، فخالفو� بذلك عقيدة �أهل �ل�شنة 

و�جلماعة.    
ثانياً: ميزان الآخرة يف عقيدةال�سيعة:

من عقيدة �ل�شيعة �أن �مليز�ن هو �لتعديل بني �أعمال �لعباد، و�مل�شتحق   
عليها، و�ملعدلون يف �حلكم �إذ ذ�ك هم ولة �حل�شاب من �أئمة �آل حممد �شلى 

مفاهيم القراآن, جعفر ال�سبحاين التربيزي, موؤ�س�سة الإمام ال�سادق )ط3, 1428هـ(10/ 9-6.   -1
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك )1/ 85, رقم: 85(, وقال الذهبي يف التلخي�س: على �سرط م�سلم.   -2
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�هلل عليه و�شلم)1(.
�هلل)2(،  عبد  �أبي  عن  َرَوْوه  ما  منها  متعددة  رو�يات  ذلك  يف  ولهم   
مرفوعاً يف تف�شري قوله تعاىل: {َوَنَضُع الََْواِزيَن الِْقْسَط لَِيْومِ الْقَِياَمِة}،]�لأنبياء: 47[، �أنه 
قال: �ملو�زين �لأنبياء و�لأو�شياء - عليهم �ل�شالم - فعلى هذ� يكون �لأنبياء 
و�لأو�شياء �أ�شحاب �ملو�زين �لتي توزن فيها �لأعمال، �ملو�زين �لق�شط؛ �أي 
ذ�ت �لق�شط، و�لق�شط هو �لعدل، و�مليز�ن عبارة عن �حل�شاب �لعدل �لذي 
ل ظلم فيه، وهو ح�شاب �هلل - جل وعال - خللقه يوم �لقيامة، ويكون على 
يد �لأنبياء و�لأو�شياء، فالأجل ذلك كني عنهم باملو�زين جماز�ً؛ �أي �أ�شحاب 

�ملو�زين)3(.
قلت: ويظهر من خالل تف�شري �ل�شيعة للمو�زين باأنها تعبري جمازي عن   
على  �لعدل  �حل�شاب  ويكون  �ملو�زين،  �أ�شحاب  وهم  و�لأو�شياء،  �لأنبياء 

�أيديهم - ح�شب زعمهم -فاإن �ل�شيعة: 
اأوًل:ينكرومنيز�ن يوم �لقيامة�لذي ين�شبه �هلل لوزن �أعمال �لعبادبل هو   

عندهم عبارة عن �حل�شاب �لعدل �لذي ل ظلم فيه.
�لقيامة - يف عقيدتهم-هم �لأنبياء و�لأو�شياء،  ثانيًا:�إن مو�زين يوم   
�لأو�شياء  يف  فغلو�  و�لل�شان،  �لكفتني  ذو  للجميع  �ملعهود  �مليز�ن  ولي�س 
�لألوهية يف حما�شبة  مقام  �أعطوهم  باهلل، حتى  و�لعياذ  كبري�ً  غلو�ً  و�لأنبياء 
هذه  �أن  �شك  -ول  وعال  جل   - �هلل  عدل  �لعباد  مبحا�شبتهم  �لعباد،فيظهر 
عقيدة فا�شدةقائمة على �لكذب و�لفرت�ء، بل وخمالفة لكثري من �لن�شو�س 
�ل�شريحة �لتي تَُبنيِّ حقيقة ميز�ن �لآخرةكقوله تعاىل: {َوَنَضُع الََْواِزيَن الِْقْسَط لَِيْومِ 
الْقَِياَمِة}،]�لأنبياء: 47[، وقوله - �شلى �هلل عليه و�شلم -: يف دقة �شاقي �بن م�شعود 

اأوائل املقالت يف املذاهب املختارات, ال�سيخ املفيد �س89, 90.  -1
هو: اأبو عبداهلل جعفر ال�سادق بن حممد الباقر بن زين العابدين بن علي بن احل�سن الها�سمي العلوي, ولد �سنة 80هـ وتويف �سنة   -2
148هـ. �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب, عبد احلي بن اأحمد بن حممد العكري احلنبلي )ت 1089هـ(, حتقيق/ عبد القادر 

الأرناوؤوط, دار ابن كثري, دم�سق )1406هـ ( 220/1.
تاأويل الآيات الظاهرة يف ف�سائل العرتة  الطاهرة, �سرف الدين علي احل�سيني ال�سرت اآبادي احلنفي , حتقيق ون�سر/ مدر�سة الإمام   -3

املهدي )1407هـ( 1/ 328 .
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- ر�شي �هلل عنه -»و�لذي نف�شي بيده لهما �أثقل يف �مليز�ن من �أحد«)1(.
�لأنبياء  �ملو�زين  قال:  �أنه  �هلل  عبد  �أبي  عن  رو�يتهم  �أن  ثالثًا:   
و�لأو�شياءكذب و��شح،وبعيد كل �لبعد عن �حلقيقة و�لو�قع، فهو من نَ�ْشج 

حك". خيالتهم، وكما يقال: يف �ملثل "�َشرُّ �لبلية ما يُ�شْ
�ملطلب �لثالث

عدل اهلل - تعاىل - وميزان الآخرة يف عقيدة املعتزلة)2(
�أوًل: عدل اهلل -تعاىل-يف عقيدة املعتزلة:

بعد  يُْنَظر  ثم  –جل وعال- عادل،  �هلل  باأن  �لقول  �إىل  �ملعتزلة  ذهبت   
ذلك يف �أنه عامل بقبح �لقبيح وم�شتغن عنه، وعامل با�شتغنائه عنه، فيح�شل له 
�لعلم بكونه عدًل حكيماً ل يفعل �لقبيح، ول يخل بالو�جب، ول ياأمر بالقبيح، 

ول ينهى عن �حل�شن، و�أن �أفعاله كلها ح�شنة)3(.
قال �لزخم�شري)4(: يف تف�شري قوله تعاىل:{ال إَِلَه إالَّ ُهَو الَْعِزيُز الَِْكيُم}،]�آل   
�لوحد�نية  من  ذ�ته  به  و�شف  ملا  مقّرّرتان  �شفتان  �حْلَِكيُم  18[،"�ْلَعِزيُز  عمر�ن: 
و�لعدل، يعنى �أنه �لعزيز �لذي ل يغالبه �إله �آخر، �حلكيم �لذي ل يعدل عن 

�لعدل يف �أفعاله")5(.
ِذي   

ِ
َوإِيَتاء َواْلِْحَساِن  بِالَْعْدِل  يَْأُمُر  الََّ  تعاىل:{إِنَّ  قوله  تف�شري  يف  وقال   

"هو   ،]90 َتَذكَُّروَن}،]�لنحل:  َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َوالَْبْغِي  َواْلُْنَكِر   
ِ
الَْفْحَشاء َعِن  َويَْنَهى  الُْقْرَبى 

�لو�جب؛ لأن �هلل تعاىل عدل فيه على عباده فجعل ما فر�شه عليهم و�قعاً حتت 
طاقتهم")6(.

�سبق تخريجه.   -1
هم: اأ�سحاب وا�سل بن عطا الغزال, وعمر بن عبيد اأبو عثمان قد ظهرت يف نهاية القرن الأول الهجري, وبلغت �ساأوها يف الع�سر   -2
العبا�سي الأول, ومنذ اعتزالهما ظهر منهما اآراء مبتدعة, فعاداهما علماء ال�سلف وحذروا منهما, ثم انق�سمت املعتزلة اإىل فرق 
متعددة. ينظر: الفرق بني الفرق, عبد القاهر بن طاهر البغدادي, دار الأفاق اجلديدة, بريوت )1977هـ( �س19, وما بعدها, امللل 

والنحل, حممد بن عبد الكرمي ال�سهر�ستاين )ت 548هـ(, حتقيق/ حممد �سيد كيلين, دار املعرفة, بريوت )1404هـ( )1/ 42(. 
�سرح الأ�سول اخلم�سة, قا�سي عبد اجلبار بن اأحمد الهمذاين )ت 415هـ(, حتقيق/ عبد الكرمي عثمان, مكتبة وهبة, القاهرة   -3

)ط1, 1416هـ, 1996م( )1/ 66, 133الق�ساة(.
هو: حممود بن عمر بن حممد اأبــو الــقــا�سم الـزمـخ�سري, كان متــكلمـــًا, معـتزليًا داعيا اإىل الإعتـزال, )ت: 538هـ(. ينظر: طبقات   -4

املف�سرين, عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي, حتقيق/ علي حممد عمر, مكتبة وهبة, القاهرة )ط1, 1396هـ(, )1/ 104(.
الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل, الزخم�سري )ت: 538هـ(, دار الكتاب العربي, بريوت, )ط3: 1407هـ( ) 1/ 344(.  -5

الك�ساف, الزخم�سري )2/ 628, 629( .  -6
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�لبعد  ظاهر  معنى  �لآية  يف  يقرر  �لزخم�شري  �أن  نرى  هكذ�  قلت:   
هو  "�لعدل  فيقول:  معتقده،  لتقرير  حجة  فيه  �أن  يرى  �أنه  ملجرد  و�لغر�بة، 
و�قعاً  عليهم  فر�شه  ما  ، فجعل  عباده  فيه على  تعاىل عدل  �هلل  لأن  �لو�جب 
حتت طاقتهم"، يف حني �أن �لذي عليه �ملف�شرون �أن �لعدل و�لإح�شان يف هذه 
�لآية هما خ�شلتان من �خل�شال �حل�شنة �لتي �أمر �هلل تعاىل بهما عباده، ولي�س 

و�شفاً لالأحكام �ل�شرعية من حيث دخولها حتت �لطاقة �لب�شرية من عدمها.
 – تعاىل   - �هلل  قيل:�أن  فاإن  �ل�شطالح،  يف  �جلبار)1(:"و�أما  عبد  قال   
هو  مبا  يَِخْل  ول  �لقبيح  يفعل  ل  و�أنه  ح�شنة،  كلها  �أفعاله  �أن  به  فاملر�د  عدل، 

و�جب عليه")2(، �إىل غري ذلك من عقائدهم �لفا�شدة)3(.
يتعلق  وهو  �خلم�شة  �أ�شولهم  من  �أ�شل  �ملعتزلة  عند  �لعدل  �إن  قلت:   

باأفعال �خلالق –جل وعال– وقد بنو� على �لعدل �أمور� ًكثرية منها: 
اأوًل: وجوب �ل�شالح و�لأ�شلح على �هلل - عز وجل - ول يَِخل مبا   

هو و�جب عليه.
ثانيًا:�حل�شن و�لقبح عقليان، فاحل�شن ما ح�شنه �لعقل و�لقبيح ما قبحه   
�لعقل، و�ل�شرع فى �لتح�شني و�لتقبيح لالأ�شياء خمرب عنها فقط، ل مثبت لها، 

و�لعقل مدرك لها. 
ثالثًا:�أن �هلل مل يخلق �أفعال �لعباد، بل �لإن�شان هو �خلالق لأفعاله كلها   
خريها و�شرها، باإر�دته وم�شيئته، ل �إر�دة للخالق ول م�شيئة يف �إيجادها، وبناء 
على ذلك فاإن �هلل - جل وعال - ل يفعل �لقبيح، بل منزه عن فعله لعلمه بقبحه، 
فخالفو� بعقيدتهم �لفا�شدة �لكثري من �لأدلة �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية،منها 
َرُه َتْقِديًرا}،]�لفرقان: 2[، وقوله تعاىل: {الَُّ َخالُِق   َفَقدَّ

ٍ
قوله تعاىل:{َوَخَلَق ُكلَّ َشْيء

}،]�لزمر: 62[، وقول �لنبي- �شلى �هلل عليه و�شلم -»�إن �هلل خالق كل 
ٍ
 َشْيء

ِّ
ُكل

الق�ساء  ويل  ع�سره,  يف  املعتزلة  �سيخ  كان  اأ�سويل,  قــا�سي  الهمـــذاين,  اجلبار  عبد  بن  اأحـمد  بن  اجلبار  عـبد  احل�سني  اأبو  هو:   -1
بالرّي, ومات فيها �سنة )415 هـ( له الكثري من امل�سنفات. ينظر: الأعلم, خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي الدم�سقي )ت: 

1396هـ(, دار العلم للمليني, )ط15: 2002م(, )3 / 273(.
�سرح الأ�سول اخلم�سة, عبد اجلبار بن اأحمد الهمذاين )1/ 132(.   -2

�سرح الأ�سول اخلم�سة, عبد اجلبار بن اأحمد الهمذاين )1/ 132, - 134, 301 - 334(.   -3
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�شانع و �شنعته«)1(، فال رب �شو�ه ول خالق غريه، �ملت�شفبالعدل �ملطلق.
قال �لعمر�ين)2(: "ثم قال هذ� �ملخالف: �إن �هلل ل يفعل �لقبيح لغناه عن   
فعله ولعلمه بقبحه، فنقول له: هذ� خلف يف �لكالم، هو م�شتغن عن �حل�شن 
و�لقبيح وهو م�شتغن عن �لدنيا و�لآخرة وما فيها وقد خلقهما �هلل، ويلزمك 

على هذ� �أن تقول �إنه يخلق �لأفعال �حل�شنة لأنه عامل بح�شنها")3(.
لأنُه  يظلم  َل  "�أنه عدل  �ملعتزلة:  مقالة  تيمية:  �بن  �لإ�شالم  �شيخ  وقال   
يان بل �لعباد  نُوب َل �ْلكْفر َوَل �لف�شوق َوَل �ْلع�شْ مل يرد وجود �َشْيء من �لذُّ
من  �َشْيئا  يخلق  مل  َوُهَو  لأَمره  عا�شني  َفَعُلوُه  َكَما  يئَته  َم�شِ ِبَغرْي  َذِلك  فعلو� 
ا �أَْحَدثُو� معا�شيهم  �أَفَعال �ْلعباد َل خري� َوَل �شر�، بل هم �أَْحَدُثو� �أفعالهم َفَلمنَّ
من  �ْلَقَدِرينَّة  َقول  َهَذ�  يظلمهم،  باأفعالهم مل  فعاقبهم  َعَلْيَها  �ْلعُقوبَة  ��شتحقو� 
لم �إِن مل يَْجَعل غري َخالق  �مْلُْعَتزلَة َوَغريهم َوَهوؤَُلء ِعْندهم َل يتم تنزيهه َعن �لظُّ

ل�َشْيء من �أَفَعال �ْلعباد بل َوَل َقادر على َذِلك")4(.
ثانياً: امليزان والوزنفي عقيدة املعتزلة:

ذهبت �ملعتزلة �إىل �أن �مليز�ن و�لوزن يوم �لقيامة هما عبارة عن �لعدل   
تعاىل: {َوالَْوْزُن  قوله  تف�شري  ولذلك جاء يف  �أحد)5(،  على  فيها  و�أنه ل ظلم 
ْت َمَواِزيُنُه َفُأولَِئَك الَِّذيَن  َيْوَمئٍِذ الَْقُّ َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزيُنُه َفُأولَِئَك ُهُم اْلُْفلُِحوَن )8( َوَمْن َخفَّ
َخِسُروا َأنُْفَسُهْم بَِا َكانُوا بِآيَاتَِنا َيْظلُِموَن}،]�لأعر�ف: 8، 9[، �أن �ملر�د بالوزن ظهور مقد�ر 
الْقَِياَمِة  َيْوَم  نُقِيُم لَُْم  �لذلة، كما قال:{َفال  �لكافر يف  �لعظم، ومقد�ر  �ملوؤمن يف 
�أتى بالعمل �ل�شالح �لذي يثقل وزنه �أي بعظم قدره  َوْزنًا}،]�لكهف: 105[، فمن 

فقد �أفلح، ومن �أتي بالعمل �ل�شيئ �لذي ل وزن له ول قيمة فقد خ�شر)6(.
�سبق تخريجه.  -1

هو: يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل بن اأ�سعد بن يحيى اأبو اخلري العمراين اليماين �ساحب البيان, كان �سيخ ال�سافعية ببلد اليمن وكان   -2
اإمامًا زاهدًا ورعًا عاملًا )ت: 558هـ(. ينظر: طبقات ال�سافعية, ابن قا�سى �سهبة )1/ 327(.

النت�سار يف الرد على املعتزلة القدرية الأ�سرار, العمراين, حتقيق/ �سعود بن عبد العزيز اخللف, اأ�سواء ال�سلف, الريا�س )1999م(   -3
.)269 /1(

جامع الر�سائل, املجموعة الأوىل, ابن تيمية )123/1(.  -4
)ط1,  بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  نبها,  حممد  خ�سر  حتقيق/  319هـ(,  )ت  البلخي  الكعبي  القا�سم  اأبو  الكعبي,  تف�سري   -5

1428هـ, 2007م( �س217.
تف�سري اأبي م�سلم, اأبو م�سلم حممد بن بحر الأ�سفهاين )ت 322هـ(, حتقيق/ خ�سر حممد نبها, دار الكتب العلمية, بريوت, )ط1,   -6

1428هـ, 2007م( �س120.
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}، ]�لأعر�ف: 8[،  وقال �لزخم�شري يف تف�شري قوله تعاىل: {َوالَْوْزُن َيْوَمئٍِذ الَْقُّ  
�أي: و�لوزن  ، �شفته  يعني وزن �لأعمال و�لتمييز بني ر�جحها وخفيفها، و�حْلَقُّ

يوم ي�شاأل �هلل �لأمم ور�شلهم.
و" �لوزن �حلق، �أى �لعدل، وقرئ: �لق�شط، و�ختلف يف كيفية �لوزن   
تاأكيد�ً  �إليه �خلالئق،  فقيل: توزن �شحف �لأعمال مبيز�ن له ل�شان وكفتان، تنظر 
للحجة، و�إظهار�ً للن�شفة، وقطعاً للمعارة، كما ي�شاألهم عن �أعمالهم فيعرتفون بها 
باأل�شنتهم، وت�شهد بها عليهم �أيديهم و�أرجلهم وجلودهم، وت�شهد عليهم �لأنبياء 

و�ملالئكة و�لأ�شهاد، وكما تثبت يف �شحائفهم فيقروؤونها يف موقف �حل�شاب. 
َثُقَلْت  {َفَمْن  �لعادل  و�حلكم  �ل�شوّى  �لق�شاء  عن  عبارة  هي  وقيل:   
لها  �لتي  �ملوزونة  �أعماله  فمن رجحت  موزون؛�أى  �أو  ميز�ن  َمَواِزيُنُه}،جمع 

وزن وقدر وهي �حل�شنات �أو ما توزن به ح�شناتهم")1(. 
�ل�شيئات  كفة  من  �حل�شنات  كفة  تتف�شل  �إمنا  �لوزن  كيفية  يف  وقيل:   
بعالقة ير�ها �لنا�س يومئذ، وقيل: يظهر عالمات للح�شنات وعالمات لل�شيئات 

يف �لكفتني فري�ها �لنا�س)2(.
قلت: �إن �ملعتزلة قد خالفو� يف �إنكارهم ميز�ن �لآخرة �آيات و�أحاديث   
وقوله   ،]47 الْقَِياَمِة}،]�لأنبياء:  لَِيْومِ  الِْقْسَط  الََْواِزيَن  تعاىل:{َوَنَضُع  قوله  منها  كثرية 
فيه  فلو وزن  �لقيامة  يوم  �مليز�ن  »يو�شع   :– و�شلم  عليه  �هلل  – �شلى  �لنبي 

�ل�شماو�ت و�لأر�س لو�شعت«)3(.
يثبتون  �ل�شنة و�جلماعة �لذين  �أهل  �إجماع علماء �لأمة من  بل خالفو�   
�مليز�ن،ويوجبون �لإميان به، ومل يقل منهم �أحد �إن �مليز�ن هو �لعدل، �أو �إن 
كيفيته معلومة، ولذلك فاإن كل ما �شبق من �لن�شو�س وغريها، تبطل عقيدتهم 

�لفا�شدة، وتوؤكد حقيقة �مليز�ن، و�أن له كفتان، وبه توزن �لأعمال.
الك�ساف, الزخم�سري )2/ 85(.  -1

تف�سري اجلبائي, اأبو علي اجلبائي )ت 303هـ(, حتقيق/ خ�سر حممد نبها, دار الكتب العلمية, بريوت )ط1, 1428هـ, 2007م(   -2
�س234. 

�سبق تخريجه.  -3
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قال �بن بطال)1(: "وخالف ذلك �ملعتزلة و�أنكرو� �مليز�ن وقالو�: �مليز�ن   
عبارة عن �لعدل. وهو خالف لن�س كتاب �هلل، وقول ر�شول �هلل– �شلى �هلل 
عليه و�شلم– . قال �ملهلب)2(: فاأخرب �هلل تعاىل �أنه ي�شع �ملو�زين لتوزن �أعمال 
�لعباد بها، فرييهم �أعمالهم ممثلة فى �مليز�ن لأعني �لعاملني؛ ليكونو� على �أنف�شهم 
�شاهدين قطًعا حلججهم و�إبالًغا فى �إن�شافهم عن �أعمالهم �حل�شنة، وتبكيًتا ملن 
قال: �إن �هلل ل يعلم كثرًي� مما يعملون، وتق�شًيا عليهم لأعمالهم �ملخالفة ملا �شرع 
لهم، وبرهانًا على عدله على جميعهم، و�أنه ل يظلم مثقال حبة من خردل حتى 
يعرتف كل مبا قد ن�شيه من عمله، ومييز ما ع�شاه قد �حتقره من فعله. ويقال له 

عند �عرت�فه: كفى بنف�شك �ليوم عليك ح�شيًبا")3(. 
وقال �بن حجر:"و�أنكرت �ملعتزلة �مليز�ن وقالو� هو عبارة عن �لعدل   
فخالفو� �لكتاب و�ل�شنة لأن �هلل �أخربنا �أنه ي�شع �ملو�زين لوزن �لأعمال لريى 
�لعباد �أعمالهم ممثلة ليكونو� على �أنف�شهم �شاهدين وقال �بن فورك)4(: �أنكرت 
�ملعتزلة �مليز�ن بناء منهم على �أنالأعر��س ي�شتحيل وزنها �إذ ل تقوم باأنف�شها قال: 
وقد روى بع�س �ملتكلمني عن بن عبا�س �أن �هلل تعاىل يقلب �لأعر��س �أج�شاما 

فيزنها �نتهى، وقد ذهب بع�س �ل�شلف �إىل �أن �مليز�ن مبعنى �لعدل")5(.
و�لثابت عن �لنبي - �شلى �هلل عليه و�شلم - �أن �مليز�ن ميز�ن حقيقي له   
كفتان، و�لذي توزن به �لأعمال ولو كانت �أعر��شاً من �لإميان و�ملحبة و�ل�شدق 
و�خلوف و�لكلمة �لطيبة وغريها، لأن �هلل - جل وعال - على كل �شيء قدير، 
فهو قادر على �أن يجعل �لأعر��س كالعيان توزن، فيوؤتى باإميان �لإن�شان و�شدقه 
هـو: اأبـو احلـ�سن عــلي بـن خــلف بـن عـبـد امللك بن بطال القرطبي, له العديد من املوؤلفات )ت: 449هـ(. ينظر: �سذرات   -1

الذهب يف اأخبار من ذهب, عبد احلي بن اأحمد العكري الدم�سقي )ت: 1089هـ(, دار الكتب العلمية, بريوت )3/ 282(.
هو: خالد بن خدا�س بن عجلن اأبو الهيثم املهلبي: موىل اآل املهلب ابن اأبي �سفرة الأزدي من اأهل الب�سرة, �سكن بغداد وحدث   -2
بها عن مالك بن اأن�س وحماد بن زيد و�سالح املري وغريهم, تويف �سنة 223هـ. ينظر: طبقاتاحلنابلة, لأبي احل�سني ابن اأبي يعلى, 

حممد بن حممد )ت: 526هـ(, حممد حامد الفقي, دار املعرفة, بريوت )1/ 150(.
�سرح �سحيح البخاري, علي بن خلف بن عبد امللك ابن بطال )ت 449هـ(, حتقيق/ اأبي متيم يا�سر بن اإبراهيم, مكتبة الر�سد,   -3

الريا�س )ط2, 1423هـ, 2003م( )10/ 559(.
هو حممد بن احل�سن بن فورك الأن�ساري ال�سبهاين, اأبو بكر واعظ عامل بالأ�سول والكلم, من فقهاء ال�سافعية, )ت: 406هـ(. ينظر   -4

الأعلم, الزركلي)6/ 83(.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري, ابن حجر الع�سقلين )13/ 538(.  -5
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عليه و�شلم - وغريها  �هلل  ولر�شوله - �شلى  تعاىل -  و�إخال�شه وحبه هلل - 
من �أعمال �لقلوب، و�أعمال �جلو�رح، وتوزن كلها، وي�شاهدها �لإن�شان وهي 
توزن، ولهذ� ورد �أن ل �إله �إل �هلل �لتي ي�شهدها �لعبد �شدقاً من قلبه تكتب يف 

بطاقة وتو�شع يف كفة �مليز�ن)1(.
قلت: و�إذ� كان �لإن�شان قد ��شتطاع و�شع مو�زين  لكثري من �لأغر��س   
كاحلر�رة و�لربودة و�شغط �لدم، وغربها وهو خملوق فاإن �خلالق على كل 

�شيء قدير وفوق كل ذي علم عليم.
�للفظ عن  �لعدل و�شرف  على جمرد  �ملو�زين  �لعلماء:�إن حمل  قال   
�حلقيقة �إىل �ملجاز من غري �شرورة غري جائز، ول �شيما وقد جاءت �لأحاديث 

�لكثرية بالأ�شانيد �ل�شحيحة يف هذ� �لباب)2(.
�أخرب  كما  �لقيامة  ليوم  �لق�شط  �ملو�زين  و�شع  ينفي  من  خيبة  "ويا   
�إىل  يحتاج  ل   : بقوله  �لن�شو�س  يف  ويقدح  عليه،  �حلكمة  خلفاء  �ل�شارع 
�مليز�ن �إل �لبقال و�لفو�ل، وما �أحر�ه باأن يكون من �لذين ل يقيم �هلل لهم يوم 
�لقيامة وزناً ولو مل يكن من �حلكمة يف وزن �لأعمال �إل ظهور عدله �شبحانه 
جلميع عباده، فاإنه ل �أحد �أحب �إليه �لعذر من �هلل من �أجل ذلك �أر�شل �لر�شل 

مب�شرين ومنذرين فكيف وور�ء ذلك من �حلكم ما ل �طالع لنا عليه")3(.
 

اخلــامتـــــة
اأهم النتائج: �لتي تو�شل �إليها �لباحث: 

�شالمة عقيدة �أهل �ل�شنة و�جلماعة يف عدل �هلل - جل وعال - ويف  اأوًل: 
�مليز�ن، بل �إن عقيدتهم مو�فقة لالأدلة من �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية 

و�لإجماع و�لعقل و�لفطرة.
وهو  �أفعاله،  جميع  يف  -عادل  تعاىل   - �هلل  �أن  �لأ�شعرية  عقيدة  ثانيًا: 
�ملت�شرف يف ملكه، يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد، كما �أنهم يثبتون 

تي�سري ملعة العتقاد, عبد الرحمن بن �سالح املحمود, مدار الوطن للن�سر, الريا�س )ط2, 1432ه- 2011م(, )1/ 261(.  -1
حتقيق الربهان يف اإثبات امليزان, مرعي احلنبلي الكويف, حتقيق/ م�سهور ح�سن �سلمان, دار ابن القيم, )1990م(, �س26.  -2

�سرح العقيدة الطحاوية, ابن اأبي العز الدم�سقي1/ 404.   -3
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�مليز�ن دون �لت�شريح �أنه ميز�ن حقيقي له كفتان ول�شان.
�أن عقيدة �ل�شيعة يف عدل �هلل – تعاىل – ل يجوز عليه �لظلم ول  ثالثًا: 
ير�شى به، مبعنى �أنه - �شبحانه - ل يخلق �لظلم ول �جلور ول �لقبيح، 
و�أن �لعدل مقابل �جلور من �أ�شول �لدين ومنكره من �لكافرين، كما 

�أنها �أنكرت �مليز�ن.
�أن عقيدة �ملعتزلة يف عدل �هلل - �شبحانه وتعاىل -  قائمة على �أنه- رابعًا: 
يكن  فلم  و�إل  وجور،  منظلم  �لعباد،  �أفعال  يخلق  ل   - وعال  جل 

عادًل، كما �أنها �أنكرت �مليز�ن بتاأويله بالعدل.
اأهمُّ التو�سيات: يو�شي �لباحثبالآتي:

م�شائل  من  به  ترتبط  – وما  – تعاىل  �هلل  عدل  يف  �لبحث  �شرورة  اأوًل: 
عقائدية عند �ل�شيعة.

�شرورة �لبحث يف �مل�شائل �لعقائدية �ملختلفة �لتي بنتها �ملعتزلة على  ثانيًا: 
�لعدل كاأ�شل من �أ�شولهم �خلم�شة.

�لعمل خال�شاً  يجعل هذ�  �أن  �لعظيم،  �لعر�س  �لكرمي، رب  �هلل  �أ�شاأل   
وبالإجابة  قدير،  �شيء  كل  على  �إنه  �مل�شلمني،  به  ينفع  و�أن  �لكرمي،  لوجهه 

جدير، و�شلى �هلل على �شيدنا حممد وعلى �آله و�أ�شحابه �أجمعني.
 

قائمة املراجع وامل�سادر
�لكرمي. �لقر�آن  	•

�أبو  �أبي ب�شر �لأ�شعري  �إ�شماعيل بن  �لديانة، علي بن  �أ�شول  �لإبانة عن   .1
�حل�شن، حتقيق د/ فوقية ح�شني حممود، د�ر �لأن�شار، �لقاهرة )ط1، 

1397هـ(.
�أبو حامد �لغز�يل )ت 505ه(،  �إحياء علوم �لدين، حممد بن حممد   .2

د�ر �ملعرفة، بريوت، )د. ط(.
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وز�رة  �لعلماء،  من  نخبة  و�ل�شنة،  �لكتاب  �شوء  يف  �لإميان  �أ�شول   .3
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  و�لإر�شاد،  و�لأوقاف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون 

)ط1، 1421هـ(.
)ت:  �لدم�شقي  �لزركلي  حممد  بن  حممود  بن  �لدين  خري  �لأعالم،   .4

1396هـ(، د�ر �لعلم للماليني، )ط15: 2002م(.
حتقيق/  �لعمر�ين،  �لأ�شر�ر،  �لقدرية  �ملعتزلة  على  �لرد  يف  �لنت�شار   .5

�شعود بن عبد �لعزيز �خللف، �أ�شو�ء �ل�شلف، �لريا�س )1999م(.
)ت:  �لباقالين  به،  �جلهل  يجوز  ول  �عتقاده  يجب  فيما  �لإن�شاف   .6
�لأزهرية  �ملكتبة  �لكوثري،  �حل�شن  بن  ز�هد  حممد  حتقيق/  403هـ(، 

للرت�ث، �لقاهرة )ط2 ،1421هـ- 2000م(.
�لنعمان  بن  حممد  بن  حممد  �ملختار�ت،  �ملذ�هب  يف  �ملقالت  �أو�ئل   .7
�لإ�شالمي، بريوت )1403هـ،  �لكتاب  �ملفيد )ت 403هـ(، د�ر  �ل�شيخ 

1983م(. 
�لرب�هني �لقاطعة يف �شرح جتريد �لعقائد �ل�شاطعة، حممد جعفر �لأ�شرت   .8
�لرت�ث  �إحياء  ق�شم  �لإ�شالمية،  و�لدر��شات  �لأبحاث  مركز  �آبادي، 

�لإ�شالمي، )د. ط(.
�إ�شماعيل بن حماد �جلوهري، د�ر  �لقامو�س،  تاج �لعرو�س من جو�هر   .9

�لعلم للماليني، بريوت، )ط، 1994م(. 
علي  �لدين  �شرف  �لطاهرة،  �لعرتة   ف�شائل  �لظاهرة يف  �لآيات  تاأويل   .10
�ملهدي  �لإمام  مدر�شة  ون�شر/  ، حتقيق  �حلنفي  �آبادي  �ل�شرت  �حل�شيني 

)1407هـ(. 
�لأ�شعري،   �حل�شن  �أبي  �لإمام  �إىل  ن�شب  فيما  �ملفرتي  كذب  تبيني   .11
لبنان  �لعربي،  �لكتاب  د�ر  571هـ(،  )ت  ع�شاكر  �بن  �حل�شن  بن  علي 

)1399هـ(. 
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حتقيق/  �لكويف،  �حلنبلي  مرعي  �مليز�ن،  �إثبات  يف  �لربهان  حتقيق   .12
م�شهور ح�شن �شلمان، د�ر �بن �لقيم، )1990م(. 

�لتعاريف، حممد عبد �لروؤوف �ملناوي )ت 1031هـ(، حتقيق/ حممد   .13
ر�شو�ن �لد�ية، د�ر �لفكر �ملعا�شر، د�ر �لفكر، بريوت، دم�شق، )ط1، 

1410هـ(.
�لتعريفات، علي بن حممد بن علي �جلرجاين )ت 816هـ(، د�ر �لكتاب   .14

�لعربي، بريوت، )ط1، 1405هـ(.
322ه(،  )ت  �لأ�شفهاين  بحر  بن  حممد  م�شلم  �أبو  م�شلم،  �أبي  تف�شري   .15
حتقيق/ خ�شر حممد نبها، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، )ط1، 1428ه، 

2007م(.
حممد  خ�شر  حتقيق/  303هـ(،  )ت  �جلبائي  علي  �أبو  �جلبائي،  تف�شري   .16

نبها، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت )ط1، 1428هـ، 2007م(.
�لقر�شي  كثري  بن  عمر  بن  �إ�شماعيل  �لفد�ء  لأبي  �لعظيم،  �لقر�آن  تف�شري   .17
طيبة  د�ر  �شالمة،  بن حممد  �شامي  هـ (،حتقيق/  �لدم�شقي )ت: 774 

للن�شر و�لتوزيع، )ط2،1420هـ - 1999م(.
تف�شري �لكعبي، �أبو �لقا�شم �لكعبي �لبلخي )ت 319هـ(، حتقيق/ خ�شر   .18

حممد نبها، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، )ط1، 1428هـ، 2007م( 
تهذيب �للغة، حممد بن �أحمد �لأزهري )ت 370هـ(، حتقيق/ حممد   .19

عو�س مرعب، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت )ط1، 2001م(. 
�هلل على  �لذى هو حق  �لتوحيد  كتاب  �شرح  �حلميد يف  �لعزيز  تي�شري   .20
�لعبيد، �شليمان بن عبد �هلل بن حممد بن عبد �لوهاب )ت: 1233هـ(، 
1423هـ  )ط1،  دم�شق،  بريوت،  �ل�شالمي،  �ملكتب  �ل�شاوي�س،  زهري 

-2002م(.
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تي�شري ملعة �لعتقاد، عبد �لرحمن بن �شالح �ملحمود، مد�ر �لوطن للن�شر،   .21
�لريا�س )ط2، 1432هـ- 2011م(.

تيمية )ت 728هـ(، حتقيق/  �بن  �أحمد بن عبد �حلليم  �لر�شائل،  جامع   .22
حممد ر�شاد �شامل، د�ر �ملدين، جدة. 

�جلامع لأحكام �لقر�آن، لأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد �لقرطبي )�ملتوفى:   .23
�لكتب  د�ر  �أطفي�س،  و�إبر�هيم  �لربدوين  �أحمد  حتقيق:/  671هـ(، 

�مل�شرية، �لقاهرة، )ط2: 1384هـ - 1964م(. 
�هلل  عبد  بن  حممود  بن  نعمان  �لأحمدين،  حماكمة  يف  �لعينني  جالء   .24
مطبعة  �ملدين،  �شبح  �ل�شيد  علي  له:  قدم  1317هـ(،  )ت:  �لآلو�شي 

�ملدين )1401 هـ - 1981م(.
)ت  تيمية  �بن  �لعبا�س  �أبو  �حلليم  عبد  بن  �أحمد  �ل�شحيح،  �جلو�ب   .25
�لريا�س  �لعا�شمة،  د�ر  و�آخرين،  نا�شر  ح�شن  علي  حتقيق/  728ه(، 

)ط1، 1414هـ(. 
ر�شالة �إىل �أهل �لثغر، �لأ�شعري، حتقيق/ عبد �هلل �شاكر �جلنيدي، مكتبة   .26

�لعلوم و�حلكم، �ملدينة �ملنورة )ط2، 1422هـ، 2002م(. 
مرعي  بالقدر،  �ملعا�شي  فعل  على  يحتج  عمن  و�لَغْرر  �ل�شبهة  رفع   .27
بن  يو�شف  بن  بكر  �أبي  بن  �أحمد  بن  �أحمد  بن  بكر  �أبي  بن  يو�شف  بن 
�أ�شعد حممد �ملغربي، د�ر حر�ء، مكة �ملكرمة،  �أحمد �لكرمي، حتقيق: 

)ط1،1410هـ(.
�شنن �بن ماجة، حممد بن يزيد �بن ماجة �لقزويني )ت 275ه(، حتقيق/   .28

حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �لفكر، بريوت، )د. ط(.
�أحمد  حتقيق/  �ل�شلمي،  �لرتمذي  عي�شى  بن  حممد  �لرتمذي،  �شنن   .29

حممد �شاكر و�آخرين، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، )د. ط(.
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275هـ(،  )ت  �ل�شج�شتاين  �لأ�شعث  بن  �شليمان  د�ود  لأبي  �ل�شنن،   .30
حتقيق/ حممد حمي �لدين عبد �حلميد، د�ر �لفكر، )د. ط(.

�أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد �لَذَهبي  �شري �أعالم �لنبالء، �شم�س �لدين   .31
)ت: 748هـ(، حتقيق/ جمموعة حمققني باإ�شر�ف/ �شعيب �لأرناوؤوط، 

موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت ) ط11، 1417هـ- 1996م(.
بن حممد  �أحمد  بن  �حلي  �أخبار من ذهب، عبد  �لذهب يف  �شذر�ت   .32
د�ر  �لأرناوؤوط،  �لقادر  عبد  �حلنبلي )ت 1089هـ(، حتقيق/  �لعكري 

�بن كثري، دم�شق )1406هـ(.
�أ�شماء �هلل �حل�شنى يف �شوء �لكتاب و�ل�شنة، �شعيد بن علي بن  �شرح   .33
وهف �لقحطاين، ر�جعه �ل�شيخ د/ عبد �هلل بن عبد �لرحمن �جلربين، 

مطبعة �شفري، �لريا�س )2008م(.
�أحمد �لهمذ�ين  �شرح �لأ�شول �خلم�شة، قا�شي �لق�شاة عبد �جلبار بن   .34
)ت 415هـ(، حتقيق/ عبد �لكرمي عثمان، مكتبة وهبة، �لقاهرة )ط1، 

1416هـ، 1996م(. 
�شرح �لعقيدة �لطحاوية، علي بن علي بن حممد بن �أبي �لعز �لدم�شقي   .35

)ت 792هـ(، �ملكتب �لإ�شالمي، بريوت، )ط1391:4هـ(.
خليل  حممد  د/  �شرحها  �جلوزية،  �لقيم  �بن  �لنونية،  �لق�شيدة  �شرح   .36

هر��س، د�ر �لكتب لعلمية، بريوت )ط3، 1424هـ- 2002م(. 
)ت  بطال  �بن  �مللك  عبد  بن  خلف  بن  علي  �لبخاري،  �شحيح  �شرح   .37
�لريا�س  �لر�شد،  مكتبة  �إبر�هيم،  بن  يا�شر  متيم  �أبي  حتقيق/  449هـ(، 

)ط2، 1423هـ، 2003م(.
�لقيم  �بن  و�لتعليل،  و�حلكمة  و�لقدر  �لق�شاء  م�شائل  يف  �لعليل  �شفاء   .38
�جلوزية، حتقيق/ حمد بدر �لدين �أبو فر��س �حللبي، د�ر �لفكر، بريوت 

)1398هـ – 1978م(.
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�ل�شحيح ، م�شلم بن �حلجاج �أبو �حل�شني �لق�شريي �لني�شابوري، حتقيق:   .39
حممد فوؤ�د عبد �لباقي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت )د. ط(.

�شحيح �بن حبان برتتيب �بن بلبان، حممد بن حبان بن �أحمد �أبو حات   .40
بريوت  �لر�شالة،  موؤ�ش�شة  �لأرنوؤوط،  �شعيب  حتقيق:  �لب�شتي،  �لتميمي 

)ط2، 1414هـ – 1993م(.
وتعليق:  حتقيق  �جلعفي،  عبد�هلل  �أبو  �إ�شماعيل  بن  حممد  �ل�شحيح،   .41
�ليمامة، بريوت، )ط3 1407هـ-   ، �بن كثري  �لبغا، د�ر  م�شطفى ديب 

1987م(.
)ت:  حممد  بن  حممد  يعلى،  �أبي  �بن  �حل�شني  لأبي  طبقاتاحلنابلة،   .42

526هـ(، حممد حامد �لفقي، د�ر �ملعرفة، بريوت، )د. ط(.
قا�شي  بن  عمر  بن  حممد  بن  �أحمد  بن  بكر  لأبي  �ل�شافعية،  طبقات   .43
�شهبة، حتقيق: د/ �حلافظ عبد �لعليم خان، عامل �لكتب، بريوت )ط1، 

1407هـ(.
علي  حتقيق/  �ل�شيوطي،  بكر  �أبي  بن  �لرحمن  عبد  �ملف�شرين،  طبقات   .44

حممد عمر، مكتبة وهبة، �لقاهرة )ط1، 1396هـ(.
�لد�وودي )ت 945هـ(،  �أحمد  بن  علي  بن  �ملف�شرين، حممد  طبقات   .45
)ط1،  بريوت  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لعلماء،  من  جلنة  ر�جعه/ 

1403هـ(.
�لعرب يف خرب من غرب، حممد بن �أحمد �أبو عبد �هلل �لذهبي )ت 748هـ(،   .46
حتقيق/ �أبي هاجر حممد �لعبد زغلول، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 

)ط1، 1405هـ- 1985م(. 
حممد  بن  حممود  �لدين  بدر  �لبخاري،  �شحيح  �شرح  �لقاري  عمدة   .47
د�ر  �شحر،  �هلل حممود  عبد  �شبطه و�شححه/  �لعيني )ت: 855هـ(، 

�لكتب �لعلمية، بريوت )ط1، 1421هـ- 2001م(.
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غيث �لعقيدة �ل�شلفية �شرح منظومة �حلائية، خالد بن �إبر�هيم �ل�شقعبي   .48
)1428هـ- 2007م(.

فتح �لباري �شرح �شحيح �لبخاري، �أحمد بن علي بن حجر �أبو �لف�شل   .49
�لع�شقالين،  �لف�شل  �أبو  بن حجر  بن علي  �أحمد  �لع�شقالين، حتقيق/ 

د�ر �ملعرفة، بريوت، )1379هـ(.
�لفرق بني �لفرق، عبد �لقاهر بن طاهر �لبغد�دي، د�ر �لأفاق �جلديدة،   .50

بريوت )1977هـ(.
�لفو�ئد �لع�شر من حديث حذيفة كان �لنا�س ي�شاألون ر�شول �هلل عن �خلري   .51

وكنت �أ�شاأله عن �ل�شر، خليل بن �إبر�هيم �لعبيدي ) ط1: 1429هـ(.
�لفكر.  �أبو حبيب، د�ر  �لفقهي لغة و��شطالحا، د/ �شعدي  �لقامو�س   .52

دم�شق، �شورية، )ط2: 1408هـ - 1988م(.
�لبقاء  �أبو  �للغوية،  و�لفروق  �مل�شطلحات  يف  معجم  �لكليات  كتاب   .53
�إدري�س وحممد  �لكفومي، حتقيق/ عدنان  �حل�شيني  مو�شى  بن  �أيوب 

�مل�شري، موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت ) 1419هـ- 1998م(. 
�لبديع،  عبد  لطفي  حتقيق/  �لتهانوين،  �لفنون،  ��شطالحات  ك�شاف   .54

�لهيئة �مل�شرية �لعامة للكتاب )1977م(.
�لك�شاف عن حقائق غو�م�س �لتنزيل، �لزخم�شري )ت: 538هـ(، د�ر   .55

�لكتاب �لعربي، بريوت، )ط3: 1407هـ(.
ل�شان �لعرب، حممد بن مكرم بن منظور �لأفريقي �مل�شري )ت 711هـ(،   .56

د�ر �شادر، بريوت، )ط:3، 1414هـ(
لو�مع �لأنو�ر �لبهية و�شو�طع �لأ�شر�ر �لأثرية ل�شرح �لدرة �مل�شية يف   .57
عقد �لفرقة �ملر�شية، �شم�س �لدين حممد بن �أحمد بن �شامل �ل�شفاريني 
)ط2،  دم�شق،  ومكتبتها،  �خلافقني  موؤ�ش�شة  1188هـ(،  )ت:  �حلنبلي 

1402هـ - 1982م(. 
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جمموع �لفتاوى، �أحمد بن عبد �حلليم �بن تيمية )ت 728ه(، حتقيق/   .58
�أنور �لباز )ط3، 1426هـ- 2005م(.  

�مل�شتدرك على �ل�شحيحني، حممد بن عبد �هلل �حلاكم �لني�شابوري )ت   .59
405هـ(، حتقيق: م�شطفى عبد �لقادر عطا، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 

)ط1، 1411هـ -1990م(.
موؤ�ش�شة  241هـ(،  )ت  �ل�شيباين  حنبل  بن  �أحمد  �هلل  عبد  �أبو  �مل�شند،   .60

قرطبة، �لقاهرة، )د. ط(. 
�مل�شباح �ملنرييف غريب �ل�شرح �لكبري، �أحمد بن علي �لفيومي �ملقري   .61

)ت 770هـ(، �ملكتبة �لعلمية، بريوت )د. ط(
مع �لثنى ع�شرية يف �لأ�شول و�لفروع، مو�شوعة �شاملة، وملحق بها   .62
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فة األشراف منهج البحُْلِقيين يف َتعقُّباِته على حتحُ
اأ.د. ن�فذ ح�صني حم�د)1(

امل�ستخل�ص
باته �ملُهّمة،  ح �لَبحث منهَج �لُبلقيني يف ��شتدر�كاته �ملَُتنوعة، وتَعقُّ يَُو�شّ  
ها  بَع�شُ ُق  يَتعلنَّ للمّزي،  فة �لأ�شر�ف  حُتْ باأكرثها، وذلك على كتاِب  �نفرد  �لتي 

و�ة. مبتون �لأحاديث و�ألفاظها، و�أخرى بالأ�شانيد و�لرُّ
كلمات مفتاحية:

��شتدر�ك، �أطر�ف، �ملزي، حديث، رو�ة.

مقّدمــــــة
�حلمُد هلل، و�أ�شلي و�أ�شلم على ر�شول �هلل، وبعد  

بن  ُعَمر  ين  �لدِّ �شر�ج  �حلافظ  باِت  تَعقُّ �أهميِة  عن  يَك�شُف  عمٌل  فهذ�   
فة  ح منهَجه يف �ل�شتدر�ك على ِكتاب"حُتْ ِر�ْشالن �لُبْلِقيني )805هـ(، ويُو�شّ
ي  �لأ�شر�ف مبعرفة �لأطر�ف" للحافظ جمال �لدين يو�شف بن عبد �لرحمن �مِلزِّ
)742هـ(، ويرُْبُز �لِقيمَة �لعلمينََّة مِلَا َجَمعه �لُبْلِقيني و�أَبَاَن عنه ِمن �أنو�ٍع لأوهاٍم 
ي، �أو �أهمَل ِذْكرها و�أغفَلها يف كتاِبه، يف �ملُتوِن و�لأ�شانيد، �إىل  وقَع فيها �مِلزِّ
حمن  ين عبُد �لرنَّ ويبات، نََقلها عنه �بُنه جالُل �لدِّ غري ذلك من �لتنَّْنقيحات و�لتنَّ�شْ

مَن كتاٍب تَرجَم فيه لو�لده.  ٍل �شِ بعقِد َف�شْ
رورِة َعْر�س تلك �لتنَّعقبات، وبَياِن ما ��شتملت عليه، مع  ويَزيُد ِمن �شَ  
تني  �ل�شِّ �أَكملت  �لُتْحفة، حيُث  تها  منَّ �شَ �لتي  �لأحاديث  بالنِّ�شبة ملجموِع  ِتها  ِقلنَّ
من  �شو�ء  �إليها،  �أ�شار  �أو  �لتنَّتبُّعات  يف  َذَكرها  من  على  �أقْف  مل  �أيّن  تَعقيًبا، 
وهما  ي،  �مِلزِّ �أطر�ِف  على  �لتنَّْنكيت  يف  وَكَتبو�  بَعده،  جاءو�  �لذين  �لُعلماء 
ين �أبي ُزْرَعَة �بُن �لعر�قي )826هـ(، وكتابُه "�لأطر�ف باأوهام  �حلافظ ويلُّ �لدِّ

اجلامعة الإ�شالمية - غزة - فل�شطني.  -1
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على  ر�ف  �لظِّ "�لنَُّكت  وكتابُه  )852هـ(،  َحَجر  �بُن  و�حلافظ  �لأطر�ف")1(، 
�لأطر�ف")2(، �أو من �ملعا�شرين ممن َكَتَب يف �لتنَّعقباِت على �لتُّحفة، رغم �أننَّ 
قق �لكتاب، وجد ما ل يزيد عن خم�شِة مو��شَع  ين حُمَ عبَد �ل�شمد �شرف �لدِّ
وٍر  منها على حو��شي �ملَخطوط،َفَنقلها يف هو�م�س �ملطبوع، مع ما فيها من ُق�شُ

ونَْق�ٍس وحَتريفات.
يَْذُكرها  ها، فلم  ِباأْكرَثِ �لُبْلِقيني �نفر�ده  بات  ِلَتعقُّ �لِعلمينََّة  �لِقيمَة  ويُوؤكُد   

�بُن �لعر�قي ول �بُن حجر، رحمهم �هلل تعاىل.
وقد وقفُت على نُ�ْشختني لكتاِب ترجمة جالل �لدين عبد �لرحمن �بن   

�لُبْلِقيني لأبيه، م�شتماًل على ف�شِل �لتنَّعقبات على �لتُّحفة:
 ،)8106( رقم  حتت  �مل�شرية،  �لكتب  د�ر  حمفوظات  من  الأوىل:   
وم�شورة مبركز جمعة �ملاجد، برقم )1770185(، ورقم �لوورد )13247(، 

تها. وهي ن�شخة مكتملة �عَتَمدُّ

وهذه �سورة ال�سفحة امل�ستملة على بدايِة ف�سِل التَّعقباِت التي وقعت له على اأطراف امِلّزي
ابن العراقي, اأحمد بن عبد الرحيم )1432هـ(. الأطراف باأوهام الأطراف. حتقيق العويف, حممد بن حميد. اأطروحة ماج�ستري من   -1

كلية احلديث باجلامعة الإ�سلمية باملدينة النبوية. عدد ال�سفحات 637.
ابن حجر, اأحمد بن علّي )1403هـ( النكت الظراف على الأطراف, املطبوع مع حتفة الأ�سراف. حتقيق عبد ال�سمد �سرف الدين.   -2

الدار القيمة بالهند واملكتب الإ�سلمي ببريوت, 13 جملد, وجملد فهار�س.
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الثانية: من حمفوظات معهد �ل�شت�شر�ق ِبُرو�شيا، حتت رقم )369(،   
�لوورد )4652(،  برقم )1499499(، ورقم  �ملاجد،  وم�شورة مبركز جمعة 

بيب، مع �أخطاء كثرية. ْقط و�لَلحق و�لتنَّ�شْ وهي كثرية �ل�شنَّ
وجاء عملي يف مبحثني، على �لنحو �لآتي:

�ملبحث �لأول
بات املحُتعلقة باملتون واألفاظ الأحاديث التَّعقُّ

ر �إليها يف مو��شعها، و�أغفل �أحيانًا  ي ُمتونًا كاملًة مل يُ�شِ فقد �أَ�ْشقَط �مِلزِّ  
به �لُبْلِقيني، ومن ذلك: بيان �ختالف �ألفاظ �أحاديث، ومل يُبّينها، َفَتعقنَّ

اأول: يَقت�شُر على �لإ�شارِةللحديِث يف مو�شٍع و�حٍد من �لكتاب، مع وجوِد 
�حلديث بالإ�شناد نف�ِشه يف مو�شٍع �آخَر من ذلك �لكتاب، فيُْغِفُله �مِلّزي ويرَْتُكه، 

و�أمثلُته:   
ي  يف ترجمة َعطاء بن يَِزيد �لليثي، عن �أبي �شعيد �خُلْدري)1(، عز� �مِلزِّ  )1(
حديَث: "�إننَّ �شاأَن �لِهْجرِة �َشِديد"، لباِب �لهجرِة من كتاب �ملََناقب يف 
�شحيح �لُبَخاِري. عن �بن �ملديني، عن �لوليد بن م�شلم، عن �لأوز�عي، 

عن �لزهري، عن عطاء به)2(. 
من  �لإبل  زكاة  باب  يف  ا  �أي�شً �أخرجه  �لُبَخاِري  باأننَّ  �لُبْلِقيني)3(  َفَتّعَقَبُه   
ي على  كتاب �لزكاة. عن �بن �ملديني بالإ�شناد نف�شه)4(، ومل يَْذكره �مِلزِّ

ْحَفة. ُمْقَت�شى نُ�ْشَخِة �لتُّ
تها كذلك. وو�فقه �بُنه �لذي قال: وَك�شفُت نُ�ْشخًة �أخرى، فوجدُّ  

عن  علقمَة،  عن  �لننََّخعي،  �إبر�هيَم  عن  �لأعم�ِس،  �ُشليماَن  ترجمِة  يف   )2(
امِلّزي, يو�سف بن عبد الرحمن )1403هـ(. حتفة الأ�سراف مبعرفة الأطراف. حتقيق عبد ال�سمد �سرف الدين. الدار القيمة بالهند   -1
راف: تعقبه ُمغلطاي  كِت الظِّ واملكتب الإ�سلمي ببريوت, 13 جملد, وجملد فهار�س. )401/3 برقم 4153(. قال ابن حجر يف النُّ

ا هي يف الزكاة. باأنَّها يف احلج ل يف الهجرة, فوهم مغلطاي, واإنَّ
عدد  الريا�س.  الدولية,  الأفكار  بيت  الكرمي,  �سهيب  اأبو  به  اعتنى  ال�سحيح.  )1419هـ(.  اإ�سماعيل  بن  حممد  البخاري,   -2

ال�سفحات 1751. حديث برقم )3923(.
املخطوط, ورقة )53/اأ(.  -3

حديث برقم )1452(.  -4
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يف  َو�َشلنََّم  َعَلْيِه  �هللُ  لنَّى  �شَ �لننَِّبّي  مَع  "ُكننَّا  حديث:  عز�  م�شعود)1(،  �بن 
غاٍر، َفنزلَْت عليِه {َوالُْْرَسالِت ُعْرفًا}". لكتاِب بَْدء �خَلْلق يف �شحيح 
�لُبَخاِري. عن َعْبدَة بن عبد �هلل، عن يَحيى بن �آدم، عن �إ�شر�ئيل، عن 

�لأعم�س به)2(. 
�شورة  تف�شرِي  باِب  يف  ا  �أي�شً �أخرَجه  �لُبَخاِري  باأننَّ  �لُبْلِقيني)3(  فتعقبه   
و�ملُْر�شالت من كتاب �لتنَّْف�شري. عن َعْبدَة بن عبد �هلل بالإ�شناد نف�شه)4(.  

حديث:  عز�  ُهَريَرَة)5(،  �أبي  عن  �لأعرج،  عن  هري،  �لزُّ ترجمة  يف   )3(
و�لنَّذي  �ملُ�ْشلم:  فقال  �ليهوِد،  ِمَن  َوَرُجٌل  �ملُ�ْشلمنَي  ِمَن  َرُجٌل  "��ْشَتبنَّ 
ًد� على �لعاملنَي... �حلديث". لكتاب �لتنَّوحيد يف �شحيح  ��شطفي حممنَّ
�لُبَخاِري. عن يَحيى بن َقَزعة، عن �إبر�هيم بن �شعد، عن �لزهري به)6(.
يف  يُْذَكُر  ما  ترجمة  يف  ا  �أي�شً �أخرجه  �لُبَخاِري  باأننَّ  �لُبْلِقيني)7(  فتعقبه   
َقَزعة  بن  يَحيى  عن  و�ليهودي.  �مل�شلم  بنَْيَ  وَمِة  َو�خُل�شُ �لإِ�ْشَخا�ِس 

بالإ�شناد نف�شه)8(.
يف ترجمة مالك بن �أن�ٍس، عن نافٍع، عن �بن عمر)9(، عز� حديث: "َمْن   )4(
ُه". مل�شلم يف �لِعْتِق. عن يَْحيَى بن  �أَْعَتَق �ِشْرًكا لَُه ِمْن مَمُْلوٍك َفَعَلْيِه ِعْتُقُه ُكلُّ

يَْحيَى، عن مالك به)10(.
من حديث  �ملماليك  حبِة  �شُ عليه: ويف  يُز�د  بقوله)11(:  �لُبْلِقيني  فتعقبه   
حبة �ملماليك بعد كتاب �لعتق بنحو ثالثة  يَْحيَى بن يَْحيَى)12(، وكتاُب �شُ

املزي, حتفة الأ�سراف )103/7 برقم 9430(.  -1
حديث برقم )3317(.  -2

املخطوط, ورقة )56/ب – 57/اأ(.  -3
حديث برقم )4931(.  -4

املزي, حتفة الأ�سراف )216/10 برقم 13956(.  -5
حديث برقم )7472(.  -6

املخطوط, ورقة )59/ب – 60/اأ(.  -7
حديث برقم )2411(.  -8

املزي, حتفة الأ�سراف )208/6 برقم 7990(.  -9
عدد  الريا�س.  الدولية,  الأفكار  بيت  الكرمي,  �سهيب  اأبو  به  اعتنى  ال�سحيح.  )1419هـ(.  احلجاج  بن  م�سلم  الني�سابوري,   -10

ال�سفحات 1473. حديث برقم )1501/1(.
املخطوط, ورقة )56/اأ(..  -11

حديث برقم )1501/47( كتاب الأميان )�س685(.  -12
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كر�ري�س)1(.     
يف م�شند َعْمرو بن �لأَْحَو�س)2(، عز� حديث: " ... �أل �إننَّ كلنَّ ِرِبا يف   )5(
يف  ِمِذي  ْ �لرتِّ ومنها:  �لأربعة،  نن  لل�شُّ وعز�ه   ،"... مو�شوع  �جَلاِهلينَّة 
، عن  ل، عن ح�شني بن َعِليِّ �جُلْعِفيِّ �لتف�شري. عن �حل�شِن بن َعِليِّ �خَلالنَّ
ز�ئدة، عن �َشِبيب بن َغْرقدة، عن �شليمان بن عمرو بن �لأحو�س، عن 

�أبيه)3(. ثم قال �ملزي: "وهذ� فيه وما بعده".
�لنَِّكاح، يف ما  �أبو�ِب  ا يِف  �أي�شً ِمِذي �أخرجه  ْ باأننَّ �لرتِّ �لُبْلِقيني)4(  فتعقبه   

جاء يف َحقِّ �ملر�أِة على زوجها، بال�شند �ملذكور)5(.  
"وهذ� فيه وما بعده"، وقد  يََتننَّبه لقوله:  �لُبْلِقيني، فلم  �أقول: هنا وهم   
ي يف �ملو�شع �لذي بعده، وقال: باإ�شناد �لذي َقْبله. ثم هو  �أ�شار �إليه �مِلزِّ

يف �لر�شاع، ولي�س �لنكاح.
ومل يتعقبه �بنه.   

ثانًيا: يَقت�شر على �لإ�شارِةللحديث يف مو�شٍع و�حٍد من �لكتاب، مع وجوده 
يف مو�شٍع �آخَر من �لكتاب نف�ِشه �أو غريه،باختالٍف يف �شيِخ �شاحِب �لكتاب، 

و�أمثلته:
َذَكر  َعّبا�س)6(،  �بن  ُعَبيد �هلل بن عبد �هلل، عن  �لزهري، عن  ترجمة  يف   )1(
عه يف  �أَتَان" و�أ�شاَر �إىل َمو��شِ "�أقبلُت ر�كًبا على  ي ُطرَق حديِث:  �مِلزِّ
الِة عند �لُبَخاِري. عن �إ�شماعيل بن �أبي �أوي�س، وعبد �هلل بن  �لِعلِم و�ل�شنَّ

يو�شف، و�لَقْعنبي، ثالثتهم عن مالك به)7(.

العتق هو الكتاب رقم )20(, واأما �سحبة املماليك, فهو الباب رقم )8( من كتاب الأميان رقم )27( ح�سب املطبوع من �سحيح   -1
م�سلم.

املزي, حتفة الأ�سراف )132/8 برقم 10691(.  -2
حديث برقم )3087(.  -3

املخطوط, ورقة )58/اأ(.  -4
حديث برقم )1163(.  -5

املزي, حتفة الأ�سراف )58/5 برقم 5834(.  -6
الأحاديث بالأرقام )76, 493, 861(.  -7
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فتعقبه �لُبْلِقيني)1( باأننَّه �أ�شقَط طريَق يَحيى بن َقَزعة، عن مالك به، و�أنّها   
ِة �لَوَد�ع، وهي تَرجمٌة قبَل ترجمِة غزوة تبوك)2(.    يف َحجنَّ

وٍخ، عن �بِن عمَر)3(، ذكر حديَث: "حا�شَر �لننَِّبيُّ  ائب بن َفرُّ يف ترجمة �ل�شنَّ  )2(
�حلديث".  �شيًئا...  ِمْنهم  يَنْل  فلم  ائِف،  �لطنَّ �أهَل  َم  َو�َشلنَّ َعَلْيِه  �هللُ  لنَّى  �شَ
و�أ�شار �إىل مو�شعني له يف �لُبَخاِري. عن �بن �ملديني وُقَتيبة بن �شعيد، 

ائب به)4(.  كالهما عن �بن ُعيَينة، عن َعمرو بن دينار، عن �ل�شنَّ
�أخرَجه كذلك يف  �لُبَخاِري  �أننَّ  �لتنَّْنبيه على  تََرك  باأننَّه  �لُبْلِقيني)5(  فتعقبه   
�جُلْعفي،  بن حممد  �هلل  �لتنَّوحيِد. عن عبد  كتاِب  و�لإر�دِة من  �ملَ�شيئِة 

عن �بن ُعيَينَة به)6(.   
نَاِد، عن �لأعرج، عن �أبي هريرة)7(،  يف ترجمِة �شفياَن بِن ُعيَْيَنة، عن �أبي �لزِّ  )3(
َعَو�ِت. عن  �لدنَّ ْت ..." للبخاري يف  َع�شَ َقْد  َدْو�ًشا  "�إِننَّ  عز� حديث: 

َعِليِّ بن عبد �هلل، عن �بن ُعيَينة به)8(. 
ِة  نَُعْيٍم يف �ملغازي يف ق�شنَّ �أبي  يَُز�ُد عليه حديُث  باأننَّه  �لُبْلِقيني)9(  فتعقبه   
�شيخ  �شوى  فيه  يختلف  فلم  ومتنه،  باإ�شناده  �حلديث  وذكر  َدْو�ٍس، 

ي)10(.   �لُبَخاِري، ومل يذكره �مِلزِّ
يف ترجمة َحْنظلَة بن �أبي �شفياَن �ملَِكّي، عن نافٍع، عن �بِن عمَر)11(، عز�   )4(
عن  �لطهارة.  يف  �لننَّ�َشاِئي  ..."  �إىل  �لأَْظَفاِر  َق�سُّ  "�لِفْطَرُة  َحِديَث: 

�حَلارِث بن ِم�ْشكني، عن �بن وهب، عن حنظلة به)12(.
املخطوط, ورقة )54/ب(.  -1

حديث برقم )4412(.  -2
املزي, حتفة الأ�سراف )418/5 برقم 7043(.  -3

احلديثان برقمي )4352, 6068(.  -4
املخطوط, ورقة )55 ب(.  -5

حديث برقم )7480(.  -6
املزي, حتفة الأ�سراف )170/10 برقم 13695(.  -7

حديث برقم )6397(.  -8
املخطوط, ورقة )59/ب(.  -9

حديث برقم )4392(.  -10
املزي, حتفة الأ�سراف )92/6 برقم 7654(..  -11

ال�سفحات  الريا�س. عدد  املعارف,  )ط1( مكتبة  �سلمان,  م�سهور  بعناية  ال�سنن.  تاريخ(,  )بدون  �سعيب  بن  اأحمد  الن�سائي,   -12
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ارب  فتعقبه �لُبْلِقيني)1( باأننَّ �حلديَث �أخرجه �لُبَخاِري يف باب ق�سِّ �ل�شنَّ  
من �أبو�ب �للبا�س، وَذكَره باأ�شانيده وَمْتنه. عن َمِكي بن �إبر�هيم، وعن 
َحْنَظلَة)2(.  عن  كالهما  �شليمان،  بن  �إ�شحاق  عن  رجاء،  �أبي  بن  �أحمد 
�إىل  �لإ�شارة  من  َم�ْشعود)4(  و�أبي  َخَلٍف)3(  �أطر�ِف  يِف  مما  ا  بَْع�شً ونَقل 

�أ�شانيد �لُبَخاِري.   
ثالًثا: يَقت�شر على �لإ�شارِة للحديث يف مو�شٍع و�حٍد من �لكتاب، مع وجوده 
يف مو�شٍع �آخَر من �لكتاب نف�شه،باختالف �ثنني من ُرَو�ته �أو ثاَلثة، وذلك من 

ِبد�يِة �لإ�شناد، و�أمثلته:
يف م�شند �أبي �شفيان)5(، �أ�شار �إىل َمْو�شٍع حلديث ِهَرقل يف �جِلهاد من   )1(
�شحيح �لُبَخاِري. عن �أبي �ليََمان، عن �ُشَعيب، عن �لزهري، عن ُعَبيد 

�هلل بن عبد �هلل، عن �بن عبا�س، عن �أبي �شفيان)6(. 
ا. عن  �أَ�ْشَقَط طريًقا �آخَر للحديث يف �جِلهاِد �أي�شً باأننَّه  فتعقبه �لُبْلِقيني)7(   

هري به)8(.     يَحيى بن بُكري، عن �لليث، عن يون�س، عن �لزُّ
يف ترجمة ُعَبْيِد �هلِل بن عبد �هلل، عن �بن َعبنَّا�ٍس)9(، �أ�شار �إىل �حلديث،   )2(
َر يَْدُعوُه �إىل �لإِ�شالم ..." يف �جلهاد من �شحيح  وفيه: "كتَب �إىل َقْي�شَ

1027. حديث برقم )12(.
املخطوط, ورقة )55/ب – 56/اأ(.  -1
احلديثان برقمي )5888, 5890(.  -2

هو خلف بن حممد بن علي بن حمدون اأبو حممد الوا�سطي, وكتابه اأطراف ال�سحيحني, من الكتب املفقودة. تويف �سنة 401هـ.   -3
ينظر: ابن نقطة, حممد بن عبد الغني )1408هـ(, التقييَد ملعرفة رواة ال�سنن وامل�سانيد. حتقيق كمال احلوت, )ط1( دار الكتب 
باإ�سراف  النبلء, حتقيق  اأعلم  �سري  اأحمد )1405هـ(,  بن  والذهبي, حممد  ال�سفحات 330 )�س263(,  العلمية, بريوت. عدد 

�سعيب الأرناوؤوط, )ط3( موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت. خم�سة وع�سرون جملًدا مع الفهار�س )260/17(.
�سنة  تويف  ال�سحيحني.  على  الأطراف  وكتابه  الأطراف,  علِم  يف  �َسنَّف  من  اأحُد  الدم�سقي,  عبيد  بن  حممد  بن  اإبراهيم  هو   -4
اأربعة  401هـ, وقيل �سنة 400هـ. ينظر: اخلطيب, اأحمد بن علي )بدون تاريخ(. تاريخ بغداد. دار الكتب العلمية, بريوت. 
ع�سر جملًدا )172/6(, وابن كثري, اإ�سماعيل بن عمر )بدون تاريخ(. البداية والنهاية. دار الفكر العربي, اجليزة. اأربعة ع�سر 
العربي, بريوت. ثلثة جملدات  الرتاث  اإحياء  دار  تاريخ(. تذكرة احلفاظ.  )بدون  اأحمد  بن  والذهبي, حممد  جزًءا )395/11(, 

.)1068/3(
املزي, حتفة الأ�سراف )158/4 برقم 4850(.  -5

حديث برقم )2978(.  -6
املخطوط, ورقة )53/ب(.  -7

حديث برقم )2804(.  -8
املزي, حتفة الأ�سراف )67/5 برقم 5846(.  -9
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�لُبَخاِري. عن �إبر�هيم بن َحْمزة، عن �إبر�هيم بن �شعد، عن �شالح بن 
َكْي�شان، عن �لزهري، عن ُعَبيد �هلل به)1(.

فتعقبه �لُبْلِقيني)2( باأننَّه �أَ�ْشَقَط رو�يًة من طريق ُعَبْيِد �هلِل بن عبد �هلل، عن   
ِري�ِشيِّنَي". و�أننَّالُبَخاِري  �بِن َعبنَّا�ٍس، وفيها: "َفاإِْن تولنَّْيَت َفاإِننَّ عليَك �إِْثَم �ْلأَ
�أَْخرجها يِف �جلهاِد، يِف ترجمِة "هل يُْر�ِشُد �مل�شلُم �أهَل �لكتاب �أو يَُعلِّمهُم 
�بن  �إبر�هيم، عن  �إ�شحاق بن ر�هويه، عن يَعقوب بن  �لكتاب؟". عن 

�أخي �لزهري، عن �لزهري)3(. 
وربن �ملُْعَتِمِر، عن �إبر�هيَم �لننََّخعي، عن َعْلقمَة، عن عبد  يف ترجمة َمْن�شُ  )3(
لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنََّم يف غاٍر َفنزلَْت  �هلل)4(، عز� حديَث: "ُكننَّا َمَع �لننَِّبّي �شَ
�لُبَخاِري.  �لتنَّْف�شري من �شحيح  مِلَو�شٍع يف  ُعْرفًا}".  عليِه {َوالُْْرَسالِت 
عن  �إ�شر�ئيل،  عن  مو�شى،  بن  �هلل  ُعَبْيد  عن  َغْيالن،  بن  حممود  عن 

من�شور به)5(.
ر يف �لتف�شري. عن َعْبَدة بن عبد �هلل، عن يَحيى  فتعقبه �لُبْلِقيني)6( باأننَّه تَكرنَّ  
من  نُ�ْشخته  يف  يََره  مل  و�أننَّه  به)7(.  من�شور  عن  �إ�شر�ئيل،  عن  �آدم،  بن 

�لأطر�ف.
ذلك،  فيها  ِجْد  �أَ َفَلْم  �لأطر�ف  من  �أُْخرى  نُ�ْشخًة  ور�أيُت  �لبن:  فقال   
ي من �لُبَخاِري، فاإننَّه �أورد نُ�ْشخَة  اهر �أننَّ ذلَك �َشَقَط من نُ�ْشخِة�مِلزِّ و�لظنَّ
�إ�شر�ئيل،  عن  مو�شى،  بن  �هلل  ُعَبيد  عن  حممود،  طريق  بعد  �إ�شر�ئيل 

وطريق َعْبَدَة بِن عبد �هلل متو�شطة بينهما.
رابًعا: يَقت�شر على �لإ�شارةللحديث يف كتاٍب �أو �أكرث، مع وجوده يف مو��شَع 

�أخرى من �لُكُتِب �ل�شتة، و�أمثلته:
حديث برقم )2940(.  -1

2-  املخطوط, ورقة )54/ب – 55/اأ(.
حديث برقم )2936(.  -3

املزي, حتفة الأ�سراف )110/7 برقم 9455(.  -4
حديث برقم )4930(.  -5

املخطوط, ورقة )57/اأ(.  -6
حديث برقم )4931(.  -7
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ْر �إىل مو�شعه يف �شحيح م�شلم  عه يف �لننَّ�َشاِئي، ومل يُ�شِ �أ�شاَر �إىل َمْو�شِ  )1(
لنَّى �هللُ َعَلْيِه  يف ترجمة بُ�َشرْيِ بِن يَ�َشار، عن رجاٍل من �أ�شحاِب �لننَِّبيِّ �شَ
لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنََّم  �َس �لننَِّبيُّ �شَ َم)1(، َذَكر حديث: "�أننَّهم قالو�: َرخنَّ َو�َشلنَّ
َها"، َوعز�ه للننَّ�َشاِئيُّ يِف �لبيوع. عن ُقَتيبة، عن �لليث،  يف �لَعَر�يا ِبَخْر�شِ

عن يَْحيَى بن �شعيد، عن بُ�َشري به)2(.
ُقتيبة بن  ُم�ْشلم. عن  ملُ�ْشِلٍم، وَذَكره يف  يُعِلْم  باأننَّه مل  �لُبْلِقيني)3(  فتعقبه   
�ملُثننَّى  بن  به. وعن حممد  �لليث  ُرْمح، كالهما عن  بن  �شعيد وحممد 
عبد  بن  �لوهاب  عبد  �أبي عمر جميًعا، عن  و�بن  �إبر�هيم  بن  و�إ�شحاق 
يَْنبغي  يَْحيَى بن �شعيد به ... �حلديث، وقال: كان  �ملجيد �لثقفي، عن 

ل�شاحب �لأطر�ف �أْن يَُنبِّه على ذلك)4(.
َطاو�ِس  ترجمة  مذي.يف  ْ للرتِّ يُْعِلم  �لننَّ�َشاِئي، ومل  �إىل مو�شعه يف  �أ�شار   )2(
)5(، �أَْعَلم حلديث: "َمْن �َشَهَر �َشْيَفُه ُثمنَّ  برَْيِ بِن َكْي�َشاَن، عن عبد �هلل بن �لزُّ
َعُه َفَدُمُه َهَدٌر"، وَرَمَز للننَّ�شائي فقط. عن �إ�شحاق بن �إبر�هيم، عن  َو�شَ
به.وطريقني  �أبيه  عن  طاو�س،  �بن  عن  َمْعمر،  عن  مو�شى،  بن  ِل  �لَف�شْ

َ َمْن َوَقَفه وَمْن َرَفعه)6(.  �آخرين عن �بن طاو�س، عن �أبيه به.وبنَينَّ
�أ�شوِله  بع�ِس  يف  �حلديَث  �أخرج  ِمِذي  ْ �لرتِّ باأننَّ  �لُبْلِقيني)7(  فتعقبه   
عن  ُحَريث،  بن  �حُل�َشني  عن  �لأ�شل.  يف  ر�آه  ما  َذَكر  ثم  �مل�شموعِة، 

ِل به. مبثله.  �لَف�شْ
ا يُْرَوى عن �بن  ِمِذي �شاأل �لُبَخاِري عن هذ� �حلديث، فقال: �إمننَّ ْ و�أننَّ �لرتِّ  

ِمِذي لي�س فيها هذ�.  ْ برَْيِ موقوًفا.ثم قال �لُبْلِقيني: �أكرث نُ�َشِخ �لرتِّ �لزُّ
املزي, حتفة الأ�سراف )130/11 برقم 15537(.  -1

حديث برقم )4544(.  -2
املخطوط, ورقة )60/اأ(.  -3

حديث برقم )68, 69/ 1540(.  -4
املزي, حتفة الأ�سراف )321/4 برقم 5262(.  -5

الأحاديث بالأرقام )4097 – 4099(.  -6
املخطوط, ورقة )53/ب – 54/اأ(.  -7
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ا  ِمِذي �ملطبوعة، �إمننَّ ْ �أقول: هذ� �حلديث لي�س يف نُ�ْشخة من نُ�َشِخ �ُشنن �لرتِّ  
هو يف �ملطبوع من �لِعلل �لَكبري)1(، و�لُبْلِقيني يَعرتف كما نَرى �أننَّ �أكرَث 

ِمِذي لي�س فيها هذ�.  ْ نُ�شِخ �لرتِّ
يف  مو�شعه  �إىل  ر  يُ�شِ ومل  َماَجه،  و�بن  �لننَّ�َشاِئي  يف  َمْو�شعه  �إىل  �أ�شار   )3(
يا ر�شول �هلل  قال:  "�أننَّ رجاًل  �ُشويد)2(،  بن  ريد  �ل�شنَّ ِمِذي يف م�شند  ْ �لرتِّ
ي لَي�س لأَحٍد فيها �ِشْرك .." �أَْعَلم عليه وَعَز�ه للننَّ�َشائي و�بن َماَجه،  �أَْر�شِ

وَذَكر ُطرَقه)3(. 
بن  �أحمد  ِمذي. عن  ْ للرتِّ َم�ْشموع  �أ�شٍل  َوَقَع يف  باأننَّه  �لُبْلِقيني)4(  فتعقبه   
ائفي، عن  َمِنيع، عن َمْرو�ن �لَفَز�ري، عن عبد �هلل بن عبد �لرحمن �لطنَّ
قبه. قال: و�إننَّ  ِريد، عن �أبيه مرفوًعا: �إننَّ �جلار هو �أوىل ِب�شَ َعمرو بن �ل�شنَّ

ِمِذي ُكلِّها: هو حديٌث َح�َشٌن. ْ يف �أ�شول �لرتِّ
ريد، عن �أبي َر�فٍع �لآتي، و�أننَّ  ثم �أ�شار �لُبْلِقيني �إىل طريق َعمرو بن �ل�شنَّ  
ي على  �مِلزِّ يَُنّبه  قال: ومل  قال: كال �حلديثني عندي �شحيح.  �لُبَخاِري 

�َشيٍء من ذلك. 
ِمِذي،  ْ �أقول: و�أما حديث �أحمد بن َمِنيع، فلي�س يف �ملطبوع من �ُشنن �لرتِّ  
ِمِذي للحديث، ثم  ْ ا هو يف �لعلل �لكبري)5(، و�أما ما نقله من حت�شني �لرتِّ �إمننَّ
ِريد عن �أبي ر�فع، وتَ�شحيح �لُبَخاِري للطريقني،  �لإ�شارة لطريق �بن �ل�شنَّ

نن تعليًقا)6(.     فذكره يف �ل�شُّ
عه  �إىل َمو�شِ ر  يُ�شِ نن �لثالثة، ومل  �لُبَخاِري و�ل�شُّ �إىل مو�شعه يف  �أ�شار   )4(
ريد، عن �أبي ر�فع)7(، عز� حديث:  ِمِذي يف ترجمِة َعْمِرو بِن �ل�شنَّ ْ يف �لرتِّ

الرتمذي, حممد بن عي�سى )1406هـ(. العلل الكبري. حتقيق حمزة ديب, مكتبة الأق�سى, الأردن. جملدان )623/2(.  -1
املزي, حتفة الأ�سراف )152/4 برقم 4840(.  -2

الن�سائي. ال�سنن. حديث برقم )4703(. وابن ماجه, حممد بن يزيد )بدون تاريخ(, ال�سنن. بعناية م�سهور �سلمان, )ط1( مكتبة   -3
املعارف, الريا�س. عدد ال�سفحات 849. حديث برقم )2496(.

املخطوط, ورقة )53/اأ(.  -4
الرتمذي, العلل الكبري )568/1(.  -5

الرتمذي, حممد بن عي�سى )1398هـ(, ال�سنن. حتقيق اأحمد �ساكر واآخرين, )ط2( ن�سر م�سطفى احللبي. خم�سة جملدات )650/3(   -6
بعد احلديث برقم )1368(.

املزي, حتفة الأ�سراف )203/9 برقم 12027(.  -7
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َقِبه"، مِلَو��شعه يف �لُبَخاِري و�أبي د�ود و�لننَّ�َشاِئي و�بن  "�جَلاُر �أحقُّ ِب�شَ
ماجه. من طرق َذَكرها، عن �إبر�هيم بن َمْي�شرة، عن َعمرو به)1(. 

ِمِذي من طريق  ْ باأننَّه يف بع�ِس �لأ�شول من َجاِمع �لرتِّ �لُبْلِقيني)2(  فتعقبه   
بن  َعمرو  حديث  وعن  عنه  قال  �لُبَخاِري  و�أننَّ  به.  َمْي�شرَة  بن  �إبر�هيم 
ْنبيُه عليه،  َم �لتنَّ حيٌح. ُثمنَّ قال: تَقدنَّ دم: كال �حَلديثني عندي �شَ ريد �ملَُتقنَّ �ل�شنَّ

اِحُب �لأطر�ِف يِف �ملو�شعني.  ومَلْ يَُنبِّْه َعَلى كلٍّ منهَما �شَ
�وي: ْنِبيه على ِذْكر �حلديث يف مو�شعه من تَْرجمِة �لرنَّ ا: �إغفاله �لتنَّ خام�سً

يف ترجمة نافع موىل �بن عمر، عن عمَر)3(، َذَكر حديَث: "�أَننَّ ُعَمَر َفَر�َس   )1(
فكاَن  للُبَخاري)4(.  عليه  و�أعلَم   ،"... �آَلٍف  �أَْربََعَة  ِلنَي  �ْلأَونَّ ِلْلُمَهاِجِريَن 

للُبْلِقيني تعقيبان)5(: 
عن  نافع،  رو�ية  من  �لُبَخاِري  َذَكره  ما  على  يَُنّبه  ومل  تََرك  �أننَّه  �لأول:   
�بن عمر، يف ق�شية �لعتكاف، يعني نَْذره �أْن يَعتكف ليلًة يف �مل�شجِد 
�َشبي  َعْقب حديث  فقال  ُحَننْي،  من  �لَعْود  عنه حني  �شاأَل  فاإننَّه  �حلر�م، 
َهَو�ِزَن: حدثنا �أبو �لنُّعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن �أيوَب، عن 
نافٍع، �أننَّ عمَر، قال: "يا ر�شول �هلل". ثم �أ�شنده، عن حممد بن ُمَقاتٍل، 
قال:  �بن عمَر،  نافٍع، عن  �أيوَب، عن  َمْعمٍر، عن  �ملبارِك، عن  �بن  عن 

�شاأَل عمُر)6(.
�لثاين: �لنقطاع، فنافٌع مل يُْدرك عمر ر�شي �هلل عنه. قال �لُبْلِقيني: ومل   
يَُنّبه عليه �شاحُب �لأطر�ف. وَذَكر �بُنه �أننَّ �أبَاه نبنَّه على ذلك ِبَخّطه على 
البخاري, حديث برقم )2258(, واأبو داود, �سليمان بن الأ�سعث )بدون تاريخ(. ال�سنن. حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد,   -1
اأربعة جملدات. حديث برقم )3516(, والن�سائي, حديث برقم )4702(, وابن ماجه, حديث برقم )2495(. وجاء  دار الفكر. 

عندهم بلفظ "ب�سقبه", واملعنى واحد.
املخطوط, ورقة )59/اأ(.  -2

املزي, حتفة الأ�سراف )111/8 برقم 10650, 10651(. قال ابن حجر يف النكت الظراف: �سقط قوله عن ابن عمر من اأكرث الن�سخ,   -3
وقد اأو�سحته يف فتح الباري )1379هـ(, دار املعرفة, بريوت. اأربعة ع�سر جملًدا مع املقدمة )198/7(.

حديث برقم )3912(.  -4
املخطوط, ورقة )58/اأ(.  -5

حديث برقم )4320(.  -6
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نُ�شخة �لُبَخاِري �لتي ِعْنده.
ي من ذلك يف �شيء، فال يَغيب عنه �أّن نَاِفًعا  �أقول: ل يُ�شتدرك على �مِلزِّ  
مل يُدرك عمر، و�أننَّ �لُبَخاِري مل يَرو لنافع عن عمَر يف �ل�شحيح، ومل 

يَحتجنَّ به، يَُدل عليه:
ي يف كتابه تهذيب �لكمال مل يَذكر عمَر يف �شيوخ نافع، ومل  = �أننَّ �مِلزِّ  

يذكر نافًعا يف تالميذ عمر)1(.
عهما من �لتُّحفة، فحديث �أننَّ  = و�أننَّه َذَكر �حلديثني �ملُ�شار �إليهما يف َمو�شِ  
عمر َفَر�س ِللُمَهاِجريَن، َذَكره يف ترجمة نافع، عن �بن عمر، عن عمر)2(، 
وحديث نَْذر �جلاهلية بالعتكاف َذَكره يف ترجمة نافع، عن �بن عمر)3(، 
و�أتى ِبطريِق �أبي �لنُّعمان، عن َحّماد بن زيد، عن �أيوب، عن نافع، �أننَّ 

حيِح �لُبَخاِري)5(.  عمر)4(، وطريق حممد بن ُمَقاتل كما جاءت يف �شَ
�أبي  �أبي ذئب، عن �لزهري، عن  )2( يف ترجمة حممد بن عبد �لرحمن بن 

ي ثالثة �أحاديث)6(. �شلمة، عن �أبي هريرة، ذكر �مِلزِّ
فتعقبه �لُبْلِقيني)7( بحديث ر�بع عند �بن ماجه من طريق �بن �أبي ذئب،   
�أبي هريرة، وهو  �أبي �شلمة و�شعيد بن �مل�شيب، عن  عن �لزهري، عن 

حديث: "َمْن �أدرَك ِمن �جُلُمعة ركعة")8(. 
هري،  �أبي ذئب، عن �لزُّ ي هنا، وذكره يف ترجمة �بن  ومْل يذكره �مِلزِّ  
عن �شعيد، عن �أبي هريرة)9(. ومل يَُنبِّه هناك على �جَلْمِع بني �أبي �َشَلمة 

و�شعيد.
املزي, يو�سف بن عبد الرحمن )1403هـ(, تهذيب الكمال, حتقيق ب�سار معروف, )ط1( موؤ�س�سة الر�سالة. خم�سة وثلثون جملًدا   -1

.)299/29 ,299/21(
املزي, حتفة الأ�سراف )71/8 برقم 10563(.  -2

املزي, حتفة الأ�سراف )66/6 برقم 7521(.  -3
حديث برقم )3144(.  -4
حديث برقم )4320(.  -5

املزي, حتفة الأ�سراف )46/11 بالأرقام 15257 – 15259(.  -6
املخطوط, ورقة )60/اأ(.  -7

حديث برقم )1121(.  -8
املزي, حتفة الأ�سراف )45/10 برقم 13254(.  -9
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يَُنّبه  ومل  و�أغفلها،  �لُبَخاِري،  عند  معلقاٍت  �إىل  �لإ�شارَة  ي  �مِلزِّ تََرك  ا:  �ساد�سً
�إليها، و�أمثلة ذلك:

بِّي، عن �إبر�هيم �لننََّخعي، عن َعْلقمة، عن  )1( يف ترجمِة ُمِغريَة بن ِمْق�َشم �ل�شنَّ
َم  لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ ي حديث: "ُكننَّا مَع �لننَِّبّي �شَ �بن م�شعود)1(، َذَكر �مِلزِّ
وقال:  ُمَعّلًقا،  �إليه  فاأ�شار  ُعْرفًا}".  {َوالُْْرَسالِت  عليِه  َفنزلَْت  غاٍر،  يف 
�بن م�شعود. فكان  �إبر�هيم، عن علقمة، عن  �لأعم�س، عن  ترجمة  يف 

للُبلقيني هنا تعقيبان)2(: 
�لأول: �أننَّ �لذي �شبَق يف ترجمة �لأعم�س، عن �إبر�هيم، عن علقمة، عن �بن 
عن  َعَو�نة،  �أبو  وتابعه  �خَلْلِق:  بَْدِء  يف  �لُبَخاِري  قول  هو  ا  �إمننَّ م�شعود، 

ُمِغرَيَة، َعن �إِْبَر�ِهيَم)3(. 
�لتف�شرِي، فلم يذكْرُه هنا ول  �لُبَخاِري يف  �أ�شقَط ما ذكَرُه  ي  �مِلزِّ �أننَّ  و�لثاين: 
�أبو َعَو�نََة، عن ُمِغرَيَة،  اد: �أخربنا  هناك، وُهَو قوله: وقال يَحيى بن حمنَّ

عن �إبر�هيَم، عن َعْلَقَمَة، عن عبد �هلِل)4(. 
�ل�شالِة  �أبيِه)5(، يف حديِث  َرِبيعَة، عن  بن  ترجمِة عبد �هلل بن عامر  يف   )2(
ي �إىل مو�شعه يف �لُبَخاِري يف  َهْت به. ي�شري �مِلزِّ على ر�حلته حيُث تََوجنَّ
الة ُم�ْشنًد�. عن �بن �ملَديني، عن عبد �لأعلى. وعن يَحيى  تَق�شرِي �ل�شنَّ
بن بُكري، عن �لليث، عن ُعَقيل، كالهما عن �بن �شهاب �لزهري، عن 

ْر �إىل �لطريق �ملَُعلنَّقة.  عبد �هلل بن عامر)6(، ومل يُ�شِ
فيتعقبه �لُبْلِقيني)7( بالإ�شارة �إىل �لطريق �ملُعلنَّقة يَِف �لُبَخاِري يف باِب َمْن   
�ِشهاب،  �بن  يُون�س، عن  �لليث، حدثني  قال  �ل�شفر، وهي:  َع يف  تََطونَّ

املزي, حتفة الأ�سراف )107/7 برقم 9447(.  -1
املخطوط, ورقة )57/اأ(.  -2

بعد احلديث برقم )3317(. وينظر: املزي, حتفة الأ�سراف )107/7 برقم 9430(.  -3
بعد احلديث برقم )4931(.  -4

املزي, حتفة الأ�سراف )228/4 برقم 5033(.  -5
احلديثان برقمي )1093, 1097(.  -6

املخطوط, ورقة )53/ب(.  -7
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قال: حدثني عبد �هلل بن عامر بن َربَيعة، وذكر �حلديث)1(. 
َذَكر  �بن عبا�س)2(،  ُعَبيد �هلل بن عبد �هلل، عن  �لزهري، عن  ترجمة  يف   )3(
�لننَّا�س باخلرِي"، وبنَينَّ مو��شعه وُطُرقه �ملُ�ْشندة عن  �أجوَد  "كان  حديث: 
عبد �هلل بن �ملَُبارك، عن َمْعَمر ويون�س، عن �لزهري به)3(، وفاتَه �أْن يَْذكَر 

ًقا. طريًقا ورد فيه ُمعلنَّ
ي فاتَه �أْن يذكَر �أننَّ �لُبَخاِري ذكَرُه يف باِب ِذْكِر  فتعقبه �لُبْلِقيني)4(: باأننَّامِلزِّ  
�ملالئكِة من �أبو�ِب بَْدِء �خَلْلِق َعْقب حديث حممد بن ُمَقاِتٍل، فقال: عن 

عبد �هلل، حدثنا َمْعَمٌر بهذ� �لإ�شناِد نحَوُه)5(. 
، َعن عثماَن بِن  َلِميِّ حمن �ل�شُّ يف ترجمة عبد �هلل بن َحِبيب �أبي عبد �لرنَّ  )4(
�أ�شرَف عليهم  َر  "�أننَّ عثماَن ملا ُح�شِ اَن)6(، �قت�شر على َعزو حديث:  َعفنَّ

ِمِذي و�لننَّ�َشاِئي)7(.  ْ ِمْن فوِق د�ره ...". �إىل �لرتِّ
ا،  �إذ� وقَف �أر�شً َذَكَرُه �لُبَخاِري يف باِب  َما  باأننَّه ترَك  فتعقبه �لُبْلِقيني)8(   
�أو بئًر�، و�َشَرَط ِلَنف�شه مثل ِدلء �مل�شلمني. وهو: وقال َعبد�ن: �أخربين 
�أبي، عن �ُشْعبة، عن �أبي �إ�شحاق، عن �أبي عبد �لرحمن: �أننَّ ُعثمان حني 

حو�شر ... وذكر �حلديث)9(. 
يف ترجمة نافٍع، عن �بِن عمر، عن عمَر بن �خلطاب)10(، �قت�شر على عزو   )5(
حديث: "َمْن باَع عبًد� وله ماٌل، وَمْن باَع نَْخاًل قد �أُبَِّرْت". لأبي د�ود 

و�لننَّ�َشاِئي)11(. 
حديث برقم )1104(.  -1

املزي, حتفة الأ�سراف )64/5 برقم 5804(.  -2
الأحاديث بالأرقام على الرتتيب )6, 3554, 3220(.  -3

املخطوط, ورقة )54/ب(.  -4
بعد احلديث برقم )3220(.  -5

املزي, حتفة الأ�سراف )259/7 برقم 9814(.  -6
الرتمذي: حديث برقم )3699(, والن�سائي: حديث برقم )3609(.  -7

املخطوط, ورقة )57/ب(.  -8
حديث برقم )2778(.  -9

املزي, حتفة الأ�سراف )69/8 برقم 10558(.  -10
اأبو داود: حديث برقم )3434(, والن�سائي, اأحمد بن �سعيب )1421هـ(. ال�سنن الكربى, حتقيق باإ�سراف �سعيب الأرنوؤوط, )ط1(   -11

موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت. ع�سرة جملدات, وجملدان فهار�س الأحاديث بالأرقام )11697, 11701, 11702(.
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فتعقبه �لُبْلِقيني)1( باأننَّه ترَك تعليَق �لُبَخاِري ذلك عن مالك)2(. وَدلنَّل على   
َوْقفه، وَخّطاأ من قال ِبَرفعه.

فتعقب �لبُن عبُد �لرحمن �أباه، فقال: وقوُل �َشيِخنا: �إننَُّه تعليٌق، فيه نََظر،   
وبنَينَّ رفعه)3(.

يف ترجمة �شعيد بن يَ�َشار عن �أبي هريرة)4(، فبعدما عز� حديث: "من   )6(
ّدق ِبَعْدل مَتْرة من ك�شٍب َطّيب ..."، للبخارّي يف �لتوحيِد، قال:  تَ�شَ

ورو�ه َوْرَقاء، عن عبد �هلِل بن دينار، عن �شعيد به)5(.
به �لُبْلِقيني)6( باأننَّه تََرك ما �أورده �لُبَخاِري ُمَعّلًقا بنف�س �لإ�شناد. عَن  َفَتعقنَّ  
يف  به.  يَ�َشاٍر  بِن  �شعيِد  عن  ِديَناٍر،  �بِن  عِن  �ليَ�شكري،  عمر  بن  َوْرَقاء 

دقِة ِمْن َك�ْشٍب َطيٍِّب)7(.  �لزكاِة، يف �ل�شنَّ
يف ترجمة َعطاء بن يَ�َشار، عن �أبي َقَتادة، يف ِق�شة �حلمار �لوح�شي)8(.   )7(
ي للبخاري يف �لذبائح. عن �إ�شماعيل، عن مالك، عن َزْيِد بن  عز�ه �مِلزِّ

�أ�شلم، عن عطاء. 
ويِف �لأطعمِة. عن عبد �لعزيز بن عبد �هلل، عن حممد بن جعفر، عن   

�أبي حازم، عن عبد �هلل بن �أبي قتادة، عن �أبي قتادة)9(. 
وقال بعده: قال �بن جعفر: وحدثني زيد بن �أ�شلم، عن عطاء بن يَ�َشار،   

عن �أبي َقَتادة. مثله.
و�بَه يف �لِهَبة)11(.  فتعقبه �لُبْلِقيني)10( باأننَّ �شَ  

املخطوط, ورقة )57/ب(.  -1
بعد احلديث برقم )2379(.  -2

ومبثل قول البِن, قال ابن حجر, وَبنيَّ رفعه يف الفتح )51/5(, وتغليق التعليق )1405هـ(, حتقيق �سعيد القزقي, )ط1( املكتب   -3
الإ�سلمي ودار عمار. خم�سة جملدات )317/3(.

املزي, حتفة الأ�سراف )75/10 برقم 13379(.  -4
بعد احلديث برقم )7430(.  -5
املخطوط, ورقة )59/ب(.  -6

بعد احلديث برقم )1410(.  -7
املزي, حتفة الأ�سراف )262/9 برقم 12120(.  -8

الذبائح, حديث برقم )5491(, والأطعمة, حديث برقم )5407(.  -9
املخطوط, ورقة )59/اأ(.  -10

يعني: بعد احلديث برقم )2570(.  -11
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�أقول: كان عليه �أْن يقول: وكذ� يف �لِهَبِة، ومل يَْذكره؛ لأنّه موجود يف   
�لأطعمة ُمَعّلًقا كما يف �لِهَبة.

يف  ينَّ  �مِلزِّ �لُبْلِقينيُّ  يَتعقب  ومل  �جلهاد)1(،  يف  �لُبَخاِري  عّلقه  وكذ�   
ذلك.

�سابًعا: �إغفالُه بيان �ختالف لفظ �حلديث عند �لعزو �إىل مو��شعه، من ذلك:
يقت�شر يف بيان �ختالف �للفظ على مو�شع و�حد:  )1(

�أبي هريرَة)2(،  �أبي �شالح، عن  يف ترجمة عبد �هلل بن دينار، عن   ]1[
�لُكُتِب  يف  �ُشْعبة" مِلَو��شعه  و�شتون  ٌع  ِب�شْ "�لإميان  حديث:  عز� 
تنَِّة، ومنهم �ُشنن �أبي د�ود. عن مو�شى بن �إ�شماعيل، عن َحّماد  �ل�شِّ
و�قت�شر  به،  دينار  �بن  عن  �شالح،  �أبي  بن  �شهيل  عن  �شلمة،  بن 
اد:  يف بيان �ختالف �للفظ مبا جاء عنده، بقوله: ويف حديِث حمنَّ

�ُشْعَبًة")3(.  و�شبعوَن  ٌع  "ِب�شْ
فتعقبه �لُبْلِقيني)4( باأننَّ عبارَة )ب�شع و�شبعون( بدل )ب�شع و�شتون(،   
ي �حلديث، ومل يَُبني  جاءت يف بع�س �ملَو��شع �لتي عز� �إليها �مِلزِّ

�ختالف �للفظ، ومنها: 
�شليمان  عن  �لَعَقِدي،  عامر  �أبي  طريق  من  و�لننَّ�َشاِئي  م�شلم  عند   
بن بالل.وعند م�شلم من طريق َجِرير، عن �ُشَهيل بن �أبي �شالح، 

كالهما عن �بن ِدينار به)5(. 
وقد و�فق �لبن �أباه، قائاًل: هذ� �شحيٌح، ثم ز�د باأّن عبارة )ب�شع   
من  كالهما  و�لننَّ�َشاِئي،  ِمِذي،  ْ �لرتِّ عند  كذلك  جاءت  و�شبعون( 

طريق �شفيان �لثوري، عن �شهيل به)6(.
حديث برقم )2914(.  -1

املزي, حتفة الأ�سراف )429/9 برقم 12816(.  -2
حديث برقم )4678(.  -3

املخطوط, ورقة )59/ب(.  -4
�سحيح م�سلم: حديث برقم )57, 58/ 35(, و�سنن الن�سائي: حديث برقم )5004(.  -5

�سنن الرتمذي, حديث برقم )2614(, و�سنن الن�سائي, حديث برقم )5005(.  -6
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ويف ترجمة عبد �لرحمن بن َوْعلة، عن �بن عبا�س)1(، عز� حديث   ]2[
م�شلم  لفظ  �أننَّ  مع  و�لأربعة،  مل�شلم  َطُهر".  فقد  ُدِبغ  �إهاٍب  ا  "�أميُّ

�لذي �أ�شار �إليه خمتلف عن �ل�شنن �لأربعة.
َا  ولذ� تعقبه �لُبْلِقيني)2( باأْن لي�َس يف �شيٍء من رو�ياِت م�شلم "�أَميُّ  
َهاُب َطُهَر"، �إلنَّ يف رو�ية  ا �لذي فيها كلها: "�إَِذ� ُدِبَغ �ْلإِ �إَِهاٍب"، و�إمننَّ
و�حدة، فاإننَّ فيها "ِدبَاُغُه َطُهوُرُه")3(، وقال: رو�ية �أبي د�ود: "�إَِذ� 

ُدِبَغ �ْلإَِهاٍب َفَقْد َطُهَر")4(. 
تلف: يَْخِلط بني َطريقني ِبَلفٍظ و�حٍد للحديِث مع �أننَّ �للفَظ خُمْ  )2(

نافع  طريقي  بني  َخَلط  حني  بالل)5(،  عن  عمر،  �بن  ترجمِة  يف   ]1[
الة يف �لَبيت بنَي �لَعمودين. اهد يف �ل�شنَّ وجُمَ

فتعقبه �لُبْلِقيني)6( باأننَّ هذ� �خَلْلط ل ينا�شب، وكان عليه �أْن يَذكر   
اهد عن نافع، ففي حديث نافع �أننَّ �بن  ذلك، ِليُْعلم ما �نفرد به جُمَ
�أننَّ  �أ�شاألَه كم �شلى)7(، ويف حديث جماهد  �أْن  نَ�ِشيت  عمر، قال: 
َم �شلى يف �لَكْعبِة  لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ بالًل �أخرب �بَن عمر �أننَّ �لننَِّبينَّ �شَ

ركعتني ... )8(.
�أبي �َشَلمة بن عبد �لرحمن، عن جابر، يرى �لُبْلِقيني  ويف ترجمة   ]2[
ي جمع بني طريقي يَْحيَى بن �أبي َكثري و�لزهري، عن �أبي  �أننَّ �مِلزِّ
بقوله)10(:  وتََعّقبه،  �َشهًر�")9(،  ِبِحر�ء  �شلمة، عن جابر" "َجاورُت 
ما  ِليَحيى  �َشَلمة  �أبي  فيه َجو�ب  يَْحيَى  و�أننَّ حديَث  لي�َس َكذلك، 

املزي, حتفة الأ�سراف )53/5 برقم 5822(.  -1
املخطوط, ورقة )54/اأ – 54/ب(.  -2

�سحيح م�سلم, الأحاديث بالأرقام )105 – 366/107(.  -3
�سنن اأبي داود, حديث برقم )4123(.  -4

املزي, حتفة الأ�سراف )107/2 برقم 2037(. وهذا من املوا�سع املوجودة على هام�س التحفة.  -5
املخطوط, ورقة )52/ا(.  -6

�سحيح البخاري, حديث برقم )2988(, و�سحيح م�سلم, حديث برقم )1329/390(.  -7
�سحيح البخاري برقم )397, 1167(.  -8

املزي, حتفة الأ�سراف )395/2 برقم 3152(.  -9
املخطوط, ورقة )52/ب(.  -10
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�أخربه جابر عن �أَّول ما نََزل من �لقر�آن)1(.
ي يف �لأول  ولكن �بُنه عبد �لرحمن تََعقنَّب �أباه، بقوله: يَدفعه تَف�شيل �مِلزِّ  
لفِظِه يف طريق  و�بتد�ِء  يَْحيَى،  َجابٍر يف طريِق  لفِظ حديِث  �بتد�ء  بني 

�لزهري.
ح  ي؛ لأننَّه و�شنَّ و�ب، ويَنبغي �أل يُتعقب �مِلزِّ �أقول: كالُم �لبِن هو �ل�شنَّ  
ريقنِي، ولذ� ل نَرى تَُعّقًبا من �بِن �لعر�قي ول �بِن  �ختالف �للفظ بنَْي �لطنَّ

حجر.
يعزو �إىل مو�شع يف �لُبَخاِري، و�للفظ خمتلف:  )3(

، عن �أبي بُْرَدَة، عن �أبي مو�شى)2(، عز� حديث:  ْعِبيِّ يف ترجمة عامٍر �ل�شنَّ  
بن  حممد  عن  �لِعتق.  يف  للبخاري  تنَي"،  َمرنَّ �أَْجَرُهم  يُوؤتَْون  "ثاَلثٌة 

َكِثري، عن �شفيان �لثوري، عن �شالح بن �شالح بن َحي، عن عامر. 
ا فيه  فتعقبه �لُبْلِقيني)3( باأننَّ �ملو�شع �ملُ�َشار �إليه لي�س فيه ِذْكر �لثالثة، و�إمننَّ  
جَها فلُه  بها فاأَْح�شَن تاأديَبَها، و�أَْعتقها وتزونَّ ا رجٍل كانت له جاريٌة فاأَدنَّ "�أَميُّ
ى ُحُقوَق َمَو�ليِه َفَلُه �أْجَر�ِن")4(، ومل يُْذكْر فيه رجٌل  ا عبٍد �أَدنَّ �أْجَر�ِن، و�أميُّ

مْن �أهِل �لِكَتاب. 
بط لفِظ �حلديث: يف ترجمة �أبي ِعْمر�ن �جَلْوين، عن �أن�س)5(،  يَِهم يف �شَ  )4(
ارب وتَقليم �لأْظفار �إىل �شحيح م�شلم)6(، وجاء  عز� حديث ق�سِّ �ل�شنَّ
�أننَّه  على  مل�شلم  ِبَعزوه  ووهم  للمجهول،  بالبناء  لنا"  "ُوّقت  �أوله  يف 

ر�حًة. مرفوع �شَ
فتعقبه �لُبْلِقيني)7( باأنّه كان يَنبغي �أْن يَُنّبه على ذلك.  

راجع: �سحيح البخاري, احلديثان برقمي )4922, 4925(, و�سحيح م�سلم, حديث برقم )161/257(.  -1
املزي, حتفة الأ�سراف )457/6 برقم 9107(.  -2

املخطوط, ورقة )56/اأ(.  -3
حديث برقم )2547(.  -4

املزي, حتفة الأ�سراف )203/1 برقم 1070(. وهذا من املوا�سع املوجودة على هام�س التحفة.  -5
حديث برقم )258/51(.  -6
املخطوط, ورقة )52/اأ(.  -7
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بن عبد �هلل، عن  ِعيا�س  ترجمة  فيه: يف  لي�س  ما  �حَلديث  يَزيد يف َمنت   )5(
لى.."،  �أبي �شعيد)1(، عز� حديث: "َخَرج يوَم �أ�شحى �أو ِفْطر �إىل �ملُ�شَ
�لنِّ�شاء  َمع�شر  "يا  وفيه  وقال:  بطوله،  وقال:  �لعيدين،  يف  للبخاري 

دقن")2(.  تَ�شَ
�لنِّ�شاء  َمْع�شَر  "يا  �لعيدين  �لُبَخاِري يف  باأننَّه لي�س يف  �لُبْلِقيني)3(  فتعقبه   

قن". دنَّ تَ�شَ
�أقول: ولكننَّ �لعبارَة جاءت يف مو�شٍع �آخَر من �لُبَخاِري يف �لزكاة)4(.   
يُخطئ يف قوله:"�حلديث بتمامه"، و�ل�شو�ب جَميء �حلديث باخت�شار:   )6(
�أبي �شفيان من رو�يِة �بن عبا�س عنه، عز� حديث هرقل �إىل  يف م�شند 

�لُبَخاِري يف �جلهاد بطوله)5(.
فتعقبه �لُبْلِقيني)6( باأننَّ �لذي يف �جلهاد لي�س جميعه من رو�ية �بن عبا�س   
لَه من حديث �بن عبنَّا�س: �أَننَّ َر�ُشوَل  َا �لذي فيه �أننَّ �أونَّ عن �أبي �شفيان، و�إمننَّ
 ... �لإِ�ْشاَلم،  �إِىَل  يَْدُعوُه  َر  َقْي�شَ �إِىَل  َكَتَب  َم  َو�َشلنَّ َعَلْيِه  �هللُ  لنَّى  �شَ �هلِل 
و�شاق ذلك، ُثمنَّ َذَكر بقيته من م�شند �أبي �شفياَن من رو�ية �بن عبنَّا�ٍس)7(.

ي ذكَرُه يِف مو�شٍع �آخَر يف م�شنِد �بِن َعبنَّا�س يف ترجمة  ثُمنَّ بنَينَّ �أننَّ �مِلزِّ  
�لزهري، عن ُعَبيد �هلل بن عبد �هلل بن ُعْتبة، عن �بن َعبنَّا�س َعَلى �لتف�شيِل 

�لنَِّذي َذَكره)8(.
ي يف م�شند  �أقول: وقبَل �أْن يُ�شري �إىل مو��شعه يف �لكتب �ل�شتة، قال �مِلزِّ  
فاإْن  در �حلديث عن �بن عبا�س َوحَده.  �أبي �شفيان: ومنهم من َذكَر �شَ

كاَن هناك ��شتدر�ٌك، فهو يف �لإجمال وعدم �لتف�شيل. 
املزي, حتفة الأ�سراف )438/3 برقم 4271(.  -1

حديث برقم )956(.   -2
املخطوط, ورقة )53/اأ(.  -3

حديث برقم )304(.  -4
املزي, حتفة الأ�سراف )158/4 برقم 4850(.  -5

املخطوط, ورقة )53/اأ(.  -6
حديث برقم )2940(.  -7

حديث برقم )7( وينظر رقم )2937(. وينظر كذلك: حتفة الأ�سراف )67/5 برقم 5864(.  -8
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ثامًنا:�أخطاأ يف �لإ�شارة �إىل �ملو�شع �لذي عز� فيه �حلديث:
َبْيٍح، عن َم�شروٍق، عن �بن م�شعوٍد، عز� حديث:  يف ترجمة ُم�ْشلم بن �شُ  )1(
ُهمنَّ �َشْبٌع َك�َشْبِع يُو�ُشَف". �إىل �لُبَخاِري يف �ل�شت�شقاء عن �حُلَميدي،  "�للنَّ

عن �بن ُعيَينة، عن �لأعم�س، عن ُم�ْشلم به. 
و�لتف�شري عن ُقَتيبة، عن َجرير بن عبد �حلميد، عن �لأعم�س، به)1(.  
فتعقبه �لُبْلِقيني)2( باأننَّ حديَث �حُلَميدي يف تف�شري �شورة يو�شف)3(.  

به �بُنه باأننَّه يف �شورة  و�أما حديث ُقَتيبة، فقال �لُبْلِقيني: مل �أقْف َعَليه، فتعقنَّ  
�س، باب قوله "وما �أنا من �ملَُتَكلِّفني")4(.

، عن يَحيى بن �أبي كثري، عن �أبي �شلمَة، عن  �ْشُتو�ِئيِّ يف ترجمة ه�شاٍم �لدنَّ  )2(
ُهمنَّ �أَْنِ َعينَّا�َس بَن �أَِبى َرِبيَعَة...". للُبَخاِري  �أبي هريرَة، عز� حديث: "�للنَّ
الَة، عن ه�شاٍم، به، ُثمنَّ قال: قال �أبو �لقا�شم  يِف �لتف�شرِي. عن ُمعاذ بن َف�شَ

يف حديث �لُبَخاِري: مل �أجده، ول ذكره �أبو م�شعود)5(. 
�أننَّه مل  �لُبَخاِري  يِف حديث  �لقا�شم  �أبو  ذكره  ما  باأننَّ  �لُبْلِقيني)6(  فتعقبه   
يجده يعني يف �لتنَّف�شرِي، �شحيح، ولكن �لُبَخاِري �أخرجه يف �لدعو�ِت 
الََة، عن ه�شاٍم، عن يَحيى بن �أبي كثري، عن �أبي �شلمَة،  عن ُمعاِذ بِن َف�شَ

ي فلم يذكْره.  عن �أبي هريرة، وذكر �حلديث")7(، وفاَت َذِلَك �مِلزِّ
�أبي  عن  عوف،  بن  �لرحمن  عبد  بن  ُحَميد  عن  �لزهري،  ترجمة  يف   )3(
هريرة، عز� حديث:"من قام رم�شان �إميانًا". للُبخاري يف �ل�شوم. عن 

�إ�شماعيل وعبد �هلِل بن يو�شف، عن مالٍك، عن �لزهري به)8(. 

املزي, حتفة الأ�سراف )146/7 رقم 9547(.  -1
املخطوط, ورقة )57/اأ(.  -2

�سحيح البخاري: حديث برقم )4693(.  -3
�سحيح البخاري: حديث برقم )4809(  -4

املزي, حتفة الأ�سراف )81/11 برقم 15429(.  -5
املخطوط, ورقة )60/اأ(.  -6

�سحيح البخاري: حديث برقم )6393(.  -7
املزي, حتفة الأ�سراف )329/9 برقم 12277(.  -8
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فكان للُبْلِقيني تعقيبان)1(:  
ا  �إمننَّ �إ�شماعيل)2(،  عن  وم  �ل�شنَّ يف  �حلديَث  �لُبَخاِري  يخرج  مل  �لأول:   

جه يف �لإميان)3(. َخرنَّ
ي رو�ية �لُبَخاِري �لتي يف �لإميان. و�لثاين: مل يذكر �مِلزِّ  

يف ترجمة َعمرو بن دينار، عن �شامل، عن �بن عمر، عز� حديث: "من   )4(
�أعتق عبًد� بني �ثنني ..." �إىل م�شلم يف �لعتق. عن عمرو �لننَّاقد و�بن 

�أبي عمر، عن �بن عيينة، عن عمرو به)4(.
حبِة ِمْلِك �ليَمني)6(، وهو بعد  و�َب �أننَّه يف �شُ به �لُبْلِقيني)5( باأننَّ �ل�شنَّ فتعقنَّ  

كتاب �لعتقِ بكثري)7(.
يف ترجمة عبد �هلل بن مُنرَْي، عن عبيد �هلل بن عمر، عن نافٍع، عن �بن عمر،   )5(
ُه" مل�شلم يف  ُكلُّ ِعْتُقُه  َفَعَلْيِه  مَمُْلوٍك  ِمْن  لَُه  �ِشْرًكا  �أَْعَتَق  "َمْن  عز� حديث: 

ُذوِر)8(.  �لِعْتِق و�لنُّ
ْحبِة �ملَماليك)11(.  فتعقبه �لُبْلِقيني)9( باأننَّ �شو�به: يف �لعتِق)10(، و�شُ  

يف  �مل�شرتك  �لَعبد  ِلعتِق  ترجَم  �هلل  رحمه  م�شلم  بقوله:  �لبُن  َب  وَعقنَّ  
مو�شعني: 

�أحدهما: بعد �للَِّعان، وقبل �لبيوع، يف ترجمة كتاب �لعتق، و�أورد يف   
له طرًقا يف عتِق �أََحِد �ل�شريكني)12(.  �أونَّ

املخطوط, ورقة )59/اأ(.  -1
ينظر: احلديث برقم )2009(.  -2

حديث برقم )37(.  -3
املزي, حتفة الأ�سراف )362/5 رقم 6788(.  -4

املخطوط, ورقة )55/اأ(.  -5
حديث برقم )1501/50(. بعد الرقم )1667/46( )�س686(. باب من اأعتق �سرًكا له يف عبد, برقم 12 من كتاب الأميان. واأما باب   -6

�سحبة املماليك, فهو الباب رقم )8( من كتاب الأميان ح�سب املطبوع من �سحيح م�سلم.
فكتاب العتق هو الكتاب برقم )20( يف �سحيح م�سلم, وكتاب الأميان, برقم )27(.  -7

املزي, حتفة الأ�سراف )151/6 برقم 7990(.  -8
املخطوط, ورقة )56/اأ(.  -9

حديث برقم )1501/1( اأول كتاب العتق )�س609(.  -10
حديث برقم )1501/48(. بعد الرقم )1667/46( )�س685(.  -11

فاللعان برقم )19(, والبيوع برقم )21(. فهو بينهما.  -12
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�لنذور، وترجم عليه كتاب �شحبة ملك �ليمني،  �لثاين: بعد  و�ملو�شع   
ي �لعتق �لنَِّذي  ريكني، فلعلنَّ ُمر�د �مِلزِّ و�أخرج فيه ُطُرًقا يف ِعتق �أحِد �ل�شنَّ

ُذوِر، �أي بعده)1(.  مع �لنُّ
"بُني �لإ�شالم  يف ترجمة ِعكرمة بن خالد، عن �بن عمر، عز� حديث:   )6(
على َخم�س" �إىل كتاِب �حلجِّ من �شحيح م�شلم. عن حممد بن عبد �هلل 

بن مُنرَي، عن �أبيه، عن َحْنظلَة بن �أبي �شفيان، عن عكرمة به)2(.
كذ� قال �لُبْلِقيني)3(، ثم قال: �تنََّبَع فيه َخَلًفا )يعني �لو��شطي(، فاإننَّه قال:   
ذكره  �لنَّذي  وهذ�  فقال:  تعقبهما،  ثم  �ملنا�شِك.  يف  �أخرجه  م�شلًما  �إننَّ 
ي وهما فيه، فاحلديث �أخرجه م�شلم يف �لإميان. عن حممد  خلف و�مِلزِّ

بن عبد �هلل بن مُنرٍَي، عن �أبيه. 
وعلى تقديِر �أْن يكوَن ُم�شلٌم �أخرجه يف �ملنا�شك، فقد �أخرجه يف �لإميان،   

من ِذكر �أننَّ ُم�ْشلًما �أخرَجه يف �لإميان)4(. فال بدنَّ
ي نَبنَّه على ذلَك  ِب �لُبْلِقيني تََعقنَّب �بُن َحَجر، و�أ�شاَف �أننَّ �مِلزِّ ومِبِثل تَعقُّ  

يف حَلَِق �لأطر�ف)5(.
ح ذلك �بُن �لعر�قي، فقال: كذ� يف بَع�ِس نُ�َشِخ �لأطر�ِف �أننَّ ُم�ْشلًما  وَو�شنَّ  
و�ب:  �ل�شنَّ �لإميان، وهو  �أخرجه يف  �أننَّه  ها  بَْع�شِ ، ويف  �حَلجِّ �أَْخَرجه يف 
َرب عليه وَكَتبه يف �لإميان،  ه �أوًل يف �حَلجِّ ثُمنَّ �شَ ي َكَتب ِبَخطِّ وكاأننَّ �مِلزِّ

فتنبنَّه لل�شو�ب)6(.
حيِح ُم�ْشلم، و�لذي ر�أيُته يِف �ملطبوع  قلت: هو لي�س يف ِكتاب �حَلجِّ من �شَ  

ي عز�ه لِكَتاب �لإميَان، ولي�س لِكَتاب �حلج)7(.   من �لتُّحفة �أننَّ �مِلزِّ
تقدم اأن احلديث بهذا الإ�سناد ورد يف مو�سعني من �سحيح م�سلم, الأول يف اأول كتاب العتق, والثاين يف الأميان, الباب رقم )12(,   -1

واأن باب �سحبة املماليك, هو الباب رقم )8(. واملزي يعزو عادة اإىل كتاب العتق.
املزي, حتفة الأ�سراف )14/6 برقم 7344(.  -2

املخطوط, ورقة )55/ب(.  -3
حديث برقم )16/19(.  -4

ينظر: النكَت الظراف )14/6(.  -5
الأطراف باأوهام الأطراف, برقم )234/ 292(.  -6

املزي, حتفة الأ�سراف )14/6 برقم 7344(.  -7
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ويَلحق مبا تقّدم �أننَّه يَذكر متابعًة َفيَْعُزوها �إىل غرِي مو�شعها، وهي:  
�أبي �شلمة بن عبد �لرحمن، عن جابر، عز� �حلديث �ملَُتعّلق  يف ترجمة   )7(
ِبنزوِل �لَوحي �إىل مو��شعه يف �شحيح �لُبَخاِري، ومنها مو�شعه يف بَدِء 

�لوحي)1(، و�أننَّه قال عقبه: تَابعه هالل بن َرّد�د عن �لزهري)2(.
ي َوِهم ِبذكِرِه متابعة هالل بن َرّد�د يعني ِلُعَقيل  َفظننَّ �لُبْلِقيني)3( �أننَّ �مِلزِّ  
بن َخالد�لأيلي، عن �لزهري، عن �أبي �شلمة، عن جابر)4(، و�أننَّ �ملتابعَة 

ا هي حِلَديِث عائ�شَة، ل حلديِث جابر.  �إمننَّ
ي، و�لو�هم هنا هو �لُبْلِقيني، ومل يتعقبه �بُنه.  و�ب مع �مِلزِّ �أقول: و�ل�شنَّ  
يف ترجمة �أبي �شلمة بن عبد �لرحمن، عن جابر، عز� حديَث بَْدِء �لوحي   )8(
عبد  بن  حممد  عن  مرو�ن،  بن  �شعيد  عن  �لتف�شري.  يف  �لُبَخاِري  �إىل 
�لعزيز بن ِرْزَمَة، عن �أبي �شالح �َشْلَمَوْيِه، عن عبد �هلل، عن يون�س، عن 

�لزهري، عن �أبي �شلمة، عن جابر)5(.
بُكري،  بن  �لتف�شري. عن يحيى  �لوحي يف  بَْدِء  و�لُبَخاِري روى حديث   
بن  حممد  عن  مرو�ن،  بن  �شعيد  بطريق  �أتبعه  ُعَقيل،  عن  �لليث،  عن 
عبد �لعزيز بن ِرْزَمَة، عن �أبي �شالح �َشْلَمَوْيِه، عن عبد �هلل، عن يون�س، 
قال  قال:  ثم  عائ�شة.  عن  بري،  �لزُّ بن  ُعروَة  عن  �لزهري،  عن  كالهما 

هري، عن �أبي �شلمة، عن جابر)6(. �لزُّ
ي حديَث جابٍر باإ�شناِد �شعيد بن مرو�ن.  َفَجعل �مِلزِّ  

ريًحا  فتعقبه �لُبْلِقيني)7( باأننَّه من طريق يَحيى بن بَُكري، وقال: هذ� لي�س �شَ  
ريق َعِقب  ا �لذي فيه �أننَّه �أْخَرج حديث عائ�شة بهذ� �لطنَّ يف �لُبَخاِري، �إمننَّ
ل، فقال:  ْيُث، عن ُعَقيٍل، ُثمنَّ حونَّ ، حدثنا �للنَّ قوله: حدثنا يَْحيَى بُن بَُكرْيٍ

حديث برقم )4(.  -1
املزي, حتفة الأ�سراف )396/2 برقم 3152(.  -2

املخطوط, ورقة )52/ب(.  -3
وينظر احلديث يف �سحيح البخاري, برقم )3238(.  -4

املزي, حتفة الأ�سراف )396/2 برقم 3152(.  -5
�سحيح البخاري: احلديثان برقمي )4953, 4954(.  -6

املخطوط, ورقة )52/ب(.  -7
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قال  قال:  ثُمنَّ  بتمامه،  عائ�شَة  حديَث  َف�َشاَق  مرو�ن،  بن  �شعيد  وحدثني 
حممد بن �شهاٍب.

، ل على حديث �شعيد بن  يعني فيكون ذلك على حديث يحيى بن بَُكرْيٍ  
مرو�ن.

�بُنه  ي، و�لُبْلِقيني هو �لو�هم، وقد تعقبه  �أقول: و�ل�شو�ب هنا مع �مِلزِّ  
عن  يحيى  طريق  من  ُم�ْشَنًد�  ُجِعل  كما  لأَننَّه  ممنوع؛  و�لده  َب  تََعقُّ باأننَّ 
، كذلك يُْجعل م�شنًد� من طريق �شعيد  ْهِريِّ ْيِث، عن ُعَقيٍل، عن �لزُّ �للنَّ
�أبي ِرْزَمَة، عن �َشْلَمَوْيِه، عن عبد �هلل، عن يُونُ�َس،  بن مرو�ن، عن �بن 

ْهِرّي.   عن �لزُّ

�ملبحث �لثاين
واِة الأحاديث بات املحَُتعلقةحُ بالأ�سانيِد ورحُ التَّعقُّ

ْر �إليه يف مو�شعه، �أو يَِهم يف  ي طريًقا للحديِث مَل يُ�شِ فقد يُ�ْشقط �مِلزِّ  
تَ�ْشمية �لر�وي �أو تَعيينه، وقد يَزيد ر�ٍو يف �ل�شند، �أو يرَْتك �لرتجمَة لإحدى 

به �لُبْلِقيني، ومن ذلك: �لُطُرق، َفيَتعقنَّ
و�ب �أننَّه م�شند: ًقا، �أو مر�شاًل، و�ل�شنَّ اأوًل:يُخطئ ِبَجعِل �حلديِث ُمعلنَّ

�بن عمر)1(،  �شامل، عن  �لزهري، عن  ر��شد، عن  بن  َمْعمر  ترجمة  يف   )1(
"�للهم  �لُبَخاِري، حلديث  �ملُ�ْشندة يف �شحيح  �لطريق  �إىل  ي  �مِلزِّ ري  يَ�شِ
لمي، عن �بن �ملبارك، عن َمْعمر  �لعْن فالنًا". عن يَحيى بن عبد �هلل �ل�شُّ

به، وقال َعِقبه: وعن َحْنظلة، عن �َشامل ... وذكره)2(. 
"وعن َحْنظلَة" هو  �لَقائل  �أ�شَنده، و�أننَّ  �لُبَخاِري  باأننَّ  �لُبْلِقيني)3(  فتعقبه   
تلميذه عبد �هلل بن �ملبارك، و�أينَّد قولَه برو�يتِه م�شنًد� ما جاء يف �ل�شنن 
�بن  عن  �هلل،  عبد  بن  يَْحيى  عن  �لُبَخاِري.  طريق  من  للبيهقي  �لكربى 

املزي, حتفة الأ�سراف )394/5 برقم 6940(.  -1
حديث برقم )4070(.  -2

املخطوط, ورقة )55/اأ(.  -3
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�ملبارك، عن حنظلة بن �أبي �شفيان، عن �شامل به)1(. 
�لكمال  تهذيب  َجَعل يف  باأْن  ويُوؤيده  ي  �مِلزِّ َوهم  على  ويُوؤكد�لُبْلِقيني   

رو�ية �بن �ملبارك عن حنظلة بن �أبي �شفيان يف �شنن �لننَّ�َشاِئي فقط)2(.  
ْر�ُس  "�ْلأَ �شعيد)3(، ذكر حديث:  �أبي  ُعَماَرَة، عن  بِن  يَحيى  ترجمة  يف   )2(
�أننَّه قال: وروى  ِمِذي،  ْ اَم". ونَقل عن �لرتِّ َة َو�حْلَمنَّ �مْلَْقرَبَ �إِلنَّ  َها َم�ْشِجٌد  ُكلُّ
�شفيان �لثوري وحماد بن �شلمة، عن َعْمِرو بِن يَْحيَى، عن �أبيِه، عن �لننَِّبيِّ 

َم. ُمْر�َشٌل. لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ �شَ
ِمِذي، فحماد بن �شلمة من  ْ فتعقبه �لُبْلِقيني)4( باأننَّه َوِهَم يف �لننَّقل عن �لرتِّ  

ِمِذي. ْ �لذين �أ�شندوه، وكذ� قال �لرتِّ
ِمِذي،  ْ �لرتِّ كالم  نَقل  يف  �أخطاأ  ي  و�مِلزِّ و�ب،  �شَ �لُبْلِقيني  كالم  �أقول:   
فعبارته: روى �شفيان �لثوري، عن عمرو بن يَْحيَى، عن �أبيه، عن �لننَِّبيِّ 
بن  عمرو  عن  �شلمة،  بن  حماد  ورو�ه  مر�شل.  َم،  َو�َشلنَّ َعَلْيِه  �هللُ  لنَّى  �شَ

َم)5(. لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ يَْحيَى، عن �أبيه، عن �أبي �شعيد، عن �لننَِّبيِّ �شَ
ثانًيا: �أ�شقط طريًقا للحديث، مل يذكره:

جاء  عبا�س،  �بن  عن  �مِلْنهال،  �أبي  ُمْطِعم  بن  �لرحمن  عبد  ترجمة  يف   
بطريقنِي حلديث "من �أ�شلَف، َفْليُ�شلف يف َكْيٍل َمعلوم". 

�لأول: عن يَحيى بن يَحيى وَعمرو �لننَّاقد، كالهما عن �شفيان بن ُعيَينة،   
يح، عن عبد �هلل بن َكِثري، عن �أبي �مِلْنهال به. عن �بن �أبي َنِ

�لثاين: عن �أبي بكر بن �أبي �شيبة و�إ�شماعيل بن �شامل، كالهما عن �إ�شماعيل   
بن ُعَلّية)6(.

)207/2( برقم )3254(.  -1
يف ترجمة حنظلة )445/7(, وترجمة عبد اهلل بن املبارك )7/16(.  -2

املزي, حتفة الأ�سراف )484/3 برقم 4406(. وهذا من املوا�سع املوجودة على هام�س التحفة.  -3
املخطوط, ورقة )53/اأ(.  -4

بعد احلديث برقم )317(.  -5
املزي, حتفة الأ�سراف )52/4 رقم 5820(.  -6
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فتعقبه �لُبْلِقيني)1( باأننَّه �أ�شقَط رو�ية يَْحيى بن يَْحيى �ملذكور يف م�شلم مع   
�أبي بكر بن �أبي �شيبة و�إ�شماعيل بن �شامل)2(.

ثالًثا: �لختالف يف تَعينِي �أحِد ُرو�ِة �لإ�شناد، �أو تَ�ْشميته:
�لختالف يف تعينِي �أحِد ُرو�ِة �لإ�شناد:  )1(

جاء  عبا�س،  �بن  عن  �مِلْنهال،  �أبي  ُمْطِعم  بن  �لرحمن  عبد  ترجمة  يف   
بطريقني حلديث "من �أ�ْشَلف، فليُ�ْشلف يف َكْيٍل معلوم". 

�لأول: عن يحيى بن يحيى وعمرو �لننَّاقد، كالهما عن �شفيان بن عيينة،   
عن �بن �أبي نيح، عن عبد �هلل بن كثري، عن �أبي �ملنهال به.

�لثاين عن �أبي بكر بن �أبي �شيبة و�إ�شماعيل بن �شامل، كالهما عن �إ�شماعيل   
بن علية)3(.

فتعقبه �لُبْلِقيني)4( باأننَّه قال: عن �إ�شماعيل بن ُعَلّية. وهذه رو�ية �بن ماهان   
غري �ملعتمدة، و�أما يف رو�ية حممد بن عي�شى �جللودي �ملعتمدة، ففيها 

عيينة". "�بن 
و�ُب رو�ية �بن َماهان، و�أننَّ  اين وغريه �أننَّ �ل�شنَّ ونقل �لُبْلِقيني عن �لَغ�شنَّ  

َل ُطَرَق �لباب عرف َذِلَك)5(. من تاأمنَّ
�إىل  يَُنّبه  ومل  �حلديث،  ُرو�ة  �أحِد  ��شم  ِذْكِر  يف  َوِهَم  ي  �مِلزِّ �أننَّ  �أي   

�لختالف يف ت�شميته.
يخطئ يف حتديد ��شم �أحد رو�ة �حلديث:  )2(

قيل  ي:  �مِلزِّ قال  ِة)6(.  منَّ �ل�شُّ بن  �حلارث  �بن  ُجَهيم  �أبي  ترجمة  يف   ]1[
��شمه عبد �هلل، وهو �بن �أخت �أمينَّة بن كعب، و�أخرج له حديثني: 

املخطوط, ورقة )54/اأ(.  -1
�سحيح م�سلم: حديث برقم )1604/128(.  -2

املزي, حتفة الأ�سراف )45/4 رقم 5820(.  -3
املخطوط, ورقة )54/اأ(.  -4

وهذا قاله القا�سي عيا�س بن مو�سى اليح�سبي يف اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )1427هـ( حتقيق حممد اإ�سماعيل واأحمد فريد, )ط1(   -5
دار الكتب العلمية, بريوت. ثمانية جملدات )322/5(, والنووي, يحيى بن �سرف, يف �سرحه على �سحيح م�سلم )1347هـ(. 

املطبعة امل�سرية بالأزهر, )ط1(. ثمانية ع�سر جزًءا )42/11(.
املزي, حتفة الأ�سراف )140/9 برقم 11884(.  -6
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ّلي)1(. �أحدهما: حديث �ملارِّ بني يَدي �ملُ�شَ  
َم من نحو بئر َجَمل، َفَلِقيه  لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ و�لثاين: �أقبل �لننَِّبّي �شَ  

رجٌل ف�شلنَّم عليه)2(. 
�أو  �ثنان  �جلهيم  �أبا  �أننَّ  �لعلماِء يف  �ختالَف  َذَكَر  �لذي  و�لُبْلِقيني   
حديَث  باأننَّ  ي  �مِلزِّ تعقب  ولذ�  �ثنان،  �أننَّهما  لََديه  ح  يرََتجنَّ و�حد، 
�ملرور بني يَدي �ملُ�شّلي لي�س من رو�ية �أبي ُجَهيم �بن �حلارث بن 

ا هو من رو�ية �أبي ُجَهيم عبد �هلل بن ُجَهيم)3(. ة، و�إمننَّ منَّ �ل�شُّ
�أقول: �لختالف بني �لعلماء يف كون �أبي �جُلَهيم و�حد �أو �ثنان   
ي بال �شك، ول يَخفى عليه، ولذ� قال: قيل: ��شمه عبد  يُْدركه �مِلزِّ
�هلل، وتو�فق يف ترجمته و�لإ�شارة حلديثيه مع ما ذكره يف تهذيب 
�إىل  باإ�شناده  �مل�شلي  يدي  بني  �ملرور  حديث  روى  بل  �لكمال، 

�ل�شحيحني و�ل�شنن)4(.
لنَّى  ويف ترجمة �آبي �للحم، بعدما عز� حديث "�أننَّه ر�أى �لننَِّبّي �شَ  ]2[
ِمِذي  ْ يِت" ملو��شعه يف �لرتِّ َم ي�شت�شقي عند �أحجاِر �لزنَّ �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ
و�لننَّ�َشاِئي، ز�د: رو�ه مالك وغريه، عن يزيد بن عبد �هلل بن �لهاد، 
عن  �للحم،  �آبي  موىل  ُعَمري  عن  �لتنَّيمي،  �إبر�هيم  بن  حممد  عن 
لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنََّم، ومل يقْل "عن �آبي �للنَّحِم"، وكالهما  �لننَِّبّي �شَ

ْحبة، و�أعلَم عليه لأبي د�ود)5(. له �شُ
ا هو ُعَمٌر بن مالك �ملََعافري  فتعقبه �لُبْلِقيني)6( باأننَّ هذ� َوْهٌم، و�إمننَّ  
�أن�س  بن  ملالك  لي�س  و�أننَّه  د�ود رو�ه كذلك)7(.  �أبا  و�أننَّ  �مل�شري، 
ي ذكره على  �لإمام يف هذ� �حلديث رو�ية يف �أبي د�ود. و�أننَّ �مِلزِّ

�سحيح البخاري: حديث برقم )510(, و�سحيح م�سلم: حديث برقم )507/261(.  -1
�سحيح البخاري: حديث برقم )337(, و�سحيح م�سلم معلًقا, برقم )369/114(, وفيه: اأبو اجلهم بدل اأبو اجلهيم.  -2

املخطوط, ورقة )58/ب(.  -3
املزي, تهذيب الكمال )209/33(.  -4

املزي, حتفة الأ�سراف )9/1 برقم 5(. وهذا من املوا�سع املوجودة على هام�س التحفة.  -5
املخطوط, ورقة )51/اأ(.  -6

�سنن اأبي داود, حديث برقم )1168(.  -7
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ِبَخّطه  به  ونَّ �آبي �للحم)1(. و�أننَّه �شَ تَرجمة عمري موىل  �ل�شو�ب يف 
على حا�شية �لتُّحفة.

حح ويَُنّقح. ي كان يَُر�جع كتابه ويُ�شَ وهذ� يَدل على �أننَّ �مِلزِّ  
حديث:  عز�  بُ�ْشٍر،  بن  �هلل  عبد  عن   ، ُخَمرْيٍ بن  يَِزيد  تَرجمة  ويف   ]3[
َماِم"  َحى، َفاأَْنَكَر �إِْبَطاَء �لإِ "خرج مع �لننَّا�ِس يف يَْوِم ِعيِد ِفْطٍر �أَْو �أَ�شْ
 ، يِّ حاك �لُعَر�شِ الة. عن عبد �لوهاب بن �ل�شنَّ �إىل �بِن ماجه يف �ل�شنَّ
فو�ن بن عمرو، عن يزيد به. ثم ز�د  عن �إ�شماعيل بن َعينَّا�س، عن �شَ
يِّ "يَِزيِد بِن �أَبي َحِبيب"،  �أننَّ يف رو�ية �بن ماجه من طريق �لُعَر�شِ

و�أننَّ هذ� َوْهٌم)2(.
" على  فتعقبه �لُبْلِقيني)3( باأّن يف �لرو�ية �مل�شار �إليها "يزيد بن ُخَمرْيٍ  

و�ب كما َوقع يف نُ�ْشَخته. �ل�شنَّ
�َشِخ �ملطبوعة)4(. �أقول: وهو كذلك يف �لنُّ  

رابًعا: عز� �حلديَث �إىل َمْو�شٍع يف �لُبَخاِري جاء يف �إ�شناده عن فالن، َف�شّماه:
عز�   ،)5( عِليٍّ عن  حمن،  �لرنَّ �أبيعبد  عن  ُعَبْيَدَة،  بن  �شعد  ترجمة  يف   
يِف  للُبَخاري  �حْلَِديث"،  َخاٍخ...  َة  َرْو�شَ تَاأْتُو�  َحتنَّى  "�ْنَطِلُقو�  حديث: 
ني،  ��شتتابة �ملُْرتدين. عن مو�شى بن �إ�شماعيل، عن �أبي َعَو�نة، عن ُح�شَ

عن �َشعد به)6(. 
َا هو �أبو َعَو�نََة،  فتعقبه �لُبْلِقيني)7( باأننَّ �لنَِّذي ذكره يِف ��شتتابِة �ملرتدين �إمننَّ  
بن  �شعد  �أَننَُّه  بالطرق  بَاَن  ولكننَّه  م�شمى،  غري  ُفالن  َعن   ، نْيٍ ُح�شَ َعن 

ُعَبْيدة)8(.
املزي, حتفة الأ�سراف )208/8 برقم 10900(.  -1

املزي, حتفة الأ�سراف )296/4 رقم 5206(.  -2
املخطوط, ورقة )53/ب(.  -3

�سنن ابن ماجه, حديث برقم )1317(.  -4
املزي, حتفة الأ�سراف )400/7 برقم 10169(.  -5

حديث برقم )6939(.   -6
املخطوط, ورقة )57/ب(.  -7

ينظر بيان ذلك يف �سحيح البخاري, بالأرقام: )3081, 3983, 6259(.  -8
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ا: يَِهم يف تَ�ْشمية �لقائل، �أو نَ�َشبه: خام�سً
ي ذكر �لقائل للعبارة: يف ترجمة �إبر�هيم �لننََّخعي، عن �لأ�شود،  )1( �أ�شقط �مِلزِّ
َم  لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ عن �بن م�شعود، عز� حديث: "بَينما نَحن مع �لننَِّبّي �شَ
�ل�شتة،  �لكتب  مو��شعه يف  �إىل  �حَلينَّة.  فذكر حديث   ... َغاٍرمِبنى  يف 
ومنها مو��شعه يف �لُبَخاِري يف �لتف�شري و�حلج وبَْدء �خَلْلق. من ُطُرٍق 
بن  �لرحمن  عبد  وقال  قال:  ثم  به.  �إبر�هيم  �لأعم�س، عن  ُمَتعددة عن 

�لأ�شود، عن �أبيه، عن عبد �هلل بهذ�)1(. 
و�ب �أننَّ �لقائَل هو  ي يُوهم َعزو �لقول �إىل �لُبَخاِري، و�ل�شنَّ فكالُم �مِلزِّ  
�لُبْلِقيني، بقوله)2(: �لذي ر�أيته:  يَ�َشار، لذ� تعقبه  �إ�شحاق بن  حممد بن 
عبد  عن  �أبيه،  عن  �لأ�شود،  بن  �لرحمن  عبد  عن  �إ�شحاق:  �بن  وقال 

�هلل)3(.
يزيَد  بن  �لرحمن  عبد  ترجمة  يف  قائله:  ِلَغري  �لكالَم  �أننَّ  عبارتُه  تُوهم   )2(
بطوله،  م�شعود،  �بُن  َحجنَّ  حديث:  عز�  م�شعوٍد)4(،  �بن  عن   ، �لننََّخِعيِّ
َوْقتهما يف هذ� �ملكان. للبخاري  التنِي ُحولتا عن  "�إننَّ هاتنِي �ل�شنَّ وفيه: 

يف �حلج. عن عمرو بن خالد، عن زهري)5(. 
وعن عبد �هلل بن رجاء، عن �إ�شر�ئيل)6( كالهما عن �أبي �إ�شحاق، عن عبد   

�لرحمن به.
وعز�ه للننَّ�شائي يف �لكربى. عن هالل بن �لعالء، عن ح�شني بن عيا�س،   

عن زهري به)7(.
َم.    لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ وكالُمه يوهم �أننَّ ذلك من قول �لننَّبِّي �شَ  

املزي, حتفة الأ�سراف )5/7 برقم 9136(.  -1
املخطوط, ورقة )56/ب(.  -2

بعد احلديث برقم )4931(.  -3
املزي, حتفة الأ�سراف )86/7 برقم 9390(.  -4

حديث برقم )1675(.  -5

حديث برقم )1683(.  -6

حديث برقم )4030(.  -7
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فتعقبه �لُبْلِقيني بقوله)1(: ولي�س كذلك، بل هو قول �بن م�شعود، وذلك   
يف  �لعالء  بن  هالل  ورو�ية  �لُبَخاِري،  يف  خالد  بن  عمرو  رو�ية  يف 

�لننَّ�َشاِئي.
ثم قال: لكْن َوقَع يف �لُبَخاِري من رو�ية عبد �هلل بن رجاء ما يَْقت�شي �أننَّ   
لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنََّم.قال: وقد بَينَّنا ذلك فيما كتبناه  ذلَك من قوِل �لننَِّبّي �شَ
ا  َم، و�إمننَّ لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ على �لُبَخاِري)2(، ول نَعرُف ذلك عن �لننَِّبّي �شَ

هذ� قول �بن م�شعود.
يَنقل عن قوم ت�شمية ر�و خطاأ: يِف ترجمة عبد �هلل بن مالك، �ملعروف بابن   )3(
بح �أربًعا" ملو��شعه يف �لكتب �ل�شتة،  ّلي �ل�شُّ بَُحينة، عز� حديث: "�أتُ�شَ
بن  �شعد  َعَو�نة، عن  �أبي  �شعيد، عن  بن  ُقَتيبة  مل�شلم. عن  وبعد عزوه 
�إبر�هيم، عن حف�س بن عا�شم، عن �بن بَُحينة)3(، نقل عن �أهل �لعر�ق، 
ومنهم �شعبة وحماد بن �شلمة و�أبو عو�نة، �أننَّهم يقولون يف نَ�َشبه: مالك 

بن بُحينة)4(.
فتعقبه �لُبْلِقيني)5( يِف طريق �أبي عو�نة، فاإننَّ رو�يَته يف م�شلٍم وغريه لي�س   
ا مالك  ا فيها ذكر �بن بَُحْيَنَة، �أو عبد �هلل بن بَُحْيَنَة، �أمنَّ فيها ِذْكُر ذلك، �إمننَّ

فال. 
بن  �هلل  م�شند عبد  با�شمني: يف  ُذكر  �لإ�شناد  ُرو�ة  �أحَد  �أننَّ  �إىل  يَُنّبه  مل   )4(
�شعد، عز� حديث �ل�شوؤ�ل عن �ل�شالة يف �لبيت و�ل�شالة يف �مل�شجد. 
بن  بكر  عن  ماجه.  و�بن  �لَعْنربي،  عبا�س  عن  �ل�شمائل.  يف  ِمذي  ْ للرتِّ
خلف، كالهما عن عبد �لرحمن بن مهدي، عن معاوية بن �شالح، عن 

املخطوط, ورقة )56/ب(.  -1
يعني يف �سرحه ل�سحيح البخاري, قال ابن حجر, اأحمد بن علي )1415هـ( يف املَْجمع املوؤ�س�س للمعجم املفهر�س. حتقيق يو�سف   -2
املرع�سلي, )ط1( دار املعرفة, بريوت. اأربعة جملدات بالفهار�س. )301/2(: وكتب على البخاري �سرًحا يف جملدين, و�سل فيهما 

ا, فلو اأن يكمل لكان مائتي جملدة.  اإىل كتاب الإميان, اأطال النف�س فيه جدًّ
�سحيح م�سلم: حديث برقم )66/ 711(.  -3

املزي, حتفة الأ�سراف )6/ 476 برقم 9155(.  -4
املخطوط, ورقة )56/ب(.  -5
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�لعالء بن �حلارث، عن َحر�م بن َحِكيم، عن عمه عبد �هلل بن �شعد)1(. 
فتعقبه �لُبْلِقيني)2( باأننَّ فيهما عن حر�م بن معاوية)3(، ولي�س فيهما حر�م   

بن حكيم، و�إْن كان قيل فيه ذلك.
يق�شد �أننَّ حر�م بن حكيم هو �بن معاوية)4(.   

فاأيده �بُنه بقوله: وما قاله �شيُخنا �شحيح.  
ا: يَِهم بزيادة ر�و يف �ل�شند: �ساد�سً

يف ترجمة عي�شى بن َطْهمان، عن ثابت، عن �أن�س)5(. عز� حديَث �لننَّعلني   
عه من �شحيح �لُبَخاِري)6(. �جلرد�وين �إىل مو�شِ

�أن�س  عن  عي�شى،  رو�ه  و�حلديث  كذلك،  لي�س  باأنّه  �لُبْلِقيني)7(  فتعقبه   
من غري و��شطة ثابت. 

عن  عي�شى،  ترجمة  يف  و�ب  �ل�شنَّ على  َذَكره  ي  �مِلزِّ �أننَّ  �إىل  �أ�شار  ثم   
�أن�س)8(.

�سابًعا: مل يذكر �لختالف على �أحد رو�ة �لإ�شناد:
يف ترجمة عبد �لرحمن بن �أبي بَْكَرَة، عن �أبيه �أبي بَْكَرَة)9(، عز� حديث:   
للبخاري يف  بطوله.  يَْوٍم ..." �حْلَِديث  "�أَيُّ  َفَقاَل:  بَِعرِيِه،  َعَلى  "َقَعَد 
�لتنَّْف�ِشري)10(، ويف بَْدِء �خَلْلِق)11(. عن �أبي مو�شىحممد بن �ملثنى، عن عبد 
�لوهاِب �لثنََّقِفّي، عن �أيوب، عن حممد بن �شريين، عن �بن �أبي بكرة، 

عن �أبيه مرفوًعا.
املزي, حتفة الأ�سراف )352/4 رقم 5327(.  -1

املخطوط, ورقة )54/اأ(.  -2
ال�سمائل. حديث برقم )282/157(, وابن ماجه: حديث برقم )1378(.  -3

وينظر: املزي, تهذيب الكمال )517/5(.  -4
املزي, حتفة الأ�سراف )147/1 برقم 460(. وهذا من املوا�سع املوجودة على هام�س التحفة.  -5

�سحيح البخاري: حديث برقم )3107(.  -6
املخطوط, ورقة )52/اأ(.  -7

املزي, حتفة الأ�سراف )296/1 برقم 1123(.  -8

املزي, حتفة الأ�سراف )49/9 برقم 11682(.  -9
بل هو يف املغازي, عن اأبي مو�سى به, برقم )4406(.  -10

حديث برقم )3197(.  -11
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 : فتعقبــه �لُبْلِقيني)1( باأننَّه يف كتاب �لتنَّْوِحيِد، يف باب قول �هلل َعزنَّ َوَجلنَّ  
َها نَاِظَرةٌ}، فقال: حدثنا حممد بن �ملُثَننَّى، قال: 

ِّ
{ُوُجوهٌ َيْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌ إَِل َرب

حدثنا عبد �لوهاب، قال: حدثنا �أيوب، عن حممٍد)2(، و�ختلف �ل�شيخ 
بعد حممٍد. 

وذكر �لُبْلِقيني �لختالف:  
َعَلْيِه  �هللُ  لنَّى  �شَ �لننَِّبيِّ  عن  بكرة،  �أبي  عن  بكرة،  �أبي  �بن  عن  حممد،   

َم)3(. َو�َشلنَّ
َم. لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ حممد، عن �بن �أبي بكرة، عن �لننَِّبيِّ �شَ  

َم)4(. لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ حممد، عن �أبي بكرة، عن �لننَِّبيِّ �شَ  
و�يِة �ملُتنَّ�شلِةكان يَنبغي �أْن يذكَرُه هنا، وعلى  ثم قال: فعلىما وجد يف �لرِّ  
ما وجد يف رو�ية: عن حممد، عن �أبي بكرة، كان يَنبغي �أْن يُْعلم عليه 
�أبي  �بن  تقدير عن حممد عن  بكرة، وعلى  �أبي  ترجمة حممد عن  يف 
يَُنبِّْه  �ملر�شالت ومل  يَذكره يف  َم،  َو�َشلنَّ َعَلْيِه  �هللُ  لنَّى  �لننَِّبيِّ �شَ بَْكَرَة، عن 

عليه يف �شيء من هذه �ملو��شع. 
ثامًنا: ترك �لرتجمة لإحدى �لطرق و�أ�شقطها ومل ياأت بها:

�ملُْنَكدر، عن  بن  �جَلَزري، عن حممد  مالك  بن  �لكرمي  ترجمة عبد  يف   )1(
ّدًعا"، مل�شلم يف  جابر)5(، عز� حديث: "ملّا كان يوَم �أُُحٍد جيء باأبي جُمَ
�لف�شائل. عن حممد بن �أحمد بن �أبي خلف، عن زكريا بن َعدي، عن 

قِّي، عن عبد �لكرمي به. ُعَبيد �هلل بن عمرو �لرنَّ
ي  وهذ� َعزو �شحيح، و�حلديث موجود يف �ملو�شع �لذي �أ�شار �إليه �مِلزِّ  

باإ�شناده ومتنه)6(.
املخطوط, ورقة )58/ب(.  -1

حديث برقم )7447(.  -2
الأحاديث بالأرقام: )67, 105, 1741, 4406, 5550, 7078(.  -3

الن�سائي: حديث برقم )4130(, وال�سنن الكربى, للن�سائي: حديث برقم  اأبي داود: حديث برقم )1947(, و�سنن  راجع: �سنن   -4
.)4201(

املزي, حتفة الأ�سراف )370/2 رقم 3059(.  -5
�سحيح م�سلم: حديث برقم )2471/130(.  -6
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عن  �جلزري،  �لكرمي  لعبد  يرتجم  مل  باأنّه  ي  �مِلزِّ َوّهم  �لُبْلِقيني  ولكننَّ   
حممد بن علّي بن �حل�شني، عن جابر يف مو�شعه من �لتُّحفة، �أي �أننَّه مل 
ياأت باحلديث بالإ�شناد �ل�شابق، �إلنَّ �أننَّ فيه حممد بن علي بن �حل�شني بدل 
�أبي �لعالء عبد �لوهاب بن عي�شى  حممد بن �ملنكدر، وهي يف رو�ية 
�بن ماهان ل�شحيح م�شلم)1(، وكان �لقا�شي عيا�س قال ذلك يف �شرحه 

لل�شحيح)2(.
�لُبْلِقيني نَقل عن �جَلّياين ت�شويَب �بن �ملُْنكدر، و�أّن هذ� �لذي  �أننَّ  غري   

ذكره �أبو م�شعود �لدم�شقي.
�أقول: �لطريق َموجودٌة يف �لتُّحفِة بني هاللني، �أي ُملحقٌة يف طبعِة عبد   
ي  �ل�شمد)3(، وغري موجودٍة عند ب�شار، فهل �أ�شافها �ملَُحقق، �أم �أننَّ �مِلزِّ
لع عليها �لُبْلِقيني؟.  افها على حا�شية �لكتاب يف مر�جعاته، ومل يَطنَّ �أ�شَ

فاهلل �أعلم.
�لننَِّبينَّ  �أننَّ  بَْكرة)4(، عز� حديث:  �أبي  �شريين، عن  بن  ترجمة حممد  يف   )2(
َماُن َقِد ��ْشَتَد�َر  َم، َخَطَب يِف حجته، َفَقاَل: "�أََل �إِننَّ �لزنَّ لنَّى �هللُ َعَلْيِه َو�َشلنَّ �شَ

مَو�ِت َو�لأَْر�َس...". للن�شائي يف �حلج)5(.  َكَهْيئَِةيَْوَم َخَلَق �ل�شنَّ
بَْكَرة، عن  �أبي  �لرحمن بن  م يف ترجمِة عبد  تَقدنَّ باأننَّه  �لُبْلِقيني)6(  فتعقبه   
ن�شخة  بكرة، يف  �أبي  �لُبَخاِري حممًد�، عن  بع�س رو�ياِت  �أننَّ يف  �أبيه 

�لفتخار ياقوت)7(، ومل يذكره �شاحب �لأطر�ف.

املخطوط, ورقة )51/اأ – 52/ب(.  -1
القا�سي عيا�س, اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )606/7(.  -2

املزي, حتفة الأ�سراف )282/2 رقم 2638 األف(.  -3
املزي, حتفة الأ�سراف )49/9 برقم 11682(.  -4

ال�سنن الكربى: حديث برقم )4201(. قلت: وينظر: �سنن الن�سائي: حديث برقم )4130(. وهو كذلك يف �سنن اأبي داود: حديث   -5
برقم )1947( كما تقدم يف ال�سفحة ال�سابقة حتت عنوان "�سابًعا".

املخطوط, ورقة )58/ب(.  -6
وا�سي, احَلَب�سي, الِعزي, امل�سعودي, تويف باملدينة النبوية. ينظر: الذهبي, حممد بن  ر, ياقوت الطُّ اأبو الدُّ هو افتخار الدين,   -7

اأحمد )1414هـ( تاريخ الإ�سلم, حتقيق عمر تدمري, )ط1( دار الكتاب العربي, بريوت. ثلثة وخم�سون جملًدا )182/48(.
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تا�سًعا: �أخطاأ يف �إ�شناٍد عز� �إليه حديث:
يف ترجمة �شليمان بن ي�شار موىل ميمونة، عن �لف�شل بن عبا�س)1(، عز�   
حديث: "�إِننَّ �أُمِّي َعُجوٌز َكِبرَيٌة، َو�إِْن َحَمْلُتَها مَلْ تَ�ْشَتْم�ِشْك". للننَّ�َشاِئّي)2(. 

ُثمنَّ قال زيادة: ُرِوي عن �شليمان بن يَ�َشار، عن عبد �هلل بن عبا�س، عن   
ل بن عبا�س، و�شياأتي)3(.  �أخيه �لَف�شْ

فتعقبه �لُبْلِقيني)4( باأننَّ �لذي ُرِوي عن �شليمان بن ي�شار، عن عبد �هلل بن عبا�س، عن   
ه)5(.  ا هو يف �شوؤ�ل �ملر�أة �خَلْثَعِمينَِّة، ل يف �شوؤ�ل َرجٍل عن �أمِّ �أخيه �لف�شل، �إمننَّ

وبعد، فاإننَّ �خلطاأ و�لوهم و�ل�شهو من لو�زم �لت�شنيف و�لتاأليف، و�إننَّ   
ّرح باأننَّ �لَوهم يكوُن تارًة يف �حلفظ، وتارة يف �لقول، وتارة  �مِلّزي �لذي يُ�شَ
يف �لكتابة)6(، وجدناه يف كتابه "حتفة �لأ�شر�ف مبعرفة �لأطر�ف"، �أ�شهر كتاب 
يف �أطر�ف �لكتب �ل�شتة، يقع يف �أخطاء متنوعة، يف �لأ�شانيد ورجالها، ويف 
�ملتون و�ألفاظها، فكان هو �أول من ر�جع كتابَه، يُ�شحح على هام�س نُ�شخته 
ّنف "حلق  ّحح حتى �شَ يف ويَُنّقح ويُ�شَ ما يقف عليه من �أخطاء، ومل يزل يُ�شِ
�لأطر�ف"، ومع ذلك ترك لغريه من �لعلماء �ل�شتدر�ك عليه، و�لك�شف عما 

�أغفله و�أهمله ووهم فيه.
كما  �ل�شتني  على  تعقباته  ز�دت  �لذي  �لُبْلِقيني،  �حلافظ  منهم  وكان   
ر�أينا.وكانت �شخ�شيُة �لبِن ظاهرًة فيما نقل عن �أبيه، و�إْن مل يتعقبه يف ثالثة 
َح فيها بتاأييِدِه لأبيه،  رنَّ مو��شع َوِهَم فيها �لأب،فوجدناه يف �ِشتنَِّة مو��شع يُ�شَ

ح ُمر�د �لأب. ل يف بع�شها ويو�شّ ه يف ثالثة مو��شع، ويُف�شّ ويعار�شُ
يًبا يف كلِّ ما ��شَتدرك على �مِلّزي،  �أننَّ �لُبْلِقيني مل يَُكن ُم�شِ و�لنتيجة   

ومع ذلك فهي تَدلُّ على �َشَعِة ِعْلمه، وُعْمِق َفْهِمه، رحمه �هلل رحمة و��شعة.
املزي, حتفة الأ�سراف )264/8 برقم 11044(.  -1

حديث برقم )5394(.  -2
املزي, حتفة الأ�سراف )8/ 266 برقم 11048.  -3

املخطوط, ورقة )58/اأ(.  -4
�سنن الن�سائي, احلديثان برقمي )5389, 5391(.  -5

املزي, حتفة الأ�سراف )342/3(.  -6
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املراجـــــــــع
�بن �لعر�قي، �أحمد بن عبد �لرحيم )1432هـ(. �لأطر�ف باأوهام �لأطر�ف.   -
�حلديث  كلية  من  ماج�شتري  �أطروحة  حميد.  بن  حممد  �لعويف،  حتقيق 

باجلامعة �لإ�شالمية باملدينة �لنبوية.
�لأطر�ف،  على  �لظر�ف  �لنكت  )1403هـ(  علّي  بن  �أحمد  حجر،  �بن   -
�ملطبوع مع حتفة �لأ�شر�ف. حتقيق عبد �ل�شمد �شرف �لدين. �لد�ر �لقيمة 

بالهند و�ملكتب �لإ�شالمي ببريوت.
�مِلّزي، يو�شف بن عبد �لرحمن )1403هـ(. حتفة �لأ�شر�ف مبعرفة �لأطر�ف.    -
بالهند و�ملكتب �لإ�شالمي  �لقيمة  �لد�ر  �لدين.  �ل�شمد �شرف  حتقيق عبد 

ببريوت.
�لبخاري، حممد بن �إ�شماعيل )1419هـ(. �ل�شحيح. �عتنى به �أبو �شهيب    -

�لكرمي، بيت �لأفكار �لدولية، �لريا�س.
�لني�شابوري، م�شلم بن �حلجاج )1419هـ(. �ل�شحيح. �عتنى به �أبو �شهيب    -

�لكرمي، بيت �لأفكار �لدولية، �لريا�س.
�لن�شائي، �أحمد بن �شعيب )بدون تاريخ(، �ل�شنن. بعناية م�شهور �شلمان،    -

)ط1( مكتبة �ملعارف، �لريا�س.
�ل�شنن  رو�ة  ملعرفة  �لتقييَد  )1408هـ(،  �لغني  عبد  بن  حممد  نقطة،  �بن   -

و�مل�شانيد. حتقيق كمال �حلوت، )ط1( د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
�لذهبي، حممد بن �أحمد )1405هـ(، �شري �أعالم �لنبالء، حتقيق باإ�شر�ف   -

�شعيب �لأرناوؤوط، )ط3( موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت.
�خلطيب، �أحمد بن علي )بدون تاريخ(. تاريخ بغد�د. د�ر �لكتب �لعلمية،    -

بريوت.
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�لفكر  د�ر  و�لنهاية.  �لبد�ية  تاريخ(.  )بدون  عمر  بن  �إ�شماعيل  كثري،  �بن   -
�لعربي، �جليزة.

�لذهبي، حممد بن �أحمد )بدون تاريخ(. تذكرة �حلفاظ. د�ر �إحياء �لرت�ث    -
�لعربي، بريوت.

�لرتمذي، حممد بن عي�شى )1406هـ(. �لعلل �لكبري. حتقيق حمزة ديب،    -
مكتبة �لأق�شى، �لأردن.  

�بن ماجه، حممد بن يزيد )بدون تاريخ(، �ل�شنن. بعناية م�شهور �شلمان،   -
)ط1( مكتبة �ملعارف، �لريا�س.

�شاكر  �أحمد  حتقيق  �ل�شنن.  )1398هـ(،  عي�شى  بن  حممد  �لرتمذي،   -
و�آخرين، )ط2( ن�شر م�شطفى �حللبي.

�أبو د�ود، �شليمان بن �لأ�شعث )بدون تاريخ(. �ل�شنن. حتقيق حممد حميي   -
�لدين عبد �حلميد، د�ر �لفكر.

�بن حجر، �أحمد بن علي )1379هـ(. فتح �لباري، د�ر �ملعرفة، بريوت.  -
�ملزي، يو�شف بن عبد �لرحمن )1403هـ(، تهذيب �لكمال، حتقيق ب�شار   -

معروف، )ط1( موؤ�ش�شة �لر�شالة.
باإ�شر�ف  حتقيق  �لكربى،  �ل�شنن  )1421هـ(.  �شعيب  بن  �أحمد  �لن�شائي،   -

�شعيب �لأرنوؤوط، )ط1( موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت.
�بن حجر، �أحمد بن علي )1405هـ(. تغليق �لتعليق، حتقيق �شعيد �لقزقي،   -

)ط1( �ملكتب �لإ�شالمي ود�ر عمار.
م�شلم.  بفو�ئد  �ملعلم  �إكمال  )1427هـ(.  مو�شى  بن  عيا�س  �ليح�شبي،   -
حتقيق حممد �إ�شماعيل و�أحمد فريد، )ط1( د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
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�لنووي، يحيى بن �شرف )1347هـ(. �شرح �شحيح م�شلم. )ط1( �ملطبعة   -
�مل�شرية بالأزهر.

�بن حجر، �أحمد بن علي )1415هـ(. �ملَْجمع �ملوؤ�ش�س للمعجم �ملفهر�س.   -
حتقيق يو�شف �ملرع�شلي، )ط1( د�ر �ملعرفة، بريوت.

�لذهبي، حممد بن �أحمد )1414هـ( تاريخ �لإ�شالم، حتقيق عمر تدمري،   -
)ط2( د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت.
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مفهــوم اجلــودة فــي السنــة النبويــة
)وتطبيقاتهـــا فــي العبـــادات واملعامـــالت واألخـــالق(

د. ح�ج حمد ت�ج ال�صر ح�ج حمد حممد)1(

امل�ستخل�ص
من   ، �لإ�شالم  يف  �جلودة  مل�شطلح  للتاأ�شيل  �لدر��شة  هذه  هدفت   
يف  م�شتخدم  �مل�شطلح  هذ�  �أن  على  ،و�لتاأكيد  �ل�شريفة  �لنبوية  �ل�شنة  خالل 
�لفكر �لإ�شالمي عند �ملف�شرين و�ملحدثني و�لفقهاء وعلماء �ل�شلوك منذ ع�شر 
�لنبوة،و�أنه مر�دف مل�شطلحات �شرعية كالإتقان و�لإح�شان و�ل�شد�د وغريها.

ومن خالل �لدر��شة �لتطبيقية يبني �لباحث ميادين تطبيق �جلودة من   
خالل �لعقيدة و�لعباد�ت وكل حياة �مل�شلم �لتي ي�شعى من خاللها للو�شول 
�للتز�م  بر�شاه،مع  وعال،و�لفوز  جل  هلل  �لتام  �لإخال�س  حيث  للجودة 
من  للجودة  تطبيقية  مبادئ  �لباحث  حدد  و  حياته،  لكل  �مل�شتمر  بالتح�شني 

خالل �ل�شنة �لنبوية.
�ملتبع يف  �لتحليلي  �لو�شفي  �ملنهج  �لباحث يف كل ذلك  و��شتخدم   

مثل هذه �لدر��شات.
وقد تو�شل لعدة نتائج توؤكد ��شتخد�م �جلودة يف �ل�شنة �لنبوية،وتبني   
و�شبط  �حل�شبة  بني  �لعالقة  تو�شيح  ،مع  بها  �لعمل  ومبادئ  تطبيقها،  ميادين 

و�شمان �جلودة،من خالل �ل�شنة �لنبوية �ل�شريفة.

مقدمـــــة 
�حلمد هلل �لذي خلق �لإن�شان يف �أح�شن تقومي، و�شوره يف يف �أجمل   
�شورة ،جل يف عاله وتقد�شت �أ�شماوؤه، و�ل�شالة و�ل�شالم �لأكمالن �لأمتان 
�لعاملني،  ر�شول رب  عبد�هلل  بن  �شيدنا حممد  �أجمعني،  �آدم  ولد  �شيد  على 

الأ�ستاذ امل�سارك - نائب عميد كلية الدرا�سات الإ�سلمية - جامعة ك�سل.  -1
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وعلى �آله �لطيبني �لطاهرين، و�شحابته �لغر �مليامني، و�أزو�جه �أمهات �ملوؤمنني، 
و �لتابعني ومن تبعهم باإح�شان �إىل يوم �لدين و�شلم ت�شليما كثري�ً.

�أما بعد:
�لع�شر  هذ�  يف  �ملتد�ولة  �مل�شطلحات  من  �جلودة  م�شطلح  فاإن   
بكرثة، يف كل جمالت �حلياة ،و�أ�شبح �أهل كل علم من �لعلوم يبحثون عن 
�جلودة،وي�شعون من �ملعايري و�لأهذ�ف و�ملبادئ ما يعتقدون �أنه �شي�شل بهم 
�لتعليم  جودة  ،فن�شمع  فيه  يعملون  �لذي  �ملجال  يف  �ملن�شودة  �جلودة  �إىل 
،و�لإنتاج  و�مل�شنوعات  �ل�شلع  ،وجودة  �لإد�رة  جودة  ،وعن  و�لتعلم 
و�ملنتج، وجودة �ملدخالت و�ملخرجات ،وغريها من �أنو�ع �جلودة يف �لع�شر 
قبال،ف�شار  �لإ�شالمي  �لفكر  �للفظ وجد حديثاً ومل يوجد يف  ،كاأن  �حلا�شر 
مرتبطا باملادة و�ملنتجات فقط ،لكن �لناظر بحياد يف �مل�شادر �لإ�شالمية يجد 
هذ� �للفظ م�شتوعباً د�خل �لقر�آن و �ل�شنة �لنبوية يف كافة مناحي �حلياة، يف 
�لعقيدة و�لعباد�ت ، و�ل�شلوك و�ملعامالت، ويف �لتجارة و �ملنتجات،ولكن 
مل ين�شره �لعلماء �مل�شلمون فاعتقد بع�شهم �أنه م�شلح غريموجود يف �مل�شادر 
�لإ�شالمية، مما جعلهم ين�شبونه للفكر �لغربي �حلديث  )مفهوم �جلودة يف وقتنا 
�قرتن  ��شتعماله  ظهور  لأن  �لإ�شالمي،  غري  �لفكر  �إىل  ين�شب  �أ�شبح  �حلا�شر 
وم�شامينه،  و�أبعاده  �جلودة  مفهوم  بتو�شيح  �هتمو�  مفكرين  �أ�شماء  ببع�س 
ومبادئه ، وعنا�شره و�أ�ش�شه ،وكان لهم �ل�شبق يف تطبيق تلك �لأ�ش�س و�ملبادئ 
وتطويرها وو�شع �ملعايري �لتي تقا�س بها تلك �جلودة()1(. و�لذي يوجد �لآن 
�أن هنالك حماولت لتعريف �جلودة ومفهومها، فهناك من يجعل �رتباطا بني 
منا�شبة،ومن  ب�شورة  و�مل�شتهلك  �لزبون  حاجات  وحتقيق  بالأهد�ف  �جلودة 
جعلها  ومن  �ملرجوة،  �لنتائج  لتحقيق  و�لعمليات  باملدخالت  �جلودة  ربط 
مقابل  �لكيف  تعني  �جلودة  �إن  قال  من  ومنهم  �لعمل،  على  للحكم  معايري 
اجلودة ال�ساملة يف التعليم العام:املفهوم واملبادئ واملتطلبات) قراءة اإ�سلمية(  بدرية بنت �سالح امليمان,�س10 ,بحث مقدم للقاء   -1

الرابع ع�سر للجمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية )ج�سنت( 2007م .
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�لكم،وغريها من �ملفاهيم و�لتعريفات)1(.ولكن هنالك معنى ومفهوم للجودة 
هذ�  خالل  من  �لباحث  ما�شيجتهد  ذلك،وهذ�  كل  يجمع  �لنبوية  �ل�شنة  يف 
�لبحث �إثباته،�ذ �أن �مل�شطلح �أ�شيل يف �لإ�شالم ، من خالل �لأحاديث �لنبوية 
�لتي تناولت تعريف ومبادئ وميادين �جلودة،و�شيجيب �لباحث عن �لأ�شئلة 

�لتالية :
ميادين  وما  �لإ�شالم  علماء  و��شطالح  �للغة  يف  �جلودة  تعنى  ماذ�   -1

تطبيقها؟
�إن  كم�شطلح  مدلوله  وما  �لنبوية  �ل�شنة  يف  للجودة  معنى  يوجد  هل   -2

وجد؟
ما مبادئ ومعايري �جلودة يف ميادين تطبيقها �ملختلفة يف �ل�شنة �لنبوية ؟  -3

اأهداف البحث :
يهدف هذه �لبحث �إىل:

�لتعريف مبعنى و مفهوم �جلودة يف �ل�شنة �لنبوية .  -1
خالل  من  �إ�شالمي  منظور  من  ومعايريها  وميادينها  �جلودة  مبادئ  بيان   -2

�ل�شنة �لنبوية .
و�لعباد�ت  �لعقيدة  حيث  من  �لنبوية  �ل�شنة  يف  �جلودة  حتديدمتطلبات   -3

و�ملعامالت وكل مناحي �حلياة .
�لدعوة لتطبيق �جلودة يف حياة �مل�شلم لأنه مفهوم �أ�شيل يف منظومة �لقيم   -4
�لأحاديث  خالل  من  و�ل�شد�د  و�لإح�شان  لالإتقان  تدعو  �لتي  �لإ�شالمية 

�لنبوية �ل�شريفة.
اأهمية البحث:

تنبع �أهمية هذ� �لبحث يف كونه يعرف باجلودة،ويبني معناها وتطببيقاتها   -1
يف �ل�شنة �لنبوية. 

ت�سور مقرتح لتح�سني جودة خمرجات التعليم,اإعداد اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي مدير مركز الدائري ال�سمايل, �س8 , وزارة   -1
ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد-اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبنطقة الريا�س-1428/1427هـ
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�أنها  �أ�شا�س  على  مفهومها  وتطبيق  �جلودة  و�شرورة  �أهمية  على  �لتاأكيد   -2
مطلب رباين يف �ل�شنة �لنبوية.

،ومعايريها  ،ومتطلباتها  ،ومبادئها  �جلودة  ملفهوم  �ل�شرعي  �لتاأ�شيل   -3
بالتطبيق على �ل�شنة �لنبوية.

و�لإح�شان  �جلودة  �أهمية  تبني  �لتي  �لنبوية  �ل�شنة  من  �لأدلة  ��شتخر�ج   -4
و�لإتقان يف عمل �مل�شلم ظاهر�ً وباطنا باعتباره متوجهاً به نحو �ملوىل جل 

وعال.
منهج البحث :

ببيان  �لباحث  قام  ،حيث  �لتحليلي  �لو�شفي  �ملنهج  �لبحث  هذ�  ��شتخدم 
خالل  من  �ل�شنة  يف  �جلودة  ومعايري  ومتطلبات  و�أ�ش�س  ومبادئ  مفهوم 

�لأحاديث و�لآثار �لنبوية.
الدرا�ساآت ال�سابقة :

مل �أقف يف حدود بحثي على بحث عن �جلودة يف �ل�شنة �لنبوية مفرد�ً،   
ولكن هناك بع�س �لدر��شات �لتي حتدثت عن �جلودة ومفاهيمها ومبادئها يف 

�لإ�شالم عموما نذكر منها:
�لكرمي  �لقر�آن  يف  للجودة  �لأ�شا�شية  بعنو�ن:)�ملبادئ  جنم  قا�سم  درا�سة  �أ/ 
�لدولية  �ملجلة  ،يف  من�شورة  وهي  حتليلية(.  –در��شة  �لنبوية  و�ل�شنة 
�شبتمرب   ،9 �لعدد   ،4 �ملجلد  �ملتقدمة،  و�لإن�شانية  �لإ�شالمية  للبحوث 
�لنبوية  و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�ن  يف  �جلودة  معايري  .و��شتعر�س  2014م 
ويطبقها  يحملها  ملن  �لعامة  �ل�شخ�شية  و�ملو��شفات  �لأ�شا�شية  ومبادئها 
�لبحث  يبد�أ  ثم  �حلنيف.  �لدين  مبادئ  على  قائم  موؤ�ش�شي  كمنهاج 
�إ�شالمية  ناحية  من  �جلودة  وم�شطلحات  �لإ�شالمية  �ملفاهيم  با�شتعر��س 
�أمنوذج  �لتي ميكن من خاللها حتليل  �ملبادئ  �لبحث كذلك  وي�شتعر�س 
�جلودة �لتي تو�شل �إليها �لباحثون يف �لع�شر �حلديث وبني فيها مفهوم 
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ت�شمل كل  �لتي  باملنتجات و�جلودة يف �لإ�شالم  �جلودة �ملعا�شر �خلا�س 
�حلياة،ثم �شرح �ملفاهيم �لإ�شالمية و�لغربية للجودة.

�لعمل  يف  �ل�شاملة  :)�جلودة  بعنو�ن  حممود  ال�سيخ  بدوي  درا�سة  ب/ 
�لإ�شالمي( وهي مطبوعة يف �لقاهرة ،من د�ر �لفكر �لعربي .  و�شعت 
�لدر��شة �إىل تو�شيح مفهوم �جلودة يف �لإ�شالم و�أبعاد وحماور �جلودة 
بجودة  وتنتهي  �لفرد(  )جودة  �جليد  �مل�شلم  باإخر�ج  تبد�أ  و�لتي  عامة 
�لإجر�ء�ت و�لأ�شاليب مرور�ً بجودة �ل�شعي و�حلركة )�حلث على فعل 
�لأف�شل( و�لتي هي قو�م �لعمل �لإ�شالمي كنظام �إنتاجي ،ثم ت�شتعر�س 
�لدر��شة �إد�رة �جلودة �ل�شاملة و�أ�ش�شها ومتطلباتها وتطبيقاتها يف �لع�شور 

�لإ�شالمية �ملف�شلة.
�ل�شاملة  �جلودة  )�إد�رة   : بعنو�ن  اإبراهيم اجلويرب  بن  الرحمن  ج/درا�سة عبد 
�ملنورة،  �ملدينة  يف  مطبوعة  �ملعا�شر(وهي  �لإ�شالمي  �لفكر  يف  �لإتقان 
�لفكر  تو�شيح  �إىل  �لدر��شة  هدفت  ،حيث  �لر�شيد)2006(  مطابع 
 : �لرئي�شة  �لإد�رية  �لعمليات  خالل  من  �جلودة  لتحقيق  �لإ�شالمي 
تعريفات  ��شتعر��س  ،ثم  و�لرقابة  و�لتوجيه  و�لتنظيم،  �لتخطيط، 
�لإد�ري  �لفكر  �إد�رة �جلودة يف  وم�شطلحات �جلودة،وبد�يات ظهور 

�ملعا�شر،و�جلودة يف �لفكر �لإ�شالمي.
على  �لدر��شات  هذه  ومن  كثرية  وهي  التعليم  يف  اجلودة  عن  درا�سات  د/ 
�شبيل �ملثال : درا�سة بدرية بنت �سالح امليمان بعنو�ن : )�جلودة يف �لتعليم 
للعلوم  �ل�شعودية  للجمعية  ع�شر  �لر�بع  للقاء  مقدم  �لعام(وهوبحث 
15-16مايو  �ملو�فق  �لآخر  ربيع   29-28 )ج�شنت(  و�لنف�شية  �لرتبوية 
2007م.ودرا�سة حممد يو�سف امللوح بعنو�ن :)�جلودة �ل�شاملة و�لإ�شالح 

�لرتبوي(، جملة �ملعلم .�شحبت يف 9 يناير 2007.وغريها كثري من�شور.
م�سطلحات البحث :
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اجلودة: جمموعة من �ملو��شفات و�خل�شائ�س �ملتوقعة يف �لعمل و�لأن�شطة   /1 
�لتي من خاللها يتحقق ر�شا رب �لعاملني �أول،ثم تتحقق �ملو��شفات �لتي 

ت�شهم يف �إ�شباع رغبات �مل�شتفيدين)1(.
ال�سنة: هي ما �أثر عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم من قول �أو فعل �أو تقرير   /2
�أو �شفة خلقية �أو خلقية ، �شو�ء �أكان قبل �لبعثة �أم بعدها ، وعليه فال�شنة 

مر�دفة للحديث)2(.
مبادئ اجلودة : هي �لأ�ش�س و�لأفكار �لتي يتم �ل�شتناد عليها عند �إجر�ء   /3
�لو�جب  �ملمار�شات  �أف�شل  تعك�س  ،حيث  و�لإ�شالحات  �لتغيري�ت 

تنفيذها لتحقيق �جلودة .
متهيـــــــــــــد

تعريف اجلودة ومرتادفاتها
اجلودة لغًة وا�سطالحًا:

اجلودة يف اللغة العربية لها معاٍن كما قال �بن فار�س �أن- �جليم و�لو�و و   
ح بال�شيء، وكرْثُة �لَعطاء، يقال : جاد �لفر�س  �لد�ل-  �أ�شٌل و�حد وهو �لت�شمُّ
وجاد �ل�شئ يجود جودة �أي �شار جيد�ً. وجودة- بالفتح و�ل�شم -فهو جو�د 

للذكر و�لأنثى ، وهو �لذي يجود يف جريه باأعظم ما يقدر عليه)3(.
وقد جاد جودة ،و�أجاد �أتى باجليد من �لقول �أو �لفعل ،و��شتجاد �ل�شيء   
وجده جيد� �أو طلبه جيد�، و�شيئ جيد بنيِّ �جلودة، وجاد باملال �أي بذله ،وجاد 
بنف�شه �أي �شمح بها عند �ملوت ويف �حلرب ولقاء �لعدو، و�مل�شدر �جُلوَدة. 

و�جلود �شفة حتمل �شاحبها على بذل ما ينبغي من �خلري لغري عو�س)4(.
تطبيق مفاهيم اجلودة ال�ساملة على الدعوة الإ�سلمية,دكتور عثمان عبد الرحيم القميحي,�س36 ,مطبعة �سنابل للكتاب-   -1

م�سر –القاهرة ,الطبعة الأوىل 2015م.
فتح املغيث,ال�سخاوي 6/1 –ال�سنة قبل التدوين ,حممد عجاج اخلطيب �س16.  -2

معجم مقايي�س اللغة, اأبو احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا, 493/1 ,حتقيق عبد ال�سلم حممد هارون,النا�سر : دار الفكر,الطبعة   -3
: 1399هـ - 1979م.

املعجم الو�سيط,اإبراهيم م�سطفى ـ اأحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار146/1 دار الن�سر : دار الدعوة,حتقيق / جممع   -4
اللغة العربية .
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و�جليد -بفتح �جليم وت�شديد �لياء - نقي�س �لردئ ، و �أ�شلها: َجْيود:   
�جتمعت �لو�و و�لياءو�شبقت �إحد�هما بال�شكون فقلبت �لو�و ياء، و �أدغمت 

�لياء يف �لياء ف�شارت َجيد ،و�جلمع جياد وجياد�ت)1(.
يعني:  �لكالم،  حممد  �أعرب  فتقول:  �أعرب  �جلودة،  من  و�أجاد،   
�أجاد و�أتى باألفاظ ف�شيحة �شحيحة،ومنه �لتجويد م�شدر جود جتويد�ً، وهو 
يف  وي�شتوي  جيد�ً  به  �أتى  �إذ�  �ل�شيء  �لرجل  د  جونَّ يقال  �لتح�شني  �للغة  يف 
د( ذلك �لقول و�لفعل، ويقال لقارىء �لقر�آن �لكرمي �ملح�شن لتالوته: )جموِّ

دة - بفتح �لو�و - �لألفاظ بريئة من �جلور  بك�شر �لو�و �إذ� �أتى بالقر�ءة جمونَّ
و�لتحريف حال �لنطق بها)2(.

فاجلودة يف لغة �لعرب مقرتنة بعدة معاين منها �لت�شمح بال�شيئ ،وكرثة   
�لعطاآء، و �لإح�شان و�لتح�شني و�لتجويد للعمل و�لفعل،فكل عمل معه جودة 
تعني  �لتجويد،فاجلودة  نهاية  �لإح�شان،وجوده  �إليه  �شاحبه كل  �أح�شن  فقد 
يف  و�لإعر�ب  �لف�شاحة  وتعني  �لنعا�س  وتعني  �لعط�س  وتعني  �لكثري  �ملطر 

�لكالم ،وتكون يف �لقول و�لعمل. 
�ملعنى  من  كثري�ً  ليخرج  �ل�شطالحي  �ملعنى  �إن   : ا�سطالحًا  اجلودة   
�شفة  قد جعل  �جليد  )�أن   : تعريفات  هي  بعدة  �لعلماء  فقد عرفها  �للغوي، 
�أي�شا:  بالفتح  م�شتجاد، غري خم�شو�شة، و�جلودة،  �شيء حممود  لكل  عامة 
من  جمموعة  هي  �لإ�شالم  ويف  حممود()3(.  �شيء  كل  يف  عام  م�شدر 

امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي, اأحمد بن حممد بن علي الفيومي,114/1 النا�سر : املكتبة العلمية – بريوت.  -1
-معجم مقايي�س اللغة, اأبو احل�سني اأحمد بن فار�س بن زكريا, 493/1   

-املحكم واملحيط الأعظم,اأبو احل�سن علي بن اإ�سماعيل بن �سيده,529/7  ,ت 458هـ حتقيق عبد احلميد هنداوي,النا�سر دار   
القراآن,ح�سن عز  لغوي لكلمات  وتف�سري  الن�سر بريوت. خمطوطة اجلمل - معجم  الن�سر 2000م, مكان  العلمية,�سنة  الكتب 
العامة للكتاب, م�سر,الطبعة: الأوىل,  الهيئة امل�سرية  النا�سر:   ) ال�ساملة  الدين بن ح�سني  اجلمل, 348/1 )نقل عن املكتبة 

2003 - 2008 م.
املطبعة  ,النا�سر  ال�سباع  حممد  :علي  ,210/1حتقيق  يو�سف  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري,  الع�سر,لبن  القراءات  يف  الن�سر  انظر   -2
) 1424هـ(  اأحمد خمتار عبد احلميد عمر  املعا�سرة,د  العربية  اللغة  العلمية(  -معجم  الكتاب  دار  )ت�سوير  الكربى  التجارية 

واآخرون,417/1 ,النا�سر: عامل الكتب-الطبعة: الأوىل, 1429 هـ - 2008 م.
  ل�سان العرب, لبن منظور, 1/ 720 طبعة دار املعارف- القامو�س املحيط,حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي �س351.

بدوي  حتقيق:حممد  347هـ(,  )ت  �س189  املرزبان  ابن  حممد  بن  جعفر  بن  اهلل  عبد  حممد,  اأَُبو  و�سرحه,  الف�سيح  ت�سحيح   -3
املختون,النا�سر: املجل�س الأعلى لل�سئون الإ�سلمية,م�سر - القاهرة - 1419هـ - 1998م.
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�ملو��شفات و�خل�شائ�س �ملتوقعة يف �لعمل و�لأن�شطة �لتي من خاللها يتحقق 
�إ�شباع رغبات  ت�شهم يف  �لتي  �ملو��شفات  تتحقق  �ول،ثم  �لعاملني  ر�شا رب 

�مل�شتفيدين)1(.
بني اجلودة والإح�سان:

هناك تالزم بني لفظي �جلودة و�لإح�شان، فالإح�شان تعبري من �أجمل   
و�أبلغ �ألفاظ �للغة �لعربية، فقد ذكره �لقر�آن �لكرمي، يف قوله تعاىل : {إِنَّ الََّ 
لفظ  من  معناه  و�أت يف  �أكمل  و�لإح�شان  َواْلِْحَساِن}،)�لأعر�ف: 90(.  بِالَْعْدِل  يَْأُمُر 
، و�جلودة  �جليد  فاحل�شن هو  د�خله،  �جلودة  معنى  ي�شتوعب  �جلودة،و هو 
قول  �شيء  كل  يف  مطلوبة  �شفات  كلها   و�لإتقان   ، و�لإح�شان  و�لإجادة 

وفعال)2(.
فالنبي ـ�شلى �هلل عليه و�شلم يح�س على �جلودة يف كل �شيئ فعن �أبي   
�هلل  :)�إن  و�شلم  عليه  �هلل  قال:قال �شلى  عنه  �هلل  �أو�س ر�شي  بن  �شد�د  يعلى 
كتب �لإح�شان على كل �شيء فاإذ� قتلتم فاأح�شنو� �لقتلة و�إذ� ذبحتم فاأح�شنو� 

�لذبحة وليحد �أحدكم �شفرته ولريح ذبيحته()3(.
بزيادة  ي�شعر  لفظ  �لإح�شان  �أن  ،مع  متالزمان  و�جلودة  و�لإح�شان   
�أنه   : �أبيه  بن كليب �جلرمي عن  فعن عا�شم   ، و�لعمل  �لقول  �جلودة وكمال 
خرج مع �أبيه �إىل جنازة �شهدها �لنبي �شلى �هلل عليه و �شلم و�أنا غالم �أعقل 
فقال �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم : )يحب �هلل للعامل �إذ� عمل �أن يح�شن()4(،  
فالإح�شان �أعلى درجات �ملهارة و�لإتقان يف حياة �مل�شلم جميعها،وهو منتهى 

�جلودة يف كل مايوؤديه �مل�شلم. 

تطبيق مفاهيم اجلودة ال�ساملة على الدعوة الإ�سلمية,دكتور عثمان عبد الرحيم القميحي,�س36 ,مطبعة �سنابل للكتاب-   -1
م�سر –القاهرة ,الطبعة الأوىل 2015م. 

انظر معجم اللغة العربية املعا�سرة, د اأحمد خمتار عبد احلميد عمر ,417/1.  -2
اأخرجه م�سلم 6/ 72 رقم1955-اأحمد 122/4, واأبو داود  244/3 رقم 2815 واأ�سحاب ال�سنن.   -3
اأخرجه الطربانى يف املعجم الكبري 199/19 , رقم 448 – والبيقي يف ال�سعب 335/4 رقم5315.  -4
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اجلودة والإتقان :
للدللة  ت�شتخدم  �لتي  �لألفاظ  ومن  ومرت�دفاتها  �جلودة  معاين  ومن   
قال  فقد  َجيًِّد�()1(.  �شرّيه  �أتقنه،  �أي  �لعمل  )�أجاَد  فنقول  �لإتقان  لفظ  عليها 
}، )�لنمل: 88(. يقول �بن عبا�س: �أحكم كل 

ٍ
ِ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْيء تعاىل: {ُصْنَع الَّ

�شيء.�أو �أح�شن كّل �شيء خلقه و�أوثقه)2(.
مبعنى  وهو  مبهارة  �لعمل  و�أد�ء  و�إح�شانه  �ل�شيء  �إحكام  هو  فالإتقان   

�لإح�شان و�لإحكام لل�شيء)3(.
�بن  قال  بعباده  �حلال  فكيف  نف�شه  �ىل  �هلل  ن�شبها  ميزة  فالإتقان   
ذلك  غري  �أريد  و�إذ�  �لنافع  �جليد  للعمل  �ن�شرف  �أطلق  �إذ�  عا�شور:فال�شنع 
وجب تقييده.و�علم �أن �ل�شنع يطلق على �لعمل �ملتقن يف �خلري �أو �ل�شر)4(.  
عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  حث  لذلك  وفعال  قول  �لتجويد  نهاية  هو  و�لإتقان 
و�شلم على �إتقان �لعمل يف كل �لأمور فقال: "�أن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم 

عمال �أن يتقنه")5(.
،وقد  و�لإح�شان  و�لإتقان  �جلودة  معنى  توؤدي  �أخرى  �ألفاظ  وهناك   
وردت عند �لعرب ويف �ل�شريعة كاأنها و�شيلة �أو �شبب للجودة �أو مر�دف لها 

�أو خال�شة ملعناها مثل:
معجم اللغة العربية املعا�سرة,د اأحمد خمتارعبد احلميد عمرواآخرون417/1 ,النا�سر عامل الكتب,الطبعة:الأوىل, 1429 هـ -   -1

2008م.
هـ-  ط1,1420  الر�سالة,  �ساكر,النا�سر:موؤ�س�سة  حممد  اأحمد  جرير505/19,حتقيق  بن  حممد  القراآن,  تاأويل  يف  البيان  جامع   -2

2000م.
اجلامع لأحكام القراآن, القرطبي اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر ,17/7 حتقيق ه�سام �سمري البخاري النا�سر : دار عامل   -3

الكتب, الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية, 1423 هـ/ 2003م.
التحرير والتنوير ـالطبعة التون�سية,47/20حممد الطاهر بن عا�سور,دار الن�سروالتوزيع: دار �سحنون للن�سر والتوزيع ,تون�س    -4

1997م.
اأخرجه البيهقى فى �سعب الإميان 334/4 , رقم 5312عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها- و اأبو يعلى يف م�سنده 349/7 , رقم 4386عنها   -5
الأو�سط 275/1 , رقم 897 عنها  ابن حبان و�سعفه جماعة -والطربانى فى  ثابت وثقه  بن  الهيثمى 98/4فيه م�سعب  قال   -
اأمه �سريين: قال الألباين يف ال�سل�سلة ال�سحيحة  واأخرجه الطربانى يف الكبري 306/24,رقم 776عن عبد الرحمن بن ح�سان عن 
3 / 106 رواه اأبو يعلى عن عائ�سة وفيه م�سعب بن ثابت,يف التقريب لني احلديث قلت و �سحح له احلاكم  2 / 301 حديثا يف 
انتظارال�سلة , و وافقه الذهبي وهو من ت�ساهلهما و للحديث �ساهد يقويه بع�س القوة و هو بلفظ )اإن اهلل يحب من العامل اإذا 

عمل اأن يح�سن( اأخرجه البيهقي.
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ال�سداد: ذلك �أن �لفرد �مل�شلم مطلوب منه ت�شديد �لأعمال ب�شورة د�ئمة   
يحبها �هلل عزوجل ويت�شح ذلك من خالل �لتوجيه �لنبوي �ل�شريف)�شددو� 
ر�شول  يا  �أنت  ول  قالو�:  عمله،  �أحد  �جلنة  يدخل  لن  و�أب�شرو�،فاإنه  وقاربو� 
�أن �أحب �لعمل �إىل  �أن يتغمدين �هلل منه برحمة،و�علمو�  �أنا،�إل  �هلل؟قال:ول 

�هلل �أدومه و�إن قل()1(.
املاتع : �ملاتع من كل �شئ: �لبالغ يف �جلودة �لغاية يف بابه)2(.  

الفاخر:ويقال �شيئ فاخر �أي بالغ يف �جلودة و�لإتقان)3(.  
الفاتن: يقال : فتنت �لذهب بالنار �أي �ختربته لأنظر �إىل جودته و�ختبار   
�لأنبياء و�لأولياء و�ل�شلحاء  �إمنا هو لإظهار �جلودة و�لرد�ءة ففي  تعاىل  �هلل 
للخلق  فظهر   ، ف�شرب  �متحن  �ل�شالم  عليه  �أيوب  �أن  ترى  �أل   ، �جلودة  تظهر 
درجته وقربه من �هلل تعاىل ويف �لكفار و�ملنافقني و�لفا�شقني تظهر �لرد�ءة)4(.

و�لفعل،  �لقول  و�إجادة  �لعمل،  لتح�شني  يدعو  عموما  و�لإ�شالم   
�جلودة  م�شطلحات  بينهما  ند  لذلك  �هلل،  �إىل  بها  و�لتوجه  �لنية  وت�شحيح 
و�لإح�شان و�لإتقان بينهما تالزم وتر�بط ودللة و�حدة)هناك عالقة متد�خلة 
يكت�شبها  �لتي  باملهار�ت  يتعلق  عمل  �لإتقان  �أن  غري  و�لإح�شان  �لإتقان  بني 
�لإن�شان، فيما �لإح�شان قوة د�خلية ترتبى يف كيان �مل�شلم وتتعلق يف �شمريه 
وترتجم �إىل مهارة يدوية، فالإح�شان �أ�شمل و�أعم دللة من �لإتقان .�إن مفهوم 
�جلودة تعني �إجادة �لعمل �أما �لإتقان فهو درجة عالية يف �جلودة وبينما مفهوم 
�لدللة  حيث  من  �أخ�س  �لإح�شان  �أن  غري  لالإتقان  ملفهوم  مر�دف  �لإح�شان 
�لإح�شان  ويبقى  و�إحكامه.  �أد�ئه  يف  و�ملهارة  �ل�شيء  حذق  يت�شمن  لكونه 
هو �لأ�شل �لذي ينبثق عنه فعل �ل�شو�ب وجودة �لعمل و�إتقانه، ب�شفته قيمة 

روحية �إميانية د�فعة وحمفزة لكل عمل يحبه �هلل عز وجل()5(.
اأخرجه البخاري237/5 حديث رقم 6102 – وم�سلم 217/4رقم 2818 -  8/ اأخرجه اأحمد 273/6.  -1

ل�سان العرب ,ابن منظور328/8 – تهذيب اللغة , الأزهري 254/1.  -2
ل�سان العرب, ابن منظور 419/8.  -3

تف�سري روح البيان , اإ�سماعيل حقي بن م�سطفى الإ�ستانبويل 259/6-دار الن�سر / دار اإحياء الرتاث العربى.  -4
املبادئ الإ�سا�سية للجودة يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية –درا�سة حتليلية,قا�سم جنم �س 35,وهي من�سورة ,فياملجلة الدولية   -5

للبحوث الإ�سلمية والن�سانية املتقدمة, املجلد 4, العدد 9, �سبتمرب 2014م.



{109}العدد اخل�م�س ع�صر - حمــــرم 1440هـ / �صبتمــــرب  2018م

مفهوم اجلودة عند امل�سلمني:
 ، م�شامينه  بكل  �لإ�شالم  تعاليم  كل  يف  موجود  �جلودة  مفهوم  �إن   
وهو مطلب لإر�شاء �هلل عز وجل ، و�إر�شاء �لآخرين ، ومفهوم �جلودة يف 
�لإ�شالم فرع من منظومة �لقيم �لإ�شالمية �ملتميزة ويعرب عنها بالدقة و�لإتقان 
وقد وردت �لعديد من �لن�شو�س �لقر�آنية و�لأحاديث �لنبوية �ل�شريفة �ملعربة 

عن هذين �ملفهومني يف مو�طن كثرية)1(.
�أول : اجلودة عند املف�رشين :

ي�شتخدمون  ندهم  �جلودة،لذلك  لفظ  �ملف�شريين  من  كثري  تد�ول   
{َأنِفُقوا  تعاىل:  قوله  يف  مثال  كالطيب  �لألفاظ  بع�س  �شمن  �جلودة  مفهوم 
)�لبقرة: 267(، قال �لر�زي: �ختلفو� يف �ملر�د بالطيب يف  ِمن َطيهَِّباِت َما َكَسْبُتْم}، 
هذه �لآية على قولني :�لقول �لأول : �إنه �جليد من �ملال دون �لرديء ، فاأطلق 
لفظ �لطيب على �جليد على �شبيل �ل�شتعارة ، وعلى هذ� �لتف�شري فاملر�د من 
�خلبيث �ملذكور يف هذه �لآية �لرديء. و�لقول �لثاين : �أن �لطيب هو �حلالل، 
و�خلبيث هو �حلر�م. وميكن �أن يذكر فيه قول ثالث وهو �أن �ملر�د من �لطيب 

ههنا ما يكون طيباً من كل �لوجوه فيكون طيباً مبعنى �حلالل)2(.
 ،، �جلودة  �لكامل  �جليد  مبعنى  و�لطيب  �حلالل  مبعنى  فالطيب  وبهذ�   
ى  ي�شمنَّ �إمنا   : ين ، و�جليد  �لعقل ، و�لدِّ ي�شتطيبه  �إمنا ي�شمى طيِّباً ؛ لأنه  �حلالل 
طيباً؛ لأنه ي�شتطيبه �مليل ، و�ل�شهوة . فمعنى �ل�شتطابة مفهوٌم و�حٌد م�شرتك 
بني �لق�شمني. �إذ� ثبت �أننَّ �ملر�د منه �جليد �حلالل ؛ فنقول : �أمو�ل �لزكاه �إما �أن 
ها �شريفًة ، �أو كلها خ�شي�شٌة ، �أو تكون متو�شطة �أو خمتلطة ، فاإن كان  تكون كلُّ
�لكل �شريفاً ، كان �ملاأخوذ بح�شاب �لزكاة كذلك ، و�إن كان �لكل خ�شي�شاً ، 
كانت �لزكاة كذلك ، �أي�شاً ، ول يكون ذلك خالفاً لالآية ؛ لأن �ملاأخوذ يف هذه 

اأنظر اجلودة ال�ساملة يف التعليم العام:املفهوم واملبادئ واملتطلبات, بدرية بنت �سالح امليمان,�س13 - املبادئ الأ�سا�سية للجودة   -1
يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية,قا�سم جنم �س 35وما بعدها.

تف�سري الفخر الرازى ,حممد بن عمر بن احل�سني الرازي اأبو عبد اهلل,102/1  –دار الن�سر / دار اإحياء الرتاث العربى.  -2
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�حلالة ل يكون خ�شي�شاً من ذلك �ملال بل �إذ� كان يف �ملال جيد ورديء)1(.  قال 
�أبو�ل�شعود: فاإن مد�ر �لعتبار هو �جلودة و�لرد�ءة ل �لكرثة و�لقلة فاملحمود 
�لقليل خري من �ملذموم �لكثري)2(. قال �أبو حيان يف �لبحر �ملحيط :�لطيب على 

هذه �جلهة يعم �جلودة ، و�حلل)3(. 
وكذلك لفظ �لإح�شان و�لإتقان مبعنى �جلودة ،ومن �جلودة �لتجويد   
وهو م�شدر جود يجود �إذ� �أدى �لعمل باإتقان و�إح�شان على �لوجه �ل�شحيح.

يف  �لّتجويد  �أحكام  ور�عى  �حلق  وجهها  على  بالّتالوة  �أتى  �لقارئ  َد  وجونَّ
�لقر�آن)4(.  وعلى هذ� يت�شح �أن علماء �لتف�شري قد ��شتخدمو� مفهوم ومعنى 
�جلودة ، باأن ياأتي �ل�شيء على وجهه �حلق �ل�شحيح، يف كل �شيء ، وي�شتخدمون 

كلمة طيب �أو ح�شن �أو متقن ،�أو جيد مبعنى �جلودة ومفهومها.
ثانياً: اجلودة عند املحدثني:

جيد،  لفظ  وحديثا  قدميا  �حلديث  �أهل  عند  �مل�شتعملة  �لألفاظ  ومن   
�أنه �شحيح يحتج به،  فيقولون هذ� حديث جيد �لإ�شناد ،و يق�شدون بذلك 
�شيخ  فقال  �ل�شيوطي: )فاأما �جليد  قال  به عند �ملحدثني ،فقد  للعمل  ومقبول 
�لإ�شالم يف �لكالم على �أ�شح �لأ�شانيد ملا حكى �بن �ل�شالح عن �أحمد بن 
حنبل �أن �أ�شحها �لزهري عن �شامل عن �أبيه عبارة �أحمد �أجود �لأ�شانيد . قال 
قال  �لت�شوية بني �جليد و�ل�شحيح ولذ�  يرى  �ل�شالح  �بن  �أن  هذ� يدل على 
�لبلقيني بعد �أن نقل ذلك ، يعلم �أن �جلودة يعرب بها عن �ل�شحة .ويف جامع 
�لرتمذي يف �لطب هذ� حديث جيد ح�شن وكذ� قال غريه ل مغايرة بني جيد 

و�شحيح عندهم()5(.

اللباب يف علوم الكتاب,عمرابن عادل الدم�سقي 411/4 االنا�سردار الكتب العلمية ,بريوت, لبنان– 1419 هـ-1998 م ط1.  -1
اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي,حممد بن حممد العمادي اأبو ال�سعود84/3النا�سر:دار اإحياء الرتاث العربي– بريوت-لبنان.  -2

البحر املحيط ,حممد بن يو�سف ال�سهري باأبي حيان303/2 دارالن�سر:دار الكتب العلمية– لبنان/ بريوت– 1422 هـ-2001 م ط1.  -3
معجم اللغة العربية املعا�سرة,د اأحمد خمتار عبد احلميد عمر  واآخرون,417/1 ,النا�سر:عامل الكتب-ط1, 1429 هـ - 2008م.  -4

تدريب الراوي يف �سرح تقريب النواوي, ال�سيوطي,178/1,النا�سر  مكتبة الريا�س احلديثة – الريا�س,حتقيق عبد الوهاب عبد   -5
اللطيف.
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�لقا�شمي يف كتابه  �أن �جليد يعني �ل�شحيح وهذ� ذكره  وبهذ� �ملعنى   
قو�عد �لتحديث : )�إن �جلودة قد يعرب بها عن �ل�شحة ، فيت�شاوى حينئذ �جليد 

و�ل�شحيح()1(.
ويكرث لفظ هذ� حديث جيد �أو جود �حلفاظ �إ�شناده، فمن ذلك يعلم   
�أن �جلودة يعرب بها عن �ل�شحة يف كثري من �لأحيان.وقال بع�شهم: ل مغايرة 
بني جيد و�شحيح عندهم �إل �أن �جلهبذ منهم ل يعدل عن �شحيح �إىل جيد �إل 

لنكتة)2(.
و�جلودة عند �ملحدثني تعني �ل�شحة غالبا، و�جلودة مبفهومها �أن هذ�   
�حلديث،  رو�ية  يف  �ملحدثني  قو�عد  بح�شب  فيه  ولقدح  لعيب  �حلديث 
و�أنه مو�فق للمو��شفات �لتي و�شعوها،و�ل�شروط �لتي ��شرتطوها، و �ملعايري 
�ملتفق عليها بينهم، فاإن مل تتحقق فيه �نتقدوه وبينو� علته ،قال �بن حجر تعليقا 
على حديث فيه �شريك وجوده بع�س �لرو�ة قال بعد �أن ذكره قال:)و�شريك 
�ملتقن  هو  �جليد  فاحلديث  �جلودة()3(  فاأين  حفظه  ل�شوء  �شعيف  �لنخعي 
�لإ�شناد، �ل�شحيح يف �شنده ومتنه غالباً، فاإن كان يف �شنده �أو متنه �شيئ مما 
يرد به �حلديث لي�شمونه جيد�، ويحتج به مع �أن �حل�شن عند علماء �حلديث 
فيه  فلهم  �ل�شعيف  �أما  به عندهم،  به ويعمل  ،يقبل ويحتج  م�شطلح معروف 
�شروط لأنه غري جيد �أو غري ح�شن ، �أما �إن كان مو�شوعا فهو خمالف للجودة 

ويرد ومينع �لعمل به وحتى رو�يته دون تبيني و�شعه.
ثالثاً: اجلودة عند الفقهاء :

�أظهر يف  و��شتعمال،و  �شيوعا  �أكرث  فهو  �لفقهاء  عند  �جلودة  لفظ  �أما   
�ملعامالت  ،ويف  و�ل�شحة  �لتح�شني  مبعنى  �لعباد�ت  يف   فيوردونه  �ملعنى 
اهلل �سلمة  –ل�سان املحدثني ,حممد خلف  ال�سنعاين344/1  القا�سمي �س111- تو�سيح الفكار,للأمري  التحديث,  اأنظر قواعد   -1

.62/3
التلخي�س احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري,اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقلين ,39/1النا�سر:   -2

دار الكتب العلمية -الطبعة : الطبعة الأوىل 1419هـ .1989م – جممع الزوائد ومنبع الفوائد,الهيثمي 198/10.
املَطالُب الَعالَيُة ِبَزَواِئِد امل�َسانيد الّثَماِنَيِة,اأحمد بن علي بن حجر,363/18 ,النا�سر: دار العا�سمة للن�سر والتوزيع - دار الغيث   -3

للن�سر والتوزيع,الطبعة: الأوىل 1419 هـ - 1998م.
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�ذ� كان  �أو �شلعة على حد�،  �ملو��شفات و�ملعايري �خلا�شة بكل معاملة  بكمال 
فقد  �ل�شلعة من جودة و رد�آءة،  �أهل  بني  عليه  للمتفق  �أو خمالفة  فيها غ�س 
ورد يف �ملو�شوعة �لفقهية �لكويتية :)َل خاَلف بني �لفقهاء يِف ح�شول �لغ�س 

َو�لّتدلي�س ِباإِظهار جودة ما لي�س بجيد()1(.
فاجلودة عند �لفقهاء �مل�شلمني معتربة يف �لقول و�لفعل، ويف �لعاد�ت   
و�لعباد�ت بني �لنا�س عامة ،و�شرب �لعلماء لذلك �أمثلة م�شهورة من�شورة يف 
كتب �لفقه يرجع لها يف موقعها ،يتبني بها �أن هذ� جيد فهو مباح طيب حالل، 
مبقد�ر جودته ورد�آءته،وقد  ي�شتحق  مبا  عليه  فيحكمو�  �جلودة  يخالف  وهذ� 
�شربو� لذلك عدة �أمثلة :كنفخ �للحم بعد �ل�شلخ ،ودق �لثياب،وت�شرية �للنب 

يف �ل�شرع ،وبيع �لثمار قبل بدو� �شالحه وغريها)2(.
و�لذي يظهر من خالل معنى �جلودة ومفهومها عند �لعلماء �مل�شلمني،   
�أن �مل�شطلح معروف عند �ملف�شرين و�لفقهاء و�ملحدثني، متد�ول يف موؤلفاتهم 
مبعناه �لعام،)�ن مفهوم �جلودة بال�شكل �لذي نعرفه حاليا موجود يف كل تعاليم 
�لإ�شالم �شغريها وكبريها من �لفقه و�لعقيدة و�لعباد�ت( ولذلك ينبغي تطبيقه 
يف حياة كل م�شلم باعتبار �أنه مطلوب يف �لعقيدة، ويف �لعباد�ت كلها،و عند 
�شلوك كل م�شلم لل�شلوك �ل�شرعي �لقومي ، ويف كل معامالته من خالل منهج 

�لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم)3(.
ميادين تطبيق اجلودة يف ال�سنة:

�إن �جلودة مبعناها ومفهومها �لكامل كالإح�شان و�لإتقان مطلوبة لذ�تها   
وم�شادره  �لإ�شالمي  �لفكر  يف  متد�ولة  هي  ،ولذلك  �مل�شلم  حياة  كل  يف 
�لأعمال  �لإتقان يف كل  تعني  �جلودة  :)فاإن  قا�شم نم  قال  ،لذلك  �لأ�شا�شية 

�شو�ء كانت تعبدية �أو مرتبطة بحياة �ملوؤمن �أو مبجتمعه()4(.
املو�سوعة الفقهية الكويتية, 229/16-�سادر عن : وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سلمية – الكويت,الطبعة) 1404 - 1427 هـ(  -1

الطبعة الثانية , دارال�سل�سل – الكويت -الطبعة الأوىل , مطابع دار ال�سفوة - م�سر.
ابن  املحتاج 4 / 73-  املغني 4 / 80 -نهاية  مع  الكبري  ال�سرح  ال�سغري3 / 88-  الفقهية 230/16-ال�سرح  املو�سوعة  اأنظر   -2

عابدين 4 /96.
املبادئ الأ�سا�سية للجودة يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية, قا�سم جنم �س31.  -3

امل�سدر ال�سابق �س32.  -4
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ولذلك وردت �أحاديث نبوية توؤكد على �لإتقان و�لإح�شان و�جلودة   
يف كل �مليادين .

1/اجلودة يف ميدان  العقيدة والعبادات:
�ل�شحيحة،  �لعقيدة  ميد�ن  هو  �جلودة  تطبيق  ميادين  �أبرز  ولعل   
�أو  دنيوي  قبل كل عمل  �أول  ت�شحيحها  و  �لعقيدة  للم�شلم من جودة  فالبد 
�أخروي، وهي �لإعتقاد باأن �هلل هو �لو�حد �لأحد ل�شريك له ،و�لإميان بر�شله 
كلهم،ومالئكته وكتبه و�لق�شاء و�لقدر خريه و�شره ،و�أنه هو �ملحي �ملميت، 
قال:  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  �أن  عنه  �هلل  ر�شي  عبادة  فعن  �ملانع  �ملعطي 
)من �شهد �أن ل �إله �إل �هلل وحده ل �شريك له و�أن حممًد� عبده ور�شوله و�أن 
عي�شى عبد �هلل ور�شوله و�بن �أمته وكلمته �ألقاها �إىل مرمي وروح منه و�أن �جلنة 
حق و�أن �لنار حق و�أن �لبعث حق �أدخله �هلل �جلنة على ما كان من عمل من �أى 

�أبو�ب �جلنة �لثمانية �شاء()1(.
وكذ� ما جاء يف قوله �شلى �هلل عليه و�شلم ملعاذ يا معاذ بن جبل هل   
تدرى ما حق �هلل على عباده وما حق �لعباد على �هلل ، فاإن حق �هلل على �لعباد 
�أن يعبدوه ول ي�شركو� به �شيئا وحق �لعباد على �هلل �أن ل يعذب من ل ي�شرك 

به �شيئا ()2(.
وكما �أن �لعقيدة لبد فيها من �جلودة و�لأح�شان و�أن تكون �شحيحة   
وزكاة،   و�شيام وحج  من �شالة  �لعباد�ت جميعها  ،قكذ�  �ل�شرك  من  خالية 
ي�شرتط فيها �جلودة و�لإح�شان ،و�أن تكون �شحيحة وفق �لهدي �لنبوي، �إذ 
�أن �جلودة و�حل�شن هما �ملطلوبان يف �لعبادة ، فاإن �جتمعت مع �لكرثة فهو 
�لكمال، و�إذ� فقدت �جلودة كان �لنق�س كثري�ً)3(. وهذ� ما خل�شه �شلى �هلل عليه 
و�شلم عندما جاآءه جربيل عليه �ل�شالم، ف�شاأله عن �لإ�شالم و�لإميان و�لإح�شان 

اأخرجه البخاري 1267/3 , رقم3252-وم�سلم 57/1 , رقم 28-و الن�سائى 331/6 , رقم 11132-واأحمد313/5عنه.  -1
اأخرجه البخارى يف,كتاب اجلهاد, باب ا�سم الفر�س واحلمار 2224/5 , رقم 5622- وم�سلم 58/1, رقم 30- والرتمذى 26/5,   -2

رقم 2643- وابن ماجه1435/2 , رقم 4296 كلهم عن معاذر�سي اهلل عنه.
هـ- الأوىل,1429  الكتب-الطبعة:  ,النا�سر:عامل  احلميداآخرون,417/1  عبد  خمتار  اأحمد  املعا�سرة,د  العربية  اللغة  معجم   -3

2008م.
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فقال يف �خلتام للنبي �شلى �هلل عليه و�شلم: )فاأخربين عن �لإح�شان ؟ قال : �أن 
تعبد �هلل كاأنك تر�ه فاإن مل تكن تر�ه فاإنه ير�ك()1(. ويف رو�ية �لإمام �أحمد عن 

�بن عبا�س فاإذ� فعلت ذلك فقد �أح�شنت()2(.
فالإح�شان مطلوب يف كل �لعباد�ت ،فيعتقد �مل�شلم جازما �أن �هلل معه   
ير�قبه وير�ه، لذلك عليه �أن يجود �شالته وزكاته وحجه وفق �لهدي �لنبوي 

�لكرمي.
2/اجلودة يف ال�سلوك:

و�لأخالق  �لقومي،  �ل�شلوك  عني  لتخطئها  �لتي  �جلودة  ميادين  ومن   
فيعرف  �لنا�س،  كافة  ويعرفها  لدليل  لحتتاج  ،وهذه  �ل�شاحلة  و�لنية  �لطيبة، 
بها جيد �ل�شلوك من �شاحب �ل�شلوك �لرديئ،�لذي يحبه �هلل ويحبه ر�شوله 
�شلوكه  ويعدل  �إليه  ويتوب  �هلل  ي�شتغفر  ولكنه  يخطئ  �أنه  مع  �لنا�س،  ويحبه 
�خلطاأ ل�شلوك �شائب �شحيح ح�شن جيد، فعن �أبي هريرة �أنه �شلى �هلل عليه 
و�شلم قال: )و�لذي نف�شي بيده لو �أنكم ل تذنبون فت�شتغفرون �هلل فيغفر لكم 
�أنكم تخطئون  لهم ولو  فيغفر  في�شتغفرون  يذنبون  بقوم  ثم جاء  بكم  لذهب 

حتى تبلغ خطاياكم �ل�شماء ثم تتوبون لتاب �هلل عليكم()3(. 
�شيئا  به  ت�شرك  ول  �هلل  :)�عبد  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  قال  معاذ  وعن   
و�عمل هلل كاأنك تر�ه و�عدد نف�شك فى �ملوتى و�ذكر �هلل عند كل حجر و�شجر 
و�إذ� عملت �شيئة فاعمل معها ح�شنة �ل�شر بال�شر و�لعالنية بالعالنية �أل �أخربك 
باأملك بالنا�س من ذلك هذ� و�أ�شار �إىل ل�شانه وهل يكب �لنا�س على مناخرهم 

فى �لنار �إل هذ�()4(.
قوله  يف  �لقومي،  �لإ�شالمي  �خللق  على  �ل�شتمر�ر  من  للم�شلم  فالبد   
وفعله،ومعامالته ،ويف �أكله و�شربه ،ولب�شه ،و�ل�شدق يف حديثه ،مع غ�س 

اأخرجه البخارى 27/1 , رقم 50-  وم�سلم 39/1 , رقم 9 -وابن ماجه 25/1 , رقم 64.  -1
اأخرجه اأحمد 319/1 , رقم 2926عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه.  -2

اأخرجه م�سلم 2106/4 , رقم 2749- واأحمد 309/2 , رقم 8068.  -3
اأخرجه الطربانى 175/20رقم 374-البيهقى فى ال�سعب 405/1 , رقم 548 -قال الهيثمى 218/4اأبو �سلمة مل يدرك معاًذا ,   -4

ورجاله ثقات .
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بني  و��شحة  و�لعالقة  َح�َشن،  �أي  َقيٌِّم  ُخُلٌق  له  باأن  ،فيو�شف  و�شوته  ب�شره 
�ل�شتعمال و�ملاأثور باعتبار �أن �جلودة، �أو �حل�شن، �أو �لمتياز ثمرة �ل�شتقامة)1(. 
ويبد�أ �لمتياز منذ �ل�شغر لذلك يجب تربية كل م�شلم على �جلودة وحت�شني 
�ل�شلوك ، وتتم مر�قبته وتعليمه كل �شلوك ح�شن فعن عمر بن �أبي �شلمة ر�شي 
�هلل عنه قال: كنت غالما يف حجر ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم وكانت يدي 
تطي�س يف �ل�شحفة، فقال يل ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - : )يا غالم 

�شم �هلل، وُكْل بيمينك، وُكْل مما يليك( فماز�لت تلك طعمتي بعد()2(.
وكما �أن �ل�شلوك �ملخالف للجودة ي�شر يف �لعقيدة و�ملعامالت �ملادية،   
فهو كذلك يف �ل�شلوك �لب�شري، ي�شر من يخالف �جلودة و�ل�شلوك �لقومي،له 
�لنبي �شلى �هلل عليه  فهاهو  للكل  �لهالك و�ل�شرر  فيعم  به  �ذ� ر�شي  ولغريه 
و�شلم ملا �شاألته زينب بنت جح�س:)�أنهلك وفينا �ل�شاحلون( قال:)نعم �إذ� كرث 

�خلبث()3(.
�لنبي �لكرمي �شلى �هلل عليه و�شلم )مل تظهر �لفاح�شة يف قوم قط حتى   
يعلنو� بها �إل ف�شا فيهم �لطاعون و�لأوجاع �لتي مل تكن م�شت يف �أ�شالفهم 
�ملوؤنة  و�شدة  بال�شنني  �أخذو�  �إل  و�مليز�ن  �ملكيال  ينق�شو�  ول  م�شو�  �لذين 
�ل�شماء  �إل منعو� �لقطر من  �أمو�لهم  وجور �ل�شلطان عليهم ومل مينعو� زكاة 
ولول �لبهائم مل ميطرو� ومل ينق�شو� عهد �هلل وعهد ر�شوله �إل �شلط �هلل عليهم 
�أئمتهم  يحكم  مل  وما  �أيديهم  فى  كان  ما  بع�س  فاأخذو�  غريهم  من  عدوهم 

بكتاب �هلل ويتخريو� فيما �أنزل �هلل �إل جعل �هلل باأ�شهم بينهم()4(.

 - هـ   1429 القاهرة,ط1,  الكتب,  عامل  616/1,النا�سر:  عمر  خمتار  اأحمد  العربي,د  املثقف  دليل  اللغوي  ال�سواب  معجم   -1
2008م.

اأخرجه البخاري يف كتاب الأطعمة باب الت�سمية على الطعام والأكل باليمني 68/7 رقم5376-و م�سلم 1599/3 برقم 2022.  -2
اأخرجه البخاري يف كتاب: املناقب, باب: علمات النبوة يف الإ�سلم, 1317/3حديث رقم 3598 - وم�سلم 2208/4  رقم 2880   -3

-والن�سائى فى الكربى407/6رقم 11333 -وابن ماجه1305/2رقم 3953.
الإميان  �سعب  فى  والبيهقى   - الإ�سناد  �سحيح   : 8623وقال  رقم   ,  583/4 واحلاكم   -4019 رقم   1332/2 ماجه  ابن  اأخرجه   -4

197/3, رقم3315.
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3/اجلودة يف البيوع واملعامالت:
و�لعباد�ت  �لعقيدة  من  �أظهر  �ملعامالت  ميد�ن  يف  �جلودة  ولعل   
هذ�  يف  وعرفت  �مليد�ن،  بهذ�  حديثا  �جلودة  �رتبطت  لذلك  و�ل�شلوك، 
�ملجال،ملالزمته للبيع و�ل�شر�آء ،و�ملو�د و�لأعيان ، وهي يف �ل�شرع �لإ�شالمي 
للجودة  ،ول�عتبار  �ل�شرع  �أباحه  �لذي  �لطيب  وهو  �حلالل،  باملال  مرتبطة 
�جلودة  تكون  �أن  )�لأ�شل  �لفقهاء  قال  �خلنزير  وحلم  كالربا  �حلر�م  �ملال  يف 
�لأمو�ل يف طلبها  �لنا�س  يبذل  �لأمو�ل كلها؛ لأنها �شفة مرغوبة  متقومة يف 
و�حل�شول عليها، ومل ي�شقط �ل�شرع قيمتها �إل يف �لأمو�ل �لربوية عند مقابلتها 

بجن�شها)1(.
ويالحظ �أي�شا �أن �جلودة و�ل�شنعة يف �لأمو�ل �لربوية ملغاة، فجيدها   
ورديئها �شو�ء، �شد� للذر�ئع، ول ينظر �إىل �ل�شنعة، فالدينار �لذهبي �مل�شكوك 
و�لدرهم �لف�شي �مل�شكوك و�لذهب و�لف�شة غري �مل�شكوكني )�لترب( �شو�ء، 

وكذ� �لذهب �أو �لف�شة غري �مل�شوغ و�مل�شوغ حليا �شو�ء �أي�شاً)2(.
�أما يف �ملال �ملتقوم ، �جليد �حلالل �لطيب فاجلودة فيه باأن يكون ح�شب   
به  ياأمر  ما كان  بيعاً و�شر�ًء وهذ�  فيه غ�س،  �ل�شحيحة، وليكون  �ملو��شفات 
�هلل  ر�شول  �أن  عنه،  �هلل  ر�شي  هريرة  �أبي  فعن  و�شلم،  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي 
�شلى �هلل عليه و�شلم مر على �شربه من طعام فاأدخل يده فيها فنالت �أ�شابعه 
بلاًل، قال: )ما هذ� يا �شاحب �لطعام قال: �أ�شابته �ل�شماء يا ر�شول �هلل، قال: 

�أفال جعلته فوق �لطعام حتى تر�ه �لنا�س من غ�شنا فلي�س منا()3(.
تاأمر بعر�س �ملو��شفات وبيانها ،و�إظهار مايباع وي�شرتى حتى  فال�شنة   
يجد �مل�شرتى �حلرية يف �لختيار،و�أن يكون كيله حمدد�ً ووزنه حمدد�ً، و�أن 
ْبَياِن,241/8 تقدمي: جمموعة من امل�سايخ,النا�سر: مكتبة امللك فهد  ُة اأَ�َساَلة َوُمَعا�َسَرة, اأبو عمر ُدْبَياِن بن حممد الدُّ املَُعاَمَلُت املَاِليَّ  -1

الوطنية, الريا�س - اململكة العربية ال�سعودية-الطبعة: الثانية, 1432هـ.
اأنظر التف�سري املنري يف العقيدة وال�سريعة واملنهج,وهبة بن م�سطفى الزحيلي, 97/2 النا�سر : دار الفكر املعا�سر – دم�سق,الطبعة:   -2
ة, حممد �سدقي بن اأحمد الغزي ,62/3- النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت –  الثانية , 1418 هـ - ُمْو�ُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّ
لبنان , الطبعة: الأوىل, 1424 هـ - 2003 م - الكايف �سرح البزودي , احل�سني بن علي بن حجاج بن علي, 414/1,املحقق: 

فخر الدين �سيد حممد قانت )ر�سالة دكتوراه( النا�سر: مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع ,الطبعة: الأوىل, 1422 هـ - 2001م.
اأخرجه م�سلم 99/1 رقم 102 - واأبو يعلى 399/11 رقم 6520- والبيهقى 320/5 رقم 10514  -3
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َعَلْيِه   ُ �هللنَّ لنَّى  �شَ �هلل  َر�ُشول  �خْلُْدِرّي:)�أَن  �شعيد  �أبي  فَعن  بردئ  جيد  ليخلط 
لنَّى  ِبَتْمر جنيب ، َفَقاَل َر�ُشول �هلل �شَ َو�َشلنَّم َ ��ْشتْعمل رجال َعَلى َخْيرَب َفَجاَءُه 
ُ َعَلْيِه َو�َشلنَّم َ : �أُكّل متر َخْيرَب َهَكَذ� ؟ َفَقاَل : َل َو�هلل يَا َر�ُشول �هلل �إِننَّا لناأخذ  �هللنَّ
 ُ لنَّى �هللنَّ َفَقاَل َر�ُشول �هلل �شَ ِبالثنَّاَلثَِة !  بال�شاعني ، و �ل�شاعني  َهَذ�  اع من  �ل�شنَّ

َر�ِهِم( جنيباً()1(. َر�ِهِم )ثمنَّ �بتع ِبالدنَّ َم: )َفاَل تفعل( ِبْع �جْلمع ِبالدنَّ َعَلْيِه َو�َشلنَّ
ويف �لزر�عة نهى عن بيع �لثمار حتى تظهر جودته ويتم تقوميه فقد ثبت   
َم قال: )ل تبيعو� �لثمر حتى يبدو �شالحه ول  ُ َعَلْيه َو�َشلنَّ لنَّى �هللنَّ �أَن َر�ُشول �هلل �شَ

تبيعو� �لتمر بالتمر()2(.
وحتى يف �لدين و�ل�شلف يجب �أن يحدد مو��شفات ما �لذي ��شتد�نه   
�ملدين، وبيان نوعه ودرجته ووزنه فعن �بن عبا�س قال قدم ر�شول �هلل �شلى 
�هلل عليه و�شلم وهم ي�شلفون فقال )من �أ�شلف فال ي�شلف �إل يف كيل معلوم 
باجلودة و�ملو��شفات ،ووفاء �حلقوق يجب  �للتز�م  ووزن معلوم()3( ومع 
مر�عاة �لإح�شان يف �لكيل و�مليز�ن زيادة يف �جلودة ورغبة يف �لإتقان ،ولأن 
زيادة رجحان �لكيل و�مليز�ن هو نهج �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم فقد قال ملن 

كان يزن للنا�س: )زن و�رجح()4(.
و�جلودة كما هي مطلوبة يف �لبيع و�ل�شر�آء، فهي كذلك يف �ل�شنعة،   
للعامل و�ل�شانع ،ولأن كل عامل ل ي�شمى �شانعاً، ول كل عمل ي�شمى �شناعة 
حتى يتمكن فيه ويتدرب وين�شب �إليه، كما قال �لزخم�شري، وقال �لقرطبي: 
�جلودة  ميادين  من  فالعمل  �جلودة)5(.  يقت�شي  �أنه  �إل  �لعمل  مبعنى  و�ل�شنع 
�أحد  فهو  فيه �جلودة  �لغري جتب  تعامل مع  �ل�شناعة و�لتجارة، وكل  فيه  لأن 

ميادينها.
اأخرجه البخارى 767/2 , رقم 2089- وم�سلم 1215/3 رقم 1593 -والن�سائى 271/7 رقم 4553.  -1

اأخرجه البخارى 763/2 رقم 2072- وم�سلم1166/3 رقم 1534 عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما.  -2
اأخرجه البخاري يف �سحيحه ,كتاب ال�سلم - باب ال�سلم يف كيل معلوم ويف وزن معلوم85/3 رقم2484.  -3

اأخرجه اأبو داود يف ال�سنن, 3/ 631كتاب البيوع ,باب يف الرجحان يف الوزن رقم 3336-و الرتمذي 3/ 598 حديث رقم 1305.  -4
اجلامع لأحكام القراآن , القرطبي 6/ 237 – الك�ساف,الزخم�سري 1/ 471.  -5
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مبادئ اجلودة يف ال�سنة:
�ملبادئ نق�شد به �لأ�ش�س و�لقو�عد �لتي تقوم عليها �جلودة يف �ل�شنة   
�لنبوية من خالل �أحاديث �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم وتظهر هذه �ملبادئ يف 

�لآتي :
مبداأ ومعيار الإخال�ص والنية ال�سحيحة: �لذي هو �شبيل �جلودة و�لإتقان   -1
فعن �أبى �أمامة ر�شي �هلل عنه �أنه �شلى �هلل عليه و�شلم قال :)�إن �هلل ل يقبل 

من �لعمل �إل ما كان خال�شاً و�بتغي به وجهه()1(.
مبداأ التقوى واخلوف من اهلل: �لذي يجلب �ل�شدق و�لأمانة يف كل �شيئ   -2
فعن �أن�س ر�شي �هلل عنه قال �شلى �هلل عليه و�شلم :)ل �إميان ملن ل �أمان له 
ول دين ملن ل عهد له()2( على �أن يكون �لعمل و�لبيع و�ل�شر�ء و�لعتقاد 
م�شتوى  يف  يكون  و�أن  به،  ور�شوله  �هلل  ماأمر  وفق  م�شروعا  �شيئ  وكل 
ثانية�أو  �أو  �أوىل  تكون درجة  كاأن   �ل�شرط  �أو  �لعقد  �ملطلوبة يف  �جلودة 
ثالثة �أو ممتاز، �أو فاخرة فعن �أبي هريرة ر�شى �هلل عنه،�أنه �شلى �هلل عليه 

و�شلم قال:)�مل�شلمون على �شروطهم()3(.
مبداأ الرقابة على الأعمال : و�لرقابة يف �ل�شنة �لنبوية لها ثالثة م�شتويات،ذ�تية   -3
وجماعية وحكومية، وقد جمعت يف قول  �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم : 
)من ر�أي منكم منكر� فليغريه بيده فاإن مل ي�شتطع �أن يغريه بيده فبل�شانه 

فاإن مل ي�شتطع فبقلبه وذلك �أ�شعف()4( وتف�شيلها كالآتي:
الرقابة الذاتية : وهي �أن يفعل كل م�شلم فعله ويعتقد �أن �هلل ير�قبه،وهو  �أ - 
تاب و��شتغفر  �أخطاأ  فاإذ�  �ملتقن هلل جل وعال،  �ل�شحيح �جليد  يفعل 
ورجع هلل،وقوم م�شرية نف�شه وهكذ� يف كل حياته فعن �أبي هريرة 

اأخرجه الن�سائى 25/6 رقم 3140-والطربانى140/8 رقم 7628-قال احلافظ فى الفتح )28/6(: اإ�سناده جيد .  -1
اأخرجه اأحمد 135/3 رقم 12406- واأبو يعلى 246/5 رقم 2863-وابن حبان 422/1 رقم 194-والطربانى فى الأو�سط 98/3   -2

رقم 2606.
اأخرجه اأبو داود 304/3 رقم 3594- واحلاكم 57/2 رقم 2309وقال : رواة هذا احلديث مدنيون -والبيهقى 166/6 رقم 11709.  -3

اأخرجه م�سلم 69/1 , رقم 49-واأبو داود 296/1 رقم 1140 -والرتمذى 469/4 رقم 2172- والن�سائى 111/8 رقم 5008-  -4
وابن ماجه 1330/2رقم 4013 –واأحمد 49/3رقم11478-والبيهقى 90/10  رقم 19966.
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عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم قال:)�إن رجال �أذنب َذْنًبا، فقال: رب  
�إين �أذنبت ذنبا فاغفره. فقال �هلل عز وجل- عبدي عمل ذنبا، فعلم 

�أن له ربا يغفر �لذنب وياأخذ به، قد غفرت لعبدي()1(.
ب- الرقابة اجلماعية :وهي م�شئولية كل �ملجتمع يف كل زمان ومكان عن 
�إ�شالح �لأخطاأ �لتي تقع من �لآخرين ون�شحهم �إذ� كانت جهال �أو 
عمد�ً لأن �ل�شرر يعم �جلميع فعن �لنعمان بن ب�شرير�شي �هلل عنه �أن 
�هلل  حدود  على  �لقائم  )مثل  قال  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول 
و�لو�قع فيها كمثل قوم ��شتهمو� على �شفينة فاأ�شاب بع�شهم �أعالها 
مرو�  �ملاء  من  ��شتقو�  �إذ�  �أ�شفلها  يف  �لذين  فكان  �أ�شفلها  وبع�شهم 
على من فوقهم فقالو� لو �أنا خرقنا يف ن�شيبنا خرقا ومل نوؤذ من فوقنا 
فاإن يرتكوهم وما �أر�دو� هلكو� جميعاً و�إن �أخذو� على �أيديهم نو� 

ونو� جميعاً()2(.
فاذ� ترك �ملف�شد دون توجيه و�إر�شاد �أ�شر باجلميع ،وف�شاحب �لطعام   
�لفا�شد تت�شرر منه كل �لأمة ،و�شاحب �ل�شلوك �خلبيث ي�شيئ لكل 
�إن  �إن كان خطاً،و�شكره  �لأمة، لذلك لبد من ن�شحه وبيان خطاأئه 
�أن  وعرف  علم  ملن  ولكنه  و�حد  فرد  و�جب  لي�شت  وهذ�  �أح�شن 
يبلغه بخريه ويبينه له وب�شره حتى يتجنبه �لنا�س قال تعاىل: {َولَْتُكن 
ُهُم  َوُأْولَِئَك  اْلُنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْْعُروِف  َويَْأُمُروَن  الَْْيِ  إَِل  َيْدُعوَن  ُأمٌَّة  نُكْم 

ِّ
م

اْلُْفلُِحوَن}،)�آل عمر�ن: 104(.
فاإذ� ت�شدت �لأمة للرقابة �جلماعية �شلح �ملجتمع وعمته �جلودة يف   
كل �لأعمال، �أما �إذ� ترك بيان �خلطاأ ومل يت�شد له �ملجتمع،عم ف�شاد 
�لظامل فيفنى �ملجتمع ويعاقب على ذلك بالفناء يف �لدنيا، وبعذ�ب 
من �هلل ملخالفتهم �لأفعل �لطيبة �حلالل �حل�شنة فعن �أبي بكر �أن ر�شول 
والبيهقى188/10رقم   -9245 رقم   405/2 -واأحمد   2758 رقم   2112/4 -وم�سلم   7068 رقم   2725/6 والبخارى  اأخرجه   -1

.20553
اأخرجه البخارى882/2 رقم 2361 -والرتمذى 470/4  رقم 2173 –واأحمد 268/4رقم18378.  -2
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�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم قال:)�إن �لنا�س �إذ� ر�أو� �لظامل ومل ياأخذو� 
على يديه �أو �شك �أن يعمهم �هلل بعقاب من عنده()1(.

ل�شمان  للرقابة  جهاز�  �لدولة  تن�شئ  باأن  احلكومية:وذلك  ج/الرقابة 
�ملو��شفات يف كل �شيئ وهي �إما حمت�شب �أو �شرطي �أو جهاز ل�شبط 

�جلودة ومر�جعة �ملو��شفات.
مبداأ التح�سني امل�ستمر مع املحافظة على اجلودة: فعن عائ�شة ر�شي �هلل عنها:   -4
قالت:قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم :) �ْكَلُفو� من �لعمل ما تُِطيُقوَن 
و� و�إن �أحب �لعمل �إىل �هلل �أَْدَومُه و�إن َقل)2(. ولفظ  فاإن �هلل ل مَيَلُّ حتى مَتَلُّ
�لبخاري وم�شلم عنها )خذو� من �لعمل ما تطيقون فاإن �هلل ل ميل حتى 

متلو�()3(.
مبداأ املطابقة  للموا�سفات: وذلك باأن يكون �لعمل و�لعبادة و�حلياة كلها   -5
�أو  �ملجتمع  �أو  �لإمام  ير�قبها  �لتي  �ملحددة  و�ل�شروط  �ملو��شفات  وفق 
�أن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم قال:)من  �ل�شخ�س بنف�شه فقد ثبت 
تو�شاأ نحو و�شوئى هذ� ثم �شلى ركعتني ل يحدث فيهما نف�شه غفر له ما 

تقدم من ذنبه()4(.
وقال يف �ل�شالة عن مالك بن �حلويرث قال �شلى �هلل عليه و�شلم:)�رجعو�   
و� كما َر�أَْيُتُموِنى �أ�شلى  لُّ �إىل �أَْهِليُكْم فكونو� فيهم َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم َو�شَ

ُكْم �أكرُبكم()5(. منَّ ْن لكم �أحُدكم َوْليَوؤُ فاإذ� ح�شرِت �ل�شالُة َفْليُوؤَذِّ
ويف �حلج عن جابر قال :)لتاأخذو� عنى منا�شككم فاإين ل �أدري لعلي ل   

�أحج بعد حجتي هذه()6(.
اأخرجه اأبو داود 122/4رقم 4338 -والرتمذى 467/4 رقم 2168وقال : �سحيح -وابن ماجه 1327/2 رقم 4005- والبيهقى   -1

91/10 رقم 19976.
اأخرجه اأحمد 40/6 رقم 24170- واأبو داود48/2 رقم 1368-والن�سائى 68/2 رقم 762.  -2

اأخرجه البخارى695/2رقم 1869-وم�سلم811/2رقم 782.  -3
)64/1رقم 84 عن عثمان  رقم 106-والن�سائى  داود 26/1  رقم 226-واأبو  رقم 158-وم�سلم204/1  البخارى 71/1  اأخرجه   -4

ر�سي اهلل عنه.
اأخرجه البخارى 282/1 رقم 785 - وم�سلم465/1 رقم 674- والن�سائى 9/2رقم 635.  -5

اأخرجه م�سلم 943/2 رقم 1297-و اأبو داود 201/2 رقم 1970.  -6
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و�شنعة  وعمل  و�شر�آء  بيع  من  �حلياة  مناحي  كل  يف  �ملطابقة  مبد�أ  ويف   
�أمرنا  لي�س عليه  قال �شلى �هلل عليه و�شلم :)من عمل عماًل  وغريها فقد 

فهو رد()1(.
يوؤدي  مما  �ملهارة  �لتخ�ش�س يجلب  �أن  �إذ  اإتقان العمل واملهارة فيه:  مبداأ   -6
�إىل جتويد �لفعل، وجودة �ل�شلعة،وذلك مبعرفة �شفاتها ومو��شفاتها مع 
��شتمر�ر �لفح�س و�ملر�قبة ،و�لهتمام بالوقت يف �ملعامالت و�لعباد�ت 
و�لبيع و�ل�شر�ء و�لهتمام باأهل �لتخ�ش�س يف كل �شيئ فقد قال �شلى 

َد �لأمُر �إىل غرِي �أهِلِه فانتظِر �ل�شاعَة()2(. �هلل عليه و�شلم:)�إذ� ُو�شِّ
ولعامة قوله �شلى �هلل عليه و�شلم )�إن �هلل يحب  �إذ� عمل �أحدكم عمال �أن   

يتقنه()3(.
بن  عقبة  فعن  منتجا  �أو  �شلعة  كانت  �إن  كتمانه:  وعدم  العيب  بيان  مبداأ   -7
عامرر�شي �هلل عنه قال �شمعت ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و �شلم يقول: 
) �مل�شلم �أخو �مل�شلم ،ول يحل مل�شلم باع من �أخيه بيعا فيه عيب �إل بينه 

له)4(.
احل�سبة و�سبط و�سمان اجلودة:

ومعاملة  فعل  كل  يف  �جلودة  لتاأكيد  �جلودة،  �شبط  لفظ  ��شتهر   
�جلودة،  ل�شبط  �حل�شبة  نظام  بو�شع  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  �شبقت  �إن�شانية،وقد 
ومر�عاة �ملو��شفات ،ورعاية �حلقوق ،فاحل�شبة �شرعاً :هي �أمر باملعروف �إذ� 

ظهر تركه ونهي عن �ملنكر �إذ� ظهر فعله)5(.
ويوؤكد �بن خلدون �أنها وظيفة دينية ك�شائر �لوظائف مثل �إمامة �ل�شالة   
و�لق�شاء و�جلهاد،مع �لعلم �أن �لأ�شل يف �لأمر بالعروف و�لنهي عن �ملنكر �أنه 

اأخرجه م�سلم 1343/3 رقم 1718-و اأحمد 146/6رقم 25171عن عائ�سة ر�سي اهلل عنها.  -1
اأخرجه البخارى 33/1 رقم 59 عن اأبى هريرة ر�سي اهلل عنه.  -2

احلديث �سبق تخريجه �س7 هام�س رقم)20(.  -3
اأخرجه اأحمد 158/4 رقم 17487-وابن ماجه 755/2رقم 2246- واحلاكم 10/2 رقم 2152وقال : �سحيح على �سرط ال�سيخني   -4

- والبيهقى 320/5رقم 10515.
الأحكام ال�سلطانية للماوردي �س 240 - الفقه الإ�سلمي واأدلته لوهبة الزحيلي 8 / 6258.  -5
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فر�س كفاية بالن�شبة لعموم �مل�شلمني وهي منوطة بالقدرة فاإنها فر�س عني على 
�ل�شلطان �مل�شلم،�ما بنف�شه �أويندب لها من يقوم بها،وهو كما يقول �أبويعلى 
�ل�شقيا  ويهيئ  �لآبار  ي�شلح  �لعامة  �خللق  حقوق  يف  �ملحت�شب  �لفر�ء)�أن 
و�ل�شرب ويحافظ على �ملر�فق �لعامة.. و�أنه يتدخل يف �أمور �جلودة و�لرد�ءة 
بالن�شبة لل�شلع()1(. فال�شنة �لنبوية جعلت لكل و�حد من �لأفر�د م�شئولية جتاه 
�ملحافظة على �جلودة يف كل �حلياة فيقول �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم :) من 
فاإن مل  فبل�شانه  بيده  �أن يغريه  ي�شتطع  فاإن مل  بيده  فليغريه  ر�أي منكم منكر� 

ي�شتطع فبقلبه وذلك �أ�شعف()2(.
وعقيدة  و�شلوك  وعبادة  و�شر�ء  بيع  من  �حلياة  كل  ي�شمل  و�حلديث   
�شحيحة وذلك كله عمل �ل�شامن �ملحافظ للجودة خدمة لالأمة وهو �ملحت�شب 
�لغ�س  مينع  �أن  �ملحت�شب  و�جب  من  كان  )و�إذ�  �هلل:  رحمه  تيمية  �بن  قال 

و�لتدلي�س يف �ملعامالت فمن باب �أوىل يف �لديانات()3(.
وهو �لذي ينه�س ويعمل �إنابة عن �لأمة يف �شمان � جلودة، يف �لعقيدة   
و�لعباد�ت ،و�ل�شلوك و�ملعامالت وكل حياة �مل�شلمني، وفق ماهو م�شروع من 
قبل �ملوىل جل وعال، ومتفق عليه وفق �ل�شروط و�ملو��شفات �لتي يحددونها 

يف عقودهم.

اخلامتــــــــة
ويف �خلتام فاحلمد هلل تعاىل �لذي وفق لإمتام هذ� �لبحث ،وجزى �هلل   
عنا نبينا حممد �شلى �هلل عليه و�شلم خري ما جزى نبياً عن قومه، ف�شلى �هلل 

عليه وعلى �آله و�شحبه و�شلم ت�شليما كثري�ً.
 303 بعدها  وما   289 ,الفراآء,�س  ال�سلطانية  الأحكام   - تيمية53/28  ابن  الفتاوي    -  195 �س  خلدون  املقدمة,ابن  اأنظر   -1

بت�سرف.
اأخرجه م�سلم 69/1 , رقم 49-واأبو داود 296/1 رقم 1140 -والرتمذى 469/4 رقم 2172- والن�سائى 111/8 رقم 5008-  -2

وابن ماجه 1330/2رقم 4013 –واأحمد 49/3رقم11478-والبيهقى 90/10  رقم 19966.
الفتاوى الكربى,ابن تيمية  84/28.  -3
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النتائــــــــــج
يعد م�شطلح �جلودة من �مل�شطلحات �ملوجودة يف �لفكر �لإ�شالمي عند  �أ/ 

�ملف�شرين و�ملحدثني و�لفقهاء وعلماء �ل�شلوك منذ �لع�شر �لأول.
�إن مفهوم �جلودة عند �مل�شلمني يتطابق مع �مل�شطلحات �ل�شرعية كالإتقان  ب/ 

و�لإح�شان و�ل�شد�د وغريها بل تتفوق عليه يف �ملبنى و�ملعنى.
�لعقيدة  خالل  من  �جلودة  تطبيق  ميادين  عن  �لنبوية  �ل�شنة  حتدثت  ج/ 

و�لعباد�ت و�ل�شلوك و�لبيوع و�ملعامالت وكافة مناحي �حلياة.
تعد �جلودة يف �ل�شنة �لنبوية �لتز�م �شامل وكامل بقدر �مل�شتطاع باأد�ء  د/ 
م�شتمرة  عملية  و�لتح�شني  �شحيح،و�جلودة  ب�شكل  و�لأفعال  �لأعمال 

مدى �حلياة لتنتهي ولتنقطع. .
حددت �ل�شنة �لنبوية مبادئ تطبيقية للجودة، بالأدلة �ل�شرعية كالإخال�س  هـ/ 
وتقوى �هلل ،و�لتح�شني �مل�شتمر مع �ملر�قبة و�إتقان �لعمل وعدم كتمان 

�لعيب يف �ل�شلع و�لعقار�ت وغريها.
يعد مبد�أ �لرقابة مبد�أ �أ�شا�س للفرد و�ملجتمع كله و�لدولة ويظهر ذلك من  و/ 

خالل �لأحاديث �لنبوية و�لتطبيق �لعملي للنبي �شلى �هلل عليه و�شلم.
�إن لتطبيق �جلودة و�لإح�شان يف حياة �مل�شلمني كلها �أثر�ً كبري�ً يف �لدنيا  ز/ 
�ملح�شنني  يحب  وعال  جل  لأنه  �هلل  حب  يوجب  تطبيقها  لأن  و�لآخرة 

و�ملتقنني . 
التو�سيـــــات

�حلديثة  �مل�شطلحات  لتحرير  جامع  علمي  موؤمتر  بقيام  �لباحث  يو�شي  �أ/ 
و�شبطها و�لتاأ�شيل لها من ناحية �شرعية.

�لهتمام باجلودة من ناحية �شرعية �إ�شالمية و�ل�شعي لتطبيقها من وجهة  ب/ 
نظر �إ�شالمية يف كافة مناحي �حلياة �ل�شود�نية .

�إقامة دور�ت تدريبية يف ن�شر مفهوم �جلودة يف �لإ�شالم لكل �لعاملني  ج/ 
يف �لدولة.
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http://www.almualem.net/( 2007 جملة �ملعلم. �شحبت يف 9 يناير

.)jawda.html
 ، ،بريوت  �لفكر  ،د�ر  �خلطيب  عجاج  حممد   ، �لتدوين  قبل  �ل�شنة   -

1971،ط2.
�لفقه �لإ�شالمي و�أدلته، تاأليف �.د.وهبه �لزحيلي، د�ر �لفكر،ط.8، 1425.  -

�لقامو�س �ملحيط،حممد بن يعقوب �لفريوز�أبادي.  -
�لكايف �شرح �لبزودي ، �حل�شني بن علي بن حجاج بن علي، �ملحقق: فخر   -
للن�شر  �لر�شد  مكتبة  �لنا�شر:  دكتور�ه(  )ر�شالة  قانت  حممد  �شيد  �لدين 

و�لتوزيع ،�لطبعة: �لأوىل، 1422 هـ - 2001م.
�حلاكم  عبد�هلل  �أبو  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�شحيحني،  على  �مل�شتدرك   -

�لني�شابوري،�لنا�شر : د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت.
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بكر  �أبي  بن  �لرحمن  عبد  �لنو�وي،  تقريب  �شرح  يف  �لر�وي  تدريب   -
�ل�شيوطي ، �لنا�شر  مكتبة �لريا�س �حلديثة – �لريا�س،حتقيق عبد �لوهاب 

عبد �للطيف.
�لكتب  د�ر   : �لبيهقي،�لنا�شر  �حل�شني  بن  �أحمد  بكر  �لإميان،�أبو  �شعب   –
�لعلمية – بريوت ،�لطبعة �لأوىل ، 1410حتقيق : حممد �ل�شعيد ب�شيوين 

زغلول.
�لرحمن  عبد  بن  حممد  �لدين  �حلديث،�شم�س  �ألفية  �شرح  �ملغيث  فتح   -
�ل�شخاوي،�لنا�شر : د�ر �لكتب �لعلمية – لبنان،�لطبعة �لأوىل ، 1403هـ.

ل�شان �ملحدثني)ُمعجم يُعنى ب�شرح م�شطلحات �ملحدثني �لقدمية و�حلديثة   -
ورموزهم و�إ�شار�تهم و�شرِح جملة من م�شكل عبار�تهم وغريب تر�كيبهم 
ونادر �أ�شاليبهم(،حممد خلف �شالمة-)�ملو�شل: 2007/2/14(م�شدر 
�لكتاب : ملفات ورد ن�شرها �ملوؤلف يف ملتقى �أهل �حلديث. فهر�شه �أبو 

�أكرم �حللبّي من �أع�شاء ملتقى �أهل �حلديث.
�أبي بكر بن  جممع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد،�أبو �حل�شن نور �لدين علي بن   -
�شليمان �لهيثمي )ت 807هـ( �ملحقق: ح�شام �لدين �لقد�شي،�لنا�شر: مكتبة 

�لقد�شي، �لقاهرة،عام �لن�شر: 1414 هـ، 1994 م
 : )�ملتوفى  تيمية   بن  �حلليم  بن عبد  �أحمد  �لعبا�س  �أبو  �لفتاوى،  جمموع   -
 : �لوفاء-�لطبعة  : د�ر  �لباز - عامر �جلز�ر،�لنا�شر  �أنور   : 728هـ(�ملحقق 

�لثالثة ، 1426 هـ / 2005 م
ح�شني   بن  �لدين  عز  �لقر�آن،ح�شن  لكلمات  لغوي  وتف�شري  معجم   -
�جلمل،)نقال عن �ملكتبة �ل�شاملة ( �لنا�شر: �لهيئة �مل�شرية �لعامة للكتاب، 

م�شر،�لطبعة: �لأوىل، 2003 - 2008 م.
�لنا�شر:   -، �لغزي  �أحمد  بن  �شدقي  حممد  �لِفْقِهينَّة،  �لَقو�ِعُد  ُمْو�ُشوَعة   -

موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت – لبنان ، �لطبعة: �لأوىل، 1424 هـ - 2003م.
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�أبي �لعبا�س �أحمد بن حمزة  نهاية �ملحتاج �إىل �شرح �ملنهاج، حممد بن   -
�بن �شهاب �لدين �لرملي ،)ت 1004هـ.(.

بريوت،  لبنان،  مكتبة  د�ر  �لر�زي،  بكر  �أبي  بن  خمتار�ل�شحاح،حممد   -
عمر  �أبو   : بفهر�شته  قام   )www.ahlalhdeeth.com(.1415هـ لبنان،ط 

غفر �هلل له ولو�لديه.
�لعمادي  �لكرمي،حممد بن حممد  �لقر�آن  �إىل مز�يا  �ل�شليم  �لعقل  �إر�شاد   -

�أبو �ل�شعود،�لنا�شر:د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي– بريوت-لبنان.
�لأحكام �ل�شلطانية،�أبي يعلى حممد بن �حل�شني �لفر�ء،حتقيق حممد حامد   -

�لفقي،د�ر �لكتب �لعلمية،1421 
عا�شور،د�ر  بن  �لطاهر  �لتون�شية،حممد  ـالطبعة  و�لتنوير  �لتحرير   -

�لن�شرو�لتوزيع: د�ر �شحنون للن�شر و�لتوزيع ،تون�س  1997 م
�لتف�شري �ملنري يف �لعقيدة و�ل�شريعة و�ملنهج،وهبة بن م�شطفى �لزحيلي،   -

�لنا�شر : د�ر �لفكر �ملعا�شر – دم�شق،�لطبعة : �لثانية ، 1418هـ.
�لتلخي�س �حلبري يف تخريج �أحاديث �لر�فعي �لكبري،�أبو �لف�شل �أحمد بن   -
علي بن حممد بن �أحمد بن حجر �لع�شقالين ،�لنا�شر : د�ر �لكتب �لعلمية 

-�لطبعة : �لطبعة �لأوىل 1419هـ .1989م. 
�جلامع لأحكام �لقر�آن، �لقرطبي �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر،   -
حتقيق ه�شام �شمري �لبخاري �لنا�شر : د�ر عامل �لكتب، �لريا�س، �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية، 1423 هـ/ 2003م.
قر�ءة  و�ملتطلبات)  و�ملبادئ  �لعام:�ملفهوم  �لتعليم  يف  �ل�شاملة  �جلودة   -
�إ�شالمية(  بدرية بنت �شالح �مليمان ،بحث مقدم للقاء �لر�بع ع�شر للجمعية 

�ل�شعودية للعلوم �لرتبوية و�لنف�شية )ج�شنت( 2007م  
�جلودة �ل�شاملة يف �لعمل �لإ�شالمي ، دوي حممود �ل�شيخ )2000(،�لقاهرة،   -

د�ر �لفكر �لعربي .
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،�لنا�شرد�ر  �لدم�شقي  عادل  �بن  علي  بن  �لكتاب،عمر  علوم  يف  �للباب   -
�لكتب �لعلمية ، بريوت، لبنان– 1419 هـ -1998 م،�لطبعة : �لأوىل .

�ملبادئ �لأ�شا�شية للجودة يف �لقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية –در��شة حتليلية.   -
قا�شم نم، �ملجلة �لدولية للبحوث �لإ�شالمية و�لن�شانية �ملتقدمة، �ملجلد 

4، �لعدد 9، �شبتمرب 2014م 
�ملحكم و�ملحيط �لأعظم،�أبو �حل�شن علي بن �إ�شماعيل بن ،ت 458هـ حتقيق   -
عبد �حلميد هند�وي، �لنا�شر د�ر �لكتب �لعلمية،�شنة �لن�شر 2000م، مكان 

�لن�شر - بريوت. 
�مل�شباح �ملنري يف غريب �ل�شرح �لكبري للر�فعي، �أحمد بن حممد �لفيومي،   -

�لنا�شر : �ملكتبة �لعلمية – بريوت.
حجر،�لنا�شر:  بن  علي  بن  �لّثَماِنيَِة،�أحمد  �مل�َشانيد  ِبَزَو�ِئِد  �لَعاليَُة  �ملَطالُب   -
و�لتوزيع،�لطبعة:  للن�شر  �لغيث  د�ر   - و�لتوزيع  للن�شر  �لعا�شمة  د�ر 

�لأوىل 1419 هـ - 1998م.
ْبيَاِن ، تقدمي:  َرة، �أبو عمر ُدْبيَاِن بن حممد �لدُّ الَة َوُمَعا�شَ �ملَُعاَماَلُت �ملَاِلينَُّة �أَ�شَ  -
�لريا�س-�ململكة  �لوطنية،  فهد  �مللك  �مل�شايخ،�لنا�شر:مكتبة  من  جمموعة 

�لعربية �ل�شعودية-�لطبعة: �لثانية، 1432هـ.
د�ر   : �لطرب�ين،�لنا�شر  �أحمد  بن  �شليمان  �لقا�شم  �أبو   ، �لأو�شط  �ملعجم   -
�حلرمني - �لقاهرة ، 1415حتقيق : طارق بن عو�س �هلل بن حممد ، عبد 

�ملح�شن بن �إبر�هيم �حل�شيني.
مكتبة   : �لطرب�ين،�لنا�شر  �لقا�شم  �أبو  �أحمد  بن  ،�شليمان  �لكبري  �ملعجم   -
�لعلوم و�حلكم – �ملو�شل،�لطبعة �لثانية ، 1404 - 1983حتقيق : حمدي 

بن عبد�ملجيد �ل�شلفي.
ـ  ـ �أحمد �لزيات  �إبر�هيم م�شطفى  �ملعجم �لو�شيط، جممع �للغة �لعربية،   -

حامد عبد �لقادر ـ حممد �لنجار
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�لزياتو�آخرون،د�ر�لن�شر:  ـاأحمد  م�شطفى  �لو�شيط،�إبر�هيم  �ملعجم   -
د�ر�لدعوة،حتقيق/ جممع �للغة �لعربية .

.)http://www.alwarraq.com(ملقدمة، �بن خلدون، م�شدر �لكتاب : موقع �لور�ق�  -
�ملو�شوعة �لفقهية �لكويتية،�شادر عن : وز�رة �لأوقاف و�ل�شئون �لإ�شالمية   -

د�ر�ل�شال�شل– �لكويت.  ، �لثانية  ،�لطبعة  – �لكويت 
�لن�شر يف �لقر�ء�ت �لع�شر،لبن �جلزري، حممد بن حممد بن يو�شف،   -
حتقيق : علي حممد �ل�شباع ،�لنا�شر �ملطبعة �لتجارية �لكربى )ت�شوير د�ر 

�لكتاب �لعلمية(.
�بن  بن حممد  بن جعفر  �هلل  عبد  �أَبُو حممد،  �لف�شيح و�شرحه،  ت�شحيح   -
�ملختون،�لنا�شر:�ملجل�س  بدوي  حممد  حتقيق:  347هـ(،  �ملرزبان)ت 

�لأعلى لل�شئون �لإ�شالمية،م�شر- �لقاهرة - 1419هـ - 1998م.
عبد  بن  �أحمد  �لتعليم،�إعد�د  خمرجات  جودة  لتح�شني  مقرتح  ت�شور   -
�لرحمن �جلهيمي مدير مركز �لد�ئري �ل�شماىل،ورقة عمل مللتقى �جلمعيات 
�لإ�شالمية  �ل�شوؤون  وز�رة  �ل�شعودية  �لعربية  ،�ململكة  للتحفيظ  �خلريية 
�لكرمي  �لقر�آن  لتحفيظ  �خلريية  و�لإر�شاد-�جلمعية  و�لدعوة  و�لأوقاف 

مبنطقة �لريا�س-1428/1427هـ.
تف�شري �لبحر �ملحيط ،حممد بن يو�شف �ل�شهري باأبي حيان ،د�ر �لن�شر: د�ر   -

�لكتب �لعلمية – لبنان/ بريوت – 1422 هـ - 2001 م،�لطبعة : �لأوىل.
تف�شري �لفخر �لر�زى،حممد بن عمر بن �حل�شني �لر�زي–د�ر �لن�شر/د�ر   -

�إحياء �لرت�ث �لعربى.
تف�شري روح �لبيان ، �إ�شماعيل حقي بن م�شطفى �لإ�شتانبويل-د�ر �لن�شر   -

/ د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربى .
�حل�شني  �لأمري  �إ�شماعيل  بن  �لأنظار،ملحمد  تنقيح  ملعاين  �لأفكار  تو�شيح   -
�ل�شنعاين، حتقيق حممد حميي �لدين عبد �حلميد، جزء�ن، �لقاهرة، ط 

1. 1366 هـ.
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جامع �لبيان يف تاأويل �لقر�آن، حممد بن جرير�لطربي ،حتقيق �أحمد حممد   -
�شاكر،�لنا�شر:موؤ�ش�شة �لر�شالة،ط1، 1420 هـ- 2000م- د�ر �لن�شر : د�ر 

�لدعوة، �لقاهرة، 1960.
د�ر   : �ل�شج�شتاين،�لنا�شر  �لأ�شعث  بن  �شليمان  د�ود  د�ود،�أبو  �أبي  �شنن   -

�لكتاب �لعربي ـ بريوت.
عن  �لعدل  عن  �لعدل  بنقل  �ل�شنن  من  �ملخت�شر  �مل�شند  )�جلامع  م�شلم  �شحيح   -
ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم( م�شلم �بن �حلجاج �لق�شريي �لني�شابوري .حتقيق 

: حممد فوؤ�د عبد �لباقي .بريوت : ت�شوير د�ر �لكتاب �لعربي )5 �أجز�ء( .
�لطبعة �لأوىل ، 1411 – 1990،حتقيق : م�شطفى عبد �لقادر عطا

قو�عد �لتحديث من فنون م�شطلح �حلديث، حممد جمال �لدين �لقا�شمي،   -
د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت - لبنان ، �لطبعة �لوىل 1399هـ/1979م.

ل�شان �لعرب، �بن منظورحممد بن مكرم ، لبنان،بريوت، 1968 .  -
د�ر  �مل�شري،  مكرم  بن  حممد  �لدين  جمال  منظور  �لعرب،�بن  ل�شان   -

�شادر، بريوت.
م�شند �أبي يعلى،�أحمد بن علي �أبو يعلى، �لنا�شر : د�ر �ملاأمون للرت�ث –   -

دم�شق،�لطبعة �لأوىل ، 1404 - 1984.
�لأرنوؤوط  �شعيب   : �ل�شيباين،�ملحقق  حنبل  بن  �أحمد  �لإمام  م�شند   -

و�آخرون،�لنا�شر : موؤ�ش�شة �لر�شالة-�لطبعة : �لثانية 1420هـ ، 1999.
عمر  خمتار  �أحمد  �لعربي،�لدكتور  �ملثقف  دليل  �للغوي  �ل�شو�ب  معجم   -
616/1،�لنا�شر: عامل �لكتب، �لقاهرة،�لطبعة: �لأوىل، 1429هـ - 2008م.

)1424هـ(  عمر  �حلميد  عبد  خمتار  �أحمد  �ملعا�شرة،د  �لعربية  �للغة  معجم   -
و�آخرون،417/1، �لنا�شر: عامل �لكتب-�لطبعة: �لأوىل، 1429هـ - 2008م.

 ،493/1 زكريا،  بن  فار�س  بن  �أحمد  �حل�شني  �أبو  �للغة،  مقايي�س  معجم   -
حتقيق عبد �ل�شالم حممد هارون،�لنا�شر : د�ر �لفكر،�لطبعة : 1399هـ - 

1979م.
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التكبـري يف القـراءة ]مفهومه وصفته وموضعه وحكمه[
د. حممد اإلي��س حممد اأنور )1(

امل�ستخل�ص
�حلمد هلل وحده ، و�ل�شالة و�ل�شالم على من ل نبي بعده   وبعد :  

�ل�شنة  هذه  كانت  وملا   ، متو�ترة  �شنة  �لقر�آن  ختم  عند  �لتكبري  فاإّن   
فقد  �لعلم  طلبة  وبع�س  �لنا�س  عامة  من  كثري  عند  معلومة  وغري  مهجورًة  
�شرعت يف كتابة هذ� �لبحث �ملوجز لبيان �أحكام �لتكبري ، و�أن �لقر�ء �أجمعو� 
على قبولها  وجتويز �لعمل بها ، وقد دلنَّ على م�شروعيتها �لعديد من �لآثار 
�ملروية عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم، و�ل�شحابة ر�شو�ن �هلل عليهم، متطرقاً 
�إىل بيان هذه �لآثار و�لأقو�ل و�حُلْكم عليها و�ختالف �لقر�ء يف �شيغ �لتكبري 
وذكر �لر�جح منها ، ومو��شع �لتكبري من حيث �لبدُء و�لنهايُة ، وبينت �أي�شاً 
مذهب من يرى �أن �لتكبري يف جميع �شور �لقر�آن ، كما ذكرت  على �لتف�شيل 

�شبعة وجوه جائزة  للتكبري يف حال �لو�شل و�لف�شل.

                   و�شلى �هلل على نبينا حممد وعلى �آله و�شحبه و�شلم.

مقدمة البحث
�إّن �حلمد هلل، نحمده ون�شتعينه ون�شتغفره ون�شتهديه، ونعوذ باهلل من   
�شرور �أنف�شنا، ومن �شيئات �أعمالنا، من يهده �هلل فال م�شل له ومن ي�شلل فال 
هادي له، و�أ�شهد �أن ل �إله �إلنَّ �هلل وحده ل �شريك له، و�أ�شهد �أن حممًد� عبده 

ور�شوله.
�أما بعد:  

الأ�ستاذ امل�سارك بق�سم القراآن وعلومه - كلية ال�سريعة واأ�سول الدين جامعة امللك خالد.  -1
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فاإن �هلل �شبحانه وتعاىل حثنَّ �ملكلفني على �لذكر، وخ�سنَّ من �لذكر   
�لثناء عليه، فكان من �أف�شل �لذكر و�أكرثه جز�ء، ومن بني �ألفاظ و�أذكار �لثناء 
خ�سنَّ لفظ »�هلل �أكرب« مبزيد من �خل�شو�شية و�لتمييز، فدخل يف عباد�ت كثرية 
عظيمة كال�شالة و�لآذن، ومَلنَّا مننَّ �هلل على �ل�شائمني ب�شهر رم�شان قال لهم: 
{َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى لهِّلنَّاِس َوَبيهَِّناٍت مهَِّن الَُْدى َوالُْفْرَقاِن َفَمن َشِهَد 
ةٌ مهِّْن َأيَّامٍ ُأَخَر يُِريُد اللَّـُه بُِكُم الُْيْسَر  ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ مِنُكُم الشَّ
َتْشُكُروَن}  َوَلَعلَُّكْم  َهَداُكْم  َما  َعَلى  اللَّـَه  وا  َولُِتَكبهُِّ َة  الِْعدَّ َولُِتْكِمُلوا  الُْعْسَر  بُِكُم  يُِريُد  َوال 
]�لبقرة/185[، وملا �منتنَّ على �حلاجِّ بزيارة بيته �حلــــر�م و�أمـــره بالأ�شحيــة قال: 

وا اللَّـَه  َرَها َلُكْم لُِتَكبهُِّ {َلن يََناَل اللَّـَه لُُوُمَها َوال ِدَماُؤَها َولَـِكن يََنالُُه التَّْقَوى مِنُكْم َكَذلَِك َسخَّ
ِر الُِْْسِننَي} ]�حلج/37[، وغري ذلك من �ملو��شع �لتي �خت�س �هلل  َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشهِّ
�للفظ من بني �لألفاظ  �لتكبري حتى علم من ذلك مكانة  �شبحانه وتعاىل لفظ 

�ل�شرعية.
ا لدفع �لعدو من �شياطني �لإن�س  �أي�شً يقول �بن تيمية: »فالتكبري �شرع   
و�جلن و�لنار �لتي هي عدو لنا، وهذ� كله يبني �أن �لتكبري م�شروع يف �ملو��شع 
�لكبار لكرثة �جلمع �أو لعظمة �لفعل �أو لقوة �حلال. �أو نحو ذلك من �لأمور 
تلك  كربياء  على  �لقلوب  يف  كربياوؤه  وت�شتويل  �أكرب  �هلل  �أن  ليبني  �لكبرية: 
لهم  فيح�شل  ين  مكربِّ له  �لعباد  ويكون  هلل  كله  ين  �لدِّ فيكون  �لكبار  �لأمور 
مق�شود�ن. مق�شود �لعبادة بتكبري قلوبهم هلل ومق�شود �ل�شتعانة بانقياد �شائر 
�ملطالب لكربيائه ولهذ� �شرع �لتكبري على �لهد�ية و�لرزق و�لن�شر؛ لأن هذه 
�لرزق  �أعظم من  �لعبد وهي جماع م�شاحله. و�لهدي  يطلبه  ما  �أكرب  �لثالث 
و�لن�شر لأن �لرزق و�لن�شر قد ل ينتفع بهما �إلنَّ يف �لدنيا و�أما �لهدي فمنفعته 
يف �لآخرة قطعاً وهو �ملق�شود بالرزق و�لن�شر، فخ�س ب�شريح �لتكبري؛ لأنه 
�أكرب نعمة �حلق. وذ�نك دونه فو�شع �لأمر فيهما بعموم ذكر ��شم �هلل. فجماع 
هذ� �أن �لتكبري م�شروع عند كل �أمر كبري من مكان وزمان وحال ورجال فتبني 
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له  ويكون  �شو�ه  ما  كربياء  على  �لقلوب  يف  كربياوؤه  لت�شتويل  �أكرب  �هلل  �أن 
�ل�شرف على كل �شرف«)1(.

ومن بني هذه �ملو��شع �لتي ورد فيها �لتكبري هو ختم �لقر�آن من بد�ية   
كل  بد�ية  يف  �لتكبري  على  �ء  �لُقرنَّ فَدَرج  �لنا�س،  �شورة  �إىل  �ل�شحى  �شورة 

�شورة من هذه �ل�شور.
ولذلك �أردت يف هذ� �لبحث �أن �أقوم بتناول م�شاألة �لتكبري عند ختم   
�لقر�آن وبيان �ملق�شود به وُحكمه عند �أهل �لفنِّ من �لقر�ء خ�شو�شاً و�لعلماء 

عموماً.
اأ�سباب اختيار البحث:

دفعني �إىل تناول مو�شوع هذ� �لبحث عدة �أ�شباب؛ �أبرزها:
�لعمل يف خدمة كتاب �هلل �لعزيز �أ�شرف ما يُدر�س ويُ�شتغل به.  -1

�ء �لقر�آن ل �شيما مع  ما ملو�شوع �لتكبري عند ختم �لقر�آن من �أهميٍة لُقرنَّ  -2
ر غري �ملوؤهلني للكالم يف  �للب�س �لذي �أ�شاب هذه �مل�شاألة نظر�ً لت�شدُّ

�مل�شائل �لعلمية.
�لتحرير �لعلمي مل�شاألة �لتكبري عند ختم �مل�شحف وبيان حكمها بطريقة   -3

تفي بجو�نب �مل�شاألة.
�إحياء �شنة �لتكبري عند ختم �لقر�آن .  -4

اأ�سئلة البحث:
1-  ما �لتكبري وما مفهومه؟.

2-  ملاذ� �شرع �لتكبري؟.
3-  هل �لتكبري يف �شور خم�شو�شة �أم يف جميع �شور�لقر�آن؟.

4-  ما �شيغ �لتكبري و�شفته ؟.
5-  ما �أوجه �لو�شل و�لف�شل للتكبري؟.

جمموع الفتاوى الكربى, ل�سيخ الإ�سلم اأبي العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية , )229/24(.   -1



جملة ت�أ�صيل العلوم {134}

اأهمية البحث:
�أن �لبحث يتعلق بتالوة �لقر�آن �لكرمي و�لتي هي من �أف�شل �لأعمال �لتي   -1

قد يقوم بها �لإن�شان.
�أنه بحث علمي جامع لأهم م�شائل �لتكبري عند ختم �مل�شحف.  -2

ختم  عند  �لتكبري  م�شاألة  جو�نب  باأهم  �إحاطته  على  �لبحث  هذ�  �إن   -3
�مل�شحف جاء خمت�شًر� خالًيا من �لتطويل غري �لالزم وِبُلغٍة �شهلٍة بحيُث 

يكون يف متناول �جلميع.
اأهداف البحث:

ي�شعى هذ� �لبحث �إىل حتقيق �لأهد�ف �لتالية:
حتري �خلالف يف م�شاألة �لتكبري وبيان حكمه.  -1

جمع �لآثار و�لأحاديث �لو�ردة يف م�شاألة �لتكبري ليكون �لبحث جامعاً   -2
لالأدلة �لتي هي حمل ��شتنباط �حلكم.

�إذ� كربنَّ عند قر�ءته يف  �لقر�آن  يتبعها قارئ  �أن  �لتي يجب  �لأوجه  ذكر   -3
ختم �مل�شحف �ل�شريف.

الدرا�سات ال�سابقة يف التكبري يف القراءة.
يف  �لتكبري  يف  م�شتقل  م�شنف  على  �أقف  مل  و�ل�شوؤ�ل  �لبحث  بعد   
�لأحكام  عن  يتحدث  ـ  وحيد  بحث  �ملو�شوع  هذ�  يف  و�ملوجود   ، �لقر�ءة 
�ل�شريف:  �مل�شحف  ختم  عند  )�لتكبري  بعنو�ن  ـ  �لقر�ءة  من  �أكرث  �لفقهية 
جملة  من�شور،  خالد  د/حممد  و�لفقهاء،(  �لقر�ء  بني  و�أحكامه  مفهومه 
�لكويت،  جامعة  �لعلمي،  �لن�شر  جمل�س  �لإ�شالمية،  و�لدر��شات  �ل�شريعة 
�ملجلد )18(، �لعدد )55(،  وغري هذ� ل يوجد ـ على ح�شب علمي _ وكل 
�إمنا كان �شمن �شروح  �ل�شاطبية وطيبة �لن�شر  وبع�س  من تكلم على �لتكبري 

كتب �لقر�ء�ت .
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خطة البحث:
يتكون هذ� �لبحث من: متهيد ومبحثني وخامتة:  

التمهيد وفيه: مفهوم �لتكبري لدى �لقر�آء وفيه مطلبان
�ملطلب �لأول : معنى �لتكبري لغًة و��شطالحاً.  

�ملطلب �لثاين : مفهوم �لتكبري عند ختم �لقر�آن.  
�ملبحث �لأول: الآثار الواردة يف التكبري وحكمه.

�ملبحث �لثاين: �سفة التكبري ومو�سعه.وفيه مطلبان.
�ملطلب �لأول: �شفة �لتكبري.  

�ملطلب �لثاين : مو�شع �لتكبري .  
خامتة البحث: وفيها: �أهم نتائج �لبحث وتو�شياته.

منهج البحث:
يف �شبيل حتقيق �أهد�ف �لبحث، حر�س �لباحث على �تباع �لنقاط �لتالية:

�ل�شورة ورقم  ��شم  ببيان  �ملنت ، وذلك  �لآية  يف  �إىل مو�شع  �لإ�شارة   -1
�لآية.

توثيق �لقر�ء�ت �لو�ردة يف �لننَّ�س مع �شبطها وذلك بالرجوع �إىل كتب   -2
�لقر�ء�ت.

ات كتب �حلديث، مع بيان درجة �حلديث  تخريج �لأحاديث �لنبوية من �أمنَّ  -3
و�حلكم عليه  �شحًة و�شعًفا من كالم �أهل �لعلم من �أئمة �حلديث  - �إذ� 

كانت �لرو�ية من غري �ل�شحيحني - .
تخريج �لآثار �لو�ردة عن �ل�شحابة و�لتابعني من كتب �لآثار.  -4

ن�شبة �لأقو�ل  �إىل قائليها، وتوثيقها من �مل�شادر �ملعتمدة.  -5
ترجمة �لأعالم ـ عد� �مل�شهورين منهم �شهرة م�شتفي�شة .  -6

�إذ� نقلت �ملعلومات من �ملر�جع بالن�س، جعلتها بني قو�شني متييًز� لها.                                       -7
لًّ َو�آِخًر�. َو�حْلَْمُد هلِل �أَونَّ
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�لتمهيد
مفهوم التكبري لدى القراء

يدخل لفظ �لتكبري »�هلل �أكرب« يف عباد�ت كثرية جد�ً  كال�شالة و�حلج   
ا يلهج به �مل�شلم يف كافة �أوقات  و�لذبح وغري ذلك، ف�شال عن كونه ِذكًر� عامًّ
قبل �خلو�س  �بتد�ًء  �أكرب، كان لبدنَّ  �هلل  للفظ  �لو��شع  �لنت�شار  يومه، ولأجل 
يف مو�شوع هذ� �لبحث �لتعريف مبعنى �لتكبري عند ختم �لقر�آن، لي�شتطيع 
�لقارئ ت�شور مو�شوع �لبحث ومن ثم ��شتخال�س �حلكم؛ لأننَّ �حلكم فرع 
�لت�شور، ولذلك جعلت �لتمهيد على مطلبني �لأول �أتناول فيه معنى �لتكبري 
مطلًقا يف �للغة و�ل�شطالح، و�لثاين �أذكر فيه معنى �لتكبري �ملخ�شو�س �لذي 

نحن ب�شدد در��شته، وهو �لتكبري عند ختم �لقر�آن.
�ملطلب �لأول

معنى التكبري لغة وا�سطالحًا
�أول: التكبري لغة:

�لتكبري يف �للغة هو �لتعظيم، و�لتكرب و�ل�شتكبار: ومنه قوله: {َوَربهَّك   
}]�ملدثر/3[، وقوله: {َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى لهِّلنَّاِس َوَبيهَِّناٍت مهَِّن  َفَكبهِّْ
ةٌ مهِّْن َأيَّامٍ  ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ الَُْدى َوالُْفْرَقاِن َفَمن َشِهَد مِنُكُم الشَّ
وا اللَّـَه َعَلى َما َهَداُكْم  َة َولُِتَكبهُِّ ُأَخَر يُِريُد اللَّـُه بُِكُم الُْيْسَر َوال يُِريُد بُِكُم الُْعْسَر َولُِتْكِمُلوا الِْعدَّ

َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن} ]�لبقرة/185[، �أي تعظموه وتبجلوه.
وهو يف �ل�شالة وغريها تفعيل، من قولهم: �هلل �أكرب، فكرب: �أي قال: �هلل   

�أكرب، وكرب فالن تكبرًي�: �أي قال �هلل �أكرب تعظيًما هلل.
دة قال: �هلل �أكرب. وكربنَّ �ل�شيَء: جعله  وكربنَّ تكبرًي� وِكبنَّاًر� بالك�شر م�شدنَّ  

كبرًي�. و��شَتْكربه و�أكربه: ر�آه كبرًي� وعظم عنده)1(.
و�لكربياء: عبارة عن كمال �لذ�ت وكمال �لوجود، ول يو�شف بها �إلنَّ   

�هلل تعاىل.
ال�سحاح للجوهري )802/2(, ول�سان العرب, لبن منظور )11/13(.   -1
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ومعنى »�هلل �أكرب«: �أي �هلل �لكبري. و�لكبري يف حقه تعاىل مثل: �لعظيم   
و�جلليل؛ 

�أي: �لذي َجلنَّ �شلطانُه وعُظَم، فكل �شيء م�شتحَقر دونه. وقيل: �لكبري   
عن �شفات �ملخلوقني.

»من«؛  فحذفت  �أعظم.  �أي  �شيء.  كل  من  �أكرب  �هلل  معناه:  وقيل   
ُكْنُه  يُعرف  �أن  من  �أكرب  �هلل  معناه:  وقيل:  خرب.    و»�أكرب«  معناها.  لو�شوح 

كربياِئه وعظمته)1(.
ثانيا: التكبري ا�سطالحًا:

و�ملق�شود هنا �لتكبري مطلًقا، ل �لتكبري �خلا�س بختم �لقر�آن، و�لتكبري   
يف �ل�شطالح ل يختلف كثري�ً عن معناه �للغوي، فجاءت تعريفات عدد من 

�لعلماء للتكبري �ل�شطالحي مطابقة للتكبري مبعناه �للغوي، ومنها:
وهو  بالكربياء  �لو�شف  هو  »�لتكبري:  قال:  حيث  �لقونوي)2(،  تعريف 

�لعظمة«)3(.
وقال �بن �لعربي �ملالكي: »�لتكبري هو �لتعظيم، ومعناه ذكر �هلل باأعظم   
�شفاته بالقلب، و�لثناء عليه بالل�شان، باأق�شى غايات �ملدح و�لبيان، و�خل�شوع 

له بغاية �لعبادة كال�شجود له ذلًة وخ�شوًعا«)4(.
�ملطلق ل يختلف مع  معناه  �لتكبري �ل�شطالحي يف  فاإن  وعلى ذلك   
تعريف �لتكبري �للغوي بل �إنه متطابق معه متاماً، وحتى يف تعريف �بن �لعربي؛ 
لأن �بن �لعربي مل يزد قيد�ً �أو �شرطاً يف �لتعريف �للغوي عما هو عليه لغة، 

و�إمنا ز�د يف تف�شيله وبيانه فقط.
                           

1-  م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار, للقا�سي عيا�س, )333/1(    , والنهاية يف غريب احلديث لبن الأثري اجلزري )140/4(.
هو: قا�سم بن عبداهلل بن مولنا خري الدين اأمري علي القونوي الرومي احلنفي تويف �سنة 978هـ. ينظر: هدية العارفني للبغدادي   -2

)832/1 (, معجم املوؤلفني لعمر ر�سا كحالة ) 105/8(. 
اأني�س الفقهاء , لقا�سم القونوي, )�س85(.   -3

اأحكام القراآن, لبن العربي  )311/4(.   -4
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املطلب الثاين
�أوًل : مفهوم التكبري عند ختم القراآن:

�لتكبري  مفهوم  من  �أخ�س  �لقر�آن  عند ختم  �لتكبري  مفهوم  �أن  ل�شك   
�ملطلق، حيث �إنه خم�شو�س مبو��شع معينة وهي من بد�ية �شورة �ل�شحى �إىل 
�أئمة  �أمر و��شح جلي، ل خالف فيه بني  نهاية �لقر�آن عند ختم �لقر�آن، فهذ� 

�لقر�ءة)1(.
ة �لأئمة يف كتب �لقر�ء�ت مل ي�شعو� للتكبري عند ختم  ولذلك فاإننَّ عامنَّ  
�لقر�آن حد�ً باملعنى �ملفهوم للحدود و�لتعريفات، لأن �لتكبري معلوم معناه يف 
�للغة، وهو ل يختلف عن �ل�شطالح، فغاية ما هنالك يف �لتكبري عند ختم 
�لقر�آن �أنه يخت�س بختام �لقر�آن وحتديد�ً من بد�ية �شورة �ل�شحى �إىل �شورة 

�لنا�س، فاكتفو� بذكر هذ� �لتخ�شي�س دون �شياغة حدٍّ له.
وتعريف �لتكبري هنا ل يعد م�شكلة تتطلب حالًّ �أو بيانًا، �إذ �أنه ل يختلط   
بغريه من �ملفاهيم حتى يقت�شي ذلك �شرورة تبيينه باحلد و�لتعريف، فالتكبري 
عند ختم �مل�شحف �شاأنه كالتكبري عند �لآذ�ن �أو يف تكبرية �لإحر�م �أو عقب 
�إ�شافة �لتكبري �إىل موطنه  ختام �ل�شالة، فكل هذه �ملو�طن يكفي فيها جمرد 
حتى يتجلى للناظر �ملر�د منه، فيكفي قول تكبرية �لإحر�م ليعلم �أن �ملر�د من 
ذلك قوله »�هلل �أكرب« عند �لإحر�م لل�شالة، ويكفي قول تكبرية �لآذ�ن حتى 
يتبني �أن �ملر�د قول �ملوؤذن يف �لآذ�ن �هلل �أكرب، وهكذ� يف كل موطن �خت�س 

به �لتكبري.
حكمه  متييز  ناحية  من  �أما  �لتكبري،  مفهوم  ت�شور  ناحية  من  هذ�   
فحكم  مو��شعه  باختالف  يختلف  �لتكبري  �أن  �شك  فال  هيئته،  �إىل  و�لإ�شارة 
�لتكبري يف �لإحر�م غري حكمه يف �لذكر بعد ختام �ل�شالة وهكذ�، ولذلك 
جنح بع�س �ملعا�شرين �إىل و�شع حد للتكبري مييزه بالإ�شارة �إىل حكمه وهيئته، 
�آخر  �شور  �لتخيري من  �ل�شرع على وجه  �أثبته  باأنه: ذكر جليل  بع�شهم  فعرفه 

واإبراز املعاين لأبي �سامة الدم�سقي  )�س 730(, والن�سر يف القراءات الع�سر, لبن اجلزري  )405/2(.   -1
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�لقر�آن)1(.
�إىل  �لتعر�س  حاول  �لفقهي  �لقامو�س  يف  ذكر  �لذي  �لتعريف  وهذ�   
من  ليميزه عن غريه  �لتخيري«  »على وجه  �إنه:  فقال  تعريفه  �لتكبري يف  حكم 
�لتعريف  �لقر�آن« وهذ�  �آخر  �شور  »من  باأنه:  مو�شعه  ذكر  ثم  �لتكبري،  �أنو�ع 
قد يرد عليه �أن �لتكبري لي�س على وجه �لتخيري يف ختم �لقر�آن مطلقاً، بل �إنه 
لزم عند بع�شهم كما �شياأتي يف بيان حكمه، ف�شال على �أنه لو �شلم كونه على 
فاإنه يتفق مع �لكثري من �ملو��شع �لتي يثبت فيها �لتكبري  وجه �لتخيري مطلقاً، 
يف �لأذكار �ليومية، ولذلك فاإن �لقيد �لفا�شل هنا يف �لتعريف هو »من �شور 
�آخر �لقر�آن«، وهذ� عود �إىل �لتمييز باملو�شع، وهو ما ذكرنا �أنه �لقيد �لوحيد 

�لكايف يف متييز تكبري ختم �مل�شحف عما عد�ه من �أنو�ع �لتكبري.
خم�شو�شة  هيئة  على  خم�شو�س  م�شنون  »ذكر  باأنه:  �آخرون  فه  وعرنَّ  

يوؤتى به عند ختم �مل�شحف �ل�شريف«)2(.
بذكر  �مل�شحف  ختم  عند  �لتكبري  متييز  حاول  �أي�شا  �لتعريف  وهذ�   
بقوله: »هيئة  هيئته  �إىل  قوله: »ذكر م�شنون« وبالإ�شارة  حكمه من جهة وهو 
خم�شو�شة«. ولكن يف حقيقة �لأمر فاإن ذكر �حلكم هنا ل مييز �لتكبري عند ختم 
�لقر�آن لكون �لكثري من مو��شع �لتكبري يف �لأذكار من م�شنونة، �أما �لإ�شارة 
ل  هيئته  لأن  �لقر�آن،  عند ختم  �لتكبري  به  ينفرد  ل  قيد  �أي�شا  فهو  �لهيئة،  �إىل 
تختلف عن �لتكبري يف مو�طن كثرية وهو �للفظ بـ»�هلل �أكرب«، فال ند قيًد� فارًقا 
�إلنَّ ذكر �ملو�شع بقوله: »يوؤتى به عند ختم �مل�شحف �ل�شريف«، وبهذ� �لقيد 
فقط يتميز �لتكبري عند ختم �مل�شحف عما �شو�ه من �أنو�ع �لتكبري، ولهذ� فاإن 
�إ�شافة �لتكبري �إىل مو�شعه هو �لقيد �لفارق �ملبني لأنو�ع �لتكبري �ملختلفة، ول 
حاجة �إىل ذكر قيود �أخرى ي�شرتك فيه �لتكبري عند ختم �لقر�آن مع غريه من 
�أمر ز�ئد على ت�شوره، فت�شوره يتم  �أن حكم �لتكبري  �أنو�ع �لتكبري، ل�شيما 

القامو�س الفقهي, ل�سعدي اأبو حبيب, )�س 313(.   -1
التكبري عند ختم امل�سحف ال�سريف: مفهومه واأحكامه بني القراء والفقهاء, د/حممد خالد من�سور, جملة ال�سريعة والدرا�سات   -2

الإ�سلمية, جمل�س الن�سر العلمي, جامعة الكويت, املجلد )18(, العدد )55(, 2003م, )�س 10(. 
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دون ذكر �حلكم عليه، وعلى ذلك فاإن مفهوم �لتكبري عند ختم �مل�شحف يُفهم 
ويُت�شور مبجرد ذكر مو�شعه، وهو ختم �لقر�آن �لكرمي.

ثانياً : �سبب ورود التكبري:
ر عن  ذهب جمهور �لعلماء �إىل �أننَّ �شبب ورود �لتكبري �أننَّ �لوحي تاأخنَّ  
د�ً   ر�شول �هلل ـ �شلى �هلل عليه و�شلم ـ فقال �مل�شركون - كذباً وزوًر� - �إننَّ حممنَّ
لهم قوله تعاىل : {والضحى  قد وَدعه ربُّه ، وقاله ، و�أبغ�شه ، فنزل تكذيباً 
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى} �إىل �آخر �ل�شورة ، فلما فرغ جربيل - 
عليه �ل�شالم - من قر�ءة �شورة �ل�شحى قال �لهادي �لب�شري - �شلى �هلل عليه 
و�شلم -: " �هلل �أكرب " �شكر�ً هلل تعاىل على ما �أوله من نزول �لوحي عليه بعد 
�نقطاعه ، و�لرّد على �إفك �لكافرين ومز�عمهم ، ثم �أمر �لنبي - �شلى �هلل عليه 
و�شلم - �أن يكرب �إذ� بلغ " والضحى " مع خامتة كل �شورة حتى يختم تعظيماً هلل 

تعاىل ، و�بتهاجاً بختم �لقر�آن �لكرمي)1(.
 

�ملبحث �لأول
الآثار الواردة يف التكبري

�لتكبري عند ختم �مل�شحف �أمر معروف م�شهور عند �لقر�ء، قال �بن   
�جلزري يف تقريب �لن�شر: »وهو يف �لأ�شل �ُشننَّة عند ختم �لقر�آن �لعظيم عامة 
�أو غريها، و�شاع ذلك عنهم و��شتهر و��شتفا�س وتو�تر،  يف كل حال �شالة 
�شائر  يف  عليه  �لعمل  �شار  حتى  بالقبول  �لقر�ء-  -�أي:  عنهم  �لنا�س  اه  وتلقنَّ

�لأم�شار، ولهم يف ذلك �أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة«)2(.
و�أردت يف هذ� �ملبحث �أن �أجمع �لآثار �لو�ردة يف �لتكبري عند ختم   
�مل�شحف، كي تكون مو�شاًل حقيقيًّا حلكمه، �إذ �حلكم �ل�شرعي هو ثمرة �لأدلة 
�ل�شرعية، فكان ذكر ما ورد يف �لتكبري من �آثار ُمو�شل بطبيعة �حلال �إىل حكمه، 
ينظر: الن�سر يف القراءات الع�سر لبن اجلزري ) 406/2 (, الإتقان يف علوم القراآن لل�سيوطي) 712/2 ( , واإحتاف ف�سلء الب�سر   -1

للبنا ء الدمياطي �سـ 446 , والهادي يف �سرح الطيبة  للدكتور حممد حمي�سن )�س368(. 
تقريب الن�سر يف القراءات الع�سر, لبن اجلزري )�س 206(.   -2
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ومع ��شتق�شاء �لآثار �لو�ردة يف �لتكبري يف هذ� �ملو�شع فوجدت �أنها تنح�شر 
يف �لآثار �لآتية:

�شليمان،  بن  �شمعت عكرمة  قال:  ة   بزنَّ �أبي  ما روي عن  الأثر الأول:   
يقول: قر�أت على �إ�شماعيل بن  عبد �هلل بن ق�شطنطني، فلما بلغت و�ل�شحى، 
قال يل: »كرب عند خامتة كل �شورة، حتى تختم« و�أخربه عبد �هلل بن كثري �أنه 
قر�أ على جماهد فاأمره بذلك، و�أخربه جماهد �أننَّ �بن عبا�س ر�شي �هلل عنهما 
�أبي بن  �أمره بذلك و�أخربه  �أبي بن كعب  �أننَّ  �أمره بذلك، و�أخربه �بن عبا�س 

كعب �أننَّ �لنبي )�شلى �هلل عليه و�شلم( �أمره بذلك)1(.
الأثر الثاين: ما روي عن �لبزي يف �أن �لأ�شل يف ذلك �أننَّ �لنبي )�شلى   

�هلل عليه و�شلم( �نقطع عنه �لوحي. 
َحى}  {والضُّ �شورة  فنزلت  ربُّه.  حممًد�  قلى  �مل�شركون:  فقال   

]�ل�شحى/1[.

�لنبي)�شلى  و�أمر  �أكرب«.  »�هلل  و�شلم(:  عليه  �هلل  )�شلى  �لنبي  فقال   
حتى  �شورة،  كل  خامتة  مع  َحى{  }و�ل�شُّ بلغ  �إذ�  يكربنَّ  �أن  و�شلم(  عليه  �هلل 

يختم)2(.
حه  وهذ�ن �حلديثان قد تكلم فيهما �لكثري من �أهل �لعلم باحلديث ف�شحنَّ  
فه �آخرون، قال �لإمام �لبيهقي: »وقد روي عن �لنبي )�شلى �هلل  بع�شهم و�شعنَّ
عليه و�شلم( يف دعاء �خلتم حديث منقطع باإ�شناد �شعيف، وقد ت�شاهل �أهل 
�حلديث يف قبول ما ورد من �لدعو�ت وف�شائل �لأعمال، متى ما مل تكن من 

رو�ية من يُعرف بو�شع �حلديث �أو �لكذب يف �لرو�ية«)3(.
امل�ستدرك على ال�سحيحني, لأبي عبد اهلل احلاكم , كتاب معرفة ال�سحابة, باب: ذكر مناقب اأبي بن كعب ر�سي اهلل عنه, رقم   -1
احلديث )5325(, )344/3(, و�سعب الإميان, للبيهقي, كتاب تعظيم القراآن, باب: يف قطع القراءة, رقم احلديث )1913(, 

)427/3(. وقال احلاكم: »حديث �سحيح«.
وذكر الذهبي هذا احلديث يف امليزان 144/1ـ145 يف ترجمة البزي وقال :" وهذا حديث غريب وهو مما اأنكر على البزي .وقال يف   

ح احلاكم حديث التكبري وهو منكر". ال�سري:50/12 : " و�سحَّ
امل�ستدرك على ال�سحيحني, للحاكم, كتاب: معرفة ال�سحابة, باب: ل يقوم يف ال�سف الأول اإلَّ املهاجرون والأن�سار, )304/3(.   -2

م فيه«.  قال احلاكم: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه«. وتعقبه الذهبي وقال: »قلت: البزي قد ُتُكلِّ
�سعب الإيـمان, للبيهقي, )428/3(.   -3
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على  �أُْنِكر  مما  وهو  غريب،  حديث  »هذ�  حجر:  �بن  �حلافظ  وقال   
�لبزي«)1(.

ي،  �أنه »مل يرفع �أحٌد حديث �لتكبري �إلنَّ �لبزِّ و�أ�شار �بن �جلزري �إىل   
و�شائر �لنا�س َرَوْوُه موقوفاً على �بن عبا�س وجماهد وغريهما«)2(. وكذلك قال 
�بن �لباِذ�س)3(: »�لتكبري موقوف على �بن عبا�س، ومل يرفعه �إىل �لنبي )�شلى 

ي«)4(. �هلل عليه و�شلم( غري �لبزِّ
�إل �أن �بن �جلزري ذكر قول لل�شافعي يوؤكد عدم �إنكاره لهذ� �حلديث   
�أو غر�بته؛ حيث قال: »�إن تركَت �لتكبري، فقد تركَت �شنة من �شنن نبيك )�شلى 

�هلل عليه و�شلم(«)5(.
)�شلى  �لنبي  عن  ثابت  �لتكبري  �أن  على  يدل  �ل�شافعي  �لإمام  فقول   
�هلل عليه و�شلم( ول ي�شعف �لأثر �لقول بالوجوب، فيبقى على �لندب. قال 

�حلافظ �بن كثري: »وهذ� يقت�شي ت�شحيحه لهذ� �حلديث«)6(.
قال حممد مكي ن�شر: »�إن �حلفاظ قد �تفقت على �أن �لتكبري مل يرفعه   
باأ�شانيد  عنه  روي  فقد  ي،  �لَبزِّ �إلنَّ  و�شلم(  عليه  �هلل  )�شلى  �لنبي  �إىل  �أحٌد 
متعددة، ورو�ه �حلاكم يف م�شتدركه على �ل�شحيحني عن �أبي يحيى حممد 
ي  بن عبد �هلل بن زيد �لإمام مبكة عن حممد بن علي بن زيد �ل�شائغ عن �لَبزِّ
ي  �لَبزِّ و�أما غري  �ل�شيخان،  �لإ�شناد، ومل يخرجه  وقال: هذ� حديث �شحيح 

فاإمنا رو�ه موقوفاً عن �بن عبا�س ر�شي �هلل عنهما«)7(.
قلت: لعلنَّ �حلكم بنكارة حديث �لبزي من قبل �ملحدثني وقع من جهة   
تفرد �لبزي برفعه وهو متكلم فيه ، قال �حلافظ �أبو �لعالء �لهمذ�ين : " مل يرفع 

ل�سان امليزان, لبن حجر الع�سقلين, )248/1(.   -1
الن�سر , لبن اجلزري, )410/2(.   -2

هو: اأحمد بن علي بن اأحمد بن خلف الأن�ساري الغرناطي, اأبو جعفر, املعروف بابن الباذ�س: عامل بالقراءات, اأديب كان خطيب   -3
غرناطة. له )الإقناع يف القراءات ال�سبع  ( ينظر: بغية الوعاة لل�سيوطي )142/2( , �سجرة النور الزكية )�س 131(. 

الإقناع يف القراءات ال�سبع لبن الباذ�س )822/2(.   -4
الن�سر, لبن اجلزري, )410/2(.   -5

املرجع ال�سابق, )410/2(.   -6
نهاية القول املفيد يف علم التجويد, لل�سيخ حممد مكي ن�سر اجلري�سي, )�س 223, 224( بت�سرف ي�سري.   -7
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�لتكبري �أحد من �لقر�ء �إّل �لبزي " وقال �أي�شاً :" فاإن �لرو�يات قد تظافرت عنه 
برفعه �إىل �لنبي )�شلى �هلل عليه و�شلم( ورو�ه �لنا�س فوقفوه على �بن عبا�س 

ر�شي �هلل عنهما وجماهد")1(.
الأثر الثالث: ما روي عن عبد �مللك بن جريج ، عن جماهد �أنه كان يكرب   
َحى} �إىل {الَْْمُد لِلَّـِه َربهِّ الَْعاَلنَِي}.قال �بن جريج : فاأرى �أن يفعله  من  {والضُّ

�لرجل �إماًما كان �أو غري �إمام)2(.
الأثر الرابع:  عن جماهد قال: ختمُت على �بن عبا�س ر�شي �هلل عنهما   
َصْدَرَك}.  َلَك  َنْشَرْح  {َأَلْ  من  �أُكرب  �أن  ياأمرين  كلها  ختمة،  وع�شرين  ب�شًعا 

]�ل�شرح/1[)3(.
الأثر اخلام�ص:  ما روي عن �لإمام �حلميدي قال: �شاألت �شفيان بن عيينة   
�لنا�س عندنا؛ يكرب �لقارئ يف �شهر  �أبا حممد، ر�أيُت �شيًئا رمبا فعله  يا  قلت: 
رم�شان �إذ� ختم -يعنى: يف �ل�شالة-؟ فقال: ر�أيت �شدقة بن عبد �هلل بن كثري 

يوؤم �لنا�س منذ �أكرث من �شبعني �شنة، فكان �إذ� ختم �لقر�آن كرب)4(.
و�لنا�س  يقر�أ  �لأعرج)5(  ر�أيت حميًد�  قال  �شفيان  ال�ساد�ص:  عن  الأثر   

َحى} ، كرب �إذ� ختم كل �شورة حتى يختم)6(. حوله فاإذ� بلغ {والضُّ
�أبو �حل�شن �ل�شخاوي: »روى بع�س علمائنا  الأثر ال�سابع:  قال �ل�شيخ   
�لذين �ت�شلت قر�ءتنا بهم باإ�شناده عن �أبي حممد �حل�شن بن حممد بن عبيد 
�هلل بن �أبي يزيد �لقر�شي، قال: �شليت بالنا�س خلف �ملقام بامل�شجد �حلر�م يف 
َحى}   �لرت�ويح يف �شهر رم�شان، فلما كانت ليلة �خلتمة كربت من خامتة {والضُّ

ينظر: غاية الخت�سار )720/2(.   -1
جامع البيان يف القراءات ال�سبع, للإمام لأبي عمرو الداين, )1744/4(. قال حمقق الكتاب: »مل اأجده«.   -2

املرجع ال�سابق, )1743/4(.   -3
الن�سر, لبن اجلزري, )427/2(.   -4

اأخذ القراءة عن جماهد وعر�س عليه ثلث مرات , واأخذ عنه  اأبو�سفوان الأعرج املكي تويف �سنة 130هـ ,  هو: حميد بن قي�س   -5
�سفيان بن عيينة , واأبوعمرو بن العلء , ذكره الذهبي من علماء الطبقة الثالثة من حفاظ القراآن .ينظر:غاية النهاية يف طبقات 

القراء) 265/1( , تهذيب التهذيب لبن حجر) 46/3(. 
الأثر اأخرجه  ابن اجلزري  يف الن�سر باإ�سناد مت�سل اإىل حميد الأعرج واإ�سناده �سحيح ـ: الن�سر , )416/2(, و معرفة القراء الكبار    -6

للإمام �سم�س الدين الذهبي )177/1(. 
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�إىل �آخر �لقر�آن يف �ل�شالة، فلما �شلنَّمت �لتفتُّ و�إذ� باأبي عبد �هلل حممد بن 
�إدري�س �ل�شافعي قد �شلى ور�ئي، فلما بَ�شر بي قال يل: »�أح�شنت، �أ�شبت 

�ل�شنة«)1(.
حكم التكبري بناء على هذه الآثار:

هذه �لآثار �لو�ردة عن �لنبي )�شلى �هلل عليه و�شلم( وعن �ل�شحابة   
فيه خالف  يوؤثر  �أمر مل  �لتكبري، وهذ�  م�شروعية  بالقطع على  تدل  و�لتابعني 
ي عن �بن  بني �لقر�ء قاطبة، و�إن كان �مل�شهور يف ثبوته عندهم من قر�ءة �لبزِّ

كثري، �إلنَّ �أن م�شنونيته ل تنكر ملا ورد فيه من �لأحاديث و�لآثار �ل�شابقة.
يف  وَوِرِعهم  وز�هدهم  �ل�شافعية  �شيخ  عن  »بلغنا  �جلزري:  �بن  قال   
�أبي �لثناء حممود بن حممد بن جملة �لإمام  ع�شرنا �لإمام �لعالمة �خلطيب 
و�خلطيب باجلامع �لأموي بدم�شق، �لذي مل تََر عيناي مثله رحمه �هلل، �أنه كان 
يفتى به، ورمبا عمل به يف �لرت�ويح يف �شهر رم�شان، ور�أيت �أنا غرَي و�حد من 
�شيوخنا يعمل به وياأمر من يعمل به يف �شالة �لرت�ويح، ويف �لإحياء يف ليايل 
َحى}  قام مبا بقي  رم�شان، حتى كان بع�شهم �إذ� و�شل يف �لإحياء �إىل {والضُّ
من �لقر�آن يف ركعة و�حدة يكرب �أثر كل �شورة، فاإذ� �نتهى �إىل {ُقْل َأُعوُذ بَِربهِّ 
ثانًيا للركوع. و�إذ� قام يف �لركعة  �آخرها، ثم يكرب  ]�لنا�س/1[، كرب يف  النَّاِس} 

�لثانية قر�أ �لفاحتة وما تي�شر من �أول �لبقرة.
ثم �ختتم �بن �جلزري كالمه يف هذ� �ل�شاأن وقال: »و�لق�شد �أنني تتبعت   
ا يف غري ما ذكرُت، وكذلك مل �أَر  كالم �لفقهاء من �أ�شحابنا، فلم �أَر لهم ن�شًّ
�أبو عبد �هلل حممد بن  �لكبري  �لفقيه  للمالكية. و�أما �حلنابلة فقال  للحنفية ول 
َحى} �أو {َأَلْ َنْشَرْح}  مفلح يف كتاب »�لفروع« له: وهل يكرب خلتمٍة من {والضُّ

�آخر كل �شورة؟ فيه رو�يتان، ومل ت�شتحبه �حلنابلة لقر�ءة غري �بن كثري«)2(.
الن�سر, لبن اجلزري, )427/2(.   -1

املرجع ال�سابق, )428/2(. وانظر: الفروع, للعلمة حممد بن مفلح بن حممد املقد�سي احلنبلي )494/1(.   -2
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ا  وقال يف »غيث �لنفع«: »�لتكبري �شنة ثابتة ملا ذكر، ولقول �لبزي �أي�شً  
عن �ل�شافعي )ر�شي �هلل عنه( قال يل: �إن تركت �لتكبري فقد تركت �شنة من 
�هلل  ر�شول  عن  ماأثورة  �شنة  فهو  و�شلم(،  عليه  �هلل  )�شلى  �هلل  ر�شول  �شنن 

)�شلى �هلل عليه و�شلم( وعن �ل�شحابة و�لتابعني«)1(.
وقال �أبو عمرو �لد�ين حيث قال: »كان �بن كثري من طريق �لقو��س)2(   
َحى} مع  ي وغريهما يكرب يف �ل�شالة و�لعر�س من �آخر �شورة {والضُّ و�لبزِّ
فر�غه من كل �شورة {ُقْل َأُعوُذ بَِربهِّ النَّاِس} ]�لنا�س/1[، فاإذ� كرب يف »�لنا�س« قر�أ 
�إىل  �لكوفيني  عدد  على  �لبقرة  �شورة  �أول  من  �آيات  وخم�س  �لكتاب  فاحتة 
ي�شمى  وهذ�  �خلتمة.  بدعاء  دعا  ثم  ]�لبقرة/5[،  اْلُْفلُِحوَن}  ُهُم  {َوُأولَِئَك  قوله: 
»�حلال �ملرحتل«، وله يف فعله هذ� دلئل من �آثار مروية ورد �لتوقيف فيها عن 
�لنبي )�شلى �هلل عليه و�شلم( و�أخبار م�شهورة م�شتفي�شة جاءت عن �ل�شحابة 

و�لتابعني و�خلالفني)3(«.
 " �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم  �ملرفوع عن  : ما جاء يف �حلديث  منها   

�أف�شل �لأعمال �إىل �هلل �حلال �ملرحتل �لذي �إذ� حتم �لقر�آن عاد فيه")4(.
و�أي�شا ما رو�ه دربا�س موىل �بن عبا�س عن �أبي بن كعب ر�شي �هلل عنه   
عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم " �أنه كان �إذ قر�أ {قل أعوذ برب الناس} �فتتح 

)�حلمد( ثم قر�أ من �لبقرة �إىل {وأولئك هم الفلحون} ودعا بدعاء �خلتم ")5(
وقال �أبو �لطيب عبد �ملنعم بن غلبون: »وهذه �شنة ماأثورة عن ر�شول   
�هلل )�شلى �هلل عليه و�شلم( وعن �ل�شحابة و�لتابعني، وهي �شنة مبكة ل يرتكونها 
ون رو�ية �لبزي ول غريه«. وقال �أبو �لفتح فار�س بن �أحمد: »ل  �لبتة ول يُعدُّ
غيث النفع يف القراءات ال�سبع, لعلي بن حممد بن �سامل, اأبو احل�سن النوري ال�سفاق�سي املقرئ املالكي, حتقيق: اأحمد حممود عبد   -1

ال�سميع ال�سافعي, )�س630(. 
هو: اأحمد بن حممد بن علقمة بن نافع بن عمر املكي املعروف بالقوا�س اإمام مكة يف القراءة, قراأ عليه قنبل, تويف �سنة240هـ وقيل   -2

245هـ . غاية النهاية لبن اجلزري )123/1(. 
جامع البيان, للداين, )1738/4(.والإتقان يف علوم القراآن لل�سيوطي )715/2(.   -3

ال�سحيحني  على  ال�ستدرك  يف  واحلاكم  ح/2948.  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  القراءات  كتاب  �سننه  يف  الرتمذي  اأخرجه   -4
ح/2089-2088. 

انظر: اإبراز املعاين 737/2.   -5
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نقول �إنه لبد ملن ختم �أن يفعله، لكن من فعله فح�شن، ومن مل يفعله فال حرج 
عليه، وهو �شنة ماأثورة عن ر�شول �هلل )�شلى �هلل عليه و�شلم( وعن �ل�شحابة 

و�لتابعني«)1(.
�لنبي  �لتكبري يف ختم �مل�شحف �شنة متو�ترة عن  �أن  �لأمر:  فخال�شة   
�أو  �لقر�ء  من  �لعلم  �أهل  بني  ذلك  يف  خالف  ل  و�شلم(  عليه  �هلل  )�شلى 

غريهم.
و�لذين ذهبو� �إىل �إثبات �لتكبري قالو� باأنه لي�س من " �لقر�آن �لكرمي "   
و�إمنا هو ذكٌر ندب �إليه �ل�شارع عند ختم بع�س �شور �لقر�آن �لكرمي كما ندب 
بالقر�ءة ، ولذ� مل يكتب يف م�شحف من �مل�شاحف  �إىل �لتعّوذ عند �لبدء 

�لعثمانية . وهو �شنة ثابتة ماأثورة عن ر�شول �هلل )�شلى �هلل عليه و�شلم( )2(.
ي  قال : قال يل �لإمام �ل�شافعي : " �إن تركت  وي�شهد لهذ� ما ذكره �لبزِّ  

�لتكبري فقد تركت �شنة من �شنن ر�شول �هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - )3(.
�أبو �لفتح فار�س بن �أحمد:" �إن �لتكبري �شنة ماأثورة عن ر�شول  وقال   

�هلل - �شلى �هلل عليه و�شلم - وعن �ل�شحابة ، و�لتابعني)4(.

�ملبحث �لثاين
�سفة التكبري ومو�سعه

من  �مل�شحف  ختم  عند  �لتكبري  �أن  �ل�شابق  �ملبحث  يف  تبني  �أن  بعد   
�ل�شنن �لو�ردة �لتي ل خالف فيها، �أتناول يف هذ� �ملبحث �شفة هذ� �لتكبري 

�مل�شنون، و�ملو�شع �لأ�شح له عند ختم �لقر�آن؛ وذلك يف �ملطلبني �لتاليني:

الن�سر, لبن اجلزري, )411/2(.   -1
الهادي يف �سرح الطيبة  للدكتور حممد �سامل حمي�سن )�س368(.   -2

3-  الن�سر, لبن اجلزري, )410/2(. 
4-  الن�سر, لبن اجلزري, )411/2(. 
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�ملطلب �لأول
�سفة التكبري

�شفة  يف  عليها  �ملتفق  هي  �أكرب«  »�هلل  �شيغة  �أن  �لقر�ء  بني  خالف  ل   
�لتكبري، و�لتكبري ل يكون �إلنَّ مع �لب�شملة عند �أهل مكة وغريهم ، وعند من 
رو�ه من �أهل �لو�شل �أو �ل�شكت  ، و�إمنا �ختلفو� يف زيادة »ل �إله �إلنَّ �هلل« قبله، 

�أو يف زيادة »ل �إله �إلنَّ �هلل« قبله »و�حلمد هلل« بعده.
قال يف غيث �لنفع: »�ختلف �ملثبتون له يف لفظه لقول �جلمهور كابن   
�لتهليل  زيادة  �أكرب من غري  �هلل  �لعنو�ن: هو  �شفيان، و�شاحب  و�بن  �شريح، 
ي وقنبل  فتقول: �هلل �أكرب ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم.  ول �لتحميد لكل من �لبزِّ
وروى �آخرون عنهما زيادة �لتهليل قبل �لتكبري فتقول: ل �إله �إلنَّ �هلل و�هلل �أكرب 
ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم قال �حل�شن بن �حلباب: �شاألت �لبزي عن �لتكبري كيف 
�إله �إلنَّ �هلل و�هلل �أكرب، وقطع به �لعر�قيون من طريق �بن جماهد،  هو فقال: ل 
وهلل  �أكرب  و�هلل  �هلل  �إلنَّ  �إله  ل  فتقول:  �لتكبري  بعد  �لتحميد  لهما  بع�شهم  وز�د 

�حلمد ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم«)1(.
قال �بن �جلزري: »�أما �شيغته فلم يختلف عن �أحد ممن �أثبته �أن لفظه   
»�هلل �أكرب«. ولكن �ختلف عن �لبزي وعمن رو�ه عن قنبل يف �لزيادة عليه، 
نق�س  ول  زيادة،  غري  من  بعينه  �للفظ  هذ�  عنه  �جلمهور  فروى  �لبّزي،  فاأما 
َحى}   �أو {َأَلْ َنْشَرْح}.  فيقول »�هلل �أكرب... ب�شم �هلل �لرحمن �لرحيم {والضُّ
وروي �لتهليل من قبل �لتكبري، ولفظه »ل �إله �إلنَّ �هلل، و�هلل �أكرب«.وهذه طريق 

ي من جميع طرقه. �بن �حلباب عن �لبزِّ
ي �أنه �ُشئل عن �لتكبري كيف هو فقال: »ل �إله �إلنَّ �هلل،  وقد روي عن �لبزِّ  
باإ�شناد �شحيح عن �لأغر)2(  �لن�شائي يف �شننه �لكربى  �أكرب«. وقد روى  و�هلل 
قال: �أ�شهد على �أبي هريرة و�أبي �شعيد �أنهما �شهد� على �لنبي )�شلى �هلل عليه 

غيث النفع يف القراءات ال�سبع, للبناء الدمياطي, )�س630(.   -1
هو: الأغر بن ي�سار املزين ويقال اجلهني من املهاجرين روى له م�سلم واأحمد واأبوداود والن�سائي , قال اأبونعيم : رجل من مزينة   -2

كانت له �سحبة مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(. ينظر: الإ�سابة لبن حجر) 196/1(. 
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�إلنَّ �هلل و�هلل �أكرب  �إله  �إذ� قال: ل  �أنه قال: »�إن �لعبد  �أ�شهد عليهما  و�شلم( و�أنا 
�شدقه ربه«)1(.

و�أي�شاً نقل بع�س �أئمة �لقر�ءة �لتكبري لل�شو�شي مع وجه �لب�شملة ، لأن   
ر�وي �لتكبري عنه وهو �بن حب�س مل يرو عن �ل�شو�شي �شوى �لب�شملة، وروي 
�أي�شاً �لتكبري عن كل من �لقر�ء يف �أول كل �شورة وهو �أي�شاً مع وجه �لب�شملة 
�بتدئ  و�إذ�  به  مبتدئاً  في�شري  �لوقف  ينوي  لأنه   ، به  له  قرئ  لو  حلمزة  حتى 

وجبت �لب�شملة)2(.
ثم �ختلف هوؤلء �لآخذون بالتهليل مع �لتكبري عن �بن �حلباب)3(:  

ذلك  على  بع�شهم  وز�د  �ملتقدم.    باللفظ  كذلك  جمهورهم  فرو�ه   
لفظ: »وهلل �حلمد«. فقالو� :»ل �إله �إلنَّ �هلل، و�هلل �أكرب ،وهلل �حلمد«. 

بالتكبري  �ملغاربة  من  عنه  �لتكبري  له جمهور من روى  فقطع  قنبل  و�أما   
�هلل، و�هلل  �إلنَّ  �إله  »ل  قول  �لتهليل، وهو  �مل�شارقة على  من  و�لأكرثون  فقط. 
�أكرب«. حتى قطع له به �لعر�قيون من طريق �بن جماهد. وقال �لد�ين: »�لوجهان 

يعني �لتهليل مع �لتكبري 
م�شهور�ن  جيد�ن  �شحيحان  وقنبل  �لبزي  عن  وحده  و�لتكبري   

م�شتعمالن«)4(.
وخال�شة �لأمر �أن للتكبري ثالث �شيغ:

ال�سيغة الأوىل: »�هلل �أكرب«. وهي �ل�شيغة �لأ�شهر �ملتفق عليها.
ال�سيغة الثانية: »ل �إله �إلنَّ �هلل، و�هلل �أكرب«. وهي مروية عن �لبزي وقنبل.

اجلامع املخت�سر من ال�سنن عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(, للإمام اأبي عي�سى الرتمذي اأبواب الدعوات, باب: ما يقول العبد   -1
اإذا مر�س, رقم احلديث )3430(, )492/5(, وال�سنن الكربى, للإمام الن�سائي , كتاب: عمل اليوم والليلة, باب: ما يقول اإذا 
انتهى اإىل قوم فجل�س اإليهم, رقم احلديث )10180(, )95/6(, وال�سنن, لبن ماجه القزويني,وكتاب: الأدب, باب: ف�سل »ل اإله 
اإلَّ اهلل«, رقم احلديث )3794(, )1264/2(, وامل�سند, لأبي يعلى املو�سلي, حتقيق: اإر�ساد احلق الأثري, رقم احلديث )6154(, 
)14/11(, والإح�سان برتتيب �سحيح ابن حبان, ترتيب: لبن ُبْلَبان الفار�سي, حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط, كتاب: الرقائق, باب: 
 ,)5/1( اهلل,  اإلَّ  اإله  ل  �سهادة  ف�سيلة  باب:  الإميان,  كتاب:  للحاكم,  وامل�ستدرك,   ,)131/3(  ,)851( احلديث  رقم  الأذكار, 

و�سححه احلاكم ووافقه الذهبي. وقال الرتمذي: »هذا حديث ح�سن غريب«. 
�سرح طيبة الن�سر لبن الناظم )1130/2(.   -2

�سعب الإميان, للبيهقي, )428/3(.   -3
الن�سر يف القراءات الع�سر, لبن اجلزري, )430/2-433( خمت�سًرا.   -4
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ا عن �لبزي  ال�سيغة الثالثة: »ل �إله �إلنَّ �هلل، و�هلل �أكرب، و�حلمد هلل«. ووردت �أي�شً
عن �بن كثري.

ومن متام �حلديث يف �شفة �لتكبري �لكالم يف �أوجه �لف�شل و�لوقف   
�أمام  فاإنه يكون  �مل�شحف  �لتكبري عند ختم  �ختار  �إذ�  �لقارئ  �أن  معه، مبعنى 
عدة �أوجه تخت�س بالو�شل و�لوقف بني �ل�شورة و�لتكبري و�لب�شملة و�ل�شورة 

�لتالية.
و�شله  باعتبار  فيه  »ويجوز  �لع�شر«:  �لقر�ء�ت  يف  »�لكنز  يف  قال   

وف�شله �شبعة �أوجه:
وتو�شل  بالت�شمية  مو�شول  به  يبتد�أ  ثم  �ل�شورة  على  يوقف  �أن  �أولها: 

�لت�شمية بال�شورة �لتي بعدها.
مبا  مو�شولة  بالب�شملة  يبتد�أ  ثم  عليه  ويوقف  بال�شورة  يو�شل  �أن  و�لثاين: 

بعدها.
�أن يو�شل بال�شورة و�لب�شملة وتو�شل �لب�شملة مبا بعدها. و�لثالث: 

مبا  ويبتد�أ  �لب�شملة  على  ثم  عليه  يوقف  ثم  بال�شورة  يو�شل  �أن  و�لر�بع: 
بعدها.

مبا  مو�شولة  بالب�شملة  ويبتد�أ  عليه  ثم  �ل�شورة  على  يوقف  �أن  و�خلام�س: 
بعدها.

�أن يوقف على �ل�شورة ويبتد�أ به مو�شول بالب�شملة ثم يوقف عليها  و�ل�شاد�س: 
ويبتد�أ مبا بعدها.

و�لب�شملة،  و�لتكبري  �ل�شورة  من  و�حد  كّل  على  يوقف  �أن  فهو  و�ل�شابع: 
و�شل  وقد  به  و�شلها  بعد  �لب�شملة  على  �لوقف  يجوز  ول 

بال�شورة«)1(.
وتف�شيل �لأوجه �ل�شبعة على �لنحو �لتايل:

 , الوا�سطي  التاجر  املبارك  بن  على  بن  اهلل  عبد  بن  الوجيه  بن  املوؤمن  عبد  بن  اهلل  عبد  حممد  لأبي  الع�سر,  القراءات  يف  الكنز   -1
 .)398/2(
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الأول: و�شل �لتكبري باآخر �ل�شورة و�لقطع عليه وو�شل �لب�شملة باأول �ل�شورة. 
ِحيِم}، وهذ� �لوجه �لأول �لذي  ِن الرَّ حَْ ِ الرَّ ْث} �هلل �أكرب  {بِْسِم الهّ وهو {َفَحدهِّ
�ختاره �أبو �حل�شن طاهر بن غلبون وقال: »هو �لأِ�شهر �جليد، وبه قر�أُت، وبه 
�آخذ«. ون�س عليه �أبو عمرو �لد�ين ومل يذكر يف مفرد�ته �شو�ه، وهو �أحد 
ا �أبو �حل�شن �ل�شخاوي و�أبو  �ختيار�ته �لتي ن�س عليها يف كتبه، ون�س عليه �أي�شً

�شامة  و�شائر �ل�شر�ح، وهو ظاهر كالم �ل�شاطبي. 
الثاين: و�شل �لتكبري باآخر �ل�شورة و�لقطع عليه، و�لقطع على �لب�شملة وهو 
َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك } ]�ل�شرح/1[.  ِحيِم •	َأَلْ  ِن الرَّ حَْ ِ الرَّ } �هللُ �أكرب {بِْسِم الهّ ثِْ {َفَحدهِّ
ن�سنَّ عليه �أبو مع�شر يف »تلخي�شه« ونقله عن �خلز�عي عن �لبزي. ون�سنَّ عليه 
ا �أبو عبد �هلل �لفا�شي و�أبو �إ�شحاق �جلعربي يف �شرحيهما و�بن موؤمن)1( يف  �أي�شً

»كنـزه«.
�ل�شورة  باآخر  �لتكبري  �أحلق  من  قو�عد  �لوجهان جاريان على  وهذ�ن   
فاإنه  مًعا  منعهما  تب�شرته  يف  مكي  كالم  ظاهر  �أن  �إلنَّ  ا،  ن�شًّ يذكرهما  مل  و�إن 
قال: »ول يجوز �لوقف على �لتكبري دون �أن ي�شله بالب�شملة ثم باأول �ل�شورة 
�ملوؤتنفة«. فيظهر من هذ� �للفظ منع هذين �لوجهني، وهو خمالف ملا �قت�شاه 
َحى} �إىل �آخر �لقر�آن مع خامتة كل  كالمه حيث قال: »�أوًل يكرب من خامته {والضُّ
�شورة، وكذلك �إذ� قر�أ: {ُقْل َأُعوُذ بَِربهِّ النَّاِس} ]�لنا�س/1[، فاإنه يكرب ويب�شمل«. 
فاإن ظاهره �أن �لتكبري لآخر �ل�شورة ول �شيما وقد �أثبته يف �أخر �لنا�س. وهذ� 
م�شكل من كالمه، فاإنه لو كان قائاًل  باأن �لتكبري لأول �ل�شورة، لكان منُعه لهما 

ظاهًر�)2(.
الثالث : وهو على تقدير كون �لتكبري لأول �ل�شورة ويتمثل يف قطعه عن �آخر 
�ل�شورة وو�شله بالب�شملـــــــة وو�شل �لب�شملة باأول �ل�شورة �لآتيـــــــة وهــــــو 
هو: عبداهلل بن عبداملوؤمن  بن الوجيه هبة اهلل جنم الدين اأبو حممد الوا�سطي الأ�ستاذ العارف املحقق الثقة     , األَّف كتاب الكنز يف   -1
القراءات الع�سر جمع فيه لل�سبعة بني ال�ساطبية والإر�ساد ثم نظمه يف كتاب �سماه الكفاية على طريق ال�ساطبية , تويف �سنة 740هـ 

بالعراق . ينظر: غاية النهاية لبن اجلزري) 429/1(. 
الن�سر, لبن اجلزري, )432/2, 433(, والزيادة والإح�سان يف علوم القراآن, للإمام حممد بن اأحمد بن عقيلة املكي, حتقيق: حممد   -2

�سفاء بن �سيخ اإبراهيم حقي واآخرين )398/3(. 
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ِحيِم •	َأَلْ َنْشــــَرْح َلَك َصْدَرَك} ]�ل�شرح/1[.  ِن الرَّ حَْ ِ الرَّ } �هلل �أكرُب، {بِْسِم الهّ ثِْ { َفَحـــدهِّ
�لقالن�شي  �لعز  �أبي  �ختيار  وهو  جامعه،  يف  فار�س  بن  �حل�شن  �أبو  وكذلك 
و�حلافظ �أبي �لعالء فيما نقله عنهم �بن موؤمن يف »�لكنز«، وهو مذهب �شائر 
�لتي�شري  �لتجريد و�شاحب  �ل�شورة. وذكره �شاحب  �لتكبري لأول  من جعل 

عن بع�س �أهل �لأد�ء)1(.
على  و�ل�شكت  بالب�شملة  وو�شله  �ل�شورة  �آخر  عن  �لتكبري  قطع  وهو  الرابع: 
 ِ الهّ {بِْسِم  �أكرب،  �هلل   { ثِْ {َفَحدهِّ وهو:  �ل�شورة  باأول  �لبتد�ء  ثم  �لب�شملة، 
�لفا�شي يف �شرحه،  ]�ل�شرح/1[. ن�س عليه  َلَك َصْدَرَك}  َنْشَرْح  •	َأَلْ  ِحيِم  الرَّ ِن  حَْ الرَّ
ومنعه �جلعربي ول وجه ملنعه �إلنَّ على تقدير �أن يكون �لتكبري لآخر �ل�شورة، 
و�إل فعلى �أن يكون لأولها ل يظهر ملنعه وجه؛ �إذ غايته �أن يكون كال�شتعاذة، 

ول �شك يف جو�ز و�شلها بالب�شملة وقطع �لب�شملة عن �لقر�ءة)2(.
به  و�لب�شملة  �ل�شورة  باآخر  �لتكبري  و�شل  �أي:  �جلميع.  و�شل  وهو  اخلام�ص: 
ِحيِم •	َأَلْ َنْشَرْح  ِن الرَّ حَْ ِ الرَّ }  �هلل �أكرب، {بِْسِم الهّ ثِْ وباأول �ل�شورة وهو: {َفَحدهِّ
يف  وذكره  و�ل�شر�ح،  و�ل�شاطبي  �لد�ين  عليه  ن�س  ]�ل�شرح/1[.  َصْدَرَك}  َلَك 
ي من  »�لتجريد«، وهو �ختيار �شاحب »�لهد�ية«، ونقله يف »�ملبهج« عن �لبزِّ

طريق �خلز�عي.
�لب�شملة  �لب�شملة وو�شل  �ل�شورة وعن  �آخر  �لتكبري عن  ال�ساد�ص: وهو قطع 
ِحيِم •	َأَلْ َنْشَرْح َلَك  ِن الرَّ حَْ ِ الرَّ }  �هلل �أكرب، {بِْسِم الهّ ثِْ باأول �ل�شورة وهو: {َفَحدهِّ
�ملهدوي  و�ختاره  »�لتلخي�س«،  مع�شر يف  �أبو  عليه  ]�ل�شرح/1[.ن�سنَّ  َصْدَرَك} 

ا �بن موؤمن. ون�سنَّ عليه �أي�شً
ال�سابع: قطع �جلميع. �أي: قطع �لتكبري عن �ل�شورة �ملا�شية وعن �لب�شملة وقطع 
ِحيِم  ِن الرَّ حَْ ِ الرَّ }  �هلل �أكرب، {بِْسِم الهّ ثِْ �لب�شملة عن �ل�شورة �لآتية وهو: {َفَحدهِّ
َصْدَرَك} ]�ل�شرح/1[. ويظهر هذ� �لوجه من كالم �أبي عمرو �لد�ين  َلَك  َنْشَرْح  •	َأَلْ 

الن�سر, لبن اجلزري, )433/2(, والزيادة والإح�سان, لبن عقيلة, )398/3(.   -1
الن�سر, لبن اجلزري, )433/2(, والزيادة والإح�سان, لبن عقيلة, )398/3(.   -2
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عليها«)1(.  �لقطع  بالتكبري جاز  �لت�شمية  يعني  تو�شل  »فاإن مل  قال:  يف حيث 
وذلك بعد �أن قدم جو�ز �لقطع على �لتكبري، ثم ذكر �لقطع على �آخر �ل�شورة، 
فكان هذ� �لوجه كالن�س من كالمه. ون�س عليه �بن موؤمن يف »�لكنز«، وكل 
من �لفا�شي و�جلعربي يف �ل�شرح، وهو ظاهر من كالم �ل�شاطبي. ولكن ظاهر 
كالم مكي �ملتقدم منعه، وهو �شريح ن�شه يف »�لك�شف« حيث منع يف وجه 

�لب�شملة بني �ل�شورتني قطعهما عن �ملا�شية)2(.
وللقارئ �لقر�ءة مبا �شاء من هذه �لأوجه �ل�شبعة غري �أّن �ملختار �لأول   
لأّن �لتكبري ذكر م�شروع يف �أو�ئل �ل�شور. و�ختار �لثاين و�لثالث من قال �إنه 
ومفتوح  م�شموم  �أق�شام:  ثالثة  على  �ل�ّشور  و�أو�خر  �أو�خرها،  يف  م�شروع 

و�شاكن.
فاإذ� و�شل �لتكبري بها بقي �ل�شم و�لفتح على حاله وك�شر �ل�شاكن �شو�ء   
�أكان تنوينا �أم غري تنوين و�شو�ء �شم �ملنّون �أو �نفتح �أو �نك�شر ووجب حذف 
و�و �ل�شلة و�ألف �لو�شل يف ��شم �هلل تعاىل. فاملفتوح يف ثالث �شور وهي: 
�لتني، و�ملاعون، و�لفلق، و�مل�شموم يف ثالث �شور وهن: �لبينة، و�لزلزلة، 

و�لكوثر، و�ل�شاكن يف ما بقي من �ل�ّشور، وجملته ت�شع ع�شرة �شورة)3(.   
�ملطلب �لثاين
مو�سع التكبري

�أما فيما يخ�س مو�شع �لتكبري، و�ملق�شود به بد�ية �ل�شور �لتي يكرب فيها   
�أين  به و�إىل  يبتد�أ  �أي مو�شع  ا مثبتوه من  �أي�شً �لقارئ ونهايتها، فقد �ختلف 

ينتهي، بناء منهم على �أنه هو لأول �ل�شورة �أو لآخرها.
ومثار هذ� �خلالف �أن �لنبي )�شلى �هلل عليه و�شلم( ملا قر�أ عليه جربيل   
قر�ءة  خلتم  تكبريه  كان  فهل  قر�ءتها،  يف  �شرع  ثم  كرب  َحى}  {والضُّ �شورة 

جربيل فيكون لآخر �ل�شورة �أو لقر�ءته فيكون لأول �ل�شورة:
جامع البيان, للداين, )1753/4(.   -1

الن�سر, لبن اجلزري, )435/2(, والزيادة والإح�سان, لبن عقيلة, )400/3(.   -2
الكنز يف القراءات الع�سر, لأبي حممد عبد اهلل بن عبد املوؤمن )398/2(.   -3
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َحى} و�نتهاءه �آخر  فذهب جماعة -كالد�ين- �إىل �أن �بتد�ءه لآخر {والضُّ  -
ي وغريهما يكرّب يف  �لنا�س)1(. قال �أبو عمرو �لد�ين: »كان �بن كثري و�لبزِّ
َحى} مع فر�غه من كل �شورة �إىل  �ل�شالة و�لعر�س من �آخر �شورة {والضُّ
�آخر قل �أعوذ برّب �لنا�س فاإذ� كرّب يف �آخر �لنا�س قر�أ بفاحتة �لكتاب خم�س 
]�لبقرة/5[ ثم  �آيات من �أول �شورة �لبقرة �إىل قوله: {َوُأولَِئَك ُهُم الُْفلُِحوَن} 

دعا بدعاء �خلتمة«)2(.
وذهب �آخرون �إىل �أن �بتد�ءه من �أول �شورة {َأَلْ َنْشَرْح} ]�ل�شرح/1[.  -

َحى}. وكال �لفريقني يقول �نتهاوؤه �أول  وقال �آخرون: هو من �أول {والضُّ  -
�شورة �لنا�س.

ومل يقل �أحد �أن �بتد�ءه من �أول �ل�شورة ومنتهاه �آخر �لنا�س، ومن �أوهمت   
عبارته خالف هذ� فكالمه موؤول �أو مردود وكذ� مل يقل �أحد �إن �بتد�ءه 

َحى})3(. من �آخر �لليل، ومن �أطلقه فاإمنا يريد به �أول {والضُّ
قال �ل�شيخ عبد �لفتاح �لقا�شي: »�ختلف �لعلماء يف مو�شع �بتد�ء �لتكبري و�نتهائه:  

�أول  و�نتهاءه  َحى}،  �شورة{والضُّ �أول  �بتد�ءه من  �أن  �إىل  فريق  فذهب   -
�شورة �لنا�س.

�آخر  و�نتهاءه  َحى}  {والضُّ �آخر  من  �بتد�ءه  �أن  �إىل  �آخر  فريق  وذهب   -
�لنا�س.

عليه  قر�أ  ملا  و�شلم(  عليه  �هلل  )�شلى  �لنبي  �أن  �خلالف:  هذ�  و�أ�شل   
َحى} كربنَّ عقب فر�غ جربيل من قر�ءة هذه �ل�شورة، ثم  جربيل �شورة {والضُّ
قر�أها هو. فهل كان تكبريه )�شلى �هلل عليه و�شلم( لقر�ءته هو �أو خلتم قر�ءة 

جربيل؟.
ذهب فريق �إىل �لأول وهو �أن تكبريه )�شلى �هلل عليه و�شلم( كان لقر�ءة   -
َحى}  نف�شه، وهذ� �لفريق هو �لذي يرى �أن �بتد�ء �لتكبري �أول �شورة {والضُّ

غيث النفع يف القراءات ال�سبع , لل�سفاق�سي, )630/1(.   -1
جامع البيان يف القراءات ال�سبع, لأبي عمرو الداين, )1738/4(.   -2

غيث النفع يف القراءات ال�سبع, لل�سفاق�سي, )630/1(.   -3
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و�نتهاوؤه �أول �شورة �لنا�س.
وذهب فريق �إىل �لثاين وهو �أن تكبريه )�شلى �هلل عليه و�شلم( كان خلتم   -
َحى}  �آخر {والضُّ �بتد�ءه  �أن  �لذي يرى  �لفريق هو  قر�ءة جربيل، وهذ� 

و�نتهاءه �آخر �لنا�س.
ومن هنا تعلم �أن �خلالف يف �بتد�ء �لتكبري و�نتهائه مبني على �خلالف   
�أم خلتم قر�ءة  �لنبي )�شلى �هلل عليه و�شلم(: هل كان لبدء قر�ءته  يف تكبري 
قر�ءته يرى  لبدء  تكبريه )�شلى �هلل عليه و�شلم(  �أن  �إىل  جربيل؟ فمن ذهب 
َحى} و�نتهاءه �أول �لنا�س. ومن ذهب �إىل �أن  �أن �بتد�ء �لتكبري �أول {والضُّ
�آخر  و�نتهاءه  َحى}  {والضُّ �آخر  �بتد�ءه  �أن  يرى  جربيل  قر�ءة  خلتم  تكبريه 

�لنا�س.
�أن �بتد�ء �لتكبري من �آخر �لليل. و�أما قول  هذ� ومل يذهب �أحد �إىل   
َحى} كما  �ل�شاطبي: »وبع�س له من �آخر �لليل و�شاًل«. فاملر�د به: �أول {والضُّ

�ح كالمه«)1(. بينه �ُشرنَّ
�أنه مثار �خلالف حجة  وقال يف »غيث �لنفع«: »فاإن قلت: ما ذكرت   
َحى} �أو من �آخرها وما حجة من قال �إنه من �أول  للقائلني �أنه من �أول {والضُّ
�أمل ن�شرح، قلت: هذ� و�رد ومل �أر من تعر�س له �شريحاً �إلنَّ �ملحقق و�أجاب 
�ن�شحب  َحى}  {والضُّ ل�شورة  �لذي  �حلكم  يكون  �أن  يحتمل  قال:  باأن  عنه 
َنْشَرْح}.  {َأَلْ  لأول  َحى}  {والضُّ لآخر  ما  حكم  وجعل  تليها  �لتي  لل�شورة 
ويحتمل �أنه ملا كان ما ذكر فيها من �لنعم عليه )�شلى �هلل عليه و�شلم( هو من 
متام تعد�د �لنعم عليه فاأخر �إىل �نتهائه، فقد روى �بن �أبي حاكم باإ�شناد جيد 
عن �بن عبا�س ر�شي �هلل عنهما قال: قال ر�شول �هلل تعاىل: »�شاألت ربي م�شالة 
له  �شخرت  من  منهم  �أنبياء  قبلي  كانت  قد  قلت:  �شاألته،  �أكن  �أين مل  وددت 
�لريح، ومنهم من كان يحيي �ملوتى. قال: يا حممد �أمل �أجدك يتيًما فاآويتك؟ 
البدور الزاهرة يف القراءات الع�سر املتواترة من طريقي ال�ساطبية والدرة, لل�سيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القا�سي, ويليه:   -1

ا, )�س 352(.  القراءات ال�ساذة وتوجيهها من لغة العرب للموؤلف اأي�سً
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قال:  يا رب.  بلي  �أجدك �شالًّ فهديتك؟ قلت:  �أمل  قال:  يا رب.  بلي  قلت: 
�أ�شرح لك �شدرك؟  �أمل �أجدك عائاًل فاأغنيتك؟ قلت: بلي يا رب. قال: �أمل 
�أمل �أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلي يا رب«)1(. فكان �لتكبري عند نهاية ذكر �لنعم 
ي�شاركه  ل  �لتي  �خل�شي�شة  من  �ل�شورة  هذه  يف  يكون  �أن  ويحتمل  �أن�شب، 
فيها غريه، وهو رفع ذكره )�شلى �هلل عليه و�شلم(، حيث يقول: {َوَرَفْعَنا َلَك 
ِذْكَرَك} ]�ل�شرح/4[. قال جماهد: ل �أذكر �إلنَّ ذكرت، معنى �أ�شهد �أن ل �إله �إلنَّ �هلل 

�أ�شهد �أن حممًد� ر�شول �هلل)2(.
َحى} و�أول �شورة  فالأظهر �أن مو�شع �لتكبري هو نهاية �شورة {والضُّ  
{َأَلْ َنْشَرْح}. يوؤيد ذلك ما رو�ه �بن �أبي حات باإ�شناد جيد عن �بن عبا�س ر�شي 
�هلل عليه  نبيه )�شلى  تعاىل على  �هلل  نعم  تعدد  بعد  �لتكبري كان  �أن  �هلل عنهما 
من  �هلل  �أعطاه  مبا  فرًحا  و�شلم(  عليه  �هلل  )�شلى  �لنبي  كرب  ولذلك  و�شلم(، 
�أبي �شعيد �خلدري و�أن�س بن مالك ر�شي �هلل عنهما  �لنعم. وكذلك حديث 
توؤكد على �أن �هلل تعاىل قد �أعطى ر�شول �هلل )�شلى �هلل عليه و�شلم( من �ملقام 
و�ملنزلة �لعالية ورفع ذكره بني �أهل �ل�شماو�ت و�لأر�س ول يُذكر ��شم �ملوىل 

)عزوجل( �إلنَّ ويُذكر معه ��شم �لنبي �لكرمي )�شلى �هلل عليه و�شلم(.
ولكن ي�شكل على ذلك قول �لإمام �ل�شاطبي: وقال به �لبزي من �آخر   
قول  هناك  باأن  منه  ت�شريح  فهذ�  و�شال)3(،  �لليل  �آخر  من  له  �ل�شحىوبع�س 

�شائغ بجو�ز بدء �لتكبري من �آخر �شورة �لليل، �أي �أول �شورة �ل�شحى.
قال �بن �جلزري: »وملا ر�أى بع�س �ل�شر�ح قوله هذ� م�شكاًل قال: مر�ده   
َحى}  بالآخر يف �ملو�شعني �أول �ل�شورتني، �أي: �أول {َأَلْ َنْشَرْح} و�أول {والضُّ
َحى}  وهذ� فيه نظر؛ لأنه يكون بذلك مهماًل رو�ية من رو�ه من �آخر {والضُّ
وهو �لذي يف �لتي�شري، و�لظاهر �أنه �شوى بني �لأول و�لآخر يف ذلك، و�رتكب 
حجر  وابن  العراقي  احلافظني  بتحرير  الزوائد,  جممع  يف  الهيثمي  قال   .)12289( رقم   ,)455/11( للطرباين,  الكبري,  املعجم   -1

)253/8(: »فيه عطاء بن ال�سائب, وقد اختلط«. 
غيث النفع, لل�سفاق�سي, )�س630(, والن�سر, لبن اجلزري, )408/2(.   -2

اللآلئ الفريدة يف �سرح الق�سيدة, للإمام اأبي عبد اهلل حممد بن احل�سن بن حممد الفا�سي, )490/3(.   -3
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يف ذلك �ملجاز و�أخذ بالالزم يف �جلو�ز، و�إل فالقول باأنه من �آخر �لليل حقيقة 
مل يقل به �أحد. قال �ل�شر�ح: قول �ل�شاطبي »وبع�س له« �أي: للبزي، و�شل 
�لتكبري من �آخر �شورة {َواللَّْيِل} يعني: من �أول �ل�شحى. قال �أبو �شامة: هذ� 
�لوجه من زياد�ت هذه �لق�شيدة، وهو قول �شاحب »�لرو�شة«، قال: وروى 

َحى} �نتهى. و�أما �لهذيل  �لبزي �لتكبري من �أول �شورة {والضُّ
فاإنه قال: �بن �ل�شباح و�بن بقرة يكرب�ن من خامتة {َواللَّْيِل}.

قلت: �بن �ل�شباح هذ� هو حممد بن عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن �ل�شباح   
و�بن بقرة هو �أحمد بن حممد بن عبد �لرحمن بن هارون �ملكيان م�شهور�ن 
من �أ�شحاب قنبل، وهما ممن روى �لتكبري من �أول �ل�شحى كما ن�س عليه �بن 
�لليل هو  باآخر  �ملر�د  �أن  �لذي ذكروه من  �لعز، وغريهما، وهذ�  �شو�ر و�أبو 
�أول �ل�شحى متعني �إذ �لتكبري �إمنا هو نا�شئ عن �لن�شو�س �ملتقدمة و�لن�شو�س 
�ملتقدمة د�ئرة بني ذكر �ل�شحــى و�أول {َأَلْ َنْشـــــــَرْح} مل يذكر يف �شيء منها 
{َواللَّْيِل}. فُعلم �أن �ملق�شود بذكر �آخر �لليل هو �أول �ل�شحى كما حمله �شر�ح 

كالم �ل�شاطبي. وهو �ل�شو�ب بال �شك، و�هلل �أعلم«)1(.
اأما انتهاء التكبري:

�لتكبري  �نتهاء  �أن  �إىل  وغريهم  �مل�شارقة  وبع�س  �ملغاربة  جمهور  فمذهب   -
�آخر �شورة �لنا�س.

�لنا�س، ول يكرب يف  �أول �شورة  �نتهاءه  �أن  �إىل  وذهب جمهور �مل�شارقة   -
�آخر �لنا�س)2(.

و�لوجهان مبنيان على م�شاألة �لتكبري هل هو لأول �ل�شور �أم لآخرها؟   
�أكان �بتد�ء  �آخر �لنا�س، �شو�ء  �أنه لأول �ل�شورة مل يكرب يف  فمن ذهب �إىل 
َحى} من جميع ما ُذكر  �لتكبري عنده من �أول {َأَلْ َنْشَرْح} �أو من �أول {َوالضُّ
�أعني �لذين ن�شو� على �لتكبري من �أول �إحدى �ل�شورتني �ملذكورتني ، ومن 

الن�سر يف القراءات الع�سر, لبن اجلزري, )419/2(.   -1
الن�سر, لبن اجلزري, )420/2(.   -2
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�لنا�س من جميع من ذكرنا  �آخر  َحى} كربنَّ يف  �آخر {َوالضُّ جعل �لبتد�ء من 
�لنز�ع يف  �ل�شحى. هذ� هو ف�شل  �آخر  �لتكبري من  �لذين ن�شو� على  �أعني 

هذه �مل�شاألة)1(.
قال �بن �جلزري: »ومن وجد يف كالمه خالف ذلك، فاإمنا هو بناء على   
غري �أ�شل �أو مر�ده غري ظاهره، ولذلك �ختلف يف ترجيح كل من �لوجهني، 
َحى} بخالف ما يذهب  فقال �حلافظ �أبو عمرو)2(:   و�لتكبري من �آخر {َوالضُّ
�إليه قوم من �أهل �لأد�ء من �أنه من �أولها«)3(. " وكذلك �نقطاع �لتكبري �أي�شاً يف 
�آخر �شورة �لنا�س  بخالف ما ياأخذ به بع�س �أهل �لأد�ء من �نقطاعه يف �أولها 

بعد �نق�شاء �شورة �لفلق")4(.
ي ، و�بن فليح ، و�بن جماهد  عن  وقال �حلافظ �أبو �لعالء:" كربنَّ �لبزِّ  
قنبل من فاحتة و�ل�شحى وفو�حت ما بعدها من �ل�شور �إىل �شورة �لنا�س ، وكربنَّ 

�لعمري و�لزينبي و�ل�شو�شي من فاحتة �أمل ن�شرح �إىل خامتة �لنا�س")5(.
قال �بن �لباذ�س:" ذكر �لأهو�زي �أن �لنقا�س كان ياأخذ بالتكبري من �أول   
و�ل�شحى ، وقال �أبو �لف�شل �خلز�عي: قر�أت من طريق �للهبي و�أبي ربيعة من 
�ز بالتكبري من خامتة {والليل}. قال �أبو جعفر: وليوؤخذ بهذ�")6(.  طريق �لرزنَّ

قلت: ويف رو�ية بكار عن �بن جماهد �إثبات �لتكبري بني �لنا�س و�لفاحتة.   
قال �أبو �لقا�شم: مل ياأت به عن �بن جماهد غريه ، وقال �بن �شريح : ل يكرب عند 

ار �شيٌء �نفرد به)7(. �نق�شاء)�لنا�س( �لبتنَّة، وما رو�ه بكنَّ
عن  يخرجان  ل  ظاهر�ن  �شحيحان  و�ملذهبان   " �جلزري:  �بن  قال   
�لن�شو�س �ملتقدمة ، و�أما قول �أبي �شامة �إننَّ فيه مذهباً ثالثاً وهو �أن �لتكبري ذكر 
م�شروع بني كل �شورتني. فال �أعلم �أحًد� ذهب �إليه �شريًحا. و�إن كان �أخذه 

املرجع ال�سابق, )420/2(.   -1
جامع البيان, للداين, )1753/4(.   -2

الن�سر, لبن اجلزري, )420/2(.   -3
املرجع ال�سابق.   -4

الن�سر , لبن اجلزري) 421/2(.   -5
الإقناع يف القراءات ال�سبع  لبن الباذ�س )817/2ـ818(.   -6
الإقناع يف القراءات ال�سبع  لبن الباذ�س )816/2ـ817(.   -7
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من لزم قول من قطعه عن �ل�شورتني �أو و�شله بهما، فاإن ذلك يتخرج على 
كل من �ملذهبني، كما لو كان �أحد ذهب �إىل ما ذكره �أبو �شامة لكان �لتكبري 
��شتوؤنفت �شورة  �أو  �آخر �شورة،  �لقر�ءة على  �إذ� ُقطعت  على مذهبه �شاقًطا 

وقًتا ما، ول قائل بذلك، بل ل يجوز يف رو�ية من يكرب«)1(.
�آخر �لقر�آن �شنة ماأثورة  �أهل مكة يف  " و�لتكبري عند  قال �لأهو�زي:   
ي�شتعملونه يف قر�ءتهم يف �لدرو�س و�ل�شالة �نتهى.  وكان بع�شهم ياأخذ به 
يف جميع �شور �لقر�آن ، وذكر �حلافظ �أبو �لعالء �لهمد�ين و�لهذيل عن �أبي 
�لف�شل �خلز�عي قال �لهذيل : وعند �لدينوري كذلك يكرب يف �أول كل �شورة 

ل يخت�س بال�شحى وغريها جلميع �لقر�ء")2(.
وخال�سة القول: �إن �لقر�ء �ختلفو� يف مو�شع بد�ية �لتكبري ونهايته.

َحى}. - فقال بع�شهم: �إنه من بد�ية �شورة {والضُّ  : اأوله  •	فاأما 
- وقال �آخرون: �إنه من بد�ية �شورة �ل�شرح.   

- فقال بع�شهم: يف �أول �شورة �لنا�س. نهايته:  •	واأما 
كل  �نتهائها، وهو يف  بعد  فيكرب  نهايتها  �آخرون: يف  وقال   -  
ترجحت  و�إن  و�شلم(،  عليه  �هلل  )�شلى  �لنبي  عن  �شنة  ذلك 

بع�س �لوجوه على �لوجوه �لأخرى.
 

خامتة البحث
تناول هذ� �لبحث »م�شروعية �لتكبري يف ختم �مل�شحف«، وقد بذلُت   
�إىل  للو�شول  �لبحث  و�لآثار يف حمل  �لأحاديث  تتبع  ق�شارى جهدي يف 
�حلكم �ل�شرعي مل�شاألة �لتكبري عند ختم �مل�شحف، وقد تو�شلُت �إىل عدد من 

�لنتائج �لبحثية �أثناء عملي، �أريد �أن �أ�شجلها يف �لنقاط �لتالية:

الن�سر, لبن اجلزري, )421/2(. وكذلك انظر: �سرح طيبة الن�سر لبن الناظم(1129/2(.   -1
الن�سر, لبن اجلزري, )410/2(.   -2
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�لتكبري عند ختم �مل�شحف �شنة متو�ترة �أجمع �لقر�ء على قبولها وجتويز   -1
�لعمل بها.

عن  �لآثار  من  �لعديد  �مل�شحف  ختم  عند  �لتكبري  م�شروعية  على  دل   -2
�لنبي )�شلى �هلل عليه و�شلم( و�ل�شحابة ر�شو�ن �هلل عليهم و�لتابعني.

�ختلف �لقر�ء يف �شيغة �لتكبري، و�لأ�شهر منها �شيغة �هلل �أكرب، وقد ورد   -3
فيه �شيغتان �لأوىل: »ل �إله �إلنَّ �هلل، و�هلل �أكرب«، و�لثانية: »ل �إله �إلنَّ �هلل 

و�هلل �أكرب و�حلمد هلل«.
نقل عن �لقر�ء يف مو�شع بد�ية �لتكبري و�نتهائه عدة �أقو�ل �أنه يبد�أ من   -4
�أول �ل�شحى، و�لثاين �أنه يبد�أ من �أول �شورة �ل�شرح، �أما �نتهاوؤه فروي 

�نتهاوؤه عند �أول �شورة �لنا�س، وروي �نتهاوؤه عند �آخرها.
للو�شل و�لوقف يف حالة �لتكبري �شبعة �أوجه ف�شلها علماء �لقر�ءة.  -5

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني .

فهر�ص امل�سادر واملراجع
�إبر�ز �ملعاين من حرز �لأماين يف �لقر�ء�ت �ل�شبع، لالإمام عبد �لرحمن   -1
�ل�شافعي،  �لدم�شقي  �شامة«  بـ»�أبي  �ملعروف  �إبر�هيم  بن  �إ�شماعيل  بن 

حتقيق: �إبر�هيم عطوة عو�س، مطبعة م�شطفى �لبابي �حللبي، �لقاهرة.
�لإتقان يف علوم �لقر�آن ، للحافظ �أبي �لف�شل جالل �لدين عبد�لرحمن   -2
باملدينة  فهد  �مللك  مبجمع  �لقر�آنية  �لدر��شات  مركز  حتقيق  �ل�شيوطي 

�ملنورة ، �لطبعة �لثالثة عام 1432هـ.
�لإح�شان برتتيب �شحيح �بن حبان، ترتيب: �لأمري عالء �لدين علي بن   -3
�لر�شالة، بريوت،  موؤ�ش�شة  �لأرناوؤوط،  �شعيب  �لفار�شي، حتقيق:  بُْلَبان 

�لطبعة �لثانية، 1414هـ، 1993م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {160}

�أحكام �لقر�آن، للقا�شي حممد بن عبد �هلل �أبو بكر �بن �لعربي �ملالكي،   -4
حتقيق: علي حممد �لبجاوي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت، �لطبعة 

�لأوىل.
حجر  بن  علي  بن  �أحمد  �لف�شل  �أبي  للحافظ  �ل�شحابة   متييز  يف  �لإ�شابة   -5
�لع�شقالين، حتقيق �لدكتور/ عبد�هلل بن عبد�ملح�شن �لرتكي ،�لطبعة �لأوىل.

�لإقناع يف �لقر�ء�ت �ل�شبع، لالإمام �أبي جعفر �أحمد بن علي بن �أحمد   -6
د�ر  قطام�س،  �ملجيد  �لأن�شاري، حتقيق: د/عبد  �لباِذ�س  بن  بن خلف 

�لفكر، بريوت، �لطبعة �لأوىل.
�أني�س �لفقهاء، لقا�شم بن عبد �هلل بن �أمري �لقونوي، حتقيق: �أحمد بن عبد   -7

�لر�زق �لكبي�شي، د�ر �لوفاء، جدة، �لطبعة �لأوىل، 1406هـ، 1986م.
�ل�شاطبية  طريقي  من  �ملتو�ترة  �لع�شر  �لقر�ء�ت  يف  �لز�هرة  �لبدور   -8
و�لدرة، لل�شيخ عبد �لفتاح بن عبد �لغني �لقا�شي، د�ر �لكتاب �لعربي، 

بريوت، �لطبعة �لأوىل.
�أبي  بن  للحافظ عبد�لرحمن  و�لنحاة  �للغويني  �لوعاة يف طبقات  بغية   -9

بكر �ل�شيوطي ، حتقيق �أبو �لف�شل �إبر�هيم ، �لطبعة �لأوىل .
�جلوهري،  حماد  بن  �إ�شماعيل  ن�شر  لأبي  �لعربية،  و�شحاح  �للغة  تاج   -10
�لطبعة  للماليني، بريوت،  �لعلم  د�ر  �لغفور عطار،  �أحمد عبد  حتقيق: 

�لثالثة، 1404هـ.
تقريب �لن�شر يف �لقر�ء�ت �لع�شر، لبن �جلزري، حتقيق: عبد �هلل �خلليلي،   -11

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1423هـ، 2002م.
�لقر�ء  بني  و�أحكامه  مفهومه  �ل�شريف:  �مل�شحف  ختم  عند  �لتكبري   -12
و�لدر��شات  �ل�شريعة  جملة  من�شور،  خالد  د/حممد  و�لفقهاء، 
�لإ�شالمية، جمل�س �لن�شر �لعلمي، جامعة �لكويت، �ملجلد )18(، �لعدد 

)55(، 2003م.
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�لتي�شري يف مذ�هب �لقر�ء �ل�شبعة، لالإمام �أبي عمرو عثمان بن �شعيد بن   -13
عثمان �لد�ين، حتقيق �أوتو تريزيل، د�ر �لكتاب �لعربي، بريوت، �لطبعة 

�لثانية.
جامع �لبيان يف �لقر�ء�ت �ل�شبع، لالإمام �أبي عمرو عثمان بن �شعيد بن   -14
1428هـ،  �لأوىل،  �لطبعة  �لإمار�ت،  �ل�شارقة،  جامعة  �لد�ين،  عثمان 

2007م.
و�ملعلول  �ل�شحيح  �هلل ومعرفة  ر�شول  �ل�شنن عن  من  �ملخت�شر  �جلامع   -15
وما عليه �لعمل، لالإمام �أبي عي�شى حممد بن عي�شى بن �َشْوَرة �لرتمذي، 
مطبعة  عطوة،  و�إبر�هيم  �لباقي  عبد  فوؤ�د  وحممد  �شاكر  �أحمد  حتقيق: 

م�شطفى �لبابي �حللبي، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 1395هـ، 1975م.
�لزيادة و�لإح�شان يف علوم �لقر�آن، لالإمام حممد بن �أحمد بن عقيلة   -16
مركز  و�آخرين،  حقي  �إبر�هيم  �شيخ  بن  �شفاء  حممد  حتقيق:  �ملكي، 
�لأوىل،  �لطبعة  �ل�شارقة،  �ل�شارقة،  جامعة  و�لدر��شات،  �لبحوث 

1427هـ، 2006م.
�لن�شائي،  �شعيب  بن  �أحمد  �لرحمن  عبد  �أبي  لالإمام  �لكربى،  �ل�شنن   -17
�لعلمية،  �لكتب  �لبند�ري و�شيد ك�شروي، د�ر  �لغفار  حتقيق: د/عبد 

بريوت، �لطبعة �لأوىل.
�ل�شنن، للحافظ �أبي عبد �هلل حممد بن يزيد بن ماجه �لقزويني، حتقيق   -18
بريوت،  �لعربي،  �لرت�ث  �إحياء  د�ر  �لباقي،  عبد  فوؤ�د  حممد  وترقيم: 

1395هـ، 1975م.
�شري �أعالم �لنبالء لالإمام �شم�س �لدين حممد بن �أحمد بن عثمان �لذهبي،   -19
موؤ�ش�شة �لر�شالة ، بريوت ، �لطبعة �لتا�شعة عام1413هـ باإ�شر�ف �شعيب 

�لأرنوؤوط.
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�شجرة �لنور �لزكية يف طبقات �ملالكية ، ملحمد بن حممد بن عمر بن   -20
�لأوىل  �لطبعة   ، لبنان  بريوت   ، �لعلمية  �لكتب  د�ر   ، خملوف  �شامل 

1424هـ
تعليق:  �ل�شافعي،  �لبيهقي  �حل�شني  بن  �أحمد  للحافظ  �لإميان،  �شعب   -21
حممد زغلول، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1410هـ، 

1990م.
غاية �لخت�شار ، للحافظ �أبي �لعالء �لهمذ�ين ، ر�شالة ماج�شتري  حتقيق   -22
د/ حممد �أحمد �ل�شيخ �أحمد �ل�شنقيطيى ، �جلامعة �لإ�شالمية باملدينة 

�ملنورة .
غيث �لنفع يف �لقر�ء�ت �ل�شبع، لعلي بن حممد بن �شامل، �أبو �حل�شن   -23
�لنوري �ل�شفاق�شي �ملقرئ �ملالكي، حتقيق: �أحمد حممود عبد �ل�شميع 
1425هـ،  �لأوىل،  �لطبعة  بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �ل�شافعي، 

2004م.
�لفروع، للعالمة حممد بن مفلح بن حممد �ملقد�شي �حلنبلي، حتقيق: �أبي   -24
�لأوىل،  �لطبعة  �لعلمية، بريوت،  �لكتب  د�ر  �لقا�شي،  �لزهر�ء حازم 

1418هـ.
�لطبعة  دم�شق،  �لفكر،  د�ر  حبيب،  �أبو  ل�شعدي  �لفقهي،  �لقامو�س   -25

�لثانية.
ومكتبة  مطبعة  �شركة  �ل�شري�زي،  للفريوز�آبادي  �ملحيط،  �لقامو�س   -26

م�شطفى �لبابي �حللبي، �لقاهرة، �لطبعة �لثانية، 1371هـ، 1952م.
بن  �ملوؤمن  عبد  بن  �هلل  عبد  حممد  لأبي  �لع�شر،  �لقر�ء�ت  يف  �لكنز   -27
تاج  �ملقرئ  �لو��شطي  �لتاجر  �ملبارك  �بن  على  بن  �هلل  عبد  بن  �لوجيه 
�لدين، حتقيق: خالد �مل�شهد�ين، مكتبة �لثقافة �لدينية، �لقاهرة، �لطبعة 

�لأوىل، 1425هـ، 2004م.
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�لالآلئ �لفريدة يف �شرح �لق�شيدة، لالإمام �أبي عبد �هلل حممد بن �حل�شن   -28
�لريا�س،  �لر�شد،  �لر�زق علي، مكتبة  �لفا�شي، حتقيق: عبد  بن حممد 

�لطبعة �لأوىل.
منظور  بن  مكرم  بن  حممد  �لف�شل  �أبي  �لدين  جلمال  �لعرب،  ل�شان   -29
�لطبعة  �لأوىل،  �لطبعة  بريوت،  �شادر،  د�ر  �لإفريقي،  �لأن�شاري 

�لأوىل، 1410هـ، 1990م.
ل�شان �مليز�ن، للحافظ �أبي �لف�شل �شهاب �لدين �أحمد بن علي بن حجر   -30
ن،  كنَّ �لع�شقالين �ل�شافعي، حتقيق: د�ئرة �ملعارف �لنظامية، حيدر �آباد �لدنَّ

�لهند، �لطبعة �لثالثة، 1406هـ، 1986م.
�لعربي،  �لكتاب  د�ر  �لهيثمي،  �لدين  نور  للحافظ  �لزو�ئد،  جممع    -31

بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1407هـ، 1987م.
عبد  بن  �أحمد  �لعبا�س  �أبي  �لإ�شالم  ل�شيخ  �لكربى،  �لفتاوى  جمموع    -32
�حلليم بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي، جمع وترتيب: عبد �لرحمن بن حممد 

بن قا�شم، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، 1403هـ، 1983م.
�مل�شتدرك على �ل�شحيحني، لالإمام �حلافظ حممد بن عبد �هلل �أبي عبد    -33
�لقادر عطا، د�ر �لكتب  �لني�شابوري، حتقيق: م�شطفى عبد  �هلل �حلاكم 

�لعلمية، بريوت، �لطبعة �لأوىل، 1411هـ، 1990م.
�مل�شند، للحافظ �أبي يعلى �أحمد بن علي �ملو�شلي، حتقيق: �إر�شاد �حلق    -34
�لطبعة  بريوت،  �لقر�آن،  علوم  وموؤ�ش�شة  ة،  ُجدنَّ �لقبلة،  د�ر  �لأثري، 

�لأوىل، 1408هـ.
م�شارق �لأنو�ر على �شحاح �لآثار، للقا�شي �أبي �لف�شل عيا�س، �ملكتبة    -35

�لعتيقة ود�ر �لرت�ث، .
�لرت�ث يف  �إخر�ج مكتب حتقيق   ، لعمر ر�شا كحالة   ، �ملوؤلفني  معجم    -36

موؤ�ش�شة �لر�شالة �لطبعة �لأوىل عام 1414هـ ..
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�ملعجم �لكبري، للحافظ �أبي �لقا�شم �شليمان بن �أحمد بن �أيوب �لطرب�ين،    -37
حتقيق: حمدي عبد �ملجيد �ل�شلفي، وز�رة �لأوقاف و�ل�شئون �لدينية، 
�جلمهورية �لعر�قية، مطابع �لزهر�ء، �ملو�شل، �لطبعة �لثانية، 1408هـ، 

1988م.
�لدين  �شم�س  لالإمام  و�لأع�شار،  �لطبقات  على  �لكبار  �لقر�ء  معرفة    -38
�ل�شافعي، حتقيق وتعليق:  �أحمد بن عثمان بن قامياز �لذهبي  حممد بن 
عبا�س،  مهدي  و�شالح  �لأرناءوط،  و�شعيب  معروف،  عو�د  ب�شار 

موؤ�ش�شة �لر�شالة، بريوت، �لطبعة �لثانية، 1408هـ، 1988م.
�لن�شر يف �لقر�ء�ت �لع�شر، للحافظ �أبي �خلري حممد بن ممد بن حممد    -39
بن �جلزري �لدم�شقي، حتقيق: علي حممد �ل�شباع، د�ر �لكتاب �لعربي، 

بريوت، .
نهاية �لقول �ملفيد يف علم �لتجويد، لل�شيخ حممد مكي ن�شر �جلري�شي،    -40
ر�جعها وقدم لها وعلق عليها: د/طه عبد �لرءوف �شعد، مكتبة �ل�شفا، 

�لقاهرة، 1420هـ، 1999م.
�لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، ملجد �لدين �أبي �ل�شعاد�ت، �بن �لأثري    -41
�جلزري، حتقيق: طاهر �أحمد �لز�وي، وحممود حممد �لطناحي، �ملكتبة 

�لعلمية، بريوت، 1399هـ، 1979م.
هدية �لعارفني �أ�شماء �ملوؤلفني و�آثار �مل�شنفني . �إ�شماعيل بن حممد �أمني    -42

بن مري �شليم �لبغد�دي ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي ، بريوت ، لبنان .
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عقـــود الكفـــاالت املصرفيـــة املعاصـــرة
)دراسة فقهية مقارنةخلطاب الضمان املصريف وعقد االعتماد املستندي يف املصارف اإلسالمية(

د. كم�ل الأمني حممد ف�صل اهلل)1(

امل�ستخل�ص
�ملعا�شرة  �مل�شرفية  �لكفالت  عقود  بعنو�ن:  �لدر��شة  هذه  جاءت   
�مل�شتندي(.  �لعتماد  �مل�شريف وعقد  �ل�شمان  مقارنة خلطاب  فقهية  )در��شة 
وهدفت �لدر��شة ملعرفة ماهية عقود �لكفالة �مل�شرفية وتطبيقاتها �ملعا�شرةيف 
�مل�شارف بغر�س تاأ�شيل هذه �لعقود و�لو�شول للخدمة �مل�شرفية �لتي ي�شتفاد 
منها يف تن�شيط �لتمويل و�ل�شتثمار �مل�شريف، وكاأحد �لبد�ئل �ل�شرعية �لبديلة 
للربا �ملحرم، و�أهمها عقد �لعتماد �مل�شتندي وعقد خطاب �ل�شمان �مل�شريف. 
وتبدو �أهمية �لدر��شة يف �أن هذه �لعقود �مل�شرفيةمتثل �ملخرج �ل�شرعي لتوفري 
�ل�شيولة �لنقدية لالأفر�د بدياًل عما تقدمه �لبنوك �لربوية من �لإقر��س �لربوي 
�ملحرم بنظام �لفائدة. وتتمثل م�شكلة �لدر��شة يف تعدد خطابات �ل�شمان تبعاً 
�شمان  وخطابات  موؤقتة  �شمان  خطابات  من  فيها  �مل�شتعملة  �لأغر��س  لتعدد 
نهائية. و�فرت�شت �لدر��شة عدة فر�شيات من بينها: �أن حركة �لتاأ�شيل �ل�شرعي 
�ل�شمان  �أن عقدخطاب  بينها  �مل�شرفية، ومن  �حلياة  �أ�شلمة  �إطار  تتو��شل يف 
�لتمويلية  �ل�شيغة  �مل�شريف و�للذ�ن ميثال  �مل�شتندي  �مل�شريف وعقد �لعتماد 
حلل كثري من و�شائل �لتمويل �مل�شرفية يف جمالت �لتجارة �ملحلية و�لعاملية.

وتو�شلت �لدر��شة �إىل �أن �بتكار و��شتحد�ث �أدو�ت و�أ�شاليب جديدة جلذب 
�لود�ئع �ل�شتثمارية ميكنها �أن تخدم هدف �لتوظيف متو�شط وطويل �لأجل، 
وتلبي بع�س طلبات �ملودعني يف �إطار �ل�شو�بط �ل�شرعية �ملحددة لن�شاط هذه 

�مل�شارف.
ا�ستاذ م�ساعد - جامعة اجلزيرة - ود مدين - ال�سودان.  -1
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مقدمــــــة
�لعام،  مبعناه  �لعتماد  معنى  عن  �لإ�شالمي  �لفقه  كتب  تتحدث  مل   
مودع  مال  �شكل  على  يكون  �لإ�شالمي  �لقت�شاد  يف  �مل�شريف  و�لعتماد 
مبالغ  منه يف حدود  ي�شحب  �أن  �ملقرت�س  �ملودع  ي�شتطيع  وبه  �مل�شرف،  يف 
معينة متفق عليها، ويجوز يف بع�س �لأحيان �أن يكون �ملبلغ �ملعتمد م�شموناً، 
عامة  ب�شفة  �ملالية  �ملعامالت  جمال  �لإ�شالميفي  �لفقه  يف  �لعامة  فالقاعدة 
�لعقود  من  ي�شتحدثو�  �أن  �لنا�س  فعلى  وم�شاحلهم،  معاي�شهم  عليها  تتوقف 
م�شاحلهم دون  و�شئون  �إليه حاجاتهم  تدعو  ما  و�أ�شولها  �ل�شريعة  يف حدود 
�أن يلحقهم حرج لهذ�  �ل�شتحد�ث لأن �لعقود ما �شرعت �إلنَّ لتكون و�شيلة 
�أباح  �لإ�شالمي  �مل�شرع  فاإن  ولذ�  �مل�شالح،  لنيل  وطريق  �حلاجات  لتي�شري 
للنا�س ورخ�س لهم يف �لعقود فا�شرتط �لفقه �لإ�شالمي �لأمر بالوفاء بالعهود 
و�ل�شروط و�ملو�ثيق وباأد�ء �لأمانة، فالأ�شل يف �لأ�شياء �لإباحة مامل يرد ن�س 
�إ�شالمية  متويل  �شيغ  ل�شتحد�ث  و�شرورية  ما�شة  �أ�شبحت  بتحرمي.فاحلاجة 
�ملعا�شرة   �مل�شرفية  �لكافالت  عقود  ل�شور  �لدر��شة  فكانت  �لربا.  عن  بديلة 
�لإ�شالم يف  �لرخاء علي �شوء  بتحقيق  �شرعية كفيلة  للنا�س كبد�ئل  لتقدميها 
حماولة لتاأ�شيل هذه �لعقود وفقاً لأحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية و�لقانون، وهي 

خطاب �ل�شمان �مل�شريف وعقد �لعتماد �مل�شتندي.
اأهمية الدرا�سة:

تبدو �أهمية هذه �لدر��شة يف �لآتي:
ظلنَّ �مل�شلمون يتطلعون �إىل �لبديل �لإ�شالمي للخدمات �لربوية. فكانت   .1
عقود �لكفالت �مل�شرفية لتمثل �ملخرج �ل�شرعي لتوفري �ل�شيولة �لنقدية 
للعمالء من �لأفر�د و�ل�شركات و�حلرفني بدياًل عما تقدمه �لبنوك �لربوية 

من �لإقر��س �لربوي �ملحرم بنظام �لفائدة �ملعروف.
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تاأتي �أهمية �ملو�شوع من ناحيتني:  .2
الناحية الأوىل: نظرية: وهي تتمثل يف در��شة عقد �لكفالة �مل�شريف  	•
�لتي  �مل�شرفية  �خلدمة  ودر��شة  وقانونية.  �شرعية  فقهية  در��شة 
�لعتماد  عقود  وهي  �ملعا�شرة،  �مل�شرفية  �لكفالة  عقود  تقدمها 
�مل�شتندي وخطاب �ل�شمان �مل�شريف ومقارنتها بال�شريعة �لإ�شالمية 

و�لقانون.
�مل�شرفية  �خلدمة  در��شة  يف  تتمثل  وهي  تطبيقية  الثانية:  الناحية  	•
هما:  �أمرين  �إىل  �لو�شول  �أجل  من  �لعقود  هذه  تقدمها  �لتي 
مدى مو�فقتها للعقود �ل�شرعية و�لقانونية. ومدى �إمكانية ناحها 

و�نت�شارها و�ل�شتفادة منها ك�شيغة متويل م�شرفية بديلة للربا.
اأهداف الدرا�سة:

�حلاجة �أ�شبحت مهمة لتقييم ملر�جعة �لعقود �مل�شرفية ملعرفة �لإجر�ء�ت   .1
�مل�شرفية يف �لبنوك يف حماولة لتاأ�شيلها وفقاً لأحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية 

و�لقانون.
عمل در��شة كاملة لعقود �لكفالت �مل�شرفية �ملعا�شرة ومن �أهمها خطاب   .2
تكييفهما  بغر�س  وذلك  �مل�شتندي،  �لعتماد  وعقد  �مل�شريف  �ل�شمان 
�لفقهي لتحديد موقعهما من �لفقه �لإ�شالمي و�لقانون لتحديد �لق�شور 
�ل�شالمة  �أ�ش�س  مر�جعة  بغر�س  و�لإيجابيات  و�لتجاوز�ت  فيها  �لو�رد 

�لفقهية و�لقانونية لهذه �لعقود �مل�شرفية. 
�ل�شريعةو�لقانون،  لأحكام  وفقاً  �ل�شيغ  لهذه  فقهية  مر��شد  و�شع   .3
و�ل�شتفادة من �لنماذج �ملتطورة  ل�شيغ �ل�شتثمار، و�إلز�م �لبنوك يف 
عملياتها، وذلك لتفادي حدوث �ملخالفات �ل�شرعية يف تنفيذ �لعمليات 

�مل�شرفية.
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�إدخال خدمات م�شرفية تت�شمن �لتكافل �لجتماعي �ملنظم و�ل�شمانات   .4
�لتي تهتم باجلانب �لروحي و�ملعنوي وفقاً لأحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية. 
لتمثل �ملخرج �ل�شرعي لتوفري �ل�شيولة �لنقدية عما تقدمه �لبنوك �لربوية 

من �لإقر��س �لربوي �ملحرم. 
�سبب اختيار الدرا�سة: 

تُعدُّ �شيغ خطابات �ل�شمان و�لعتماد�ت �مل�شرفية  �شيغة بديلة م�شتحدثة   .1
م�شرفية معا�شرة و�جهت يف �لتطبيق �ملعا�شر كثري من �مل�شاكل، و�لتي 
و�لثغر�تالتي  �لإفر�ز�ت  لتفادى  ملعاجلتها  �لعملي  �لو�قع  يف  حتتاج 

�شاحبت �لتطبيق.
�إيجاد �إ�شافة علمية جديدة للمكتبة �لفقهية و�لقانونية ولو بالقدر �لي�شري   .2
يف جمال �أحكام �لقو�نني �مل�شرفية يف معامالت �لبنوك مقارنة بال�شريعة 
�لإ�شالمية و�إخر�ج هذه �لعقود ب�شكل متكامل يعالج �ملو�شوع من كل 
جو�نبه �ملختلفة، لي�شهم يف �جلهود �لعملية �ملتعلقة باإحياء فقه �ملعامالت، 

و�إعماله يف �لو�قع �ملعا�شر.
م�سكلة الدرا�سة:

تتمثل م�شكلة �لبحث يف �أن �لدر��شة يف قو�نني �مل�شارف و�خلدمات   
�مل�شرفية �لتي تقدمها �أمر �شاق و�شعب، ل�شيما من �لناحية �لعملية �لتطبيقية، 
و�أن  بينها،  فيما  متناق�شة  متنا�شقة وغري  �لقانونية  �لقو�عد  تكون  �أن  فاملفرو�س 
للم�شارف  بالن�شبة  �لو�شعية  فاإن  �شعبة،  م�شاألة  �لتنا�شق  هذ�  �إىل  �لو�شول 
�لإ�شالمية وقو�نينها و�خلدمات �لتي تقدمها �أ�شد �شعوبة لكونها �أنها مل تتخل�س 
من �لو�شعية �لتي تعمل بها �لبنوك �لتجارية باعتبارها �شركات م�شاهمة عامة.
�لأغر��س  لتعدد  تبعاً  �ل�شمان  خطابات  تتعدد  يف  �لدر��شة  م�شكلة  وتتمثل 
�مل�شتعملة فيها من خطابات �شمان موؤقتة وخطابات �شمان نهائية،وهنالك بع�س 

�لأ�شئلة لهذه �لدر��شة يف تطبيق هذ� �لعقد يف �مل�شارف �ل�شود�نية من بينها:
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بدون  �لإ�شالمية  �مل�شارف  يف  �شليم  تطبيق  �لعقود  هذه  تطبيق  هل   .1
�نحر�فات؟

هل تفهم �لعاملني و�ملتعاملني هذه �ل�شيغ �لإ�شالمية �مل�شتحدثة ك�شيغة   .2
متويل م�شرفية بديلة للربا؟

فرو�ص الدرا�سة:
وخطاب  �مل�شتندي  �لعتماد  عقد  �أهمها  �ملعا�شرة  �مل�شرفية  �لكفالت   .1
و�أحكام  وقو�نني  تعاليم  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  �مل�شريف.فقدمت  �ل�شمان 
ولها  و��شتثمارها  و�إيد�عها  �كت�شابها  وطرق  �لأمو�ل  ل�شبط  و��شحة 

�أ�شولها، ولها �ملرونة لتطبيقها يف و�قعنا �ملعا�شر.
�مل�شرفية  �حلياة  �آ�شلمة  �إطار  يف  تتو��شل  �ل�شرعي  �لتاأ�شيل  حركة   .2
وت�شمل �أن�شطة وخدمات �مل�شارف �لبديلة للربا �ملحرم.فكانت  �لكفالة 
�مل�شرفّية هي �ملجال �لكبري �لذي تقوم من حيث م�شاهمتها يف �لتنمية 

�لقت�شادية.
�ملدين قد يجد نف�شه �أمام �شعوبات مالية ل ميكن تخّطيها �إلنَّ عن طريق   .3
�لكفالة �مل�شرفّية. فالكفالة �مل�شرفّية توؤدي �إىل تخفيف �لعبء عن كاهل 

�لعميل.
�ملمار�شة �مل�شرفية �مل�شبوطة بقو�عد �ل�شريعة و�لقانون توؤدي �إىل تر�شيخ   .4

�ملبد�أ وتطبيق �ملعامالت �لتجارية �ل�شليمة.
ما  و�أ�شولها  �ل�شريعة  �لعقود يف حدود  ي�شتحدثو� من  �أن  �لنا�س  على   .5
لهذه  حرج  يلحقهم  �أن  دون  م�شاحلهم  و�شئون  حاجاتهم  �إليه  تدعو 
لنيل  وطريق  �حلاجات  لت�شري  �إلنَّ  �شرعت  ما  �لعقود  لأن  �ل�شتحد�ث، 
يف  لهم  ورخ�س  للنا�س  �أباح  �لإ�شالمي  �مل�شرع  فاإن  ولذ�  �مل�شالح، 

�لعقود. 
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منهج وخطة الدرا�سة:
يتلخ�س �ملنهج �لذي �شرت عليه يف �لآتي:

بينت حقيقة عقد �لكفالة �مل�شرفية، بعد �أن مهدت لذلك باحلديث عن   .1
�لفقه  �لإ�شالمي و�لقانون.فبينت موقف  �للغة و�لفقه  �لكفالة يف  معنى 
�لإ�شالمي  و�لقانون من عقد �لكفالة �مل�شريف وذلك با�شتعر��شه ك�شيغة 
خطاب  �ملعا�شرة  �شورها  و�أهم  للربا،  بديلة  م�شرفية  �إ�شالمية  متويل 

�ل�شمان �مل�شريف وعقد �لعتماد �مل�شتندي.
�ل�شتنباطي  �ملنهج  ��شتخد�م كل من  وقد �شرت يف بحثي على طريقة   .2
�لو�شفي  �لأ�شلوب  منهج  جانب  �إىل  بالإ�شافة  هذ�  و�ل�شتقر�ئي. 
�ملعلومات  �شبيل جمع وحتليل  �لظو�هر يف  لبع�س  �لتاريخي  �لتحليلي 
�لكفالت �مل�شرفية و�أهم �شورها عقد خطاب  �ملتعلقة مبو�شوع عقود 
�ل�شمان �مل�شريف، وعقد �لعتماد �مل�شتندي ملعرفة حقيقة هذه �لعقود. 
وو��شحة  �شهلة  بلغة  �ملتو��شعة  �لورقة  هذ�  �أكتب  �أن  على  وحر�شت 
ومفهومة مر�عياً يف ذلك قو�عد �للغة و�لنحو و�شالمة �لرتتيب. وهذ� 
من  �أ�شبت  فاإن  وطاقة،  و�شع  من  �أ�شتطيع  ما  فيه  بذلت  متو��شع  جهد 
�هلل وف�شله، و�إن �أخطاأت فمن �شعفي وقلة علمي، و�هلل �أ�شاله �أن يتقبل 
ذلك �لعمل �ملتو��شع، و�أن يجعله خال�شا لوجهه �لكرمي، و�حلمد هلل رب 

�لعاملني.وقد ق�شمت هذه �لدر��شة لثالثة مباحث على نحو:
مفهوم  عقد �لكفالة. �ملبحث �لأول:    

عقد خطاب �ل�شمان �مل�شريف. �ملبحث �لثاين:    
عقد �لعتماد �مل�شتندي. �ملبحث �لثالث:   
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�ملبحث �لأول
مفهوم عقد الكفالة

�أتناول تعريف �لكفالة لغًةو��شطالحاً، ويف �لقانون و�لقانون �مل�شريف،   
وذلك يف ثالثة مطالب على �لنحو �لتايل:

�ملطلب �لأول
تعريف عقد الكفالة لغة وا�سطالحًا

�أوًل: الكفالة لغة)1(:
هي �ل�شم، و�لكافل: �لعائل، كفله يكفله وكفله �إياه، و�لكافل: �لقائم   
�ل�شامن،  و�لكفيل:  و�لكافل  �ل�شمني،  �لكفيل  من  وهو  له  �ملربى  �ليتم  باأمر 

�أكفلت. 
ثانياً: الكفالة ا�سطالحًا:

ذمة  �شم  �حلنفية)2(:هي  عند  فالكفالة  �لأئمة،  �آر�ء  تعريفات  �ختلفت   
�ملطالبة  يف  �لدين  ذمة  �إىل  �لكفيل  ذمة  �شم  �أي  مطلقاً،  �ملطالبة  يف  ذمة  �إىل 
بنف�س �أو بدين �أو عني ونحوه، و�ملالكية و�ل�شافعية)3( يرون كذلك �أن �للتز�م 
هي  �لكفالة  �لكبري:  و�ل�شرح  �ملغني  �شاحب  قال  �حلنابلة:  وعرفها  باحلق. 
ذمتها  يف  فيثبت  �حلق،  �لتز�م  يف  عنه  �مل�شمون  ذمة  �إىل  �ل�شامن  ذمة  �شم 
�لدين  في�شمن  �لدين،  �أي يف  منهما  �شي  من  مطالبة  �حلق  ول�شاحبه  جمعيا، 
يف ذمتها جميعاً)4(، فهذ� �لتعريف)5(: �إن �شم �لذمة �إىل �لذمة لي�س يف جمرد 
ابن منظور, اأبى الف�سل جمال الدين,  حممد بن مكرم بن منظور, ل�سان العرب,3/ 92,  دار �سادر للطباعة والن�سر, بريوت,   -1

لبنان, 1375هـ- 1956م.
الكا�سانى, علء الدين اأبو بكر م�سعود , بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع, 389/7. تعليق   -2

على حممد معو�س, النا�سر حممدعلى بي�سون, ,دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط1, 1418هـ- 1297م مطبعة الأمام.
الديرير, ال�سرح ال�سغري, حا�سية ال�ساوي, بلغة ال�سالك اإىل اأقرب امل�سالك, 155/2.على اأقرب امل�سالك اإىل مذهب الإمام مالك,   -3
وبالهام�س حا�سية العلمة ال�سيخ اأحمد بن حممد ال�ساوي املالكي)ت1241هـ(: خرج اأحاديثه وفهر�سها الدكتور/ م�سطفى كمال 

و�سفى, طبع على نفقة �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان ريئ�س دولة الأمارات, دار املعارف مب�سر, 1392هـ.
ابن قدامة, املغني, 480/4, ال�سرح الكبري, 5/13, حتقيق عبد اهلل عبد املح�سن, هجر للطباعة والن�سر والتوزيع والإعلن,   -4

ط1415/1هـ-1995م.
د.على اأحمد ال�سالو�س, الكفالة وتطبيقاتها املعا�سرة, درا�سة يف الفقه الإ�سلمي مقارنا بالقانون, معاملت املعا�سرة, �س20,   -5

مكتبة الفلح, الكويت, ط1406/1هـ.1986.
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�أنه لي�س من �شرورة ثبوت �لدين يف ذمة �لكفيل مع بقائه  �لطلب، ويالحظ 
يف ذمة �لأ�شيل �إن برتتيب علية زيادة حق للد�ئن، لأن �لدين و�إن تثبت يف 
من  �أو  �لكفيل  ما  و�حدة  قيمة  �ل�شتيفاء  �لدين  لرب  يحق  فال  �لكفيل،  ذمة 
�شمنه  �إذ�  �كفال  و�حد)2(.باملال  مبعنى  �ل�شامن  و�لكفيل:  و�لكافل  �لأ�شيل)1( 
كفالة  �لأخرية  وت�شمى  بالنف�س  وكفالة  باملال  كفالة  نوعان)4(  فالكفالة  �إياه)3(. 
�لكفيل  �إىل ذمة  �لكفيل  �ن�شمام ذمة  �ملال: هي  �لوجه، وكفالة  �لبدن وكفالة 

�إىل ذمة �ملدين �لأ�شلي يف �لدين. 
مما تقدم �لكفالة �أرى �أن: لغة هي �ل�شم، و��شطالحاً هي �شم ذمة �إىل   
ذمة يف �ملطالبة مطلقاً �أي مبعنى �آخر �شم ذمة �لكفيل �إىل ذمة �ملدين يف �ملطالبة 
ويقال  وزعامة،  و�شمانة،  كفالة  وهي:  �أ�شماء  لها  و�لكفالة  دين،  �أو  بنف�س 
للملتزم بها �شمني، وكفيل وزعيم، غري �إن �لعرف جار باأن �ل�شمني م�شتعمل 
�شم  �أي  �ل�شم  من  م�شتقة  فهي  �لنفو�س،  يف  م�شتعمل  و�لكفيل  �لأمو�ل  يف 
ذمة �إىل ذمة، ومادل عليه لفظه، لأن �أحكام �لعقود �ل�شرعية تتنزل على وفق 

�ملعاين �للغوية)5(. 
فقولـــه  �لكتاب  �إما  و�لإجماع:  و�ل�شنة  بالكتاب  م�شروعة  و�لكفالة   
تعاىل:{َقالُوْا َنْفِقُد ُصَواَع الَِْلِك َولَِن َجاء بِِه حُِْل َبِعيٍ َوَأنَْا بِِه َزِعيٌم})6(، وقوله تعاىل: 
َبْيٍت  َأْهِل  َعَلى  َأُدلُُّكْم  {َهْل  تعاىل:  وقوله  الَِْطاِب}   ِف  نِي  َوَعزَّ {...َأْكفِْلنِيَها)7( 
جعله  مبعنى  بالت�شديد-  �لفعل)كفل(  وورد  نَاِصُحوَن})8(  َلُه  َوُهْم  َلُكْم  يْكُفُلوَنُه 
 - 1422هـ  املعدلة,  ط4  لبنان,  بريوت,  دم�سق,  الفكر  دار   .4143  /6 ال�سرعية,  واأدلته  الإ�سلمي  الفقه  الزحيلي,  د.وهبه   -1

2002م.
الريان للطباعة والتوزيع, مكتبة دار  البيع وال�ست�سياق والتطبيق املعا�سر, 1314/2, موؤ�س�سة  ال�سالو�س, فقه  اأحمد  د.علي   -2

القران, الطبعة الأوىل 1425هـ - 2004م.
ابن منظور,ل�سان العرب,92/3.  -3

علي اخلفيف, ال�سمان يف الفقه الإ�سلمي, حما�سرات األقاها على طلبة ق�سم البحوث والدرا�سات القانونية, �س6, الق�سم الأول,   -4
معهد البحوث والدرا�سات العربية, 1971م. 

البدائع للكا�سانى, 17/6, واملهذب لل�سريازي, 338/1, واملغني لبن قدامه, 525/4.  -5
�سورة يو�سف,  الآية رقم)72(.  -6

اأي ردها, اجعلها كفلي وكفل لواحد ولثنني)اأبوحـيان, اأبو عبداهلل حممد بن يو�سف بن على الندل�سي )ت754(: النهر املارد من   -7
البحر املحيط, تقدمي و�سبط يوران الغناوى, دار الفكر/دار احلنان, بريوت, لبنان, ط1, 1407هـ/1987م.

�سورة الق�س�س, الآية رقم )12(.  -8
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بَِقُبوٍل  كافاًل له ر�عياً، جاء هذ� يف �شورة �آل عمر�ن فقال تعاىل:{َفَتَقبََّلَها َربَُّها 
َلَها َزَكِريَّا})1(و�شمري كفل يعود �إىل "ربها".�أما �ل�شنة:  َحَسٍن َوَأنَبَتَها نََباتاً َحَسناً َوَكفَّ
فقوله )�شلى �هلل عليه و�شلم( :)�لزعيم غارم()2(، وروى)3(  عن جابر بن عبد� 
هلل ر�شي �هلل عنه قال: قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: )مات رجاًل فغ�شلناه 
وكفناه وحنطناه وو�شعناه لر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم،  فجعل ر�شول 
حتى  �لدينارين  ما�شنعت  يقول:  �أبوقتادة  لقي  �إذ�  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل 
كان �آخر ذلك، قال: قد ق�شيتهما يار�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم:قال �ألن 
�أتكفل به قال بالوفاء)5(، وقال  �أبوقتادة)4( و�أنا  حني بررت عليه جلده( وقول 
�لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم: )�أنا وكافل �ليتيم كهاتني يف �جلنة له ولغريه()6( 
و�أما �لإجماع: فقد �أجمع �مل�شلمون على جو�ز �ل�شمان يف جملة حلاجة �لنا�س 
�إليها ودفع �ل�شرر لعلة �ملدين.وحكمة ت�شريع �لكفالة: توثيق �حلقوق وحتقيق 

�سورة ال عمران, الآية رقم )37(.  -1
اأبى بكر بن  بن  الدين على  نور  )الهيثمى,  وابن ماجه  الن�سائي  فيه  وقال  الرتمذي,  والن�سائي و�سحة  واأحمد  البخاري  اأخرجه   -2
عطا,  اأحمد  عبدالقادر  حممد  حتقيق/  الفوائد,  ومنبع  الزوائد  جممع   :,127/4 الزوائد,  جممع  )ت807هـ(  الهيثمى  �سليمان 
من�سورات حممد على بي�سون, دار الكتب العليمة, بريوت/ لبنان, 1422هـ/2001م. ال�سنعائى, حممد بن اإ�سماعيل بن �سلح 
ال�سنعائى)ت1142هـ( �سبل ال�سلم �سرح بلوغ املرام من اأدلة الحتكام, 13/ 62,  دار اجليل, بريوت, لبنان, املطبعة الأمريية, 
بدون تاريخ, ومطبوع اأخر جميعه اإحياء الرتاث الإ�سلمي, ط1/ 1418هـ/1997م, دولة قطر.ال�سوكانى, حممد بن على بن حممد 
النا�سر دار اجليل,  الأخبار, 237/5 وما بعدها,   اأحاديث �سيد  ال�سوكانى)ت1255هـ(: نيل الوطار �سرح منتقى الخبار من 

بريوت, لبنان, املطبعة الأمريية, بدون تاريخ.
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك وقال حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه ال�سيخان, وروي باألفاظ اأخرى لدى الدار قطني والبيهقىواأبو   -3
داود وابن حبان والن�سائي, امل�ستدرك على ال�سحيحني 66/2 حتت الرقم 2346 و�سنن الدارقطنى 79/3 حتت الرقم 293 و�سنن 
البيقهى 74/6 حتت الرقم 11183 و�سنن اأبى داود 247/3 حتت الرقم 3343 و�سحيح ابن حبان 343/7 حتت الرقم 3064, وال�سنن 

الكربى والن�سائي 637/1 حتت الرقم 2087., املراجع ال�سابقة.
اهلل  وعبد  اأن�س  عن  قتادة  اأ�سند  ليلة,  �سبع  كل  يف  القراآن  يختم  كان  اخلطاب,  اأبا  يكنى  ال�سدو�سى  دعامة  بن  قتادة  قتادة:  اأبو   -4
ال�سعبي وجماهد و�سعيد بن جبري والنخعى وابن قلبة ومل ي�سمع منهم, توفى  وحنطة واأبى الطفيلي, وكان ير�سل احلديث عن 
�سنة 117هـ)ابن اجلو زى, �سفوة ال�سفوة, جمال الدين ابوالفرج البغدادي املعروف بن اجلوزية)ت597هـ( ,312/2, حتقيق/د.

حامداأحمدا لطاهر, دار القيمة للرتاث لبنان/ بريوت, ط1, 1426هـ/2005م.
وال�سندى,  ال�سيوطي  الإمامني  ب�سرح  الن�سائي,  �سنن  ) ت279هـ(:  دينار  بن  �سعيب  بن  اأحمد  ابوعبدالرحمن  الن�سائي,  �سنن   -5
302/4. "املجتبى", من ال�سنن امل�سهور,اعتنى به بيت الأفكار الدولية, بدون تاريخ, ومطبوع اأخر ب�سرح الأماميني ال�سيوطي 
الأزهر,  جامعة  القاهرة,  احلديث,  دار  ح�سني,  حممد  د/م�سطفى  اأ�سوله  �سبط  واآخرين,  ال�سيد  حممد  د/ال�سيد  وال�سندى, 

ط1,1420هـ-1999م.
رواه الإمام م�سلم يف �سحيحه ب�سنده عن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم, كتاب الزهد 2287/4, ف�سل اإح�سان اإىل الأرملة وامل�سكن   -6
46/6.)بن  الرب  كتاب  يف  والرتمذي  داود  واأبو   ,375/2 حنبل  بن  واأحمد   ,436/1 الأدب,  كتاب  يف  البخاري  ورواه  واليتيم, 
احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابورى )ت261هـ(: �سحيح م�سلم, حتقيق/حممد فوؤاد عبدالباقي, دار احلديث, القاهرة, ط1, 

1412هـ/1991م(.
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و�إعادة  و�لأمو�ل  �لديون  �إقر��س  يف  معامالتهم  وتي�شري  �لنا�س  بني  �لتعاون 
�إىل حقه  للو�شول  �ملعارة  �لغني  �أو  �لدين  ليطمئن �شاحب �حلق يف  �لأعيان 

ورعاية م�شاحله ودفع �حلرج عن �لنا�س، وللكفالة حكمان:
�لأول: ثبوت ولية مطالبة �لكفيل مبا على �لأ�شيل.  

�لثاين: هو ثبوت ولية مطالبة �لكفيل �لأ�شيل �إذ� كانت �لكفالة باأمره.  
�ملطلب �لثاين

تعريف الكفالة يف القانون
�لفقه  من  �لكفالة  تعريف  �أخذ  بع�شها  ند  �لو�شعية  �ملدنية  �لقو�نني   
ف �لكفالة باأنها: �شم ذمة �إىل  �لإ�شالمي، مثل �لقانون �ملدين �لعر�قي)1( و�لذي عرنَّ
�مل�شري)2(حيث عرف  �لقانون  مع  يتفق  ما  وهذ�  �لتز�م،  بتنفيذ  �ملطالبة  ذمة يف 
�لكفالة باأنها: عقد مبقت�شاه يكفل �شخ�س تنفيذ �لتز�م، باأن يتفق للد�ئن باأن يفي بهذ� 
�للتز�م �إذ� مل ي�شمن به �ملدين نف�شه، و�لذي �أخذ به م�شروع �لقانون �لقطري)3( 
�أما  و�ملدين،  �لكفيل  بني  عقد  �أنها:  بقوله  �لكفالة  �ل�شنهوري)4(  �لدكتور  وي�شرح 
�ملدين  بغري علم  �ملدين جتوز  كفالة  �إن  بل  �لكفالة  فلي�س طرفا يف  �لأ�شلي  �لدين 
�للتز�م  وهذ�  �لدين،  هذ�  �لتز�م  هو  �لكفالة  يف  يهم  و�لذي  معو�شته،  وجتوز 
�ملكفول �أكرث ما يكون مبلغاً من �لنقود، وقد يكون �إعطاء �شي قد يكون عماًل �أو 

�متناعاً عن عمل)5(.
ومما �شبق ميكن �لقول: باأن تعريف �لكفالة يف �لقانون مل يخرج عن تعريف   
��شتمدت م�شادرها وقوتها من  �لقو�نني  �ل�شرعي فمعظم  �لكفالة يف �ل�شطالح 
ذمة يف  �شم  �لقانون  و�لكفالة يف  �لإ�شالمي  �لفقه  فالكفالة يف  �لإ�شالمي،  �لفقه 
�ملطالبة بتنفيذ �لتز�م وبذلك يتعهد �شخ�س �لكفيل بتنفيذ �لتز�م باأن يتعهد  للد�ئن 

القانون املدين العراقي, املادة "1008")د.عبد الرزاق ال�سنهوري, الو�سيط يف �سرح القانون املدين, 18,19/10(.  -1
القانون املدين امل�سري, املادة "772", املرجع نف�سه.  -2
القانون املدين امل�سري, املادة "772", املرجع نف�سه.  -3

املرجع نف�سه.  -4
على اخلفيف, ال�سمان يف الفقه الإ�سلمي, �س16. دار الفكر العربى, ج4, الكفالة, مكتبة املعهد, دار القاهرة, بدون تاريخ.   -5
على اخلفيف, ال�سمان يف الفقه الإ�سلمي, حما�سرات األقاها على طلبة ق�سم البحوث والدرا�سات القانونية, الق�سم الأول, معهد 

البحوث والدرا�سات العربية, 1971م.
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�ل�شود�ين مل  له(.و�لقانون  �للتز�م مل�شلحة �شخ�س هو)�ملكفول  بهذ�  يفي  باأن 
يخرج عن د�ئرة تعريف �لكفالة يف �لقو�نني �لو�شعية بل جعلها من عقود �لتاأمينات 
�ل�شخ�شية باأنها عقد ب�شم �شخ�س ذمته �إىل ذمة �شخ�س �آخر تنفيذ �لتز�م عليه. 
باأنها:  �ل�شود�ين  �ملدين  �ملعامالت  قانون  عرفها  �ل�شود�ين:  �لقانون  يف  فالكفالة 
عليه(  �لتز�م  تنفيذ  �آخر يف  �إىل ذمة �شخ�س  ذمته  ب�شم �شخ�س  مبقت�شاه   )عقد 

وبذلك ��شرتط �لقانون �ل�شود�ين �ل�شروط �لآتية)1(:
يكفى لنعقاد �لكفالة ونفاذها �إيجاب �لكفيل وقبول �ملكفول له.  .1

ب�شرط يف �نعقاد �لكفالة �أن يكون �أهال للتربع.  .2
ي�شح �أن تكون �لكفالة جمردة �أو مقيدة ب�شرط �شحيح �أو معلق على �شرط   .3

مالئم �أو م�شافة �إىل زمن م�شتقبل �أو موؤقت.
�أو عينا حق  به م�شموناً على �لأ�شيل ديناً  �أن يكون �ملكفول  �لكفالة  ي�شرتط ل�شحة   .4
�مل�شريف  �لعمل  قانون  يعرف  ومل   . �لكفيل  من  �لت�شليم  مقدر  يكون  و�أن  معلوماً 
�ل�شود�ين)2(�لكفالة، بل �كتفى بتعريف قانون �ملعامالت �ملدين �ل�شود�ين 1984م)3(.  
بل جاء �ملعنى ب�شكل عام يف �لف�شل �لثالث من قانون تنظيم �لعمل �مل�شريف 1991م 
�مللغى تعديل2003م  وذلك على نحو باأنه: باأنه ل يجوز لأي م�شرف �أن مينح قرو�س 
�أو متويل �أو يقدم كفالة �أو �شمانات �أو �أن يتحمل �أي �لتز�م مايل �آخر مل�شلحة �أي 
�شخ�س مببالغ يتجاوز يف جمموعها �لن�شبة �لتي يحددها بنك �ل�شود�ن يف ر�أ�س مال 
�ل�شرعية  للرقابة  �لعليا  �لهيئة  عاجلت  وقد  �لقانوين)4(.  و�حتياطه  �ملدفوع  �مل�شرف 
على �جلهاز �مل�شريف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية �ل�شرر �لفعلي �لناجم عن مطل �لغنى يف 
فتو�ها بالرقم)1992/14م()5(، وفتو�ها  بالرقم)1992/15م()6(، وفر�شت غر�مة 

قانون املعاملت املدنية ال�سوداين 1984, الباب الثامن ع�سر, الف�سل الأول, املادة )484(.  -1
قانون تنظيمالعمل امل�سرفى 2003م ال�سوداين.  -2

قانون املعاملت املدنية ال�سوداين 1984, الباب الثامن ع�سر, الف�سل الأول, املادة )484(.املادة )285( �سالفة الذكر.  -3
قانون تنظيم العمل امل�سريف1991م, الف�سل الثالث, املادة )17(. امللغى  -4

الفتوى رقم)1992/14م(: توثيق جتربة ال�سودان يف جمال امل�سرف واملوؤ�س�سات الإ�سلمية, خمطط هيئات الرقابة ال�سرعية,فتاوى   -5
للعام  الفرتة  يف  ال�سادرة  الفتاوى  �س70,  الأول,  الكتاب  املالية,  واملوؤ�س�سات  امل�سريف  للجهاز  ال�سرعية  للرقابة  العليا  الهيئة 

1992م-1415-1420هـ.
الفتوى رقم)1992/14م(:  فتاوى الهيئة العليا للرقابة ال�سرعية للجهاز امل�سريف واملوؤ�س�سات املالية, الكتاب الأول, �س111,   -6

الفتاوى ال�سادرة يف الفرتة للعام 1992م-1415-1420هـ.
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على �ملدين �لغني �ملماطل يف �لوفاء بدينه يف �لفتوى رقم)1996/7م()1(.
�لأمر  يرتك  �ل�شود�ن  �مل�شريف  �لعمل  تنظيم  قانون  �أن  �أرى:  وبذلك   
للقو�عد �لعامة للقانون �ملدين لتعريف �لكفالة و�شروطها �لذي يُعدُّ �ل�شريعة 

�لعامة لقانون �لعمل �مل�شريف �ل�شود�ين.
�ملبحث �لثاين

خطاب ال�سمان امل�رشيف
بالنظرة �ملتاأنية يف �ملعامالت �مل�شرفية، نالحظ �أن تطبيق كثري من �أحكام   
�لكفالة باملال ينطبق على نوعني من �أهم �خلدمات �لتي يقدمها �لبنك �لإ�شالمي 
وهي �إ�شد�ر خطاب �ل�شمان وعقد �لعتماد �مل�شتندي، لذلك �شوف يخ�ش�س 

لكل منها جزٌء م�شتقٌل يف هذ� �ملبحث وذلك على �لتف�شيل �لآتي:
�لفرع �لأول

التعريف بخطاب ال�سمان
�أوًل- تعريف خطاب  ال�سمان يف اللغة:

َزَكِريَّا...})2( َلَها  َوَكفَّ تعاىل:{...  قال:  �ل�شم  من  م�شتق  �ل�شمان   
وقر�أ �جلمهور: وكفلها زكريا بتخفيف �لفاءمن كلفها، �أي توىل كفالتها، وقر�أ 
�هلل جعل  �أن  �أي  �لفاء،  بت�شديد  وكفلها  و�لك�شائي)5(،  وعا�شم)4(،  حمزة)3(، 
ذمة  لأن  �لت�شمني  من  م�شتق  وقيل  نف�شه،  �إىل  �شمها  �أي  لها)6(.  كافاًل  زكريا 
�س74,  الثاين,  الكتاب  املالية,  واملوؤ�س�سات  امل�سريف  للجهاز  ال�سرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  فتاوى  رقم)1996/7م(:   الفتوى   -1

الفتاوى ال�سادرة يف الفرتة للعام 1996م-1416-1417هـ.
�سورة ال عمران, الآية رقم)37(.  -2

حمزة: هو حمزة بن حبيب بن عمارة  بن اإ�سماعيل, الأمام اأبوعمارة الكويف التيمى الزيات, اأحد القراء ال�سبعة, اأمام حجة ثقة,   -3
عامل عابد, توفى �سنة 156هـ)اابن بن �سعد, الطبقات الكربى, 261/1,  حممد بن �سعد)ت230هـ(: طبقات ال�سحابة والتابعني 
املعروف بالطبقات الكربى, دار�سة وحتقيق/ حممد عبدا لقادر عطا, دار الكتب العليمة, بريوت/ لبنان, بدون تاريخ, واأخر طبع 

مبدينة ليدن املحرو�سة �سنة 1222هـ, موؤ�س�سة الن�سر, طهران(.
عا�سم: هو عا�سم  بن بهدلة بن النجود اأوبكرال�سدى  مولهم الكويف احلناط, �سيخ القراء بالكوفة, واحد القراء ال�سبعة, تابعي,   -4

تقه �سالح, توفى 127هـ) املرجع نف�سه, 246/1(.
الك�سائى: هو على بن حمزة بن عبد اهلل بن فريوز الك�سائى, كان من اأ�سرة فار�سية الأ�سل اخذ عن اخلليل بن اأحمد الب�سري,   -5
اأمامًا يف النحو واللغة  اإعرابها اللغة الف�سيحة, كان  اإىل البادية يف�سى فيها �سنيني عددا فيحذق عن  اأن يذهب  اأمره  وهو الذي 
والقراءات, توفى �سنة 183هـ وقيل 189هـ)قا�سم بن عبد اهلل القونوى, اأني�س الفقهاء, �س69, قا�سم بن عبداهلل القونوى الرومي 
احلنفي )ت978هـ(: اأني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء, علق عليه/ د.يحي مراد, من�سورات/ حممد على 

يبي�سون, دار الكتب العليمة, بريوت/ لبنان, بدون تاريخ(.
الإمام ال�سيخ حممد الطاهر ابن عا�سور)ت1393هـ (, تف�سري التحرير والتنوير, دار �سحنون للن�سر والتوزيع, تون�س/ بدون تاريخ.  -6
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�ل�شامن تت�شمن �حلق وقيل من �ل�شمن قدمه �ل�شامن يف �شمن ذمة �مل�شمون 
عنه)1( �أما �ل�شمان يف ��شطالح �لفقهاء فاإن جمهور �لفقهاء من �ملالكية و�ل�شافعية 
و�حلنابلة يطلقون لفــظ �ل�شمان و�لكفالة كاًل منهما على �لأخر، ويرون �إنهما 
لفظان مرت�دفان ير�د بهما ما ي�شم �شمان �لنف�س و�شمان �لطالب، وذلك عند 
�لتز�م �ملكلف بعقد �لكفالة، و�حلنفية يطلقون �لكفالة على ما كان فيه �ل�شمان 
مبوجب �لعقد مبعنى كفالة �ملال و�لنف�س، وعرفه �لإمام �ل�شوكانىبقوله:�ل�شمان 
�أو بدله  �ل�شئ  بقوله: و�جب رد  �لغز�يل  �لتالف)2(. وعرفه  عبارة عن غر�مه 
باملثل �أو بالقيمة)3(. وعرفها �آخر بقوله: �ل�شمان �لتز�م بتعوي�س مايل عن �شرر 
لالآخرين. وكل هذه �لتعريفات تلتقي على تعوي�س �مل�شمون له لقاء ما �أ�شابه 
من �عتد�ء �أو �شرر)4( ،ويكون �لتعوي�س باملثل �إذ� كان من �ملثليات من كيل �أو 

وزن، �أو بالقيمة �إذ� كان مما ل مثل له كالعرو�س و�حليو�ن)5(.
و�ل�شمان م�شروع بالكتاب و�ل�شنة و�لإجماع: فاأما �لكتاب قوله تعاىل:   
َوَأنَْا بِِه َزِعيٌم})6(.وقال �بن كثري يف  َنْفِقُد ُصَواَع الَِْلِك َولَِن َجاء بِِه حُِْل َبِعيٍ  {َقالُوْا 
هذه �لآية �أنها من باب �ل�شمان و�لكفالة. ويف �حلديث)7( عن �لنبي �شلى �هلل 
عليه و�شلم :)و�لزعيم غارم( و�لزعيم هو: �ل�شامن، وقد حكم عليه بال�شمان  
باإثبات �لعزم عليه. ويف �حلديث: قال �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم:) �خلر�ج 
بال�شمان()8( و�جمع �مل�شلمون يف كل ع�شر من �لع�شور على جو�ز م�شروعية 

�ل�شمان يف �جلملة و�ختلفو� يف �لفروع.

البهوتى, ك�سفاف القناع, 3/ 362, مطبعة الن�سر احلديثة بالريا�س ال�سعودية, بدون تاريخ.  -1
�سيد  اأحاديث  �سرح منتقى الخبار من  الوطار  نيل  الوطار, 5/ 299. )ت1255هـ(:  نيل  ال�سوكانى,  بن على بن حممد  حممد   -2

الأخبار, النا�سر دار اجليل, بريوت, لبنان, املطبعة الأمريية, بدون تاريخ.
الغزايل, الوجيز يف فقه الإمام ال�سافعي, 1/ 208, بدون تاريخ.  -3

م�سطفى الزرقـاء, املدخل, الفقهي العام,1017/2, دار الفكر للطباعة والن�سر, مطبعة طربني/ دم�سق, 1387هـ/1968.  -4
د.حممد بن اإبراهيم احلو�سى, نظرية ال�سمان ال�سخ�سي)الكفالة(, 27/1, طبع مبنا�سبة افتتاح املدينة اجلامعية1411هـ - 1991م.  -5

ابن كثري, تف�سري القران الكرمي, 2/ 522, مطبعة النه�سة احلديثة م�سر, ط1, 1384هـ  -6
ابن قدامه, املغني, 180/4  -7

احلديث برواية عروة عن عائ�سة, ويريد بال�سمان بالفتح مايح�سل من غلة العني املبتاعة )الطحاوى, �سرح معانيالآثار, 21/4,   -8
حققه حممد زهري النجار, دار الكتب العليمة, ط1407/2هـ-1987م(.
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ثانياً- تعريف خطاب  ال�سمان يف الفقه الإ�سالمي:
�أما خطاب �ل�شمان يف �لفقه �لإ�شالمي �ملعا�شر عرفه �ل�شالو�س)1( باأنه:   
�أحد عمالئه )طالب �لإ�شد�ر(   تعهد  كتابي، يتعهد مبقت�شاه �مل�شرف بكفالة 
يف حدود مبلغ معني جتاه طرف ثالث مبنا�شبة �لتز�م ملقى على عاتق �لعميل 
�ملكفول �أن يدفع �مل�شرف �ملبلغ �مل�شمون عند �أول مطالبه خالل �شريان خطاب 
يف  �لزحيلي)2(  وهبه  وعرفه  �ملعار�شة.  من  �لعميل  يبديه  قد  ملا  �لتفات  دون 
�لفقه �لإ�شالمي و�أدلته باأنه: تعهد كتابي، يتعهد مبقت�شاه �مل�شرف بكفالة �أحد 
مبنا�شبة  ثالث،  طرف  جتاه  معني  مبلغ  حدود  يف  �لإ�شد�ر(  )طالب  عمالئه 
لوفاء هذ� �لعميل  �لتز�م  ملقى على عاتق �لعميل �ملكفول له، وذلك �شماناً 
بالتز�مه جتاه �لطرف خالل مدة معينة، على �أن يدفع �مل�شرف �ملبلغ  �مل�شمون 
�لإ�شالمي  �لفقه  �ل�شمان يف  فاإن  وبذلك  �خلطاب.  مدة  مطالبه يف  �أول  عند 
�لتز�م  بتعوي�س مايل عن �شرر للغـري، و�ن يكون �لتعوي�س باملثل �إذ� كان من 
�ملثليات �أو بالقيمة �إذ�  كان قيمي لقاء ما �أ�شابه من �عتد�ء �أو �شرره �شو�ء كان 

بعقد �أو بدون عقد.
ثالثاً- التعريف بخطاب ال�سمان امل�رشيف يف القانون:

مكتوب  باأنه:)تعهد  �مل�شري  �لتجارة  قانون  من   )355( �ملادة  عرفته   
ي�شدر من �لبنك بناًء على طلب �شخ�س) �شمى �لأمر( بدفع مبلغ  معني �أو 
�ملدة  خالل  ذلك  منه  طلب  �إذ�  ي�شمى)�مل�شتفيد(  �آخر  ل�شخ�س  للتعني  قابل 

�ملعينة ودون �عتد�ء باأية معار�شة()3(.
الإ�سلمي مقارنا  الفقه  املعا�سر, درا�سة يف  والتطبيق  البيع وال�ستيثاق  البيع , �س 1405. فقه  ال�سالو�س, فقه  اأحمد  د. علي   -1
بالقانون, اإ�سدار املجمع الإ�سلمي رقم )14(, النا�سر موؤ�س�سة الريان, بريوت/لبنان, مكتبة دار القرار, م�سر, دار الثقافة, ط1 

1425-2004م.
املعدلة,  ط4,  لبنان,  بريوت/  املعا�سر,  الفكر  دار  دم�سق,  الفكر/  دار  ال�سرعية,  واأدلته  الإ�سلمي  الفقه  الزحيلى:  د.وهبه   -2

1422هـ/2002م.
التجارة  متويل  العتمادامل�ستندىفى  دور  بعنوان:  مداخلة  عا�سور,  كتو�س  532.د.  �س  التجاري,  القانون  البارودي,  د.على   -3
اخلارجيةناملتلقىالدوىل حول �سيا�سات التمويل واأثرها على القت�ساديات واملوؤ�س�سات النامية, يف الفرتة ما بني 23/21/نوفمري 

2006م , �س10 ومابعدهاجامعة مبكرة.
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ويقول �لبارودي)1(�إنه �شورة  من �شور �لإقر��س بالتوقيع)2(. فخطاب   
بناًء على  طلب  �لبنوك،  �أحد  ي�شدره  تعهد مكتوب  �مل�شريف هو  �ل�شمان  
مل�شلحة  يدفع  �أن  مبوجبه  ويلتزم  حمدد،  غر�س  �أو  عملية  ب�شدد  �لعميل، 
طرف ثالث مبلغاً معيناً من �لنقود عند �أول طلب يتلقاه من هذ� �لطرف خالل 
�أجل �شريانه وذلك رغم �أية  معار�شة قد يحتج بها �لعميل �مل�شمون)3(. وعّرفه 
�آخر باأنه: هوتعهد كتابي  ي�شدر من �مل�شرف بناًء على طلب �لعميل وي�شمى 
�لأمر بدفع مبلغ نقدي معني �أو قابل  للتعني مبجرد �أن يطلب �مل�شتعري)4( ذلك 
من �مل�شرف خالل مدة معينة. وعّرفه �أخر)5(: هو تعهد مكتوب ب�شدد �أحد 
�أو عر�س حمدد ويلزم مبوجبه  ب�شدد عمليه  �لعميل  بناء على طلب  �لبنوك 
�أن يدفع مل�شلحة طرف ثالث مبلغا معيناً من �لنقود عند �أول طلب يتلقاه من 
هذ� �لطرف خالل �أحل �شريانه وذلك رغم �أية معار�شة  قد يحتج بها �لعميل 

�مل�شمون. 

رغم اآراء املختلفةلختلف الت�سريعات الداخلية لكل دولة فاإن غرفة التجارة الدولية قد و�سعت اأول �سيغة للأعراف والقو اعد   -1
اأنها  اإلَّ   , وتن�سيطيها  وازدهارها  الدولية  التجارة  حركة  تن�سيط  على  ي�ساعد  1933مما  عام  يف  امل�ستندية  للعتمادات  املوحدة 
عام  تعديل يف  اأعقبه  ثم  م  عام 1951  من  متتاىلةاإبتداء  مرات  �سياغتها  اأعيد  فقد  تتم  التي  التغريات  ليواكب  م�ستمر  تطور  يف 
1962م وما لبث اأن مت تعديل اآخر يف عام 1974 م, ومن بعده يف عام 1983 م, وكان اآخر تعديل و�سلت اإليه كان يف �سنة 1993 م 
ويطلق عليها ا�سم القواعد و الأعراف املوحدة.وقد اهتم التجاري امل�سري رقم 17 ل�سنة 1999 م واأفردوا املواد من )377  - 300( 
للعادات والأعراف املوحدة املتعلقة بعمليات البنوك وخ�س القانون التجاري املواد من )350 – 341( للعتمادات امل�ستندية . 
واأن الأعراف املوحدة ت�سري فيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س يف املواد ال�سابقة .) د/ ح�سني فتحي عثمان, عمليات البنوك من الوجهة 
القانونية, مطبعة جامعة طنطا, �سنة 2005, �سـ288  د ح�سام الدين عبد الغني ال�سغري, اجلديد يف القواعد و الأعراف املوحدة 
للعتمادات امل�ستندية 500, طبعة دار الفكر اجلامعي,�سنة 2004م. د.حمي الدين اإ�سماعيل علم الدين, قانون التجارة اجلديد, 
املادة )355(, قانون التجارة رقم )17( ل�سنة 1999م امل�سري فبداأ العمل به من اأكتوبر 1999م , �س 690. �سرح قانون التجارة 

امل�سري, املكتبات الكربى/1430هـ م1999م(.
د. على جمال الدين عو�س, خطاب ال�سمان امل�سرفية يف الق�ساء امل�سرية وقانون التجارة والقواعد الدولية, النا�سر دار النه�سة   -2
العربية القاهرة, تاريخ الطباعة 2000م.  د. ح�سني فتحى عثمان, عمليات البنوك من الواجهة القانونية, �س288, ,مطبعة 

جامعة طناطا, 2005م.
د.على جمال عو�س, خطاب ال�سمان امل�سرفية يف الق�ساء امل�سرية وقانون التجارة والقواعد الدولية, �س 13, النا�سر دار النه�سة   -3

العربية القاهرة, تاريخ الطباعة 2000م.
د.حمي الدين اإ�سماعيل علم الدين, الكفالة باملال واأثره يف الفقه الإ�سلمي, �س 145, النا�سر دار اجلامعة 2004م.  -4

اإ�سماعيل علم الدين, قانون التجارة اجلديد, املادة )355(, قانون التجارة رقم )17( ل�سنة 1999م امل�سري فبداأ  د.حمي الدين   -5
العمل به من اأكتوبر 1999م , �س 690. �سرح قانون التجارة امل�سري, املكتبات الكربى/1430هـ م1999م.
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يت�شح �أن خطاب �ل�شمان يقوم على �لعنا�شر �لتالية)1(: 
عقد الأ�سا�ص: �أو عالقة �لأ�شا�س وهو �لعقد �لذي يتم بني �لعميل )�لآمر   .1

بال�شمان( و�مل�شتفيد من �ل�شمان.
يطلب  وبه  و�لبنك،  �لعميل  بني  يتم  وهو�لذي  بال�سمان:  العتماد  عقد   .2
�لعميل �إ�شد�ر خطاب ب�شيغة معينة �أي �مل�شتفيد منه، ويلزم بتقدمي تاأمني  

وعمولة  �لبنك، ويتعهد بتعوي�س عن �ل�شمان.
العميل )الأمر(: �أي عميل �لبنك �لذي يطلب منه �إ�شد�ر خطاب �ل�شمان   .3

مل�شلحة �مل�شتفيد. 
امل�ستفيد: هو �لذي ي�شدر خطاب �ل�شمان مل�شلحته من �لبنك.  .4

البنك ال�سامن: هو �لبنك �لذي ي�شدر خطاب �ل�شمان مل�شلحة �مل�شتفيد    .5
بدفع  �لعميل  بطلب  �شخ�شياً  ويتعهد   �لعميل،  طلب  على  بناًء  وير�شله 
�مل�شدر  �لبنك  ي�شدره  �لذي  �لعتماد  وخطاب  للم�شتفيد.  �ملر�د  �ملبلغ 
هو خطاب �عتماد غري قابل للنق�س، يلزم مبوجبه �لبنك �مل�شدر �لتز�ما 
باأنه لرجعة فيه �إلنَّ باتفاق جميع �لأطر�ف وهذ� ما �أكدته �ل�شابقة �لق�شائية 

ل�شركة �لبحر �لأحمر �شد بنك �خلرطوم فرع بورت�شود�ن)2(. 
وبذلك ميكن �لقول: �إن �أركان خطاب �ل�شمان تتمثل يف �لآتي:  

2/��شم �مل�شتفيد 1/��شم �لبنك     
4/�لقدرة. 3/�لعقد �ملربم    

وبذلك يكون  خطاب �ل�شمان فيه م�شلحة لأطر�فه �لثالثة: �أما �لبنك   
في�شتفيد منه لأنه يتقا�شى عمولة نظري �إ�شد�ره، وي�شتفيد منه عميل �لبنك �لقائم 
بتنفيذ �مل�شروع كاملقاول، لأنه يف حاجة �إىل تاأمني نقدي قد ل يتو�فر لديه، �أو 
قد يكون يف حاجة �إليه �مل�شرف، وي�شتفيد منه �مل�شتفيد �لذي �شدر �خلطاب 
اهتم القانون امل�سرى رقم "17"  ل�سنة 1999م واأفرد املواد من )300- 377( )د.حمي الدين اإ�سماعيل علم الدين, قانون التجارة   -1
اجلديد, املادة )355(, قانون التجارة رقم )17( ل�سنة 1999م امل�سري فبداأ العمل به من اأكتوبر 1999م , �س 690. �سرح قانون 

التجارة امل�سري, املكتبات الكربى/1430هـ م1999م(.
املجلة الق�سائية ال�سودانية.  -2



{181}العدد اخل�م�س ع�صر - حمــــرم 1440هـ / �صبتمــــرب  2018م

مل�شلحته، وهو �شاحب �مل�شروع، �أو على �لأقل لي�شار منه لأي خطاب �ل�شمان 
مركز  ملتزم ذي  من  �شادر�ً  �لتز�ماً  يت�شمن  لأنه  يديه،  بني   نقود  مبثابة   يُعدُّ 
�إىل  بالنظر  ومتنوعة  كثرية  �ل�شمان  خطاب  و�أنو�ع  �لبنك.  وهو  معني  مايل 
�ملناق�شة و�شمان  �أو  �ملز�د  ت�شمنه من �شمان دخول  �لذي  وظيفتها)1(و�خلطر 
�شبيل  علي  �ملحبو�س  �ملبلغ  و�شمان  �لتنفيذ  ح�شن  و�شمان  �ملقدمة  �لدفعات 

�ل�شمان.
ر�بعاً- خطاب ال�سمان يف القانون ال�سوداين:

لأن  ��شطالحياً  تعريفاً  �ل�شمان  خطاب  �ل�شود�ين  �لقانون  يعرف  مل   
�لقانون �ل�شود�ين مل ينظم �ل�شمان، و�إمنا نظم �ل�شمان �شمن عقود �لتاأمينات 
�ل�شود�ين)2(  �لقانون �ملدين  �ل�شخ�شية من �شمن عقود �لكفالة، فالكفالة يف 
عقد مبقت�شاه ي�شم �شخ�س ذمته �إىل ذمة �شخ�س �آخر يف تنفيذ �لتز�م عليه. 
وخطابات �ل�شمان يف �لقانون كثرية ومتنوعة، فتتعدد خطابات �ل�شمان تبعا 
لتعدد �لأغر��س �مل�شتعملة فيها من خطابات �شمان نهائية)3( وخطابات �شمان 
من  ي�شدر  كتابي  تعهد  باأنه:  �ل�شمان  خطاب  تعريف  ميكن  موؤقتة)4(.وعليه 
�مل�شرف بناًء على طلب عملية م�شرفية وي�شمى �لأمر بدفع مبلغ نقدي معني 
�أو قابل  للتعني مبجرد �إن يطلب �مل�شتعري ذلك من �مل�شرف خالل مدة معينة.

خام�شاَ- خطاب ال�سمان يف البنوك الربوية:
تاأخذ من عمالئها  �لبنوك �لربوية: عندما ت�شدر خطابات �ل�شمان  يف   
ما يقابل هذ� �لإ�شد�ر، وتر�عى يف حتديد �لعمولة �لأعمال و�لإجر�ء�ت �لتي 
يقوم بها، وقيمة �لدين �لذي ت�شمنه، ومدة هذ� �ل�شمان، وهي عادة ما تقدر 
�أ�شا�س هذ� �لدين ولذلك فالبنوك �لربوبية ترحب  ن�شبة  مئوية  حت�شب على 
تتعدد خطابات ال�سمان تبعًا لتعدد الأغرا�س امل�ستعملة فيها من خطابات �سمان موؤقتة وخطابات �سمان نهائية )د.على اأحمد   -1

ال�سالو�س,  فقه البيع,1406/2, وانظر الباب التا�سع من املو�سوعة العلمية والعملية  للبنوك الإ�سلمية,(.
قانون املعاملت املدنية ال�سوداين 1984م, الباب الثامن ع�سر, الف�سل الأول, املادة)484(.  -2

خطابات ال�سمان النهائية:هي خا�سة ب�سمان ح�سن تنفيذ العقود املربمة مع تلك اجلهات ومنها خطابات ال�سمان للتمويل)د.   -3
على اأحمد ال�سالو�س, فقه البيع وال�ستثياق 1406/2, انظر الباب التا�سع من املوؤ�سوعة العليمة للبنوك الإ�سلمية, 209/2(.

خطابات ال�سمان املوؤقتة: هي خطابات خا�سة بالغطاءات التي تقوم للجهات احلكومية اأو ما يف حكمها)د. على اأحمد ال�سالو�س,   -4
فقه البيع وال�ستثياق 1406/2(.



جملة ت�أ�صيل العلوم {182}

�لربوي،  ن�شاطها  ويت�شل  وفري�ً،  ربحاً  عليها  تدر  حيث  �ل�شمان،  بخطابات 
كما يقوم بالإقر��س �لعادي و�لإقر��س لفتح �لعتماد. وهكذ� تتو�شل �لبنوك 
به  �لقيام  من  وت�شتمد  وجودها،  به  تربز  �لذي  ن�شاطها  مز�ولة  �إىل  �لتجارية 
�أرباحها، بال�شطالح تارة مبركز �لد�ئن وتارة �أخرى مبركز �ملدين، ففي �لو�قع 
هذه  ت�شتلزم  خمتلفة  و�أعمال  باإجر�ء�ت  �مل�شرف  يقوم  �لربوي  �مل�شريف 

�خلطابات)1(.
�شاد�شاً- خطاب ال�سمان يف البنوك الإ�سالمية:

�إذ� كانت �لبنوك �لربوبية ترحب بخطابات �ل�شمان لأنها تت�شل بن�شاطها   
لتطهري  �إلنَّ  قامت  فما  �لإ�شالمية،  للم�شارف  بالن�شبة  فالأمر خمتلف  �لربوي، 
�أمو�ل �مل�شلمني من �لربا، ميكن �أن تاأخذ زيادة ربوية فاإذ� كانت �لقو�نني �لو�شعية 
�أباحت �لربا فال عجب �أن تبيح �لكفالة باأجر، �أما �ل�شريعة �لإ�شالمية فقد ن�شت 
على �أن �لزعيم غارم، و�أجمعت �لأمة �لإ�شالمية على �أن �لكــفالة من عقود 
�مل�شارف  بع�س  هنالك  باأن  يقول  �لإ�شالمي  �مل�شريف  �لو�قع  �أن  �لتربع،غري 
تاأخذ �أجر� مقابل �إ�شد�ر �ل�شمان فما هو �لأ�شا�س  من ذلك؟ وعلى�أي �أ�شا�س 

ت حتديد �لأجر، وكيف ت�شتحقه �شرعاً)2(.
عمل  وطبيعة  �لتوظيف،  بعملية  ترتبط  �ل�شمان  ق�شية  �أن  �إىل  �أخل�س   
�مل�شارف �لإ�شالمية يف جمال توظيف مو�ردها تختلف عن �لبنوك �لتقليدية. 
عملية  على  مو�ردها  لتوظيف  �لأ�شا�شي  ن�شاطها  يعتمد  �لتقليدية  فالبنوك 
�لفائدة، مبعنى يف حالة تخلف �لعميل عن �ل�شد�د يف  �لإقر��س بنظام �شعر 
حقوق  ي�شمن  مبا  �آلياً،  �لعمل  يف  �لتاأخري  فو�ئد  نظام  يبد�أ  �ملحدد،  �لوقت 
�لعمالء.�أما  قبل  من  �لتالعب  �أو  للمطالبة،  �حتمالت  �أية  �أمام  �أي�شاً،  �لبنك 
بالن�شبة للم�شارف �لإ�شالمية فيعتمد ن�شاطها �لأ�شا�شي لتوظيف مو�ردها �ملالية 
د. خالد رمزي �سامل البزايعة . النا�سر : دار النفائ�س للن�سر والتوزيع ,تاأريخ الن�سر : 1429 هـ,الطبعة الأوىل . واأ�سُل هذا الكتاب   -1

ر�سالة ماج�ستري تقدمَّ بها الباحث بق�سم الفقه واأ�سوله ,للجامعة الأردنية.
د. �سعد بن تركى اخلثلن, فقه املعاملت املالية املعا�سرةن �س193, دارال�سميعىللن�سروالتوزيع,جامعةالإمام حممد بن �سعود   -2

الإ�سلمية, فهر�ستة مكتبة امللك فهد الوطنية اثناء الن�سر 1433هـ- 2012م.
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على ن�شاط �ل�شتثمار، �شو�ء مبفردها، �أو بال�شرت�ك مع غريها من �ملتعاملني، 
ومن خالل �أ�شاليب �ل�شتثمار �ل�شرعية �جلديدة، وذلك بالبحث عن �لفر�س 
�ل�شتثمارية �ملالئمة، ودر��شتها وتقوميها، وتنفيذها بطريقة جيدة. ويف �شوء 
توظيف  �لإ�شالمية، يف جمال  �مل�شارف  تو�جه  �لتي  �ملخاطر  �أن  يت�شح  هذ�، 
ترتبط  و�إمنا  بال�شد�د،  �لعميل  �لتز�م  عدم  لحتمال  فقط  ترجع  ل  مو�ردها، 
و�أي�شاً  للنجاح،  �حتمالت  من  لها  يتوفر  وما  �ل�شتثمارية،  �لعملية  بنوعية 
و�أي�شا  �حلاكمة،  �لقت�شادية  و�ملتغري�ت  �ل�شتثمارية،  �لبنية  وظروف  بطبيعة 

مبدى تو�فر �لإمكانيات و�لأ�شاليب �ملالئمة لدى �مل�شرف. 
�شابعاً- خطاب ال�سمان يف قانون تنظيم العمل امل�رشيف ال�سوداين:

مل يعرف قانون تنظيم �لعمل �مل�شريف خطاب �ل�شمان تعريفاً ��شطالحياً   
قانونياً، ولكن وردت كلمة "خطابات �ل�شمان" �شمن �لأعمال �مل�شرفية حيث 
عرف �لقانون �لعمل �مل�شريف باأنه ي�شمل:)ي�شمل ��شتالم �لنقود وفتح �لعتماد 
من  "�ل�شمانات")2(  كلمة  وردت  �ل�شمان...()1(.و�أي�شا  خطابات  و�إ�شد�ر 
�شمن �لأعمال �مل�شرفية �لتي يقوم بها �مل�شرف من �شمن عملية �لقرت��س، 
فالقرت��س ي�شمل جمع و��شتالم �لنقود..... و�شند�ت �لدين و�أ�شهم �لدين 
�لأخرى  �ل�شمانات  �أنو�ع  �أو  �لأ�شهم  و�ل�شمانات.....و�شهادة  و�ل�شند�ت 
نيابة عن �لعمالء... فال�شمانات �مل�شرفية لكل متويل م�شريف متكن يف مالئمة 
�إد�رة  تكون  لأن  حتتاج  عملية  �لتمويل  وعملية  و�ملالية،  �لأخالقية)3(  �لعميل 
�إعطاء  �أو  �لتمويل،  خماطر  من  تقلل  حتى  عمليها  عن  �لكثري  تعرف  �لبنك 
فر�شة كاملة لل�شد�د، و�أن �أياإهمال يف هذ� �جلانب قد ترتتب عليه نتائج �شلبيه، 
كما يجب على �لبنك �لتاأكد مكن �أن �لقر�س �ملمنوح للعميل قد ��شتغل يف 
غر�شه �لأ�شلي. وتتطلب �لبنوك �إن يقدم �لعميل �شمانات كافية لتغطية هذه 

قانون تنظيم العمل مل�سريف 2003م, الف�سللأول, الأعمال امل�سرفية, املادة )3(.  -1
املرجع نف�سه, الف�سل الأول, املادة)3(.  -2

و�سهرة  �سمعة ح�سنة  البنوك  التعامل مع  لأنف�سهم خلل فرتة طويلة من  بنو  قد  اأ�سخا�س  اإن هنالك   تعنى  الأخلقية:  امللئمة   -3
كبرية, وهذا ما جعل البنوك تتعامل معهم بثقة باعتبار اأن ملءتهم الأخلقية وو�سعهم  املايل ي�سكلن �سمانا كافيا)د. الواثق عطا 

املنان, القانون التجاري, �س29, جامعة امدرمان الإ�سلمية, ال�سودان/ اخلرطوم, بدون تاريخ(.
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يكون  قد  و�لغطاء  �ل�شمان  لإ�شد�ر خطاب  �لبنك  بها  يلتزم  و�أن  �لتعهد�ت 
نقدياً يدفعه �لعميل للبنك باخل�شم من ح�شابه �جلاري لدى �لبنك، وقد يكون 
�لغطاء عينا كرهن يقرره �لعميل على منقول �أو عقار، �أو يقدم �أو�رقاً مالية �أو 

جتارية �أو ب�شائع.
�لفرع �لثاين

التكييف ال�رشعي والقانوين خلطاب ال�سمان امل�رشيف
�لبند �لأول: التكييف ال�رشعي خلطاب ال�سمان:

يرى بع�س �لباحثني)1( �أن خطاب �ل�شمان يقوم على �لكفالة و�لوكالة   
وذلك على �لتف�شيل �لآتي:

مغطى  �خلطاب غري  كان  فاإذ�  �لبنوك،  ت�شدره  �لتي  �ل�شمان  �أن خطاب   .1
من �لعميل فمن �لو��شح �أنه يُعدُّ عقد كفالة، فالكفالة �شم ذمة �إىل ذمة، 
�لثالث،  ف�شمت ذمة �ل�شرف �إىل ذمة طالب �لإ�شد�ر مل�شلحة �لطرف 
وعلى هذ� فالكفيل هو �مل�شرف، و�ملكفول هو �لعميل، و�ملكفول له هو 

�لطرف �لثالث. 
�إما �إذ� كان �لعميل �أودع لدى �مل�شرف مايغطي �خلطاب فاإن �لعالقة بينهما   .2
عالقة وكالة، حيث وكل �لعميل �مل�شرف ليقوم بالأد�ء، فال توجد كفالة 
فالطرف  �لثالث،  و�لطرف  �مل�شرف  بني  تكون  �أنها  غري  �لطرفيني،  بني 
�لثالث يقبل خطاب �ل�شمان من �مل�شرف باعتبار �مل�شرف كفياًل لوكياًل. 
وما جرى عليه �لعرف �مل�شريف غالباً هو قيام �لعميل بالغطاء �جلزئي ل 
�لكلي، ويف هذه �حلالة تكون عالقة �مل�شرف بالعميل عالقة وكالة وكفالة 

معا، فهو وكيل بالن�شبة للجزء �ملغطى، وكفيل مر�عاة للجزء �ملتبقي.
�أما �إذ� كان �لعميل �أودع لدى �مل�شرف ما يغطي �خلطاب فاإن �لعالقة بينها   .3
عالقة وكالة حيث وكل �لعميل �مل�شريف ليقوم بالأد�ء، فال توجد كفالة 
حممد  اأحمد  د.   ,417  /6 واأدلته,  الإ�سلمي  الفقه  الزحيلى,  وهبة  د.  �س1408,.و  البيع,  فقه  ال�سالو�س,  اأحمد  د.علي   -1

اإ�سماعيل, الكفالة باملال واأثرها يف الفقه الإ�سلمي, �س 156.
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بني �لطرفني غري �أنها تكون بني �مل�شرف و�لطرف �لثالث، فالطرف �لثالث 
ي�شدر خطاب �ل�شمان من �ل�شرف باعتبار �مل�شرف كفياًل ل وكياًل.

وبذلك يرى �لباحث:�أن عقد �إ�شد�ر خطاب �ل�شمان �إذ� كان غري مغطى   
غطاًء جزئيا �أو كلياً فاإنه يقوم على �أ�شا�س �لكفالة، �أما �إذ� كان خطاب �ل�شمان 
�ل�شمان  خطاب  �إذ�  ولكن  �لوكالة،  �أ�شا�س  على  يقوم  فاإنه  كلياً  غطاًء  مغطى 
مغطى جزئيا وكلياً فيكون �مل�شرف وكياًل عن �لعميل يف �جلزء �ملغطى وكفياًل 
بالن�شبة للجزء غري مغطى وهذه هي �حلالة �لتي جرى عليها تعامالت �مل�شارف 
�لإ�شالمية. وبذلك قر�ر جممع  �لفقه �لإ�شالمي)1(: �أن خطاب �ل�شمان بنوعيه  
�لبتد�ئي �أو �لنتهائى، ل يخلو �إما �أن يكون بغطاء �أو بدونه، فاإن  كان بدون 
وهذه  ماًل،  �أو  حاًل  يلزم  وفيها  غريه  ذمة  �إىل  �ل�شامن  ذمة  �شم  فهو  غطاء 
حقيقة ما يعنى يف �لفقه �لإ�شالمي با�شم �ل�شمان �أو �لكفالة، و�ن كان  خطاب 
بغطاء فالعالقة بني طالب �ل�شمان وبني م�شدر هي �لوكالة و�لوكالة تتم باأجر 
�أو بدون �أجر مع بقاء عالقة �لكفالة مل�شلحة  �مل�شتفيد)�ملكفول به(. �إن �لكفالة 
عقد تربع يق�شد لالإرفاق و�لإح�شان، وقدر �لفقهاء عدم جو�ز �أخذ �لعو�س 
على �لكفالة، لأنه يف حالة �أد�ء �لكفيل مبلغ �ل�شمان ي�شبه �لقر�س �لذي جر 
نفعاً على �لقر�س وذلك ممنوع �شرعاً. وبذلك قرر جممع �لفقه �لإ�شالمي �أن 
خطاب �ل�شمان ليجوز �أخذ �لأجر عنه لقاء عملية �ل�شمان، �لذي ير�عى فيها 

عادة مبلغ �ل�شمان ومدته، �شو�ء �أكان بغطاء �أم بدونه.
�لبند �لثاين: التكييف القانوين خلطاب ال�سمان:

يف  �حلال  هو  كما  �ل�شمان  خلطاب  �لقانوين  �لتكييف  يختلف  مل   
�لتكييف �ل�شرعي، فاإن �لر�أي حول �لطبيعة �لقانونية خلطاب �ل�شمان مل يكن 
�لطبيعة  بيان  يف  و�لق�شاء  �لفقه  فذهب  حوله،  �خلالف  كرث  بل  و�حد�ً،  ر�أياً 
قرار رقم )5(, ملجمع الفقه الإ�سلمي املنبثق من  منظمة  املوؤمتر الإ�سلمي, املوؤمتر الثاين, جده, اململكة العربية ال�سعودية املنعقد   -1

يف الفرتة من )10-16 ربيع الثاين 1406هـ املوافق )22-28( دي�سمرب بخ�سو�س خطاب ال�سمان.
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�لقانونية خلطاب �ل�شمان مذ�هب �شتى على �لتف�شيل �لآتى)1(:
1. فريق كينَّف هذه �لعالقة على �أ�شا�س �لكفالة �لقانونية)2(.

2. �لأخذ على �أ�شا�س �لإنابة �لقا�شرة.
3. �إحدى �شور �لقر�س.

4. �لعقد �أ�شا�شه ��شرت�ط �مل�شلحة لالآخرين.
5. �لعقد �أ�شا�شه �لإر�دة �ملنفردة)3(.

فالباحث يرى: �أن ر�أى �لفريق �لأول: هو �لأقرب لل�شو�ب باأن تكييف   
عقد خطاب �ل�شمان هو عقد كفالة، ولكن ي�شرتط �أن يكون مغطى غطاًء كلياً. 

فيقوم  على �لنحو �لتاىل:
�إىل  ذمة  �أي �شم  �لكفالة،  مبعنى  �لإ�شالمي  �لفقه  �ل�شمان يف  ��شتخد�م   .1

ذمة يف �ملطالبة باحلق �لذي قد يكون َديناً �أو عيناً �أو نف�شاً.
ق�شم �لفقهاء �ل�شمان �إىل �لكفالة بالنف�س، و�لكفالة باملال. و�أن �لعالقة بني   .2
�مل�شرف �لإ�شالمي و�أ�شحاب �لود�ئع �ل�شتثمارية يحكمها عقد �مل�شاربة، 

ومن ثم ل يجوز للم�شارف �لإ�شالمية �أن ي�شمن للمودع وديعته.
�أن �لأ�شباب �لتي �أدت �إىل خلق م�شكلة �ل�شمان يف �مل�شارف �لإ�شالمية،   .3
وعدم  �ملودعني،  من  �لغالبة  �لن�شبة  على  �لربوية  �لعقلية  �شيطرة  هي: 
�إمكانية  تو�فر  يف  �ملودعني  ورغبة  �أي�شاً،  لديهم  للمخاطرة  �ل�شتعد�د 
�ل�شحب من ود�ئعهم، وق�شور دور �مل�شارف يف خلق وعي �دخاري 

�إ�شالمي.
منها  �ل�شلبية،  �لآثار  من  �لعديد  �إىل  �أدى  �ل�شمانات  تو�فر  عدم  و�أن   .4
�أ�شا�شية،  ب�شورة  �لتقليدية  �ل�شمانات  على  �مل�شارف  هذه  �عتماد 
العاملية, دار  البنوك, 249/4, درا�سة مقارنة, حمكم وفق املعايري  التجارية امل�سرفية, عمليات  د. حممود الكيلنى, املو�سوعة   -1

الثقافة/ ط2008/1, جامعة عمان. 
د. حمي الدين اإ�سماعيل, قانون التجارة امل�سري, �س127ق, واأي�سا: د. �سميحة الغليوبى, القانون التجاري وعمليات البنوك,   -2
القاهرة والكتاب اجلامعي,  العربية, مطبعة جامعة  النه�سة  التجارية والتاجر, دار  الأعمال  التجاري, نظرية  القانون  �س43. 
والكتاب  القاهرة  جامعة  مطبعة  العربية,  النه�سة  دار  النا�سر  والتاجر,  التجارية  الأعمال  اأخر/نظرية  ومطبوع  تاريخ,  بدون 

اجلامعي 1989م.
د. عبدالزراق اأحمد ال�سنهورى,الو�سيط يف �سرح القانو ن املدين,طـ 2, دار النه�سة العربية,�سنة 1964م,اجلزء 1, �س 1444.  -3



{187}العدد اخل�م�س ع�صر - حمــــرم 1440هـ / �صبتمــــرب  2018م

وتف�شيل �لأ�شاليب �ل�شتثمارية �لتي ت�شتطيع �ل�شمانات �لتقليدية مو�جهة 
خماطرها مثل �ملر�بحة، وحتول �مل�شارف �لإ�شالمية من متويل غري �لقادرين 
�إىل متويل �أرباب �لأمو�ل، وعدم قدرة �مل�شارف �لإ�شالمية على متويل 

�ملجالت و�لآجال �لتي تخدم غر�س �لتنمية.

�ملبحث �لثالث
عقدالعتماد امل�ستندي

تُعدُّ �لعتماد�ت �مل�شتندية من �أهم �لعمليات �مل�شرفية ومن �أدقها و�أكرثها   
للم�شئولية فيها عنها من غريها  �أكرث ��شتهد�فاً  �لبنوك تكون  �إن  تنفيذ�ً)1(، كما 
من �لعمليات يف �لبنوك، فالبنوك يف �لعتماد�ت �مل�شتندية تقف في�شال بني 
�مل�شالح �ملتعار�شة لكل من �مل�شدر و�مل�شتورد، فامل�شدر يرجو �شهوله �حل�شول 
و�مل�شتورد  بلده،  يف  �لبنك  �إىل  �مل�شتند�ت  ت�شليم  مبجرد  ب�شاعته  قيمة  على 
يود �أن يكون على ثقة �لبنك �لذي قد ح�شل له من �مل�شدر على �مل�شتند�ت 
�لتي يطلبها كاملة وم�شتوفاة وهي �لتي مبقت�شاه تنقل ملكية �لب�شاعة �إليه بعد 
�شحنها)2(. فالقاعدة �لعامة يف �لفقه �لإ�شالمي يف جمال �ملعامالت �ملالية ب�شفة 
�لقيم)3( تتوقف عليها معاي�شهم وم�شاحلهم،  �بن  عامة كما قال �شيخ �لإ�شالم 
فعلى �لنا�س �أن ي�شتحدثو� من �لعقود يف حدود �ل�شريعة و�أ�شولها وما تدعو 
�إليه حاجاتهم و�شئون م�شاحلهم دون �أن يلحقهم حرج لهذه �ل�شتحد�ث لأن 
�مل�شالح،  لنيل  لت�شري �حلاجات وطريق  لتكون و�شيلة   �إلنَّ  ما �شرعت   �لعقود 
ولذ� فاإن �مل�شرع �لإ�شالمي �أباح للنا�س ورخ�س لهم يف �لعقود، فا�شرتط �لفقه 
فالأ�شل  �لأمانة،  وباأد�ء  و�ملو�ثيق  و�ل�شروط  بالعهود  بالوفاء  �لأمر  �لإ�شالمي 
مل تتحدث كتب الفقه الإ�سلمي عن معنى العتماد مبعناه العام, والعتماد امل�سريف فى القت�ساد الإ�سلمي, يكون على �سكل مال   -1
مودع فى امل�سرف, وبه ي�ستطيع املودع املقرت�س اأن ي�سحب منه فى حدود مبالغ معينة متفق عليها, ويجوز فى بع�س الأحيان اأن 
يكون املبلغ املعتمد م�سمونًا, فالعتماد املفتوح يفتحه م�سرف لتمكني الزبون من اأن ي�سحب منه دون تقدمي �سمان اأو تاأمني فى 

حدود مبلغ حمدد)ابواحل�سن على ال�سمانى, معجم م�سلحات القت�ساد الإ�سلمي, �س61, الريا�س/ 1422هـ/2002م(.
د.على عبد الر�سول, البنوك التجارية يف م�سر, �س 223, الطبعة الوىل1961م, النا�سر موؤ�س�سة املطبوعات.  -2

ابن القيم, اإعلم املوقعني عن رب العاملني, 5/3 , علق عليه طه عبدا لرءوف �سعد, دار اجليل/بريوت/ لبنان, بدون تاريخ.  -3
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يف �لأ�شياء �لإباحة مامل يرد ن�س بتحرمي.وهي بذلك هي ما تقدمه �لبنوك من 
�عتماد�ت ب�شمان م�شتند�ت �ل�شحن على ح�شب نوع �لب�شاعة وذلك تنفيذ�ً 
�لبنك  وحق  �لطريق،  يف  �لب�شائع  ب�شمان  �عتماد�ت  وتُعدُّ  �لبنك،  لعمليات 
يف ��شرتد�د ما يدفعه تنفيذ�ً لالعتماد م�شمون برهن حيارى على �مل�شتند�ت 
�ملمثلة للب�شائع. و�لكالم عن �لعتماد�تامل�شتندية يطول ذكره، و�لذي يعنينا 
هنا ما يت�شل بالكفالة �مل�شرفية، لذلك نق�شر �لدر��شة يف تعريف عقد �لعتماد 
�مل�شتنديو�أطر�فه و �أنو�عه، ثم تكييف �لعقد �لعتماد �مل�شتندي من ناحية فقهية، 
و�لقو�عد و�لأحكام و�لأعر�ف �لدولية �ملوحدة �لتي حتكمه ولتطبيقات لعقد 

�لعتماد �مل�شتندي يف قانون تنظيم �لعمل �مل�شريف �ل�شود�ين.
�ملطلب �لأول

تعريف عقد العتماد امل�ستندي
�لفقه �لإ�شالمي و�لقانوين،  �مل�شتندي يف  تعريفات �لعتماد   تعددت   

فيما يلي ن�شتعر�س بع�س هذه �لتعريفات وذلك على �لنحو �لتايل:
�أوًل- تعريفات عقد العتماد امل�ستندي يف الفقه الإ�سالمي املعا�رش:

من  �شادر  كتابي  باأنه:)تعهد  �ل�شالو�س)1(  �أحمد  على  دكتور  عرفه   
م�شرف بناًء على طلب م�شتورد مل�شلحة مورد، يعهد فيه �مل�شرف بدفع �ملبالغ 
�لعتماد،  فتح  طالب  للم�شتورد  ي�شدرها  ل�شلع  ثمناً  �ملورد  ي�شتحقها  �لتي 
متى ما قدم �ملورد �مل�شتند�ت �ملتعلقة بال�شلع، و�ل�شحن على �أن تكون هذه 
�مل�شتند�ت مطابقة ل�شروط �لعتماد(. وعرفه دكتور وهبة �لزجيلى يف موؤلفه 
�لفقه �لإ�شالمي و�أدلته �ل�شرعية: باأنه تعهد كتابي من �مل�شرف مل�شتورد طالب 
�أن تكون  �ل�شلع و�ل�شحن، على  فتح �لعتماد متى ما قدم �ملورد م�شتند�ت 

هذه �مل�شتند�ت مطابقة ل�شروط �لعتماد)2(.

د. على اأحمد ال�سالو�س, فقه البيع وال�ستيثاق والتطبيق املعا�سر, 2/ 1429.  -1
2-  د. وهبه الزجيلى, الفقه الإ�سلمي واأدلته ال�سرعية, 4181/6.
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ثانياً- تعريف عقد العتماد امل�ستندي يف القانون:
عرفه بع�س �لقانونني باأنه:)�لعتماد �لذي يقدمه �لبنك بناء على طلب   
�شخ�س  ي�شمى �لأمر، �أيا كانت طريقة تنفيذه، �أي �شو�ء �أكان بقبول �لكمبيالة �أو 
حت�شيلها �أو بدفع مبلغ مل�شلحة عميل لهذ� �لأمر، وم�شمون حيازة �مل�شتند�ت 
�ملتمثلة لب�شاعة يف �لطريق �أو معدة لالإر�شال)1( وعرفه �آخرون:) باأنه ت�شرف 
قانوين يتعهد �لبنك �ملن�شئ مبقت�شاه �أن يدفع لطرف ثالث يدعى �مل�شتفيد �أو 
لأمره مبلغاً من �ملال وفقاً للتعليمات �لعميل �لأمر()2( وعرفته �ملادة)341( من 
وبناء  �لعتماد  بفتح  مبقت�شاه  �لبنك  يتعهد  باأنه:)عقد  �مل�شري  �لتجارة  قانون 
على طلب �أحد عمالئه وي�شمى �لأمر مل�شلحة �شخ�س �آخر ي�شمى �مل�شتفيد، 
ب�شمان ميثل ب�شاعة منقولة �أو معدة للنقل( و�نتقد هذ� �لتعريف �لباحثون)3( 
غري  هنا  �لو�ردة  �مل�شتند�ت(  )�ل�شمان  عبارة  لأن  وذلك  �ملجال  هذ�  يف 
دقيقة، �أما �لقانون �ل�شود�ين فلم يعرف عقد �لعتماد مبعناه �خلا�س. مبناق�شة 
)�مل�شتورد(  للم�شرتي  �ل�شمان  تعنى  �عتماد  كلمة  �أن  ند  �لتعريفات،  هذه 
و�شيط  طريق  عن  )�مل�شدر(  �لبائع  من  �شر�وؤها  ثم  ب�شاعة  على  للح�شول 
يتعهد كتابة بدفع ثمن �ل�شلع �مل�شدرة للم�شتورد وطالب فتح �لعتماد متى 
ما قدم �ملورد م�شتند�ت �ل�شلع و�ل�شحن، و�أن تكون هذه �مل�شتند�ت مطابقة 
�مل�شتندي  �لعتماد  عقد  لتعريف  �لتعريفات  �أرجح  �لعتماد.ولعل  ل�شروط 
�لذي  �لعقد  )هو  �لغليوبى:  �شميحة  �لدكتورة  تعريف  هو  �لباحث   فىر�أي 
يحدده  �شخ�س  ت�شرف  حتت  �ملال  من  مبلغاً  ي�شع  �أن  �لبنك  مبقت�شاه  يلتزم 
�لعميل �ملتعاقد، ويكون هذ� �ل�شخ�س حائز�ً للم�شتند�ت �لتي متثل �لب�شاعة، 
و�مل�شتند�ت �ملثبتة لعالقته مع �لعميل �لآمر بالعتماد وعلى �لبنك �لتحقق منها 

و�حل�شول عليها لتنفيذ �لتز�مه بالعتماد()4(.
اأحمد غنيم, العتماد امل�ستندي والتح�سيل, �س10, ط5, 1997م.  -1

املرجع نف�سه, �س10.  -2
د.ح�سني �سحاتة احل�سني, ر�سالة دكتورة من�سورة, موقف البنك من امل�ستند املخالف يف العتماد امل�ستندي, �س 12, ط1, 2001   -3

م م�سر/ جامعة القاهرة, د, ر�سا ال�سيد عبد احلميد, النظام امل�سريف وعمليات البنوك, �س 244, ط1, 2000م.
النه�سة  البنوك,دار  وعمليات  التجارية  17,العقود   1999/ امل�سري  التجاري  القانون  �سرح  القليوبي,  �سميحة  د   -4

العربية,�سنة2000,فقرة 692. �سـ,12.



جملة ت�أ�صيل العلوم {190}

ويت�شح من ذلك �أن �أطر�ف هذه �لعالقة هم)1(:
عقد  �شكل  يف  ويكون  �لعتماد  فتح  يطلب  �لذي  �لعميل  هو  امل�ستورد:   .1
�لتي  �لنقاط  جميع  على  �شاماًل  ويكون  �لعتماد،  فاحت  �لبنك  وبني  بينه 
يطلبها �مل�شتورد من �مل�شدر. حيث يلتزم �لناقل بنقل �لب�شاعة �شاملة من 
بت�شليم  �إلنَّ  �للتز�م  هذ�  ينق�شي  ول  �لو�شول  ميناء  �إىل  �ل�شحن  ميناء 
�ملبينة يف �شند �ل�شحن، كما  بالقدر و�ل�شفات  �إليه  �إىل �ملر�شل  �لب�شاعة 
جاءت �ل�شابقة �لق�شائية بخ�شو�س �لتز�مات �لناقل يف عقد �لنقل و�أثره 

�لقانوين)2(.
2  امل�رشف فاحت العتماد: ي�شمى بالبنك �ملن�شئ �أو بنك �مل�شدر، وهو �مل�شرف 
�لذي يقوم �إليه �مل�شتورد طلب فتح �لعتماد حيث يقوم بدر��شة �لطلب، 
�لعتماد  بفتح  يقوم  �مل�شرف،  �شروط  �مل�شتورد على  مو�فقة  ويف حالة 

وير�شله �إما للم�شتفيد �أو �إىل �أحد مر��شليه يف بلد �مل�شدر،�مل�شتفيد.
امل�ستفيد:وهو �لذي يقوم بتنفيذ �شروط �لعتماد يف مدة �شالحيته، وهو   .3

�لطرف �لذي تعاقد مع �مل�شرتي وي�شمى) بامل�شدر(.
عن  بعيد  بلد  يكون يف  �لعتماد  فاحت  �لبنك  لأن  نظر�ً  املرا�سل:  امل�رشف   .4
فاإنه  لهذ�  �لعتماد  فاحت  �لبنك  �لتز�م  �إىل  ليطمئن  �لأخري  فاإن  �مل�شتفيد 
يطلب تدخل بنك و�شيط يف بلده ي�شمى �لبنك �ملر��شل، وهو �لذي يقوم 
�لعتماد  فاحت  �مل�شرف  بني  �لو�شيط  بدور  يقوم  �أن  �إما  �لعتماد.  بتبليغ 
و�مل�شدر دون �أي �لتز�م عليه، يقوم بتبليغ �لعتماد �أي �مل�شتفيد وي�شيف 
�لعتماد  عقد  �مل�شتند�ت.�إن  �شر�ء  �لعملية  هذه  وت�شمى  تعزيزه،  عليه 
�مل�شتندي �أكرث ما يكون ذ� فائدة �إذ� ما كان �أطر�ف �لعالقة �لأ�شلية بني 
�لتجارة  عمليات  بلدين خمتلفني، وهي  يقيمان يف  و�مل�شتورد  �مل�شدر 
�خلارجية، لذلك فاإن �ملجال �لعملي ل�شتخد�م و�شيلة �لعتماد �مل�شتندي 

د.على البارودي, القانون التجاري, �س 535.  -1
جملة الأحكام الق�سائية 1993م: �س256, 255, ملك ال�سفينة �سار�سينج// �سد// حامت عبدالباقى واأخر, النمرة / م ع / ط م   -2

/1993/1463م".
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هي يف �لبيوع �خلا�شة عن طريق �لبحر، وبذلك يُعدُّ �لعتماد �مل�شتندي 
�مل�شتلم  لل�شخ�س  وبالن�شبة  �ملتعاقد   للعميل  بالن�شبة  �لأهمية  يف  غاية 
على �ل�شو�ء، فهو يوفر �لأمان للبائع �لذي ي�شمن عدم ت�شليم �مل�شرتي 

للب�شاعة �ملر�شلة �إلنَّ �إذ� ت�شلم �لبنك �مل�شتند�ت)1(. 
�إل �أين �أقول: �إن م�شئولية �لبنك �لكربى تتحقق يف مر�جعة �مل�شتند�ت   
دفع  قبل  �مل�شتندي  �لعتماد  يف  مطلوب  هو  كما  ومطابقتها  دقيقة  مر�جعة 

�لب�شاعة نيابة عن �مل�شتورد.
�ملطلب �لثانى

التكييف ال�رشعي والقانوين لعقد العتماد امل�ستندي
�أوًل: التكييف ال�رشعي لالعتماد امل�ستندي:

هنالك عدة �آر�ء حول �لتكيف �ل�شرعي لالعتماد �مل�شتندي وذلك بالتي:
ي�شمن  �لبنك  �أن  ذلك  و�لكفالة)2(.  �ل�شمان  بعقد  يلحقه  من  فمنهم   .1
�مل�شرتي مبا  للبنك من ذمة ماليه و�شمعه �قت�شادية مما يحقق لكل �لطرفني 
لأن  للم�شرتى،  �أخرى  ناحية  ومن  �لبيع،  ناحية  من  م�شرتكة  م�شالح  من 
�لبائع ليعرف �مل�شرتي، و�مل�شرتي ليعرف �لبائع، فالبائع ير�د �أن ي�شمن 
�لثمن، و�مل�شرتي ير�د �أن ي�شمن و�شول �لب�شاعة، و�ل�شمان م�شروع يف 
�لإ�شالم. وبذلك يكون �لبنك �شامنا لكل من �لطرفني بالن�شبة للحقوق 
�لو�ردة يف عقد �لبيع، فلو ل تتدخل �مل�شرف و�شمانة حلقوق �لطرفني 
ملا متت �ل�شفقه ويظهر هذ� �لجتاه بو�شوح عند �ل�شالو�س)3( )فالعتماد 
ي�سمن للم�ستورد ح�سوله على الب�سائع التي تعاقد من اأجلها وبال�سروط التي مت التفاق عليها بينه وبني امل�سدر وفى املواعيد   -1

املتفق عليها واأن ي�سمن ا�ستيفاء ثمن الب�ساعة التي باعها وتتم هذه العملية عن طريق م�سر.
�س  احلوالة,  ال�ساد�س,كتاب  املجلد  الإ�سلمي,القاهرة,ط2,ا,  الكتاب  الدقائق,دار  كنز  �سرح  الرائق  جنيم,البحر  ابن   -2
املجلد   ال�سافعي,الأم,  ااهلل  عبد  اأبي   5  401. �س  ببريوت,  العلمية  الكتب  املدينة,دار  اأهل  فقه  يف  الرب,الكايف  عبد  226.ابن 
الثاين,جـ3,كتاب احلوالة, �س .229 6 ابن مفللح, املبدع �سرح املقنع,حتقيق حممد ح�سن,ط دار الكتب العلمية ببريوت, ط 

اأوىل,1418 /هـ 1997م,املجلد الرابع,�سـ251.
ال�سالو�س:د.علي اأحمد ال�سالو�س, اأ�ستاذ الفقه والأ�سول كلية ال�سريعة والقانون جامعة قطر رئي�س جممع فقهاء ال�سريعة وع�سو   -3
الإ�سلمي  املوؤمتر  مبنظمة  الإ�سلمي  الفقه  بجمع  والقت�ساد  الفقه  خبري  املكرمة,  مكة  الإ�سلمي/  العامل  برابطة  الفقهي  املجمع 

)موؤ�سوعة الق�ساء الإ�سلمي, دار التغليف, دار القراآن �سل�سلة ا�سدر املجمع)19(, م�سر ال�سرقية, ط/40, 2002م(.
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�مل�شتندي غري �ملغطى �أو جزئيا فامل�شرف كفيل وفاحت �لعتماد غري �ملعطى 
مكفول عنه فاإذ� �أخذ �مل�شرف عمولة مقابل �ملكفول به، ملقابل �لعمل �لذي 

قام به، و�أخذ �أجر�ً �أو جعاًل مقابل �لكفالة ذ�تها(.
وم�شدرها  �لب�شاعة  بائع  �أن  ذلك  �حلو�لة)1(.  بعقد  يلحقه  من  ومنهم   .2
�لبنك  �لتز�م  �أما  �إليه،  يطمئن  ول  ليعرفه  م�شرتى  مع  بالتعامل  لير�شى 
فاإن كال من �لطرفني ير�شى به، فكاأن �مل�شرتي قد �أحال �لبائع على �لبنك 
ل�شتيفاء قيمة �لب�شاعة �ملباعة منه، وبهذ� ينتقل �لثمن من ذمة �مل�شرتي �أي 

ذمة �لبنك، و�حلو�لة م�شروعة يف �لإ�شالم.
ومنهم من يلحقه بعقد �لوكالة)2(. ذلك �أن طلب فتح �لعتماد مبثابة توكيل   .3
�شادر من �مل�شرتي للبنك بفتح �لعتماد وتنفيذه عن طريق قبول �ل�شند 
�مل�شحوب عليه ووفائه ويلزم �ملوكل باأن يدفع للوكيل جميع ما �أنفقه يف 
تنفيذ عقد �لوكالة فهو مبثابة �لإنابة عن �لعميل يف عمليات ومر�حل �لعتماد 
�لثمن  ودفع  �مل�شتند�ت  وفح�س  �لعتماد  فتح  من  �ملتعلقة  �مل�شتندي 
�أي�شا عند �ل�شالو�س)فالعتماد  وغري ذلك، ويظهر هذ� �لجتاه بو�شوح 
�مل�شتندي �ملغطى غطاًء كلياً يكون يف هذه �حلالة وكياًل عن فاحت �لعتماد  
�لذي يُعدُّ مكفوًل له، غري �أن �مل�شرف ياأخذ عمولة تعد �أجر�ً �أو جعاًل عن 

وكالته لعن كفالته(.
له  نوع خا�س،  �أي عقد  من  م�شمى)3(.  باأنه عقد غري  يلحقه  ومنهم من   .4
�أنه  �آثاره  ومن  �لتجارة  وتطور خلدمات حاجات  ون�شاأ  �خلا�شة،  �أحكامه 
اأحمد  بن  ااهلل  عبد  الدين  حافظ  الربكات  اأبي  الدقائق,للإمام  كنز  �سرح  احلقائق  الزيلعي,تبيني  علي  بن  عثمان  الدين  فخر   -1
الن�سفي,ومعه حا�سية الإمام ال�سلبي,حتقيق اأحمد عزو, دار الكتب العلمية بريوت,طـ اأوىل,كتاب الوكالة,�سـ .243. القا�سي اأبو 
حممد عبد الوهاب البغدادي, التلقني يف فقه املالكية,حتقيق ودرا�سة حممد ثالث �سعيد الغاين, دار الفكر بريوت,طـ اأوىل,�سنة1418 
/هـ 1997م,باب الوكالة, �س .445 2 الإمام اأبو حممد احل�سني بن م�سعود بن اأحمد الفراء البغوي,التهذيب,,حتقيق ال�سيخ عادل 
اأحمد عبد املوجود,ال�سيخ علي حممد معو�س,دار الكتب العلمية,طـ 1 ,�سنة1418 /هـ 1997م,كتاب الوكالة, �س .208 3 اأبي 
اأ�سحاق برهان الدين بن حممدبن عبد ااهلل بن حممد بن مفلح احلنبلي,املبدع �سرح املقنع,حتقيق حممد ح�سن ا�سماعيل,دار الكتب 

العلمية,طـ 1,�سنة 1418 /هـ 1997م, املجلد الرابع,باب الوكالة,من كتاب احلجر.
املراجع ال�سابقة.  -2

د عبد احلميد حممود البعلى, ال�ستثمار والرقابة ال�سرعية يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية,النا�سر مكتبة وهبه,ط 1, �سنة 1411   -3
/ هـ 1991,�س . 27 وهو ما ياأتي ذكره يف اأنواع العتماد امل�ستندي باإذن ااهلل تعاىل . د حممد اجلندي, فقه التعامل املايل وامل�سريف 

احلديث, املرجع ال�سابق ,ط دار النه�سة العربية, �س 153.
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ين�شئ �لتز�ماً مل�شلحة �لبائع ي�شبح م�شتقباًل م�شدره.
ويرى �لباحث: �لعتماد �مل�شتندي �ملغطى غطاًء كلياً يكون �مل�شرف يف   
هذه �حلالة وكياًل عن فاحت �لعتماد و�إن كان كفياًل بالن�شبة للم�شدر �لذي يُعدُّ 
مكفوًل له، غري �إن �مل�شرف ياأخذ عمولة تعد �أجر�ً عن وكالته ل عن كفالته، ففي 
�مل�شتندي  �أما �لعتماد  �مل�شتندي عقد وكالة.  هذه �حلالة يكون عقد �لعتماد 

غري �ملغطى كلياً �أو جزئياً فامل�شرف كفيل، وفاحت �لعتماد مكفول عنه.
مما تقدم فالعتماد �مل�شريف يف �لقت�شاد �لإ�شالمي)1( يكون على �شكل   
مال مودع يف �مل�شرف، وبه ي�شتطيع �ملودع �ملقرت�س �أن ي�شحب منه يف حدود 
مبالغ معينة متفق عليها، ويجوز يف بع�س �لأحيان �أن يكون �ملبلغ �ملعتمد م�شموناً، 
فالعتماد �ملفتوح يفتحه م�شرف لتمكني �لزبون من �أن ي�شحب منه دون تقدمي 
�شمان �أو تاأمني يف حدود مبلغ حمدد. فالقاعدة �لعامة يف �لفقه �لإ�شالمي يف 
تتوقف  �لقيم)2(  بن  �لإ�شالم  �شيخ  قال  كما  عامة  ب�شفة  �ملالية  �ملعامالت  جمال 
عليها معاي�شهم وم�شاحلهم، فعلى �لنا�س �أن ي�شتحدثو� من �لعقود يف حدود 
يلحقهم  �أن  دون  م�شاحلهم  و�شئون  حاجاتهم  �إليه  تدعو  ما  و�أ�شولها  �ل�شريعة 
حرج لهذه �ل�شتحد�ث لأن �لعقود ما �شرعت �إلنَّ لتكون و�شيلةلت�شري �حلاجات 
وطريق لنيل �مل�شالح، ولذ� فاإن �مل�شرع �لإ�شالمي �أباح للنا�س ورخ�س لهم يف 
عقود فا�شرتط �لفقه �لإ�شالمي �لأمر بالوفاء بالعهود و�ل�شروط و�ملو�ثيق وباأد�ء 

�لأمانة، فالأ�شل يف �لأ�شياء �لإباحة مامل يرد ن�س بتحرمي.
ثانياً: التكييف القانوين لعقد العتماد امل�ستندي)3(:

تعددت �جتاهات �لقانونني ب�شاأن �لطبيعة �لقانونية لعقد �لعتماد �مل�شتندي:
1. �لعقد يقوم على نظرية �لوكالة.

2. �لعقد يقوم على نظرية �ل�شرت�ط مل�شلحة �لآخرين.      
اأبواحل�سن على ال�سمانى, معجم م�سلحات القت�ساد الإ�سلمي, �س61, الريا�س/ 1422هـ/2002م.  -1

ابن القيم, اإعلم املوقعني عن رب العاملني, 5/3, علق عليه طه عبدا لرءوف �سعد, دار اجليل/بريوت/ لبنان, بدون تاريخ.  -2
د. كمال طه, الوجيز يف القانون التجاري, �س522 ,د.الواثق عطا املنان, القانون التجاري, �س20.  -3
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3. �لعقد يقوم على نظرية �لكفالة.
4. عقد من نوع خا�س ذو طبيعة خا�شة)1(.

نوع  من  جتاري  عقد  �مل�شتندي  �لعتماد  عقد  �أن  �إىل  �لباحث:  فريى   
)هو  باأنه:  م�شمى  �لغري  �لعقد  ويعرف  �مل�شماه  غري  �لعقود  من  وهو  خا�س، 
تكوينه ويف  تنظيمه فيخ�شع يف  يتم  با�شم معني ولو مل  �لقانون  مامل يخ�شه 
�لآثار جلنة �لقو�عد �لعامة �لتى تقررت جلمع �لعقود �شاأنه من ذلك �شاأن �لعقد 
بتطبيق  �كتفاء  �أحكامه  �ل�شرع من  يفعل  �شيوعاً مل  �أقل  كان  ملنَّا  �مل�شمى ولكنه 

�لقو�عد �لعامة()2(.
فبع�س �لكتنَّاب �لعرب و�لأمريكيني و�لفرن�شيني ومنهم : فيا�س عبيد   
وغريهم  بورت  كوك  و�لقا�شي  و�لفقيه  �لدين  جمال  وعلي  حرب  �شقيق 
حاولو� تكيف �لعتماد �مل�شتندي على �أنه عقد من نوع خا�س �أمثلة �لعتبار�ت 
�لتجارية وما �لتز�م �لبنك جتاه �مل�شتفيد �إلنَّ لعقد ملزم �أمثلة �شرور�ت �لتعامل 
�خلطاأ  من  �لفكرة  هذه  موؤيدو  �لتجارية.ويرى  �لأو�شاط  يف  عليها  �ملتعارف 
�ملدنى  �لقانون  عقود  �شمن  �للتز�مات  من  يرتتبه  وما  �لعتماد  عقد  �إدخال 
كعقد �لوكالة �أو �لكفالة �أو �ل�شرت�ط لعلة �لآخرين وغريها.لأن هذ� �لعقد مميز 
عنها و�إن ت�شارك معها يف بع�س �لأحكام فهو يختلف عنها يف جو�نب قانونية 
�أخرى. وهذه �لفكرة و�إن كانت تبدو من ظاهرها �شحيحة وو�قعية �إىل حد 
ما خا�شة �أنها تف�شر كامل �للتز�مات و�حلقوق و�لتى ترتتب على �أطر�ف عقد 
�لعتماد باعتباره عقد�ً جتارياً خا�شاً مميز�ً له �أحكامه �ملميزة �خلا�شة.�إل �أنه مع 
ذلك ل ميكنه جتاوز حقيقة هذ� �لعقد باأخذ �لعقود �لأخرى �أحكامها رغم متيزه 
�ملبالغ  بت�شديد  �ملوكل  �لتز�م  �لوكالة  ياأخذ من عقد  فهو  �أخرى  باأحكام  عنها 
�لتى دفعها �لوكيل. كما ياأخذ من عقد �ل�شرت�ط مل�شلحة �لآخرون ن�شوء حق 
�مل�شتفيد �ملبا�شر نحو �لبنك ومن �لإنابة عدم �لجتماع بالرجوع �لتى ي�شمح 

د عبد الرازق ال�سنهوري,الو�سيط يف �سرح القانو ن املدين,طـ 2, دار النه�سة العربية,�سنة 1964م,اجلزء 1, �س1444.  -1
د.عبدالرازق اأحمد ال�سنهورى- الو�سيط فى �سرح القانون املدنى اجلديد – املجلد الأول – من�سورات  املجلد احلقوقية بدون   -2

2000 �س 108.
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يف �ملناب �شد �ملنيب  ومن �للتز�م �ملربم ��شتقالل �مل�شرف نحو �مل�شتفيد من 
عقد �لبيع)1(.

�لبائع  بني  �ملكاين  نتيجًةللبعد  �مل�شتندية  �لعتماد�ت  نظام  ظهَر   
�مل�شرتي  يلتقي  �أن  دون  غالباً  تتمُّ  �لتجارية  �لعملية  �إننَّ  وحيُث  و�مل�شرتي، 
�لت�شالت  طريق  عن  و�إمنا  �شخ�شياً،  �لتقاًء  )�مل�شدر(  بالبائع  )�مل�شتورد( 
�إىل�ل�شتعانة  �لتفكري  �جته  فقد  لذلك  جتارياً،  عليها  و�ملتعارف  �ملبا�شرة  غري 
بو�شيط يثُق به كٌل منهما حلماية حقوقهما، ولتاأكيد �لتز�مهما بتنفيذ عقد�لبيع، 
وهذ� �لو�شيط هو �لبنك �لذي يتعهد �أمامه �مل�شرتي بدفع ثمن �لب�شاعة متى 
��شتلم �مل�شتند�ت �ل�شرورية �لتي مبوجبها تنتقل �إليه ملكية �لب�شاعة �مل�شحونة، 

و�لعتماد�مل�شتندي يوؤدي دور�ً مهماً يف خدمة �لتجارة �لدولية)2(.
التطبيقات العملية لالعتمادات امل�ستندية يف امل�سارف الإ�سالمية:

كل �مل�شارف �لإ�شالميةتتفق يف ممار�شتها لالعتماد�ت �مل�شتندية على   
لأن  �خلارجية،  باملر�بحة  يعرف  ما  وهو  �ملر�بحة  بيع  �شور  من  �شورة  �أنها 
�ل�شلعة �ملطلوبة لالآمر بال�شر�ء تكون من �ل�شوق �خلارجية. وتختلف �مل�شارف 
�لإ�شالمية يف كيفية تنفيذ �ملر�بحة �خلارجية على �أ�شا�س �لعتماد�ت �مل�شتندية 

كما يلي)3(:
تقوم بع�س �مل�شارف �لإ�شالمية بتنفيذ �لعتماد�ت �مل�شتندية على �أ�شا�س   .1
با�شم  �ل�شحن  وم�شتند�ت  �لبيع  فاتورة  تكون  بحيث  �خلارجية  �ملر�بحة 
�لتخلي�س  و�إجر�ء�ت  �لب�شاعة،  على  بالتاأمني  بنف�شها  وتقوم  �مل�شرف، 
�أ�شا�س  �ل�شحن على  فاحت �لعتماد مع م�شتند�ت  للتاجر  عليها وت�شليمها 

�لقب�س �حلقيقي، و�لت�شليم �حلقيقي، وهي �أ�شلم �لطرق �شرعاً .
بنف�س  �مل�شتندية  �لعتماد�ت  بتنفيذ  �لإ�شالمية  �مل�شارف  بع�س  تقوم   .2
د.عبدالرازق اأحمد ال�سنهورى- الو�سيط فى �سرح القانون املدنى اجلديد – املجلد الأول – من�سورات  املجلد احلقوقية بدون   -1

2000 �س 108.
فتتورى فهيمة, امل�سئولية املدنية فى العتماد امل�ستندى, ر�سالة دكتوراة, جامعة حممد خبب�سر, ب�سكرة, 2015, �س59.  -2

الدكتور اأحمد �سامل ملحم,  م�ست�سار �سرعي للموؤ�س�سات املالية الإ�سلمية بالدول العربية.  -3
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�مل�شتوردة  �لب�شاعة  على  بالتخلي�س  تقوم  ل  �أنها  �إلنَّ  �ل�شابقة  �لطريقة 
يف  تعتمد  ولكنها  �حلقيقي،  �لقب�س  �أ�شا�س  على  وت�شليمها  وت�شلمها 
فاإذ� و�شلت م�شتند�ت  �أ�شا�س �لقب�س �حلكمي  �ل�شتالم و�لت�شليم على 
�ل�شحن �إىل �مل�شرف يقوم باإر�شال �إ�شعار �إىل �لتاجر فاحت �لعتماد يعلمه 
فيقوم  له  �لب�شاعة  بيع  على  ومو�فقته  �ل�شحن،  م�شتند�ت  بو�شول  فيه 
مو�فقته  فيه  يعلن  �لذي  بال�شر�ء  �لقبول  �إ�شعار  باإر�شال  �مل�شرتي  �لتاجر 
على �شر�ء �لب�شاعة، وبذلك ينعقد بيع �ملر�بحة، ثم يقوم �مل�شرف بتظهري 
م�شتند�ت �ل�شحن للتاجر فاحت �لعتماد ليتوىل �لقيام باإجر�ء�ت �لتخلي�س 
عليها وقب�شها قب�شاً حقيقياً، بحيث تنتهي م�شوؤوليتها عن �لب�شاعة بت�شليم 
للمو��شفات  مطابقة  تكون  �أن  �شريطة  �مل�شرتي  �إىل  �ل�شحن  م�شتند�ت 
�ملذكورة يف �لعتماد، ويتحمل �مل�شرف م�شوؤولية �ختالف �ملو��شفات 

�أو نق�س �لب�شاعة �أو تلفها .
تقوم بع�س �مل�شارف �لإ�شالمية بتنفيذ بع�س �لعتماد�ت �مل�شتندية على   .3
حالت  يف  �مل�شتوردين  �لتجار  لبع�س  متنح  �لتي  �ملر�بحة  وكالة  �أ�شا�س 
خا�شة، وفق توجيهات هيئة �لرقابة �ل�شرعية، وتتلخ�س �لتطبيقات �لعملية 

لهذه �حلالة مبا يلي:
كانت  �إذ�  �مل�شتورد  و�لتاجر  �مل�شرف  بني  �ملر�بحة  وكالة  توقيع  يتم   -
تنطبق عليه �ل�شو�بط �ل�شرعية �خلا�شة بوكالة �ملر�بحة بعد �لتحقق من 

ذلك من قبل �ملدقق �ل�شرعي للم�شرف.
يقوم �لتاجر با�شتري�د �لب�شاعة بحيث تكون فاتورة �لبيع با�شمه ب�شفته   -

وكياًل عن �مل�شرف يف �ل�شر�ء.
على  بناء  �ملورد  �لبائع  �إىل  �لب�شاعة  ثمن  بدفع  �ملر��شل  �لبنك  يقوم   -
�أمر �مل�شرف �لإ�شالمي له بالت�شديد ويطلب منه �شحنها بحيث تكون 

م�شتند�ت �ل�شحن با�شم �مل�شرف �لإ�شالمي.
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ترد  �لفاتورة  �لب�شاعة لأن  �مل�شتورد م�شوؤولية تخلي�س  �لتاجر  يتوىل   -
بل هو وكيل عن  للب�شاعة  مالكاً  لي�س  �لأمر  �أنه يف حقيقة  مع  با�شمه 

�مل�شرف يف �شر�ئها و�لتخلي�س عليها.
يجب على �لتاجر �أن يعلم �مل�شرف �لإ�شالمي بو�شول �لب�شاعة و�أن   -

ل يت�شرف بها لأنها لي�شت ملكاً له.
يجب على �لتاجر �أن ير�شل �إ�شعار�ً للم�شرف يبني فيه مو�فقته على   -
لدى �مل�شرف ،  �ل�شر�ء �ملوقع عليه م�شبقاً  �لب�شاعة وفق وعد  �شر�ء 

وي�شمى ذلك �إيجاباً .
يقوم �مل�شرف باإ�شد�ر �إ�شعار مو�فقة على �لبيع وي�شمى ذلك قبوًل ،   -
فينعقد بذلك بيع �ملر�بحة بني �مل�شرف ب�شفته بائعاً و�لتاجر �مل�شتورد 
للتاجر  �ل�شحن  بت�شليم م�شتند�ت  �مل�شرف  يقوم  ب�شفته م�شرتياً ،ثم 

ل�شتكمال ت�شليم �لب�شاعة له ، في�شبح مالكاً لها �شرعاً.
�لعتماد�ت  على  �لفعلية  �لتكاليف  قيمة  تاأخذ  �أن  للموؤ�ش�شــة  يجوز   -
�ملطلوبة  باخلدمات  �لقيام  �أجرة على  تاأخذ  �أن  لها  �مل�شتندية، ويجوز 
�شــو�ء �أكانت مبلغا مقطوعا �أم ن�شبة من مبلغ �لعتماد، وي�شمل ذلك 
�لعتماد�ت �مل�شتندية �ل�شادرة و�لو�ردة، وي�شمل تعديل �لعتماد�ت 
ما عد� �لتعديل بزيادة مدة �لعتماد، فال يجوز لها �أن تاأخذ عليــه �إلنَّ 
�مل�شروفات �لفعلية فقط، وتكون حينئذ مبلغا مقطوعا ل ن�شبة مئوية. 

وعلى �ملوؤ�ش�شة �أن تر�عي ما ياأتي)1(:
يف  �لأجرة  تقدير  عند  �ل�شمان  جانب  �لعتبار  يف  يوؤخذ  ل  �أ. 
تاأخذ  �أن  للموؤ�ش�شة  يجوز  فال  وعليه  �مل�شتندية.  �لعتماد�ت 
زيادة على �مل�شروفات �لفعلية يف حال تعزيزها لعتماد �شادر 
املعايري  واإ�ساءة, وهو من  امل�ستندية قراءة  الأردنّية, مقال بعنوان: معيار العتمادات  ال�سبيل  الباري م�سعل, �سحيفة  د. عبد   -1
 7 يف  التعديلت  متثلت  ال�سرعية  املعايري  مقارنة  ب�ساأن  رقابة  لتقرير  وطبقا  ال�سرعية,  املعايري  من  �سنة 2015  اإ�سدار  يف  املعدلة 
تعديلت اإعادة �سياغة,و4 تعديلت اإ�سافة اأو حذف, و24 تعديًل تن�سيق فقرات. وبتتّبع حمال التعديل ل يوجد تغيري يف الأحكام 

ال�سرعية.
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فيه  �لزيادة  تكون  �لعتماد  وتعزيز  �آخر؛  بنك  �أو  م�شرف  من 
مقابل �شمان حم�س. ويف حكم �لتعزيز �مل�شاركة يف �لإ�شد�ر، 
لال�شتخد�م  �ملعد  �لعتمــاد  و�إ�شد�ر  �لتعزيز،  يف  و�مل�شاركة 
)�عتماد �ل�شمــان( ما مل يتطلب ذلك خدمات �أو تكاليف. و�أل 
يرتتب على ذلك فائدة ربوية �أو يكون ذريعة �إليها. و�أل يتخذ 
�جتماع �لعقود يف �لعتماد �مل�شتندي ذريعة �إىل ما هو حمرم 

�شــرعا، كاأخذ عائد علــى �ل�شمان، �أو �لقر�س
�لعتماد  وتعزيز  وتبليغ  و�إ�شد�ر  فتح  عمولت  يف  �خلال�شة  ب. 
�لوكالة  من  مركب  �مل�شتندي  �لعتماد  لأنه  �جلو�ز  �مل�شتندية 
�لكفالة  جانب  مر�عاة  يجوز  ل  �أنه  غري  و�لإجارة،  و�لكفالة 
بعمولة  �ملغطاة  غري  �لعتماد�ت  تكون  بحيث  �لعمولة  بزيادة 
�أعلى من �لعمولة �ملطبقة على �لعتماد�ت �ملغطاة. كما ل يجوز 
على  بع�شها  من  �أو  منها  �لإعفاء  ثم  �جلميع  على  �لعمولة  رفع 
ويف  �لذكر.  �آنف  �ملمنوع  على  حيلة  لأنه  �ملغطاة  �لعتماد�ت 
�ل�شمان  ت يف  �لبنك قد متح�شّ �ملقدمة من  حال كانت �خلدمة 
تكون  �أن  فيجب  عمل  �أي  تقدمي  دون  �لتعزيز  يف  كامل�شاركة 

�لعمولة بالتكلفة �لفعلية. 
�مل�شتندي ليخرج  فاإن عقد �لعتماد  �مل�شارف  �ملعا�شر يف  فالتطبيق   

عن �شورتني)1(: 
ال�سورة الأوىل:

يف هذه �حلالة يكون �مل�شرف وكياًل عن فاحت �لعتماد، و�إن كان كفياًل   
للم�شدر �لذي يُعدُّ مكفوًل له، غري �أن �مل�شرف ياأخذ عمولة تعد �أجر� �أو جعاًل 

عن وكالته ل عن كفالته.
د عبد احلميد حممود البعلى, الإثتثمار والرقابة ال�سرعية يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية, 1991,�س . 27 واملرجع نف�سه . د حممد   -1

اجلندي, فقه التعامل املايل وامل�سريف احلديث,  �س 153, املرجع نف�سه.
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ال�سورة الثانية:
يف هذه �حلالة يكون �مل�شرف كفياًل، وفاحت �لعتماد غري �ملغطى مكفول   
عنه، فاإذ� �خذ �مل�شرف عمولة مقابل �ملبلغ �ملكفول به لمقابل �لعمل �لذي يقوم 
به فقد �أخذ� �أجر�ً �أو جعاًل مقابل �لكفالة. ففي �ل�شورة �لأوىل  يُعدُّ �مل�شرف 
وكياًل عن فاحت �لعتماد، وله �أن ياأخذ عمولة �أو �أجر�ً عن وكالته �أما يف �ل�شورة 
للم�شرف  يجوز  فال  عنه،  مكفول  �لعتماد  وفاحت  كفياًل  �مل�شرف  فيُعدُّ  �لثانية 
�لإد�رية.  و�مل�شاريف  �لإجر�ء�ت  مقابل  و�إمنا  ذ�تها  �لكفالة  مقابل  �جر�ً  �أخذ 
�ل�شمان وكفالة  �أ�شا�شا على  يقوم  �مل�شتندي  �لعتماد  �إن  �لقول  وبذلك ميكن 
�لبنك للم�شرتى وهو �أقرب �لعقود له، ول �أرى مانعاً: من قيام �لبنك بذلك، 
على  لهم  �مل�شتحق  �لثمن  ب�شد�د  للبائعني  و�لتعهد  �مل�شتندي  �لعتماد  وفتح 

�مل�شرتي بعد ��شتيفاء �ملطلوب باأن ل يتعار�س مع �أحكام �ل�شريعة �لإ�شالمية.
�ملطلب �لثالث

القواعد القانونية التي حتكم العتماد امل�ستندي
�لعتماد �مل�شتندي منذ ظهوره باأنه نظام ن�شاأ من و�قع �لعمل وبد�فع   
�إ�شالمي ول قانوين يف �أغلب  �إليه، ومل يرد له تنظيم فقهي  �حلاجة �لع�شرية 
وقو�عده  قو�نيه  وتختلف  �لغربية،  ول  �لعربية  �لدول  يف  ل  �لت�شريعات 
�لعامل  �أنحاء  �لبنوك يف معظم   لزعزعة  �أدى  مما  �أخرى.  �إىل دولة  من دولة 
�أ�شبح ي�شكل م�شدر قلق لكافة �لأطر�ف �مل�شاركة يف عملية �لعتماد  حيث 
�مل�شتندي)1(. لالعتماد  �ملختلفة  �لقانونية  �لأو�شاع  تنوعت  ما  �مل�شتندي 

معظم  يف  �لت�شريعي  بالتنظيم  يحظى  مل  �مل�شتندي  �لعتماد  عقد  ومو�شوع 
�لدول �لعربية فرتك �لأمر للقو�عد �لعامة و�ملبادئ و�ل�شروط �لتي يجب على 
�لبنوك مر�عاتها يف فح�س �مل�شتند�ت و�لتي ت�شكل �لعن�شر �لأ�شا�س. لذلك 
يجب �لتعر�س للقو�عد و�لأعر�ف �لدولية �ملوحدة لعقد �لعتماد �مل�شتندي، 
يف  التجارية  البنوك  الر�سول,  عبد  د.على  �س41,  القانونية,  الواجهة  من  امل�سرفية  العمليات  عو�س,  الدين  جمال  د.على   -1
�س288,  للأعتمادامل�ستندى,  املوحدة   فىالقواعدوالعراف  اجلديد  عبدالغنى,  الدين  ح�سام  د.  ومابعدها.    223 �س  م�سر, 

دارالفكراجلامعىن 2005م.
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�لقو�عد و�لأعر�ف �لدولية �ملوحدة لعقد �لعتماد �مل�شتندي. وبالرغم من �أن 
قو�عد غرفة �لتجارة �لدولية  �خلا�شة بالعتماد�ت �مل�شتندية مل جتب عن كل 
�لأ�شئلة �لتي �أثارها هذ� �ملو�شوع �إلنَّ �أنها عاجلت كثري�ً من �لق�شايا و�خلالفات 
حول �لعتماد �مل�شتندي. لذلك نورد يف �إبحار �لقو�عد و�لأعر�ف �لدولية 
�ملر�حل  �أهم  مبينا  �لدولية  �لتجارة  غرفة  خالل  من  �مل�شتندي  �لعتماد  لعقد 

�لتي مرت بها على نحو مر�حل وفق)1(:
و�لأعر�ف  �لقو�عد  من  �شيغة  �أول  �لدولية  �لتجارة  غرفة  �أ�شدرت   
�أي ناح يذكر. ففي  �مل�شتندي يف عام 1933م ومل حتقق  �لدولية لالعتماد 
عام 1951م يف مدينة ل�شبونة �أعيدت �شياغة هذه �لقو�عد و�لأعر�ف �لدولية 
�ملتحدة،  �لوليات  من  �لبنوك  �إليها  �ن�شمت  عندما  وقبوًل  ناحاً  ولقت 
ولكن �نلرت� ومعظم بالد �لكومنولث مل تعرتف بهذه �لتفاقية حيث كانت 
�خلا�س  �لقانون  ي�شدره  ما  وفق  �مل�شتندي  لالعتماد  �لقانونية  ق�شاياها  تعالج 
ففي  �لدولية.  و�لأعر�ف  للقو�عد  طبقا  ولي�س  و�لق�شاة،  �لفقه  ي�شدره  وما 
�لثالثة  للمرة  �ملوحدة  و�لأعر�ف  �لقو�عد  هذه  �شياغة  �أعيدت  1962م  عام 
وحازت على قبول  �لبنوك يف �إنلرت� و�أغلب دول �أقطار �لكومنولث .ففي 
�لتعديالت  �إ�شافة  بعد  و�لأعر�ف  �لقو�عد  �شياغة هذه  عام 1974م دخلت 
و�أ�شبحت حيز �لوجود و�لتنفيذ فكانت �أكرث �شمولية من �لتي �شبقتها حيث ت 

تنفيذ �لنقل باحلاويات وم�شتند�ت �لنقل �ملختلط)2(.
�لبند �لر�بع: القواعد والأعراف الدولية يف �سياغة1983م:

�ملوحدة  �لدولية  و�لأعر�ف  �لقو�عد  �شياغة  �أعيدت  �خلام�شة  للمرة   
جديدة)3(.�ختلفت  �شياغة  1983م  عام  يف  �لدولية  �لتجارة  غرفة  بو��شطة 
د. ح�سني فتحي عثمان, عمليات البنوك من الوجهة القانونية, مطبعة جامعة طنطا, �سنة 2005, �سـ288.  د ح�سام الدين عبد   -1
الغني ال�سغري, اجلديد يف القواعد و الأعراف املوحدة للعتمادات امل�ستندية 500, طبعة دار الفكر اجلامعي,�سنة 2004م. د.حمي 
الدين اإ�سماعيل علم الدين, قانون التجارة اجلديد, املادة )355(, قانون التجارة رقم )17( ل�سنة 1999م امل�سري فبداأ العمل به 

من اأكتوبر 1999م, �س 690. �سرح قانون التجارة امل�سري, املكتبات الكربى/1430هـ م1999م.
د ح�سني فتحي عثمان, عمليات البنوك من الوجهة القانونية, مرجع �سابق.  -2

د. ح�سني فتحي عثمان, عمليات البنوك من الوجهة القانونية, مرجع �سابق.  -3
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�إعد�دها يف غرفة �لتجارة �لدولية ومنظمات �لأمم  عن �لقدمية، ��شرف على 
�ملتحدة و�شاهم فيها مثلو� �لبنوك وكذلك ممثلو �لتجار، ومندوبون عن �لبالد 
�ل�شرت�كية وبريطانيا، وبذلك �نفردت عن �ل�شياغات �ل�شابقة ومتيزت بالنظام، 
و�ل�شبانية/  و�لأملانية/  و�لفرن�شية/  باللغات/�لنليزية/  �شيغت  حيث 
�أكتوبر 1984م   �لتنفيذ  يف  و�لعربية/ فكل منها حجة ر�شمية ودخلت حيز 

وقد �هتمت بالنقاط �لآتية:
تقدمي و�شائل �لنقل باحلاويات و�لنقل �مل�شرتك.  .1

ظهور م�شتند�ت جديدة وطرق جديدة لل�شحن.  .2
تقدمي و�شائل لالت�شالت بظهور و�شائل �إلكرتونية لنقل �لبيانات بدًل  من   .3

�مل�شتند�ت �لورقية.
ظهور �أنو�ع  جديدة من �لعتماد  كانت �عتماد�ت �لدفع �ملوؤجل.  .4

�لبند �خلام�س: القواعد والأعراف الدولية املوحدة يف �سياغة 1993م)1(:
جاءت هذه �ل�شياغة لتف�شري �ملو�د يف قو�عد و�أحكام 1983م فقامت   
�مل�شتندي/  �لعتماد  ��شطالح  ف�شرت  �أهمها.  من  �لأحكام  بع�س  بتف�شري 
�أو  ت�شميته  ترتيب مهما كانت  �أي  تعني  بالتوقيع/  �عتماد  بال�شمان /  �عتماد 
و�شفه مبقت�شاه �مل�شريف م�شدر �لعتماد �لذي يت�شرف بالأ�شالة عن نف�شه �أو 

بناء على طلب �أو مبوجب تعليمات عملية )طالب فتح �لعتماد( بـاأن)2(:
يدفع لأمر طرف ثالث وهو �مل�شتفيد، �أو يقبل دفع �شحب �أو �شحوبات/   .1

�أو  م�شحوبات من �مل�شتفيد.
�ل�شحب/  هذه  من   دفع   بقبول  �أو  بالدفع  �آخر  م�شرف  يفو�س  �أو   .2

�ل�شحوبات.
 "49" عدد  على  ت�سمل  الدولية,  التجارة  غرفة  عن  ال�سادرة   :500 رقم  ن�سرة  للعتمادامل�ستندية,  املوحدة  والأعراف  الأ�سول   -1
املادة"12"  اإىل  املادة"6"  ومن  والتعريفات,  العامة  للأحكام  خ�س�ست   "5" اإىل   "1" من  املواد  التايل:  النحو  على  موزعة  مادة 
خ�س�ست ل�سيغة العتمادات, ومن املادة"13" اإىل املادة"19" خ�س�ست لللتزامات وامل�سوؤوليات, ومن املادة "20" اإىل املادة"38" 
للم�ستندات, ومن املادة"39" اإىل املادة  "47" للأحكام املتنوعة, واملادة"48" للعتماد القابل للتحويل, واملادة"49" للتنازل 
عن امل�ستحقات) د. ماهر �سكري, العمليات امل�سرفية اخلارجية, �س321, ن�سر بدعم من معهد الدرا�سات امل�سرفية, عمان/ 

الأردن, دار احلامد للن�سر/ عمان/ 2004م(.
د.علي جمال الدين عو�س, العمليات امل�سرفية من الواجهة القانونية, �س41, د.على عبد الر�سول, البنوك التجارية يف م�سر,   -2

�س 225.
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م�شند�ت/من�شو�س  م�شتند/  مقابلة  بالتد�ول  �أخر  يفو�س م�شرف  �أو   .3
عليها �شريطة �إن تكون �مل�شتند�ن مطابقة متاماً ل�شروط �لعتماد.

ويخل�س �لباحث: �إىل �أن �لأعر�ف و�لأ�شول �ملوحدة للغرفة �لتجارية   
ن�شو�س  �شرح  ت�شمنت  حيث  و�ل�شمولية،  بالدقة  تتميز  1993م  �شياغة  يف 
�أحكام 1983م، وت�شمنت �أي�شا �لإ�شارة �إىل �أ�شاليب �لدفع من �لعتماد�ت 
�مل�شتندية، وهي �لدفع و�لقبول و�لتد�ول، كما �أبرزت �لعالقة بني �لبنك وفاحت 
�لعتماد و�لأمر و�مل�شتفيد، وتوؤكد على دور �مل�شتند�ت، لأنها �ملميز �لأ�شا�شي 
و�جلوهري لالعتماد �مل�شتندي ولميكن �حل�شول على قيمة �لعتماد �إلنَّ بتقدمي 

�مل�شتند �ملطلوب و�ملطالبة بالعتماد .
�لبند �ل�شاد�س: م�سوؤوليات البنوك يف نطاق تطبيق العتماد امل�ستندي وفق قانون 

تنظيم العمل امل�رشيف ال�سوداين:
�كتفى قانون تنظيم �لعمل �مل�شريف �ل�شود�ين بتطبيق �لأحكام �لدولية   
و�لأعر�ف �ملوحدة يف �لعتماد�ت �مل�شتندية وذلك با�شتقر�ء ن�شو�س �إ�شد�ر 

�لغرفة �لتجارية ل�شنة1993م)1(.
ويخل�س �لباحث لعقد �لعتماد �مل�شتندي للنقاط �لآتية:

يُعدُّ �أد�ة توفرها �لبنوك من �أجل ت�شهيل �لتبادل �لتجاري بني �لدول.  -
�لعتماد �مل�شتندي هو �أد�ة متويل غري مبا�شرة )هو �أد�ة �شمان �لتمويل(  -

ب�شروط  �لتز�مهما  �شريطة  جتاههما  بتعهد�ته  �لبنك  �لتز�م  للطرفني  ي�شمن   -
و�أحكام �خلطاب.

على  ولي�س  �ملقدمة  و�مل�شتند�ت  �لوثائق  �أ�شا�س  على  �لدفع  �إمتام  ي�شمن   -
�أ�شا�س �لب�شائع �أو �خلدمات مو�شوع �خلطاب. 

 "49" عدد  على  ت�سمل  الدولية,  التجارة  غرفة  عن  ال�سادرة   :500 رقم  ن�سرة  للعتمادامل�ستندية,  املوحدة  والأعراف  الأ�سول   -1
املادة"12"  اإىل  املادة"6"  ومن  والتعريفات,  العامة  للأحكام  خ�س�ست   "5" اإىل   "1" من  املواد  التايل:  النحو  على  موزعة  مادة 
خ�س�ست ل�سيغة العتمادات, ومن املادة"13" اإىل املادة"19" خ�س�ست لللتزامات وامل�سوؤوليات, ومن املادة "20" اإىل املادة"38" 
للم�ستندات, ومن املادة"39" اإىل املادة  "47" للأحكام املتنوعة, واملادة"48" للعتماد القابل للتحويل, واملادة"49" للتنازل 
عن امل�ستحقات) د. ماهر �سكري, العمليات امل�سرفية اخلارجية, �س321, ن�سر بدعم من معهد الدرا�سات امل�سرفية, عمان/ 

الأردن, دار احلامد للن�سر/ عمان/ 2004م(.
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يوفر عملية حمددة مدعومة باعتماد مايل م�شتقل مع تعهد ثابت وو��شح   -
باإمتام �لدفع.

ميكن �لبائع من عر�س خ�شومات �أو �شروط دفع مغرية �أف�شل مما قد يح�شل   -
�أو  �ملفتوح  �حل�شاب  �شروط  مبوجب  �لعملية  متت  لو  �مل�شتوردفيما   عليه 

�لتح�شيل.
ميكن ��شتخد�م �لعتماد �مل�شتندي يف �لتعامالت �لتجارية مع كل بلد�ن   -

�لعامل تقريباً.

خامتــــــــة
��شتعر�شت  �أن  بعد  �لدر��شة  هذه  خلامتة  تو�شلت  وعونه  �هلل  بف�شل   
مفهوم عقد �لوكالة �مل�شرفية ب�شوره �مل�شرفية خطاب �ل�شمان وعقد �لعتماد 
�أ�شكاله  مبختلف  �لتمويل  فيُعدُّ  �شرعاًوقانوناً،  تعريفهما  ت  �أن  بعد  �مل�شتندي، 
من �ملقومات �لأ�شا�شية لقت�شاديات �لدول نظر�ً لالأهمية �لتي يلعبها يف ترقية 
و تطوير �جلو�نب �لجتماعية و�لقت�شادية للمجتمعات، وللتجارة �خلارجية 
بالأخ�س �أهمية كبرية لدى �لدول وذلك لأنها متثل �حل�شة �لأكرب يف �لدخل 
�لقومي، لهذ� �أ�شبحت �لدول تهتم �هتماما خا�شاً بها و بطرق تنميتها  و�شمان 
هي  حتقيقها  �إىل  ت�شعى  �لتي  �ل�شمانات  �أهم  بني  من  ولعل  لها  �حل�شن  �ل�شري 
با�شتعمال  �لبنوك  �أهمها  و  �ملالية  �لهيئات  تدخل  من خالل  �لتمويل  �شمانات 
م�شادر  �أهم  بني  من  �ليوم  �أ�شبحت  �لتي  �لأدو�ت  و  �لتقنيات  من  جمموعة 
متويل �لتجارة �خلارجية و من �أهمها �لعتماد �مل�شتندي �لذي يعطي نوعاً من 
�ملادية  �ل�شالمة  ي�شمن  و  �ل�شو�ء  على  و�مل�شدر  للم�شتورد  �لأمان  و  �لر�حة 
�ملعنوية و ح�شول كل �شاحب حق على حقه. فاأ�شال �هلل �شبحانة وتعاىل �أن 
يتقبل هذ� �جلهد �ملتو��شع، فاللهم يا وىل �ملوؤمنني، ومتويل �ل�شاحلني �جعل 
عملي هذ� عماًل متقباًل، و�شعيي فيه �شعياً مر�شياً م�شكور�ً، و�نفع به �للهم من 
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�أخذ به وعمل به، �إنك وحدك �لقادر على كل ذلك، و�شل �للهم على �شيدنا 
حممد و�آله و�شحبه و�شلم.

نتائج تو�شلت �إليها �لدر��شة �أهمها:
�إنه من �ل�شعب �أن ن�شع تعريفاً جامعاً لدور �مل�شرف �لإ�شالمي يف خلق   .1
وتقدمي �لئتمان لعمالئه يف �شكل قرو�س �شمان، لأن �شور تدخل �مل�شرف 
يف هذ� �مليد�ن متعددة، و�إن كانت �لغاية منها و�حدة وهي متكني �لعميل 

من �حل�شول على �لئتمان �لذي ميكن �لبنك من �لوفاء بالتز�ماته.
�ملباحة  �لعقود  ك�شائر  م�شروع  �لإ�شالم  يف  �مل�شريف  �لعتماد  فتح  �إن   .2
�لديني  لعد�ئه  نظر�ً  �مل�شلمني  حق  يف  متهم  �مل�شلم  غري  و�إن  �لأخرى، 
�أهاًل  يكون  ول  خليانته،  يوؤمتن  فال  �لعتقاد،  على  تقوم  �لتي  وملو�قفه 

للدولة يف م�شالح �مل�شلمني.
نطاق �لكفالة �مل�شرفّية هو �ملجال �لذي تقوم به �لكفالة بدور كبري من حيث   .3
م�شاهمتها يف �لتنمية �لقت�شادية. فاملدين قد يجد نف�شه �أمام �شعوبات مالية 
توؤدي  �مل�شرفّية  فالكفالة  �مل�شرفّية.  �لكفالة  �إلنَّ عن طريق  تخّطيها  ل ميكن 
�إىل تخفيف �لعبء عن كاهل �لعميل. وبناء عليه قد مينح �مل�شرف �لكفالة 
لعميله ليمكنه من �حل�شول على �إعفاء �أو متديد �لأجل ل�شد�د ر�شوم �أو 

�شر�ئب حكومّية،عن طريق خطاب �ل�شمان �أو �لعتماد �مل�شتندي.
فالعتماد �مل�شتندي �ملغطى غطاًء كلياً يكون �مل�شرف يف هذه �حلالة وكياًل   .4
عن فاحت �لعتماد و�إن كان كفياًل بالن�شبة للم�شدر �لذي يُعدُّ مكفوًل له، 
غري �أن �مل�شرف ياأخذ عمولة تعد �أجر�ً عن وكالته ل عن كفالته، ففي هذه 
�أما �لعتماد �مل�شتندي  �حلالة يكون عقد �لعتماد �مل�شتندي عقد وكالة. 
�لعتماد مكفول عنه،  فامل�شرف كفيل، وفاحت  �أو جزئياً  كلياً  �ملغطى  غري 
فاإذ� �أخذ �مل�شرف عمولة مقابل �ملبلغ �ملكفول به لمقابل �لعمل �لذي يقوم 
�لكفالة، ففي هذه �حلالة يكون عقد �لعتماد  مقابل  �أجر�ً  �أخذ  فيُعدُّ  به، 

�مل�شتندي عقد كفالة.
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فاإن عقد �لعتماد �مل�شتندي ليخرج  �لتطبيق �ملعا�شر يف �مل�شارف  يف   .5
عن �شورتني: 

ال�سورة الأوىل: يف هذه �حلالة يكون �مل�شرف وكياًل عن فاحت �لعتماد،   
ياأخذ  �مل�شرف  �أن  غري  له،  مكفوًل  يُعدُّ  �لذي  للم�شدر  كفياًل  كان  و�أن 

عمولة تعد �أجر�ً �أو جعاًل عن وكالته ل عن كفالته.
ال�سورة الثانية: يف هذه �حلالة يكون �مل�شرف كفياًل، وفاحت �لعتماد غري   
به  �ملكفول  �ملبلغ  مقابل  عمولة  �مل�شرف  �خذ  فاإذ�  عنه،  مكفول  �ملغطى 

لمقابل �لعمل �لذي يقوم به فقد �أخذ� �أجر�ً �أو جعاًل مقابل �لكفالة. 
بالنظرة �ملتاأنية يف �ملعامالت �مل�شرفية، نالحظ �أن تطبيق كثري من �أحكام   .6
�لبنك  يقدمها  �لتي  �خلدمات  �أهم  من  نوعني  على  ينطبق  باملال  �لكفالة 

�لإ�شالمي وهي �إ�شد�ر خطاب �ل�شمان وعقد �لعتماد �مل�شتندي.
�مل�شارف  عمل  وطبيعة  �لتوظيف،  بعملية  ترتبط  �ل�شمان  ق�شية  �أن   .7
�لتقليدية.  �لبنوك  عن  تختلف  مو�ردها  توظيف  جمال  يف  �لإ�شالمية 
فالبنوك �لتقليدية يعتمد ن�شاطها �لأ�شا�شي لتوظيف مو�ردها على عملية 

�لإقر��س بنظام �شعر �لفائدة.
�إىل  ذمة  �أي �شم  �لكفالة،  مبعنى  �لإ�شالمي  �لفقه  �ل�شمان يف  ��شتخد�م   .8

ذمة يف �ملطالبة باحلق �لذي قد يكون َديناً �أو عيناً �أو نف�شاً.
ق�شم �لفقهاء �ل�شمان �إىل �لكفالة بالنف�س، و�لكفالة باملال.و�أن �لعالقة بني   .9
�مل�شرف �لإ�شالمي و�أ�شحاب �لود�ئع �ل�شتثمارية يحكمها عقد �مل�شاربة، 

ومن ثم ل يجوز للم�شارف �لإ�شالمية �أن ي�شمن للمودع وديعته.
�إن �لأ�شباب �لتي �أدت �إىل خلق م�شكلة �ل�شمان يف �مل�شارف �لإ�شالمية،   .10
وعدم  �ملودعني،  من  �لغالبة  �لن�شبة  على  �لربوية  �لعقلية  �شيطرة  هي: 
�إمكانية  تو�فر  يف  �ملودعني  ورغبة  �أي�شاً،  لديهم  للمخاطرة  �ل�شتعد�د 
�ل�شحب من ود�ئعهم، وق�شور دور �مل�شارف يف خلق وعي �دخاري 

�إ�شالمي.
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�إن عدم تو�فر �ل�شمانات �مل�شرفية  �أدى �إىل �لعديد من �لآثار �ل�شلبية،   .11
�أ�شا�شية،  �لتقليدية ب�شورة  �ل�شمانات  منها �عتماد هذه �مل�شارف على 
وتف�شيل �لأ�شاليب �ل�شتثمارية �لتي ت�شتطيع �ل�شمانات �لتقليدية مو�جهة 
غري  متويل  من  �لإ�شالمية  �مل�شارف  وحتول  �ملر�بحة،  مثل  خماطرها 
�أرباب �لأمو�ل، وعدم قدرة �مل�شارف �لإ�شالمية  �إىل متويل  �لقادرين 

على متويل �ملجالت و�لآجال �لتي تخدم غر�س �لتنمية.

تو�سيات الدرا�سة
�أوًل: التو�سيات ب�ساأن عقد العتماد امل�ستندي:

�شرورة تعزير و تطوير �لعتماد �مل�شتندي .  .1
فق  و  �شياغته  و�إعادة  �مل�شتندي  �لعتماد  �شلبيات  تفادي  على  �لعمل   .2

�ملتطلبات و�ملتغري�ت �لعاملية و�لأحكام �لفقهية و�لقانون.
من  �خلارجية خالية  �لتجارة  لتمويل  �أ�شاليب جديدة  �بتكار  �لعمل على   .3

�شو�ئب �لربا �ملحرم .
�لعمل على �إيجاد تقنيات جديدة تتالءم ومتطلبات �ملنظمة �لعاملية للتجارة   .4

و خا�شة يف ظل �تفاقية �إلغاء �حلدود �جلمركية .
تطوير �أ�شاليب جديدة  م�شرفية تتالءم و مناطق �لتبادل �حلر وفقاً لالأحكام   .5

�لفقهية و�لقانونية.
�لعقد  يف  وتطابقها  �مل�شتندي  �لعتماد  م�شتند�ت  فح�س  من  �لتاأكد   .6

�مل�شتندي .
ثانياً: التو�سيات ب�ساأن خطاب ال�سمان امل�رشيف:

�لهتمام بن�شر �لوعي �لدخاري �لإ�شالمي، حتى ت�شهم يف توفري �ملودع   .1
ذي �لعقلية �لدخارية و�لإ�شالمية �ملالئمة لطبيعة هذه �مل�شارف.

�بتكار و��شتحد�ث �أدو�ت و�أ�شاليب جديدة جلذب �لود�ئع �ل�شتثمارية   .2
بع�س  وتلبي  �لأجل،  وطويل  متو�شط  �لتوظيف  هدف  تخدم  �أن  ميكنها 
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هذه  لن�شاط  �ملحددة  �ل�شرعية  �ل�شو�بط  �إطار  يف  �ملودعني  طلبات 
�مل�شارف.

غطاًء  مغطى  غري  كان  �إذ�  �ل�شمان  خطاب  �إ�شد�ر  عقد  يكون  �أن  يجب   .3
جزئياً �أو كلياً فاإنه يقوم على �أ�شا�س �لوكالة، �أما �إذ� كان خطاب �ل�شمان 

مغطى غطاًء كلياً فاإنه يقوم على �أ�شا�س �لكفالة.
ي�شرتط �أن يكون عقد خطاب �ل�شمان مغطى غطاًء كلياً.  .4

�لأخالقية  �لكفاءة  تو�فر  على  �لأ�شا�شية،  �ل�شمانات  ترتكز  �أن  يجب   .5
و�ختيار  در��شة  على  و�لكفاءة  �لقدرة  وتو�فر  �لعميل،  يف  و�لعملية 
�لعمليات �ملالئمة، و�ل�شمانات �لتكميلية �لتي تتمثل يف �ل�شمانات �لعينية 

و�ل�شخ�شية و�لفنية.

املراجـــع وامل�ســـادر
�أوًل: القراآن  الكرمي.
ثانياً: كتب التف�سري:

ط1،  م�شر،  �حلديثة  �لنه�شة  مطبعة  �لكرمي،  �لقر�آن  تف�شري  كثري،  �بن   )1(
1384هـ.

�لتحرير  تف�شري  �لطاهر بن عا�شور )ت1393هـ (،  �ل�شيخ حممد  �لإمام   )2(
و�لتنوير، د�ر �شحنون للن�شر و�لتوزيع، تون�س/ بدون تاريخ.

�لإمام �أبو حممد �حل�شني بن م�شعود بن �أحمد �لفر�ء �لبغوي، �لتهذيب،   )3(
حتقيق �ل�شيخ عادل �أحمد عبد �ملوجود، �ل�شيخ على حممد معو�س، د�ر 

�لكتب �لعلمية، طـ 1 ،�شنة1418 /هـ 1997م.
ثالثاً: كتب الأحاديث و�رشوحها:

�أبو عبد�هلل حممد بن يو�شف بن على �لأندل�شي )ت754(:  �أبوحـيان،   )4(
�لنهر �ملاد من �لبحر �ملحيط، تقدمي و�شبط يور�ن �لغناوي، د�ر �لفكر/

د�ر �حلنان، بريوت، لبنان، ط1، 1407هـ/1987م.
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�لهيثمى )ت807هـ(  �شليمان  بكر بن  �أبى  بن  �لدين على  �لهيثمى، نور   )5(
�أحمد عطا،  �لفو�ئد، حتقيق/ حممد عبد�لقادر  �لزو�ئد ومنبع  جممع 
لبنان،  �لعليمة، بريوت/  �لكتب  بي�شون، د�ر  من�شور�ت حممد على 

1422هـ/2001م. 
�ل�شنعائى)ت1142هـ(  �شالح  بن  �إ�شماعيل  بن  حممد  �ل�شنعانى،   )6(
�شبل �ل�شالم �شرح بلوغ �ملر�م من �أدلة �لحتكام، د�ر �جليل، بريوت، 
لبنان، �ملطبعة �لأمريية، بدون تاريخ، ومطبوع �أخر جميعه �إحياء �لرت�ث 

�لإ�شالمي، ط1/ 1418هـ/1997م، دولة قطر.
نيل  �ل�شوكانى)ت1255هـ(:  حممد  بن  على  بن  حممد  �ل�شوكانى،   )7(
بعدها،   وما  �لأخبار،   �شيد  �أحاديث  من  �لأخبار  منتقى  �شرح  �لأوطار 

�لنا�شر د�ر �جليل، بريوت، لبنان، �ملطبعة �لأمريية، بدون تاريخ..
�أحمد بن �شعيب بن دينار )ت279هـ(:  �أبوعبد�لرحمن  �لن�شائي،  �شنن   )8(
 .302/4 و�ل�شندى،  �ل�شيوطي  �لإمامني  ب�شرح  �لن�شائي،  �شنن 
بدون  �لدولية،  �لأفكار  بيت  به  �مل�شهور،�عتنى  �ل�شنن  من  "�ملجتبى"، 
�ل�شيوطي و�ل�شندى، د/�ل�شيد  �لأماميني  ب�شرح  �أخر  تاريخ، ومطبوع 
د�ر  ح�شني،  حممد  د.م�شطفى  �أ�شوله  �شبط  و�آخرين،  �ل�شيد  حممد 

�حلديث، �لقاهرة، جامعة �لأزهر، ط1،1420هـ-1999م.
�لنجار،  زهري  حممد  حققه   ،21/4 �لآثار،  معاين  �شرح  �لطحاوى،   )9(

د�ر �لكتب �لعليمة، ط1407/2هـ-1987م.
�شحيح  )ت261هـ(:  �لني�شابورى  �حلجاج  بن  م�شلم  �حل�شني  �بن   )10(
م�شلم، حتقيق/حممد فوؤ�د عبد�لباقى، د�ر �حلديث، �لقاهرة، ط1، 

1412هـ/1991م.
حممد بن على بن حممد �ل�شوكانى، نيل �لوطار، 299/5. )ت1255هـ(:   )11(
نيل �لأوطار �شرح منتقى �لأخبار من �أحاديث �شيد �لأخبار، �لنا�شر د�ر 

�جليل، بريوت، لبنان، �ملطبعة �لأمريية، بدون تاريخ.
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�بن �لقيم: �أعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، علق عليه طه عبد� لرءوف   )12(
�شعد، د�ر �جليل/بريوت/ لبنان، بدون تاريخ.

ر�بعاً: كتب الفقه واأ�سوله:
ترتيب  يف  �ل�شنائع  بد�ئع   ، م�شعود  بكر  �أبو  �لدين  عالء  �لكا�شانى،   )13(
�ل�شر�ئع، تعليق على حممد معو�س، �لنا�شر حممد علي بي�شون، د�ر 

�لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، ط1، 1418هـ- 1297م مطبعة �لإمام.
�أقرب  �إىل  �ل�شالك  بلغة  �ل�شاوي،  حا�شية  �ل�شغري،  �ل�شرح  �لديرير،   )14(
وبالهام�س  مالك،  �لإمام  مذهب  �إىل  �مل�شالك  �أقرب  على  �مل�شالك 
حا�شية �لعالمة �ل�شيخ �أحمد بن حممد �ل�شاوي �ملالكي)ت1241هـ(: 
خرج �أحاديثه وفهر�شها �لدكتور/ م�شطفى كمال و�شفي، طبع على 
نفقة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان ريئ�س دولة �لأمار�ت، د�ر 

�ملعارف مب�شر، 1392هـ.
�بن قد�مة، �ملغني،  حتقيق عبد �هلل عبد �ملح�شن، هجر للطباعة و�لن�شر   )15(

و�لتوزيع و�لإعالن، ط1415/1هـ-1995م.
�بن �لقيم، �إعالم �ملوقعني عن رب �لعاملني، علق عليه طه عبد� لرءوف   )16(

�شعد، د�ر �جليل/بريوت/ لبنان، بدون تاريخ.
�ل�شري�ز.  )17(

على �خلفيف، �ل�شمان يف �لفقه �لإ�شالمي، حما�شر�ت �ألقاها على طلبة   )18(
�لبحوث  معهد  �لأول،  �لق�شم  �لقانونية،  و�لدر��شات  �لبحوث  ق�شم 

و�لدر��شات �لعربية، 1971م. 
�لفقه �لإ�شالمي، د�ر �لفكر �لعربي، ج4،  علي �خلفيف، �ل�شمان يف   )19(
�خلفيف،  علي  تاريخ.  بدون  �لقاهرة،  د�ر  �ملعهد،  مكتبة  �لكفالة، 
�ل�شمان يف �لفقه �لإ�شالمي، حما�شر�ت �ألقاها على طلبة ق�شم �لبحوث 
و�لدر��شات  �لبحوث  معهد  �لأول،  �لق�شم  �لقانونية،  و�لدر��شات 

�لعربية، 1971م.
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كنز  �شرح  �حلقائق  تبيني  �لزيلعي،  على  بن  عثمان  �لدين  فخر   )20(
�لدقائق،لالإمام �أبي �لربكات حافظ �لدين عبد ��هلل بن �أحمد �لن�شفي، 
�لعلمية  �لكتب  د�ر  عزو،  �أحمد  �ل�شلبي،حتقيق  �لإمام  حا�شية  ومعه 

بريوت،طـ 1. 
�ل�شعودية،  بالريا�س  �لن�شر �حلديثة  �لقناع، مطبعة  �لبهوتى، ك�شفاف   )21(

بدون تاريخ.
فقه  يف  �لتلقني  �لبغد�دي،  �لوهاب  عبد  حممد  �أبو  �لقا�شي   )22(
�ملالكية،حتقيق ودر��شة حممد ثالث �شعيد �لغاين، د�ر �لفكر بريوت،طـ 

�ويل،�شنة1418 /هـ 1997م.
�بن نيم،�لبحر �لر�ئق �شرح كنز �لدقائق، د�ر �لكتاب �لإ�شالمي،�لقاهرة،   )23(

ط2،�، �ملجلد  �ل�شاد�س،كتاب �حلو�لة.
�بن عبد �لرب،�لكايف يف فقه �أهل �ملدينة،د�ر �لكتب �لعلمية ببريوت.  )24(

�أبو عبد �هلل �ل�شافعي،�لأم، �ملجلد  �لثاين، جـ3، كتاب �حلو�لة،   )25(
�لكتب  د�ر  ح�شن،ط  حممد  حتقيق  �ملقنع،  �شرح  �ملبدع  مفللح،  �إبن   )26(

�لعلمية ببريوت، ط 1،1418 /هـ 1997م،� �ملجلد �لر�بع،.
مفلح  بن  حممد  بن  ��هلل  عبد  حممدبن  بن  �لدين  برهان  �أ�شحاق  �أبي   )27(
�حلنبلي،�ملبدع �شرح �ملقنع،حتقيق حممد ح�شن ��شماعيل، د�ر �لكتب 
�لوكالة،  �لر�بع،باب  �ملجلد  1997م،  1،�شنة 1418 /هـ  طـ  �لعلمية، 

من كتاب �حلجر.
�لغز�يل، �لوجيز يف فقه �لإمام �ل�شافعي، ، بدون تاريخ.  )28(

يف  در��شة  �ملعا�شرة،  وتطبيقاتها  �لكفالة  �ل�شالو�س،  �أحمد  د.علي   )29(
بالقانون، معامالت �ملعا�شرة، ،مكتبة �لفالح،  �لفقه �لإ�شالمي مقارنا 

�لكويت، ط1406/1هـ.1986.  
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د�ر  �ل�شرعية، 6/ 4143.  و�أدلته  �لإ�شالمي  �لفقه  �لزحيلي،  د.وهبه   )30(
�لفكر دم�شق، بريوت، لبنان، ط4 �ملعدلة، 1422هـ - 2002م.

�ملعا�شر،   و�لتطبيق  و�ل�شت�شياق  �لبيع  فقه  �ل�شالو�س،  �أحمد  د.علي   )31(
�لأوىل  �لطبعة  �لقر�ن،  د�ر  مكتبة  و�لتوزيع،  للطباعة  �لريان  موؤ�ش�شة 

1425هـ - 2004م.
�ل�شالو�س: د.علي �أحمد �ل�شالو�س، مو�شوعة �لق�شاء �لإ�شالمي، د�ر   )32(
�ل�شرقية،  م�شر  �ملجمع)19(،  �إ�شد�ر  �شل�شلة  �لقر�آن،  د�ر  �لتغليف، 

ط/40، 2002م.
م�شطفى �لزرقـا، �ملدخل، �لفقهي �لعام، د�ر �لفكر للطباعة و�لن�شر،   )33(

مطبعة طربني/ دم�شق، 1387هـ/1968.
�لبغد�دي  �أبو�لفرج  �لدين  جمال  �ل�شفوة،  �شفوة  �جلوزى،  �بن   )34(
�ملعروف بن �جلوزية)ت597هـ ، 312/2، حتقيقد.حامد�أحمد� لطاهر، 

د�ر �لقيمة للرت�ث لبنان/ بريوت، ط1، 1426هـ/2005م
�لإ�شالمية،  و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شرف  جمال  يف  �ل�شود�ن  جتربة  توثيق   )35(
�ل�شرعية  للرقابة  �لعليا  �لهيئة  �ل�شرعية،فتاوى  �لرقابة  هيئات  خمطط 
للجهاز �مل�شريف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية، �لكتاب �لأول، �لفتاوى �ل�شادرة 

يف �لفرتة للعام 1992م-1415-1420هـ.
فتاوى �لهيئة �لعليا للرقابة �ل�شرعية للجهاز �مل�شريف و�ملوؤ�ش�شات �ملالية،   )36(
�لكتاب �لأول،، �لفتاوى �ل�شادرة يف �لفرتة للعام 1992م-1415-

1420هـ.
و�ملوؤ�ش�شات  �مل�شريف  للجهاز  �ل�شرعية  للرقابة  �لعليا  �لهيئة  فتاوى   )37(
1996م- للعام  �لفرتة  يف  �ل�شادرة  �لفتاوى  �لثاين،  �لكتاب  �ملالية، 

1416-1417هـ.
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طبقات  �شعد)ت230هـ(:  بن  حممد  �لكربى،  �لطبقات  �شعد،  �بن   )38(
وحتقيق/  د�ر�شة  �لكربى،  بالطبقات  �ملعروف  و�لتابعني  �ل�شحابة 
بدون  لبنان،  بريوت/  �لعليمة،  �لكتب  د�ر  عطا،  لقادر  عبد�  حممد 
تاريخ، و�أخر طبع مبدينة ليدن �ملحرو�شة �شنة 1222هـ، موؤ�ش�شة �لن�شر، 

طهر�ن.
قا�شم بن عبد �هلل �لقونوى، �لرومي �حلنفي )ت978هـ(: �أني�س �لفقهاء   )39(
يف تعريفات �لألفاظ �ملتد�ولة بني �لفقهاء، علق عليه/ د.يحي مر�د، 
بريوت/  �لعليمة،  �لكتب  د�ر  يبي�شون،  على  حممد  من�شور�ت/ 

لبنان، بدون تاريخ.
خام�شاً: كتب اللغة  والرتاجم:

منظور،  بن  مكرم  بن  حممد  �لدين،   جمال  �لف�شل  �أبو  منظور،  �بن   )40(
ل�شان �لعرب،  د�ر �شادر للطباعة و�لن�شر، بريوت، لبنان، 1375هـ- 

1956م.
�شاد�شاً: كتب القانون:

د. ح�شني فتحي عثمان، عمليات �لبنوك من �لوجهة �لقانونية، مطبعة   )41(
جامعة طنطا، �شنة 2005.

د. ح�شام �لدين عبد �لغني �ل�شغري، �جلديد يف �لقو�عد و �لأعر�ف �ملوحدة   )42(
لالعتماد�ت �مل�شتندية 500، طبعة د�ر �لفكر �جلامعي،�شنة 2004م.

�ملادة  �جلديد،  �لتجارة  قانون  �لدين،  علم  �إ�شماعيل  �لدين  حمي  د.   )43(
)355(، قانون �لتجارة رقم )17( ل�شنة 1999م.

د.علي جمال �لدين عو�س، �لعمليات �مل�شرفية من �لو�جهة �لقانونية،   )44(
�س41، د.على عبد �لر�شول، �لبنوك �لتجارية يف م�شر، �س 225.

بدعم  ن�شر  �س321،  �خلارجية،  �مل�شرفية  �لعمليات  �شكري،  ماهر  د.   )45(
من معهد �لدر��شات �مل�شرفية، عمان/ �لأردن، د�ر �حلامد للن�شر/ 

عمان/ 2004م(.
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�لقانو ن �ملدين،طـ 2،  �ل�شنهوري،�لو�شيط يف �شرح  �لر�زق  د .عبد   )46(
د�ر �لنه�شة �لعربية،�شنة 1964م،�جلزء ط1.

د.ح�شني �شحاتة �حل�شني، ر�شالة دكتور�ة من�شورة، موقف �لبنك من   )47(
�مل�شتند �ملخالف يف �لعتماد �مل�شتندي، �س 12، ط1، 2001 م م�شر/ 
جامعة �لقاهرة، د، ر�شا �ل�شيد عبد �حلميد، �لنظام �مل�شريف وعمليات 

�لبنوك، ط1، 2000م.
د.  �شميحة �لقليوبي، �شرح �لقانون �لتجاري �مل�شري /1999 17،�لعقود   )48(
�لتجارية وعمليات �لبنوك،د�ر �لنه�شة �لعربية،�شنة2000،فقرة 692. 

د.على �لبارودي، �لقانون �لتجاري.  )49(
متويل  �لعتماد�مل�شتنديفى  دور  بعنو�ن:  مد�خلة  عا�شور،  كتو�س  د.   )50(
�لتجارة �خلارجية، �ملتلقى�لدويل حول �شيا�شات �لتمويل و�أثرها على 
�لقت�شاديات و�ملوؤ�ش�شات �لنامية، يف �لفرتة ما بني 23/21/نوفمري 

2006م ، جامعة مبكرة.
�لق�شاء  يف  �مل�شرفية  �ل�شمان  خطاب  عو�س،  �لدين  جمال  على  د.   )51(
�مل�شرية وقانون �لتجارة و�لقو�عد �لدولية، �لنا�شر د�ر �لنه�شة �لعربية 

�لقاهرة، تاريخ �لطباعة 2000م. 
�ل�شخ�شي)�لكفالة(،  �ل�شمان  �إبر�هيم �حلو�شى، نظرية  بن  )د.حممد   )52(

27/1، طبع مبنا�شبة �فتتاح �ملدينة �جلامعية1411هـ - 1991م.
. د. �شعد بن تركى �خلثالن، فقه �ملعامالت �ملالية �ملعا�شرةن �س193، د�ر   )53(
�ل�شميعى للن�شر و�لتوزيع،جامعة �لإمام حممد بن �شعود �لإ�شالمية، 

فهر�شة مكتبة �مللك فهد �لوطنية �أثناء �لن�شر 1433هـ- 2012م.
�مدرمان  جامعة  �س29،  �لتجاري،  �لقانون  �ملنان،  عطا  �لو�ثق  د.   )54(

�لإ�شالمية، �ل�شود�ن/ �خلرطوم، بدون تاريخ. 
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�ملوؤمتر  منظمة   من   �ملنبثق  �لإ�شالمي  �لفقه  ملجمع   ،)5( رقم  قر�ر   )55(
�ملنعقد يف  �ل�شعودية  �لعربية  �لثاين، جدة، �ململكة  �ملوؤمتر  �لإ�شالمي، 
دي�شمرب   )28-22( �ملو�فق  1406هـ  �لثاين  ربيع   16-10( من  �لفرتة 

بخ�شو�س خطاب �ل�شمان.
�مل�شرية  �لق�شاء  يف  �مل�شرفية  �ل�شمان  خطاب  عو�س،  جمال  د.على   )56(
وقانون �لتجارة و�لقو�عد �لدولية، �س 13، �لنا�شر د�ر �لنه�شة �لعربية 

�لقاهرة، تاريخ �لطباعة 2000م.
�لفقه  يف  و�أثره  باملال  �لكفالة  �لدين،  علم  �إ�شماعيل  �لدين  حمي   )57(

�لإ�شالمي، �س 145، �لنا�شر د�ر �جلامعة 2004م.
د عبد �حلميد حممود �لبعلى، �لإ�شتثمار و�لرقابة �ل�شرعية يف �لبنوك   )58(
و�ملوؤ�ش�شات �ملالية،�لنا�شر مكتبة وهبه، ط 1، �شنة 1411 / هـ 1991، 

�ملرجع  �حلديث،  و�مل�شريف  �ملايل  �لتعامل  فقه  �جلندي،  حممد  د   )59(
�ل�شابق، ط د�ر �لنه�شة �لعربية.

د. حممود �لكيالين، �ملو�شوعة �لتجارية �مل�شرفية، عمليات �لبنوك،   )60(
�لثقافة/  د�ر  �لعاملية،  �ملعايري  وفق  حمكم  مقارنة،  در��شة   ،249/4

ط2008/1، جامعة عمان. 
د. عبد�لزر�ق �أحمد �ل�شنهوري، �لو�شيط يف �شرح �لقانو ن �ملدين،طـ   )61(

2، د�ر �لنه�شة �لعربية،�شنة 1964م،�جلزء 1، �س 144.
�لإ�شالمي،  �لقت�شاد  م�شلحات  معجم  �ل�شماين،  على  �أبو�حل�شن   )62(

�س61، �لريا�س/ 1422هـ/2002م.
�لطبعة   ،223 �س  م�شر،  يف  �لتجارية  �لبنوك  �لر�شول،  عبد  د.على   )63(

�لأوىل1961م، �لنا�شر موؤ�ش�شة �ملطبوعات.
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�شابعاً: املجالت والقوانني:
�أحمد غنيم، �لعتماد �مل�شتندي و�لتح�شيل، ط5، 1997م.  )64(

قانون تنظيم �لعمل �مل�شريف 2003م �ل�شود�ين .  )65(
قانون �ملعامالت �ملدنية �ل�شود�ين 1984م.  )66(

قانون تنظيم �لعمل �مل�شريف1991م، �مللغي.  )67(
د. عبد �لباري م�شعل، �شحيفة �ل�شبيل �لأردنّية، مقال بعنو�ن: معيار   )68(

�لعتماد�ت �مل�شتندية قر�ءة و�إ�شاءة.
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اجلوانب االقتصادية للعمل يف اإلسالم
د. علي ح�صني اجليالين ح�صني)1(

امل�ستخل�ص
حيث  �لإ�شالم  يف  للعمل  �لقت�شادية  �جلو�نب  �لدر��شة  تناولت   
و�لتطور  �لإ�شالم،  يف  �لقت�شادية  و�أهميته  �لعمل  تعريف  على  ��شتملت 
�لنظرة  تناولت  ثم  ومن  و�حلديثة،  �لقدمية  �لع�شور  يف  للعمل  �لتاريخي 
وتناولت  �لإ�شالمي،  �لنظام  ويف  �لو�شعية  �لنظريات  يف  للعمل  �لقت�شادية 
�لدر��شة �لأهد�ف و�لغايات �لقت�شادية للعمل يف �لإ�شالم، �أهمية �لدر��شة 
�لرقي  �إىل  يقود  �لذي  �لو��شع  مبفهومه  بالعمل  �هتم  �لإ�شالم  �أن  يف  تكمن 
و�لتنَّقدم، و�إىل تطور �لعلوم و�إعالء �شرح �حل�شارة وبناء �ملجتمع. وهدفت 
ومقارتنه  �لإ�شالم  يف  له  �لقت�شادية  و�لنظرة  بالعمل  �لتعريف  �إىل  �لدر��شة 
بالنظريات �لو�شعية، �نتهجت �لدر��شة �ملنهج �ل�شتقر�ئى �لتحليلي، و�ملهنج 

�ملقارن.
تو�شلت �لدر��شة �إىل عدة نتائج وتو�شيات، �أهم �لنتائج هي �أن �لإ�شالم   
يُعدُّ �لعمل �شرف �حلياة وكر�متها،وهو حياة وكر�مة �لفرد، لأنه يوؤمن له �شبل 
ة �حلرمان وذلنَّ �ل�شوؤ�ل، وهو  �لإنفاق على نف�شه و�أهل بيته، ويقيه و�إياهم م�شقنَّ
لهم  ويهيئ  ومتطلباتهم،  حاجاتهم  لأفر�ده  يكفل  لأننَّه  للمجتمع  وكر�مة  حياة 
�أ�شباب �لأمن و�لإطمئنان، فال عجب �أن �هتم �لإ�شالم بالعمل، وقّدرت �ل�شريعة 
�لتو�شيات  �أهم  جاءت  بينما  �هلل.  �شبيل  يف  �ملجاهد  درجة  �إىل  فرفعته  �لعامل 
ب�شرورة �لهتمام بالدور �لقت�شادي للعمل ب�شورة عامة، وبيان �لأهمية �لتي 
يحظى بها �لعمل يف �لإ�شالم، وذلك ملا ي�شهده �لعامل �ملعا�شر �لآن من تغري�ت 
جذرية، حيث بد�أت �لأنظمة �لقت�شادينَّة يف �لتنَّحول لتتما�شى مع �لنظام �لعاملي 

كلية القانون- جامعة اجلزيرة.  -1
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�ملايل  �لهيكل  و�إ�شالح  �ل�شوق،  �قت�شاديات  نحو  �لجتاه  �شاد  حيث  �جلديد، 
�مللكينَّة  قاعدة  تو�شيع  عرب  و�خل�شخ�شة  و�ملوؤ�ش�شات،  لل�شركات  و�لوظيفي 

ا�شة، و�إطالق مبد�أ �شلطان �لإر�دة يف تنظيم �لعالقات �لتعاقدينَّة. �خلنَّ
 

مقدمـــــــة
و�لعالقات  �لعمال  ت�شغيل  عملية  �أي  �لعمل،  مو�شوع  �أ�شبح  لقد   
�لعمالية، ظاهرة �جتماعينَّة يرتتب عليها كثري من �لأو�شاع و�لظو�هر �لإن�شانينَّة 
�لب�شرينَّة  و�لعالقات  و�لجتماع  و�لأخالق  و�ل�شلوك  �لقت�شاد  جمال  يف 
�ملختلفة، ومع بروز هذه �لظاهرة �حل�شارية ن�شاأت قو�نني ونظريات حاولت 
��شتيعاب هذه �حلركة، وعملت على تنظيمها مبا يتالءم و�لفل�شفات �ملادينَّة �لتي 
�لأفر�د  �إر�دة  وم�شادرة  �لأنانينَّة،  على  �لقائمة  �لو�شعينَّة  �لأنظمة  �إليها  دعت 
تنجح  مل  و�لتي  و�لقهر  و�لتنَّ�شلط  �لظلم  على  و�ملبنية  وحرياتهم،  وثرو�تهم 
يف حتقيق معادلة �لتو�زن، وحفظ �حلقوق، وحماية �لكر�مة �لإن�شانية وتوفري 

�لعد�لة �لقت�شادية و�لجتماعية .
و�إن �لننَّظرة �ملادية �إىل �لعمل و�عتباره �شلعة ت�شهم يف خلق �لثورة،   
وزيادة �لإنتاج �أدت �إىل �إهمال �لعامل كاإن�شان يتكون من عو�طف ورغبات، 
�لعمل  �أرباب  من  حلفنة  �ملادي  �لرفاه  يف  لتزيد  تعمل  �شماء  �آلة  و�عتربته 
يُعدُّ  قريب  عهد  وحتى  �لإ�شالم  قبل  �لعامل  يف  �لعمل  كان  وقد  �مل�شتِغلني، 
�أمر�ً مهيناً، ويُعدُّ �لعمال طبقة دونية لي�شت لها �أينَّة حقوق، وكان ملر�رة �لأمل 
عور بالظلم وحياة �لبوؤ�س �لتي عا�شتها �لطبقة �لعاملة على مرِّ �لع�شور  و�ل�شنَّ
بني  �مل�شالح  وت�شارب  �لطبقي  كال�شر�ع  خمتلفة،  نظريات  لظهور  �أ�شا�شاً 

�لعامل ورب عمله.
وملا �خرتعت �لآلة يف �لع�شر �حلديث، بد�أت م�شاكل �لعمال مع �أرباب   
�لعمل تتفاقم، وبد�أ �لعمال يطالبون بحقوقهم، ويتكتلون �شد �أرباب �لعمل، 
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ت �لدول �إىل وجوب رفع م�شتو�هم و�شمان حقوقهم، ل بد�فع �لعاطفة  فتنبهنَّ
�شفوفهم.  يف  �لثور�ت  و�نت�شار  م�شكالتهم،  تفاقم  من  خوفاً  بل  �لإن�شانينَّة، 
�لعمالية  �لت�شريعات  يوعينَّة وو�شعت  �أ�شمالينَّة و�ل�شنَّ �لرنَّ �لأنظمة  من هنا جاءت 
�إىل  �لتي تو�شلت فيما بعد  �لعمل �لدولية عام )1919م(،  وتاأ�ش�شت منظمة 

حماية �لعامل و��شتقر�ره.
اأهمية الدرا�سة :

جاءت �أهمية �ملو�شوع �نطالقاً من �أهمية �لعمل يف �لإ�شالم، فالإ�شالم   
دين عمل مبفهومه �لو��شع �لذي يقود �إىل �لرقي و�لتنَّقدم، و�إىل تطور �لعلوم 
و�إعالء �شرح �حل�شارة، �إننَّ �لعمل �لإ�شالمي مبفهومه �لعام ل يخرج عن مفهوم 
�ت �لإن�شانينَّة �لفردينَّة من  امل، وهو �لذي ي�شهم يف بناء �لذنَّ �لعبادة مبعناها �ل�شنَّ
�ت �لجتماعينَّة، و�شياغة �ملجتمع �شياغة متما�شكة من جهة  جهة، ويف بناء �لذنَّ

�أخرى.
اأهداف  الدرا�سة :

هدفت هذه �لدر��شة لتحقيق �لأهد�ف �لآتية:
�لتعرف على �جلو�نب �لقت�شادية للعمل يف �لإ�شالم، وذلك بالتعرف   /1

على مفهوم �لعمل.
�إلغاء �ل�شوء على �جلانب �لتاريخي للعمل من �لناحية �لقت�شادية.  /2

تناول �لنظرة �لقت�شادية للعمل يف �لنظرية �لو�شعية.  /3
معرفة تف�شيل �لنظرة �لقت�شادية للعمل يف �لإ�شالم.  /4

م�سكلة البحث:
�لقانون  �شر�ح  من  �لكثريين  �شعي  يف  �لبحث  م�شكلة  تتلخ�س   
بالعمل ومبا ميثله من  بيان �لنظريات �لو�شعية ومدى �هتمامها  و�لقت�شاد �إىل 
ركيزة �أ�شا�شية للتنمية و�ل�شتقر�ر و�لرفاهية، يف حني �أن هذه �لنظريات لن 
تطال ما جاء به �لإ�شالم يف نظرته �إىل �لعمل، فقد جاء �لإ�شالم و�أوجب �لعمل 
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رة وبقاء  على �مل�شلم، لأنه من لو�زم �حلياة و��شتمر�ريتها، ومن دو�عي �لفطنَّ
�لننَّوع �لب�شري، �إىل جانب كونه من لو�زم �لفكر و�لتنَّفكري و�لإبد�ع، كما �أننَّ 
�لعمل �ملطلوب من �مل�شلم هو �أن يكون �شاحلاً فاعاًل يف �إ�شعاد �لنا�س وحتقيق 

م�شاحلهم، وهو �لذي دعا �إليه �لقر�آن �لكرمي وح�شت عليه �ل�شنة �لنبوية.
منهج البحث:

�لتحليلي  �ل�شتقر�ئي  �ملنهج  على  �ملو�شوع  در��شة  يف  �لعتماد  كان   
حيث قام بالرجوع �إىل �مل�شادر و�لأدبيات �لتي كتبت يف �ملو�شوع ومن ثم 
حتليلها ومناق�شتها و��شتخال�س بع�س �لنتائج و�لتو�شيات ، هذ� بجانب �ملنهج 

�ملقارن. 
هيكلة الدرا�سة:

�ملبحث �لأول: مفهوم العمل واأهميته القت�سادية وتطوره:
�ملطلب �لأول: ماهية �لعمل يف �لإ�شالم.  

�ملطلب �لثاين: �لأهمية �لقت�شادية للعمل يف �لإ�شالم.  
�ملطلب �لثالث: تطور �لنظرة �لتاريخية للعمل يف �لع�شور �لقدمية و�حلديثة.  

�ملبحث �لثاين: النظرة القت�سادية للعمل :
�ملطلب �لأول: �لنظرة �لقت�شادية للعمل يف �لنظريات �لو�شعية.  

�ملطلب �لثاين: �لنظرة �لقت�شادينَّة للعمل يف �لنظام �لإ�شالمي .  
�ملبحث �لثالث: الأهداف والغايات القت�سادية للعمل يف الإ�سالم:
�ملطلب لالأول: �لأهد�ف �لقت�شادية للعمل يف �لإ�شالم.  

�ملطلب �لثاين: �لغايات �لقت�شادية لعمل يف �لإ�شالم.  
اخلامتة والتو�سيات واملراجع وامل�سادر.
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�ملبحث �لأول
مفهوم العمل واأهميته القت�سادية وتطوره

�ملطلب �لأول
ماهية العمل يف الإ�سالم

العمل يف اللغة:
هو �ملهنة و�لفعل. وعمل عماًل: فعل فعاًل عن ق�شد، ومعناه �أي�شاً َمَهَن   
ا  دقة، �أي �شعى يف جمعها. يقول تعاىل : {إنََّ َنَع، عمل فالن على �ل�شنَّ و�شَ
َوِف  َوالَْغاِرِمنَي  َقاِب 

ِّ
الر َوِف  ُقُلوبُُهْم  َوالَُْؤلََّفِة  َعَلْيَها  َوالَْعامِلنَِي  َوالََْساِكنيِ  لِْلُفَقَراء  َدَقاُت  الصَّ
ِ َوالهُّ َعلِيٌم َحِكيٌم}]�لتوبة : 60[ . َن الهّ

ِّ
بِيِل َفِريَضًة م ِ َواْبِن السَّ َسبِيِل الهّ

وعمل �ل�شلطان على بلد: كان و�لياً عليه فهو عامل، وعامله: ت�شرف معه   
له على �لقوم: �أمره عليهم. و��شتعمله:  له: �أعطاه �أجرته. َعمنَّ يف بيع ونحوه، وَعمنَّ
�أمور  يتوىل  �لذي  �لعامل وحرفته، و�لعامل: هو  �أجرة  �لِعمالة:  جعله عاماًل. 
�لرجل يف ماله وملكه وعمله، �لعمل يف �ملفهوم �لقت�شادي هو جمهود يبذله 
�لإن�شان لتح�شيل منفعة، و�لُعْملة: �أجرة �لعمل �أو �لنقد، �لُعُمولة: �ملبلغ �لذي 
و�ملعامالت: هي  ما،  مبعاملة  قيامه  على  له  �أجر�ً  �مل�شرف  �أو  �ل�شم�شار  ياأخذه 

�لأحكام �ل�شرعية �ملتعلقة باأمور �لدنيا كالبيع و�ل�شر�ء و�لإجارة)1(.
�إن �لعمل يف �ملفهوم �للغوي ل يخرج عن كونه مهنة وفعاًل كما تقول   
يبذله  �إر�دي و�ٍع  �ملفهوم �ل�شطالحي جمهود  �للغوية، وهو يف  �لقو�مي�س 
فهو  �لإ�شالم  �لعمل يف  �أما  ي�شبع حاجاته.  مما  �شلعة و�شو�ها  لإنتاج  �لإن�شان 
�إىل  ي�شعى  و�لذي  �لنبوية  و�ل�شنة  �لكرمي  �لقر�آن  به  جاء  ما  بكل  ياأخذ  �لذي 
و�شعادة  خري  كل  على  �ملقرتح  �لعمل  هو  �لأر�س،  و�إعمار  و�لت�شييد  �لبناء 

وتقدم يف كل جمالت �حلياة)2(.
اإبراهيم اأني�س واآخرون, املعجم الو�سيط, دار املعارف, القاهرة, )1972م(, �س638 .  -1

الأويل,  الطبعة  بريوت,  والتوزيع,  والن�سر  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  العمالية,  والق�سايا  العمل  الع�سل,  ح�سني  اإبراهيم   -2
)2012م(, �س31 .
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�أم عقلياً،  فالعمل هو مفهوم يت�شمن �أي نوع من �أنو�ع �لن�شاط بدنياً   
وتق�شم �لأعمال بح�شب طبيعتها �إىل عمل يدوي وعمل عقلي، وبح�شب �شكل 
ب�شيط  عمل  �إىل  �شعوبتها  وح�شب  تنفيذي،  وعمل  �إد�ري  عمل  �إىل  �أد�ئها 

وعمل متخ�ش�س)1(.
و�لعمل حمل �لتز�م �لعامل وميثل �أحد �أهم مكونات عقد �لعمل �إىل   
جانب �لأجر، وهذ�ن �لعن�شر�ن يف �لو�قع هما عماد �لعقد وركناه �لأ�شا�شيان 
ل يقوم بدونهما �أو باأي منهما دون �لأخر، و�إذ� �جتمعا وحدهما قام �لعقد دون 
�أن ت�شحبهما �أية �لتز�مات �أخرى، �إذ باإمكان �ملتعاقدين �إرجاء كل �تفاق على 

�أي �لتز�م �آخر، ليتم �أو يكــمل فيما بـــعد �أثناء �شريان �لعالقة �لتعاقدية)2(.
كما �إن �حلق يف �لعمل و�جب و�شرف تكفله �لدولة، ومن حق �جليمع �أن   
يطلبه وي�شعى يف �شبيله ويتم�شك باحل�شول عليه، ويحرم �شده عن طلبه ، بل 

روريات �لو�جبة لهذ� �لإن�شان، بل �إننَّها و�جبات عليه �أي�شاً)3(. يرى �أننَّه من �ل�شنَّ
"، و�ألزم  " �لعمل  لقد و�شع �لإ�شالم قو�عد وقو�نني عامة لالإجارة   
�لعدل  بها حفاظاً على حقوقهما، وحتقيقاً ملبادئ  بالتنَّقيد  �لعمل و�لعامل  رب 
مع  يتالءم  �لذي  �لعمل  نوع  �ختيار  يف  �حلرية  �لعامل  فاأعطى  و�لإن�شاف، 
كما  و�لإبد�عينَّة.  �لنف�شينَّة  جو�نبه  وير�عى  و�لفنينَّة،  و�لعقلينَّة  �لبدنينَّة  قدر�ته 
�أجر،  من  يقابله  وما  وزمانه،  ومكانه  �لعمل  مقد�ر  حتديد  �لإ�شالم  �أوجب 
توطيد  على  ويعمل  �لإنتاج،  تنمية  يف  ي�شهم  نافعاً  �لعمل  يكون  �أن  و��شرتط 
�أو��شر �لتنَّعاون و�لتنَّقارب بني �لعامل و�شاحب �لعمل، يف �إطار من �ملفاهيم 

و�لقيم �لأخالقينَّة و�لقانونينَّة .
�أقر �لإ�شالم م�شروعية عقد �لعمل لدفع حاجة �لنا�س، فلي�س كل �إن�شان   
�لعمل وذ�ك على  ليح�شل على  ذ�ك  في�شتاأجر هذ�  بيده،  يعمل  �أن  ي�شتطيع 

اأحمد بدوي زكي, معجم م�سطلحات العلوم الجتماعية, مكتبة لبنان, بريوت, )1977م(, �س448 .  -1
حممد عثمان خلف اهلل, الو�سيط يف �سرح قوانني العمل والتاأمينات الجتماعية يف ال�سودان, اجلزء الأول, جامعة النيلني, كلية   -2

القانون, د.ت, �س107 .
حممد عمارة , الإ�سلم وحقوق الإن�سان �سرورات ل حقوق , د.ن , �س15 .  -3
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�إىل �لعمال،  �إىل �ملال، و�لقادر مادياً حمتاج  �أن �لفقري حمتاج  �ملال، حيث 
ة �حلاجة �إليه)1(. وهذ� دليل قاطع على جو�ز عقد �لعمل و�شدنَّ

�لأ�شل �إباحة �لعمل، دون قيد �أو �شرط �أو ��شتثناء �إلنَّ ما يورده �لقانون   
خ�س �أن يختار �أي نوع  ول يكون خمالفاً للننَّظام �لعام و�لآد�ب، فيكون لل�شنَّ
من �لعمل يعمل ومع من يعمل، ول يجرب على عمل ل يريده مبح�س �ختياره، 
�أن  غري  �لختيار،  ذ�ت  �لعمل  ول�شاحب  عنوة،  يعمل  �أن  عليه  يفر�س  ول 
�بتغاء  �حلرينَّة  �لتي حتد من هذه  �لقيود  �لأحيان  بع�س  يفر�س يف  قد  �مل�شرع 
حتقق م�شلحة عامة على وجه �خل�شو�س متج�شدة يف م�شلحة فئوينَّة للعامل 

�أو �شاحب �لعمل)2(.
�أو  �أم عماًل عقلينَّاً، دنيوياً  فكلمة عمل، �شو�ء �أكانت تعني عماًل يدوياً   
�لنبوية،  �ل�شنة  و�أحاديث  �لكرمي  �لقر�آن  �آيات  �لكثري من  �أخروياً، وردت يف 
وهي حت�س على �لعمل وتعلي مكانة �لعاملني، حيث �أن �لنبى �شلى �هلل عليه 
�أر�ه يف  " ما هذ� �لذي   : له  بعامل فر�أى يف يده خ�شونة فقال  �لتقى  و�شلنَّم 
فقبل  عيايل"،  على  و�أنفق  �أ�شرب  �مل�شحاة  �أثر  " �إننَّه  �لعامل:  فقال  يدك؟"، 
�شلى �هلل عليه و�شلم يده وقال: " هذه يد ل مت�شها �لنار"، ويف رو�ية �أخرى: 
قد  يد عامل خ�شنة  يقبل  �أّمة  �هلل وقائد  فنبي  �هلل ور�شوله"،  يحبها  يد  " هذه 

ياأنف قادة �ليوم من دعاة �ملذ�هب �لو�شعية �أن ي�شافحوها)3(.
تقا�س  ل  �لإن�شان  قيمة  لأننَّ  بالعمل،  �هتم  قد  �لإ�شالم  �أن  وحيث ند   
�إلنَّ ما �شعى، و�إننَّ قيمة كل �مرئ يف �ملجتمع  لي�س لالإن�شان  بالعمل، و�أننَّ  �إلنَّ 
مبا يقدمه لربه وللنا�س من عمل، كما �أننَّ �ل�شريعة �لإ�شالمية رفعت �شاأن �لعمل 
�إىل م�شاف �لعباد�ت و�لو�جبات �لدينينَّة �لأ�شا�شينَّة ، حيث يقول �هلل تعاىل : 
ِ َواْذُكُروا الََّ َكِثيًا َلَعلَُّكْم  الُة َفانَْتِشُروا ِف األَْْرِض َوابَْتُغوا ِمْن َفْضـِل الَّ {َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
�أكل �أحد  " ما   : ]�جلمعة: 10[ ، وقال ر�شـول �هلل �شلى �هلل عليه و�شـلنَّم  ُتْفلُِحوَن} 

نادرة حممود حممد �سامل, عقد العمل – درا�سة مقارنة بني ال�سريعة والقانون, ر�سالة دكتوراة, جامعة القاهرة, )1988م(, �س51.  -1
حممد عثمان خلف اهلل, الو�سيط يف �سرح قوانني العمل والتاأمينات الجتماعية يف ال�سودان, اجلزء الأول, مرجع �سابق, �س112 .  -2

جمال الدين عياد, نظم العمل يف الإ�سلم, دار الكتاب العربي, القاهرة, )1952م(, �س9 .  -3
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طعاماً قط خري مـن �أن ياأكل مـن عـمل يـده ، و�أن نبى �هلل د�ود عليه �ل�شالم كان 
ياأكل من عمل يده")1(.

ر�عة، �لتي بها حياة �لأر�س  قد �أمر �لإ�شالم بتح�شيل �ملال عن طريق �لزِّ  
ر�عة، يقول  باإعد�د �لأر�س للزِّ و��شتثمارها، ويف لفت �لأنظار �إىل نعمة �هلل 
�هلل تعاىل: {َفْلَينُظِر اْلِنَساُن إَِل َطَعاِمِه•	َأنَّا َصَبْبَنا الَْاء َصبهًّا•	ُثمَّ َشَقْقَنا األَْْرَض َشقهًّا•	
َفَأنَبْتَنا فِيَها َحبهًّا•	َوِعَنباً َوَقْضبًا•	َوَزيُْتوناً َونَْاًل•	َوَحَدائَِق ُغْلبًا•	َوَفاكَِهًة َوَأبهًّا•	مََّتاعاً لَُّكْم 
ناعة  ناعة، و�ل�شِّ َوألَِنَْعاِمُكْم} ]عب�س: 24-32[ ، وحثنَّ على حت�شيله عن طريق �ل�شِّ
�أقوى �لعمد �لتي تقوم عليها �حل�شار�ت، ويف �لقر�آن �لكرمي �إ�شار�ت كثرية 
ناعات �لتي ل بد منها يف �حلياة، فيه �لإ�شارة �إىل �شناعة  �إىل جملة من �ل�شِّ
]�حلديد: 25[، و�لإ�شارة �إىل  لِلنَّاِس}  َبْأٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع  �حلديد: {َوَأنَزلَْنا الَِْديَد فِيِه 
َولَِباُس  َوِريشاً  َسْوَءاتُِكْم  يَُواِري  لَِباساً  َعَلْيُكْم  َأنَزلَْنا  َقْد  آَدَم  َبِن  : {يَا  �ملالب�س  �شناعة 
كَُّروَن} ]�لأعر�ف: 26[، و�إىل �شناعة �لق�شور  ِ َلَعلَُّهْم َيذَّ التَّْقَوَى َذلَِك َخيٌْ َذلَِك ِمْن آيَاِت الهّ
ٌد  رَّ ا َرَأْتُه َحِسَبْتُه لًَّة َوَكَشَفْت َعن َساَقْيَها َقاَل إِنَُّه َصْرٌح مَُّ ْرَح َفَلمَّ و�ملباين: {قيَل لََا اْدُخلِي الصَّ
 الَْعاَلنَِي} ]�لنمل: 44[، وهكذ� 

ِّ
ِ َرب ي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن لَّ

ِّ
 إِن

ِّ
ن َقَواِريَر َقاَلْت َرب

ِّ
م

ناعات على �ختالف  يجد �ملتتبع لإيحاء�ت �لقر�آن كثري�ً من �لتنَّنويه ب�شاأن �ل�شِّ
رق �لثالثة، و�شمى طلبها  �أنو�عها. و�أمر �لقر�آن بتح�شيل �لأمو�ل عن هذه �لطنَّ
�إبتغاء من ف�شل �هلل، وقد بلغت عنايته بالأمو�ل �أننَّ طلب �ل�شعى يف حت�شيلها 
مبجرد �لفر�غ من �أد�ء �لعبادة)2(. و�لعمل قيمة �إيجابية يحر�س عليها �لإ�شالم، 
نظر�ً ملا فيه من حتقيق م�شالح �ملجتمع، يقول �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلنَّم :" 

�ملوؤمن �لقوى خرٌي و�أحب �إىل �هلل من �ملوؤمن �ل�شعيف")3(.
وح�سنَّ �لإ�شالم على �لعمل، و�لك�شب عن طريق �لعمل، وبالو�شائل   
�ل�شريفة، و�شجع �لإ�شالم �حلافز و�ملبادرة �لفردينَّة، و�لغنى نعمة من نعم �هلل ، 
و�ملطلوب من �لغني �أننَّ يعرف حق �لنا�س وحق �هلل فيما �أعطاه، �إننَّ �ملذموم يف 

خمت�سر �سحـيح البـخاري , د. م�سطفى ديب البغا , الطبعة اخلام�سة , دار العلوم الإن�سانية , جامعة دم�سق , )1994م( , 3 / 74.  -1
حممود �سلتوت, الإ�سلم عقيدة و�سريعة, دار ال�سروق, القاهرة, الطبعة الرابعة ع�سرة, )1407هـ-1987م(, �س252 .  -2

ابن ماجة , �سنن اإبن ماجة , حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي , الطبعة الثانية , دار �سحنون , )1413هـ / 1992م( , 12/ 1395 .  -3
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�لإ�شالم هو �لرتف �أي بطر �لننَّعمة، وحثنَّ �لإ�شالم على طلب �لعلم، و�أول 
َك الَِّذي َخَلَق} ]�لعلق: 1[، و�لقر�ءة يف 

ِّ
مـا نزل من �لقر�آن �لكرمي : {اْقَرْأ بِاْسِم َرب

�لإ�شالم ، و�لعلم يف �لإ�شالم، و�لعمل يف �لإ�شالم)1(، يجب �أن يكون "باإ�شم 
�هلل"، "من �أجل �لكل"، "من �أجل �لدنيا و�لآخرة"، ولقد �أمر �لإ�شـالم بالن�شـح 
لأويل �لأمـر، و�لأمـر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر ، فالنـقد �لبناء �ملـخل�س لي�س 

جمـرد �إباحـة �أو رخ�شة �أو حق، بل �إنه - يف �لإ�شالم - فر�س)2(.
وقـال �لر�شـول �شلى �هلل عليه و�شـلنَّم : " �إننَّ �هلل يحـب �ملوؤمن �ملحرتف ")3(، 
لكر�مة  للقوت و�شوناً  �إىل �لعمل ك�شباً  وبذلك دعت �ل�شريعة �لنا�س جميعاً 
�لإن�شان، فمن ��شتطاع �أن يعمل يف �أينَّة حرفة ومل يعمل ��شتحق �للوم و�لتعزير 
من ويل �لأمر، قال عمر بن �خلطاب : " ل يقعد �أحدكم عن طلب �لرزق وهو 
يقول: "�للهم �رزقنى"، وقد علمـــتم �أننَّ �ل�شـــماء ل متــــطر ذهـــباً ول فــ�شة، 

و�أن �هلل تعاىل يـرزق �لـــنا�س بـعـ�شهم من بع�س")4(.
�إذ� كان �لإ�شالم قد عدنَّ �لعمل و�جباً على �لفرد، �إذ ل يباح له �أن يعي�س   
على �لت�شول �أو �ل�شلب �أو �لنهب، وقد �شددت �ل�شريعة �لنكري على �ل�شائلني 
من غري حاجة، قال �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم: "من فتح علي نف�شه باباً من 

�لت�شول فتح �هلل عليه �شبعني باباً من �لفقر")5(.
ناعة و�لتجارة،  ر�عة، و�ل�شِّ �لإ�شالم حينما طلب حت�شيل �لأمو�ل بالزِّ  
�إىل  يحتاج  فاإننَّه كما  تتوقف عليها كلها،  �ملادينَّة،  �ملجتمع  �أن حاجة  �إىل  نظر�ً 
�إىل  يحتاج  �لأر�س،  تنبتها  �لتي  �لغذ�ئينَّة  �ملو�د  على  �حل�شول   يف  �لزر�عة 
�آلت  يف  وم�شاكنه،  مالب�شه  يف  �ملتعددة،  �شئونه  يف  �ملختلفة  ناعات  �ل�شِّ
بكر  اإبي  الرحمن  عبد  الدين  جلل  وال�سيخ  )862هـ(,  �سنة  املتوفى  املحلي-  اأحمد  بن  حممد  الدين  جلل  ال�سيخ   - اجلللني   -1
ال�سيوطي- املتوفى �سنة)911هـ(, تف�سري اجلللني, علق عليه ال�سيخ خالد احلمي�سياجلوجا , مكتبة امللح, دم�سق , د.ت , 

�س532.
القطب حممد القطب طبليه , الإ�سلم وحقوق الإن�سان , د.ن , �س299 .  -2

ابن العربى , عار�سة الأحوزى , املطبعة امل�سرية بالأزهر , الطبعة الأوىل , )1350 هـ(  , 762/2 .  -3
�سليمان حممد الطماوي , عمر بن اخلطاب واأ�سول ال�سيا�سة والإدارة احلديثة , دار الفكر العربي , القاهرة , )1976م( , �س473.  -4

الباقي , ط 2 , تون�س , دار  ال�سلمي الرتمذي , �سنن الرتمذى , حتقيق حممد فوؤاد عبد  اأبوعي�سى حممد بن عي�سي  الرتمذي -   -5
�سحنون , )1413هـ, - 1992م( , من حديث اإبي كب�سة الأناري , وقال : ح�سن �سحيح .
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حفظ  يف  �حلديدينَّة،  �ل�شكك  ومدنَّ  �لأنهار  حفر  يف  رق،  �لطنَّ وتنظيم  ر�عة  �لزِّ
ناعات. ويحتاج �إىل  �إلنَّ بال�شِّ �إليه  �لكيان و�لدولة، وما �إىل ذلك مما ل �شبيل 
تبادل �لأعيان و�ملو�د �لغذ�ئية و�مل�شنوعات مع �لأقاليم �لتي لي�شت فيها زر�عة 
ول �شناعة، ول ت�شعد �أمة ل ت�شد حاجتها بنف�شها، و�إذن ل بد من �لحتفاظ 
ر علماء �لإ�شالم �أننَّ كل ما ل ي�شتغنى  ناعة. ومن هنا قرنَّ ر�عة و�لتجارة و�ل�شِّ بالزِّ
عنه يف قو�م �أمور �لدنيا، فتعلمه وجتويده من فر�س �لكفاية، قالو�: ومن ذلك 
ناعات، كالفالحة و�حلياكة و�خلياطة، وما �إليها ممنَّا هو �شروري، �أو  �أ�شول �ل�شِّ
كال�شروري يف �ملعامالت وي�شر �حلياة، ودفع �حلرج عن �لنا�س، ومعنى �أننَّه 
�أننَّه �إذ� مل يتحقق يف �لأمة كلها، �أثمت �لأمة كلها، و�أننَّ  من فرو�س �لكفاية، 
�لأثم ل يرتفع منها �إلنَّ �إذ� قامت كل طائفة بنوع من هذه �لأنو�ع. ولي�س من 
�لذي  �لإ�شالمي  �ملبد�أ  �لعمل على حتقيق  �لفر�شينَّة، هو  �أ�شا�س هذه  �أننَّ  ريب 
�لإ�شالمينَّة يف حتقيق  �جلماعة  ��شتقالل  مبد�أ  �أهله، وهو  على  �لإ�شالم  يوجبه 
روريات و�حلاجات، وبيد �أبنائها، دون �أننَّ متدنَّ يدها �إىل  ما حتتاج �إليه من �ل�شنَّ
ناعات و�لتجار�ت �شبياًل  غريها من �لأمم. وبذلك ل جتد �لأمم �لأخرى ذ�ت �ل�شِّ
وتقاليدها،  ونظمها  تها  وعزنَّ بكيانها  حمتفظة  فتظل  �شئونها،  يف  �لتنَّدخل  �إىل 
وخري�ت بالدها، وكثري�ً ما �أتخذ هذ� �لتنَّدخل �شبياًل ل�شرت�ك �لدول �لأجنبينَّة 

يف �إد�رة �لبالد وتنظيمها و��شتعمارها.
للكر�مة  و�إهد�ر  ومهانة،  ذلنَّ  لأنَّنه  �ل�شوؤ�ل،  �ل�شريعة  بغ�شت  وكذلك   
�لإن�شانينَّة، وتعطيل للقوى �لب�شرينَّة، و�ملو�هب �لإبد�عينَّة، و�شبيل �إىل �خلد�ع 
و�لحتيال، �إذ يحمل �ل�شوؤ�ل �ل�شائل �إىل �لتظاهر بالعاهات و�لأمر��س، و�لفقر 
 " هم، قال عليه �ل�شالة و�ل�شالم:  و�مل�شكنة،وحتى ي�شتدر عطف �لنا�س وبرنَّ
من �شاأل من غري فقر فكاأمنا ياأكل �جلمر")1(، وعلى ذلك حثت �ل�شريعة �لنا�س 
�لأعمال،  من  عمل  على  �حل�شول  من  �لإن�شان  يتمكن  مل  فاإذ�  �لعمل،  على 
فيجب على �لدولة �لإ�شالمية �أننَّ تهيئ له عماًل منا�شباً، و�أْن حتمي حقوقه، و�أْن 
اأحمد بن حنبل, امل�سند, موؤ�س�سة قرطبة, د.ت , 289/3, واأورده ال�سيوطي يف اجلامع ال�سغري, 2 / 534 , احلديث رقم  )8730(.  -1
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تعدنَّ �أفر�د �لرعية �إعد�د�ً فنياً وعلمياً، و�أْن تن�شئ لهم �ملر�كز �لتدريبينَّة، لتمكنهم 
من �لنهو�س بو�جباتهم �لكفائية)1(.

و�إذ� كان كثري من �مل�شلمني يجهلون قو�نني �لعمل و�أنظمته يف �لإ�شالم،   
عايات �مل�شلِّلة �لتي تتهمه باجلمود و�لتق�شري، فاإننَّ ما نق�شد �إليه  وياأخذون بالدِّ
ر��شة هو تبيان نظرة �لإ�شالم �إىل �لعمل، و�هتمامه بالعامل يف رعاية  من �لدِّ
�شئونه، وكفاية حاجاته، فالقر�آن و�ل�شنة يحثان على �لعمل و�لإنتاج، ويدعو�ن 
�ن ذلك  زق، و�ل�شعي يف �أرجاء �لأر�س، ويُعدُّ �إىل بذل �جلهد يف طلب �لرِّ
َعَمَلُكْم  الهُّ  َفَسيََى  اْعَمُلوْا  {َوُقِل  �ُشبحانه:  يقول  �لإميان،  وغاية  �لطاعة  منتهى 
ُئُكم بَِا ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} ]�لتوبة: 105[، 

ِّ
َهاَدةِ َفُيَنب وَن إَِل َعاِلِ الَْغْيِب َوالشَّ َوَرُسولُُه َوالُْْؤمُِنوَن َوَستَُدُّ

ْزقِِه 
ِّ

ويقول �ُشبحانه: {ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَْْرَض َذلُوالً َفاْمُشوا ِف َمَناكِبَِها َوُكُلوا ِمن ر
َوإِلَْيِه النُُّشوُر} ]�مللك: 15[، ويقول �شلى �هلل عليه و�شلنَّم: "ما �أكل �أحد طعاماً قط 
خري�ً من �أن ياأكل من عمل يده و�أن نبي �هلل د�وؤد كان ياأكل من عمل يده")2(، 
ويقول �شلى �هلل عليه و�شلنَّم �أي�شاً: "ما من م�شلم يغر�س غر�شاً �أو يزرع زرعاً 
�إلنَّ كان له به �شدقة")3(.كذلك عدنَّ �لعلماء  �أو بهيمة  �إن�شان  �أو  فياأكل منه طري 
�لكفاية،  فرو�س  من  ر�عات  �لزِّ �أنو�ع  وبع�س  ناعات  و�ل�شِّ �حلرف  و�لفقهاء 
لأنه ل يقوم �أمر �لدين و�لدنيا �إلِّ بها، و�عتربو� تركها هالكاً ومف�شدة، ويلزم 

�أن يقوم بها من حت�شل �لكفاية بفعله و�إلنَّ �أثمت �لأمة)4(.
�مل�شلمني، حيث  �لفقهاء  �هتمام  �لإجارة حمل  وكل ذلك جعل عقد   
�أخذو� يف�شلون �أحكامه ويو�شحون تفا�شيله ب�شتى �شوره و�أق�شامه ، ول �شك 
�أننَّ عقد �لإجارة قد �أخذ حيز�ً كبري�ً عند فقهاء �لإ�شالم، �لأمر �لذي جعل منه 
�لإ�شالمية و�أحكامها  �ل�شريعة  �أننَّ  يوؤكد  �لإ�شالمي، وهو  �لفقه  �أ�شا�شياً يف  باباً 

�شاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان.
اإ�سماعيل البدوي , احلريات العامة , دعائم احلكم يف ال�سريعة الإ�سلمية والنظم الد�ستورية املعا�سرة , د.ن , �س384 .  -1

ابن حجر, اأحمد بن علي الع�سقلين, فتح الباري, �سرح �سحيح البخاري, دار املعرفة, بريوت, 1379هـ, املجلد 4 , كتاب   -2
البيوع, باب ك�سب الرجل عمله بيده, رقم 2072 , �س380 .

اإبن كثري, بريوت, 1952م, اجلزء 6 ,  البغا, دار  البخاري, حتقيق م�سطفى  البخاري, �سحيح  اإ�سماعيل  البخاري, حممد بن   -3
كتاب املزارعة, باب ف�سل الزرع والغر�س اإذا اأكل منه, رقم 2361 , �س83 .

الغزايل, حممد اإبي حامد الغزايل, اإحياء علوم الدين, مطبعة م�سطفى البابي احللبي, القاهرة, 1939م, �س76 .  -4
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�ملطلب �لثاين
الأهمية القت�سادية للعمل يف الإ�سالم

عقلي  �أو  كل جهد ج�شماين  باأننَّه  �لقت�شادي  �لفكر  �لعمل يف  يعرف   
يبذله �لإن�شان باإر�دته حر�ً خمتار�ً، ويق�شد به نفعاً مادينَّاً، ومن هذ� يت�شح �أن 
�جلهد �لذي ي�شدر عن �شخ�س دون وعي �أو �إر�دة، كما �أن �أي جهد يقوم به 

�لإن�شان للهو �أي�شاً ل يعدُّ عماًل)1(.
�لب�شرينَّة  �لتنمية  يف  ودوره  �لإن�شاين،  �لعمل  باأهمية  �لوعى  �إننَّ   
ولكن  لعالقاته،  �لقانوين  بالتنظيم  �لهتمام  تز�يد  �إىل  �أدى  و�لقت�شادينَّة، 
�حلياة  جو�نب  كافة  مع  و�إنعكا�شاته  لتفاعله  �لبالغة  قة  بالدنَّ يت�شم  �لتنيظم  هذ� 
من  �لإن�شاين،  انب  �جلنَّ مع  �لعمل  قانون  ن�شو�س  تتفاعل  حيث  �ملجتمع،  يف 
حيث م�شا�شها بالقطاع �لعري�س من �أبناء �ملجتمع، وتكامل و�إ�شتقر�ر �لأ�شرة، 
�إىل جانب توفري  �لوجود،  �ت، و�إثبات  �لذنَّ �لعمل و�شلية لتحقيق  حيث يعدنَّ 
�حلياة �لكرمية للعامل ومن يعول، وينعك�س ذلك بدوره على �ل�شالم و�لعد�لة 
ح�شاب  على  يتم  �أن  ينبغي  ل  �لإن�شاين  �لُبعد  مر�عاة  �أننَّ  �إلنَّ  �لجتماعينَّة، 
ودفع  �ل�شتثمار�ت،  وجلب  ت�شجيع  على  �لقائمة  �لقت�شادينَّة  �لعتبار�ت 
حملينَّاً  �لتناف�شينَّة  قدرته  تدعيم  على  �مل�شروع  وم�شاعدة  �لإنتاجينَّة،  �لعملية 
�لعمل  ل�شاحب  �لكاملة  �لفر�شة  �إتاحة  �إلنَّ من خالل  يتاأتي ذلك  ودولينَّاً، ول 
يف تنظيم �لعمل مب�شروعه، حيث يكون له �حلق يف �ختيار �أ�شاليب �لإنتاج، 
و�شيا�شة �لأجور و�لعمالة من ناحية �ل�شلطة �لتاأديبينَّة، و�ل�شتغناء عن بع�شهم 
�إبان �لأزمات �لقت�شادينَّة، وقد يتعار�س ذلك مع �لرغبة يف حتقيق �ل�شتقر�ر 
للطبقة �لعاملة، و�شمان متا�شي �شيا�شة �لأجور مع معدلت �لتنَّ�شخم، وتفادي 
�لأمن �لجتماعي،  يهدد  �لعاملني على نحو  �لبطالة، وت�شريح  تدفق موجات 

وتز�يد �لركود �لقت�شادي.
عبدالرحمن �سليمان حممد, راأ�س املال الب�سري واللم�ساواة يف توزيع الدخل, ر�سالة ماج�ستري, جامعة النيلني,)1999م(, �س5.  -1
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�حلياة  يف  يوؤثر  �أننَّه  يف  �لعمل  �أهمية  تبدو  �لقت�شادينَّة  �لناحية  ومن   
ة وجوه، مبا يرتتب عليه من حماية للطبقة �لعاملة من حيث  �لقت�شادينَّة من عدنَّ
�لأجور، و�شاعات �لعمل، وتوفري �خلدمات �ل�شحينَّة و�لجتماعينَّة لهم، �لأمر 
�لذي يجعل �أ�شحاب �لأعمال يقاومون هذه �لإ�شالحات، ويرون �أن تقريرها 
يزيد �لأعباء �ملالينَّة للم�شروعات، ويوؤدي �إىل زيادة نفقة �لإنتاج، و�لتي يرتتب 
عليها �رتفاع �لأ�شعار، و�نخفا�س �أرباح �أ�شحاب �لعمال، غري �أننَّ �ل�شمانات 
�لتي يقررها قانون �لعمل للعمال �إذ� كانت توؤدي �إىل زيادة نفقة �لإنتاج، فاإنها 
توؤدي �أي�شاً �إىل زيادة �لقوة �ل�شر�ئية لطبقة �لعمال، و�لذي يرتتب عليه زيادة 
�ل�شتهالك، و�لتي توؤثر بدورها يف �لإنتاج فتوؤدي �إىل زيادته)1(. ف�شاًل عن 

كونها توؤدي �أوًل �إىل زيادة �لإنتاج وزيادة �أرباح �شاحب �لعمل.
�لر�شيد  فاإننَّ  �لإنتاج،  عن�شر  على  تاأثريه  �إىل  �لعمل  �أهمية  ترجع   
�ل�شنوي للدخل �لقومي يف كل بلد ما هو �إلنَّ نتيجة عمل �أفر�دها وجهودهم، 
و�أننَّ ما يجتمع يف بلد من �شلع وخدمات ما هو �إلنَّ نتيجة حتمية لذلك، فجميع 
ر�عة  �أو �لزِّ �أو �لتِّجارة  ناعة  �لقائمني بالعمل يف �أي بلد، ما كان مت�شاًل بال�شِّ
�أو عماًل يف مرفٍق عام، تت�شاوى يف �لأهمية، ول فرق يف �لأهمية بني فريق 
وفريق، لأننَّ �لدخل �لقومي مدين �إىل جهودهم �مل�شرتكة، و�إىل تعاون هذه 
�أهمية كربى، �شو�ء  له  للعمل  �لقانوين  �لتنَّنظيم  �جلهود وجتنَّمعيها، لذلك كان 
من �لننَّاحية �لقت�شادينَّة �أم �لجتماعينَّة، فاإذ� كان قانون �لعمل ل ميكن �أن يُهيمن 
متاماً على حياة �شاحب �لعمل، �لذي قد تكون بع�س �أوجه ن�شاطه مما يخ�شع 
لقانون �لعمل، فاإننَّ ذلك �لقانون يهيمن على حياة �لعامل وحياة �أفر�د �أ�شرته، 
�آدميته، فالأجر يف  �إهد�ر  �أو  باإن�شانيته  �لعامل  ويتوقف على قو�عده �حتفاظ 
معظم �حلالت هو �لدخل �لوحيد للعامل، ويتوقف عليه م�شتوى معي�شته بني 
�ملو�طنني، كما �أن نظام �لعمل و�شروطه، حتدد للعامل ولأفر�د �أ�شرته �إمكانيات 
�لوجود يف �حلياة �لجتماعينَّة، تبعاً ملا كان �لعمل ي�شتغرق كل وقته، �أو يرتك 

د. حيدر اأحمد دفع اهلل, قانون العمل ال�سوداين معلقًا عليه, دار الكتب القطرية, الطبعة الأويل, )2004م( , �س7 .  -1
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له بع�س �لفر�غ لتجديد ن�شاطه، وتنمية ملكاته، و�لإ�شر�ف على �شئون �أ�شرته.
"لكل �شخ�س  وقد ورد يف �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�شان يف �ملادة)23(: 
حق  له  �أن  كما  ومر�شية،  عادلة  ب�شروط  �ختياره  حرية  وله  �لعمل،  يف  �حلق 

�حلماية من �لبطالة ")1(.
�لنظام  بني  �ملتبادل  �لتاأثري  ذلك  يف  للعمل  �لقت�شادينَّة  �لأهمية  وتربز   
�ملطبق يف  �لقت�شادي  �لنظام  تاأثري   ا عن  �إمنَّ و�لعمل،  �لدولة  �لقت�شادي يف 

�لدولة على �لعمل، فاإن �لأمر يختلف تبعاً لنوع �لنظام �ملطبق.
�ملطلب �لثالث

تطور النظرة التاريخية للعمل يف الع�سور القدمية واحلديثة
مهيناً،  �أمر�ً  يُعدُّ  قريب  �لغربيوحتى عهد  �لعامل  �لعمل يف  حيث كان   
يف  �لآلة  �أخرتعت  وملا  حقوق،  �أينَّة  لها  لي�شت  و�شيعة  طبقة  �لعمال  ويُعدُّ 
�لع�شر �حلديث بد�أت م�شكالت �لعمال مع �أرباب �لعمل، بد�أ �لعمال يطالبون 
بحقوقهم ويتكتلون �شد �أرباب �لعمل، وتنبهت �لدول �أخري�ً �إىل وجوب رفع 
تفاقم  من  بل خوفاً  �لإن�شانينَّة،  �لعاطفة  بد�فع  ل  م�شتو�هم، و�شمان حقوقهم 

م�شكلتهم و�نت�شار �لثنَّورة يف �شفوفهم)2(، ومن ثم تهديد كيان �ملجتمع.
ومن �ملعروف �أننَّ �ملجتمع �لبد�ئي كان يتكون من طبقة و�حدة، هي طبقة   
�لعمال �ملنتجني �لذين ي�شتهلكون ما ينتجون، وكان �لعمل �شرورة �جتماعية 
ي و�لُعجز يعاجلون  ر�ع من �أجل �لبقاء، وكان �ملر�شنَّ متليها ظروف �حلياة و�ل�شنَّ
�إرتقاء  �أننَّ  �إلنَّ  طوعية،  وب�شورة  �إن�شانينَّة،  بعاطفة  �ملدفوعني  �لعاملني  قبل  من 
نه من ��شتخد�م مو�هبه للتنَّو�شع يف  �لإن�شان يف �شلم �حل�شارة و�لتنَّقدم، مكنَّ
ناعية و�لتِّجارية، مما �أوجد يف �ملجتمع �لو�حد طبقات  ر�عية و�ل�شِّ �لأعمال �لزِّ
متنوعة: غنينَّة ومتو�شطة وفقرية، وطبقات مت�شلطة و�أخرى م�شت�شعفة، حيث 

�خت�شت كل طبقة بنوع من �لأعمال)3(.
الإعلن العاملي حلقوق الإن�سان, املادة )23( .  -1

د. م�سطفى ال�سباعي, اإ�سرتكية الإ�سلم, مطبعة جامعة دم�سق, دم�سق, )1378هـ( , �س153 .  -2
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�لعمل،  �إىل  متيل  ل  �ملحاربة،  وخا�شة  �لبد�ئينَّة  �ل�شعوب  كانت  لقد   
وكان يُعهد للن�شاء و�لغرباء بالعمل �ل�شروري، وكانو� يعاملون كالعبيد، ومل 
ا كانت يف حالة ل تبتعد عن  ت�شعر هذه �لطبقة بقيمتها كمخلوقات ب�شرينَّة، و�إمننَّ
مرتبة �حليو�ن، وكل طبقة لها نوع من �لأعمال، حيث كان ينظر بعني �لتقدير 
متار�شها  �لتي  لالأعمال  وباذدر�ء  �لعليا،  بقات  �لطنَّ متار�شها  �لتي  �لأعمال  �إىل 
بها �لأغنياء  �أعماًل �شريفة �خت�سنَّ  نيا، وهكذ� عرفت �ملجتمعات  �لدُّ بقات  �لطنَّ

و�لأقوياء، و�أعماًل و�شيعة ميار�شها �لفقر�ء و�مل�شت�شعفون)1(.
�لقت�شادي،  �لنظام  �أ�شا�س  هو  ق  �لرِّ كان  �لقدمية  �ملجتمعات  ففي   
يكن  ومل  مملوكة،  �أ�شياء  باعتبارهم  �لأعمال،  بكافة  يقومون  �لأرقاء  وكان 
ق يقوم على �أ�شا�س �أننَّ �لعامل  يُنظر �إليه كاأ�شخا�س، وكان �لعقد يف ع�شر �لرِّ
ا يوؤجر قوة عمله نظري �لأجر �مل�شمى بعقد �إيجار �لأ�شياء، وكان ينظر �إىل  �إمننَّ
�لعمل باعتباره �شلعة يرد عليها �لإيجار، وقد �نتقلت هذه �لنظرة �إىل �لعمل 
�مل�شري  �ملدين  و�لتقنني  �لقدمي،  �لفرن�شي  �لقانون  �إىل  �لروماين  �لقانون  من 
�لقدمي، وظلت هذه �لنظرة �شائدة يف �لفكر �لقانوين زمناً طوياًل �متد حتى 

�أو��شط �لقرن �لتا�شع ع�شر)2(.
وتغرّي نظام �لعمل يف �لقرون �لو�شطى، حيث �شاد نظام �لإقطاع يف   
�لإقطاع  �شيطر  ر�عة  �لزِّ جمال  ففي  ناعة،  �ل�شِّ يف  و�ئف  �لطنَّ ونظام  ر�عة  �لزِّ
و��شتحوذ على �ل�شلطة و�لرثوة، وبد�أ نظام رق �لأر�س، حيث ياأخذ �لعامل 
�لزر�عي حكم �لأر�س �لتي يعي�س عليها ويلت�شق بها، ول ي�شتطيع مغادرتها، 
بل ينتقل من يٍد �إىل يد، ويكون لالإقطاعي �شلطة �إجباره على �لعمل لديه دون 
ناعة فقد �شاد نظام �حلرف �أو �لطو�ئف، حيث كان  ا يف جمال �ل�شِّ مقابل، �أمنَّ
دقيق  بتنظيم  بهم  طائفة خا�شة  بينهم  فيما  ي�شكلون  �أو حرفة  �شناعة  كل  �أهل 
يت�شمن قو�عد �للتحاق و�لرتقي يف �ملر�تب �ملختلفة " �ملعلم، �شيخ �لطائفة، 
الطبعة  بريوت,  والتوزيع,  والن�سر  للدرا�سات  اجلامعية  املوؤ�س�سة  العمالية,  والق�سايا  العمل  الع�سل,  ح�سني  اإبراهيم  د.   -1

الأويل,)2012م(, �س15
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وكان  و�أحكامه،  �لعمل  �لتمرين" و�شروط  �ل�شبى حتت  �لعامل،  �أو  �لعريف 
يف�شل- من هذه  فهو  ثم  �لعمل، ومن  لتنظيم  �لأويل  �لنو�ة  �لطو�ئف  نظام 
�أنه كان ي�شكل عقبة كربى يف وجه  �إلنَّ  ق،  �لناحية- على نظام �لإقطاع و�لرِّ
�أو �حلرفة و�لرتقي فيها  ناعة  خول �إىل جمال �ل�شِّ حرية �لعمل، حيث كان �لدِّ
جيل،  �إىل  جيٍل  من  ور�ثياً  �لأمر  وبات  �ل�شيوخ،  �أو  �ملعلنَّمني  لقيود  خا�شعاً 

وحكر�ً بني �أفر�د �أ�شرهم)1(.
وتطورت  �خلا�شة،  �مللكية  فكرة  ظهرت  ر�عة  و�لزِّ �لرعي  جمتمع  يف   
من حيازة موؤقتة �إىل حيازة د�ئمة، وظهرت معها فكرة �لدولة و�لقانون، فقد 
تاأ�شل يف �ملر�حل �لأوىل �لنظام �لقبلي، ثم �أخذ يف �لتقل�س تدريجياً ليحل 
حمله نظام �حلكم �لقائم على وجود �شلطة مركزية، و�شاد يف �ملجتمع نظام 
م�شادر  �أهم  ي�شكالن  �حلرب  و�أ�شرى  �لرق  �شحايا  وكان  و�لعبودينَّة،  ق  �لرِّ
�لو�شطى،  �لقرون  �أروبا  �لنظام �لإقطاعي  �شاد  �لرق و�ل�شتعباد، وبعد ذلك 
وطبع ب�شماته على جميع مناحي �حلياة، �إذ هيمن �لأ�شر�ف و�لننَّبالء وملوك 
�حلق �لإلهي، وتربعو� على �شدة �حلكم، وجثم كبار �ملالك على �شدور �لعباد 
�لعمال و�شغار  فئات  على  �لطو�ئف  �شيوخ  و�شيطر  ر�عينَّة،  �لزِّ �لأر��شي  يف 
�ل�شناع يف جمال �حلرف و�ملهن و�ل�شناعات �ل�شغرية، ففي قطاع �لزر�عة 
توطدت �أركان �أقطاع �لأر�س، وتر�شخ �رتباط �لفالح و�أفر�د �أ�شرته بالأر�س، 
فاأ�شبح قنا �أو رقيقاً لها يحيا وميوت فيها خادماً ل�شيده �لإقطاعي، �لذي ميلكه 
و�لغابات  �ملثمرة  �لأ�شجار  عد�د  يف  ثروته  جرد  عند  يذكره  خا�شة  ملكية 
وقنو�ت �ملياه وقطعان �ملا�شية، وميكنه �أن ينقل ملكيته �إىل من ي�شاء فهو ي�شلح 
باعتباره من �لأ�شياء �أن تكون حماًل للبيع و�لرهن و�ملقاي�شة و�لهبة وغريها من 

�لت�شرفات �مل�شروعة وغري �مل�شروعة)2(.
د. اإ�سماعيل غامن, قانون العمل, )1961م( , �س9 .  -1
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�أنحاء  خمتلف  يف  و�نت�شارها  �إنكلرت�  يف  ناعينَّة  �ل�شِّ �لثنَّورة  قيام  بعد   
�أوروبا، تطورت �حلياة �لب�شرية وتعددت �ملعارف �لعلمية، وتنوعت �ملتطلبات 
�لعمال  �إىل  �حلاجة  وتز�يدت  و�ملوؤ�ش�شات،  �مل�شانع  ظهرت  ثم  �لإن�شانينَّة، 
و�أ�شحى  و�خلدمات،  و�لتنَّنظيم  �لإنتاج  عملية  لتاأمني  �لفئات،  خمتلف  من 
�لأو�شاع  من  �لكثري  عليها  ترتب  �إن�شانية،  ظاهرة  و�لعمال  �لعمل  مو�شوع 
�لقت�شادينَّة و�لجتماعينَّة و�لأخالقينَّة. ومع تطور هذه �لظاهرة وتفاعلها، ويف 
غياب �لتنظيم �لعادل، برزت �أنظمة وقو�نني حاولت ��شتيعاب وتنظيم ق�شايا 
�لعمال فكان �لنظامان �ملتعاك�شان �لر�أ�شمايل و�ل�شيوعي، حيث �شاعت بينهما 

م�شالح �لإن�شان و�إر�دته وكر�مته)1(.
و�قت�شر  �حلر،  �لقت�شاد  ل�شيادة  كنتيجة  �لإر�دة  �شلطان  مبد�أ  وكان   
دور �لدولة على حماية �لأمن يف �لد�خل و�خلارج دون �لتدخل يف �ل�شئون 
�لنموذجي  �لتنَّنظيم  �لعمل  عقد  و�أ�شبح  �لتعاقدينَّة،  و�لعالقات  �لقت�شادينَّة 
للعالقة بني �لعامل و�شاحب �لعمل، وتتكفل �لدولة بتاأييده وفر�س �إحرت�مه- 
مبا  �ل�شابق،  �لنظام  وكان  لتعديله،  جانبها  من  تدخل  دون  م�شمونه-  كان  �أياً 
يت�شمنه من حرية مطلقة، وباًل على �لطبقة �لعاملة، حيث �أدى �إىل و�شع �لعامل 
حتت رحمة �شاحب �لعمل و�نخفا�س �لأجور، وكانت �مل�شاو�ة �لقانونية ومبد�أ 
حرية �لتنَّعاقد من �لأمور �ل�شكلية ب�شبب عدم �لتنَّو�زن �لقت�شادي بني �لعامل 
و�شاحب �لعمل، فالعامل م�شطر ب�شبب حاجته �ملا�شة ل�شد قوته، و�إىل قبول 
كل �ل�شروط �لتي يفر�شها �شاحب �لعمل، و�نخف�شت �لأجور ب�شكل ملــحوظ 
ب�شــبب �لفائ�س يف �لأيدى �لعاملة، حيث ت ت�شغيل �لن�شاء و�لأطفال باأجور 

زهيدة، ورغبة يف حتقيق �أ�شحاب �لأعمال لأكرب قدر من �ملكا�شب)2(.
وقد يبدو �أننَّ �إطالق حرية �لعمل، وترك �لعالقة بني �لعامل ورب �لعمل ملبد�أ 
حرية �لعمل، ولقانون �لعر�س و�لطلب يحقق م�شلحة �لعامل، ولكن �لو�قع 

د. حممد حلمي مراد , قانون العمل , دار القلم, طبعة )1965م( , �س23.  -1
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�أننَّ هذه �حلرية �لنظرية �لتي يبدو يف ظاهرها �لرحمة و�مل�شاو�ة بني طريف عقد 
�لعامل يف  �لعمل، كانت تخفي ور�ءها �شور�ً من �ل�شتغالل، كان �شحيتها 
كثري من �لأحيان، فالعامل م�شطر �إىل �أن يعمل للح�شول على �أجر هو م�شدر 
رزقه �لوحيد، وعلى ذلك فاإن �شاحب �لعمل كان يحدد له �لأجر �لذي يرت�ءى 
له، ومل يكن من �شبيل �أمام �لعامل �إلنَّ �أن يقبل هذ� �لأجر، وكان هذ� �لأجر 
منخف�شاً نتيجة لنت�شار مبد�أ �ملــنافــ�شة بــني �مل�شــروعات، ومــحاولة كـل منها 

خف�س نفقات �لإنتاج ومن بينها �أجور �لعمال)1(.
و�ملخاطر  و�لأمر��س  للبطالة  وتعر�شهم  �لعمال،  �أحو�ل  �شوء  و�أدى   
لديهم،  و�ل�شخط  �لتذمر  روح  �إ�شاعة  �إىل  �لآلت،  ��شتعمال  عن  �لناجمة 
�ل�شر�ع  وبد�أ  حقوقهم،  عن  للدفاع  نقابات  �شكل  يف  يتجمعون  فر�حو� 
بني �لعمال و�أ�شحاب �لأعمال من خالل �لإ�شر�ب وغلق �مل�شانع،  و��شحاً 
ع �أمر�ً حتمياً يف كثري من �لدول �لأوروبية يف مت�شف �لقرن  وكان تدخل �ملُ�شرنَّ
�ملنظمة  �لت�شريعات  �ل�شابقة، و�شدرت  �مل�شاوى  على  للق�شاء  ع�شر،  �لتا�شع 
�لعمل  �إ�شابات  �لن�شاء و�لأحد�ث و�لتعوي�س عن  �لعمل، وت�شغيل  ل�شاعات 

و�أمر��س �ملهنة)2(.
�نتقامي للطبقات �ملنتجة،  ون�شاأت �لنظرية �ل�شيوعية للعمل كرد فعل   
�لتي ترى نف�شها هي �شانعة �لرثوة و�ملنافع، وت�شعر �أنها م�شتغلنَّة ومظلومة من 
ِقبل �لطبقة �ملالكة لالإنتاج، ومل ينجح هذ� �لرد �لنفعايل �شد �لر�أ�شمالية يف 
توفري �لعد�لة �لقت�شادية، و�حرت�م �لقيم و�ملبادئ �لتي حتفظ �حلقوق وحتمي 
كر�مة �لإن�شان، لأنه بُدنَّ من نف�س �ملنطلق �لذي بد�أت به �لر�أ�شمالينَّة، وقام على 
وعلى  و�ملنفعينَّة،  �ملادية  �حل�شابات  وعلى  وحرياتهم،  �لأفر�د  �أر�دة  م�شادرة 
�لتنَّحامل �لأخالقي و�لأنانينَّة، دعى �إىل تاأميم جميع و�شائل �لإنتاج وحترمي �مللكية، 
وم�شادرة �لرثو�ت وو�شعها بيد �لدولة، وبذلك �أنتقل �لظلم و�ل�شيطرة من 

د. ي�س حممد يحي, قانون العمل- امل�سري ال�سوداين, مرجع �سابق, �س22 .  -1
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�لأفر�د �لر�أ�شماليني �جل�شعني �إىل قب�شة �لدولة و�إرهابها و��شتبد�دها، وحتول 
�أجر�ً ول ميلكون  ي�شتحقون  �لدولة، ل  �أجر�ء ومنتجني مل�شلحة  �إىل  �لأفر�د 
�شيئاً، ولي�س لهم �إلنَّ ما متنحهم �لدولة من خم�ش�شات ت�شد حاجتهم �ل�شرورية 
�لبائ�شة. يف �لنظام �ل�شيوعي يفقد �لعامل �إرد�ته وحريته فال ميلك حق �لرف�س 
�أو �لحتجاج، بل ي�شري وفق منهاج �لدولة �مل�شتبد يف �لإنتاج و�ل�شـتهالك، 

ويــفقد حريته �ل�شخ�شية يف �لتملك و�لت�شرف)1(.
وند تز�يد �لتدخل �لت�شريعي لتنظيم عالقات �لعمل، حتت تاأثري ظهور   
�لفل�شفة �لجتماعية و�لفكر �ل�شرت�كي �ملناه�س للمذهب �لفردي و�لقت�شاد 
�لنقابية،  �لتنظيمات  خالل  من  �لعاملة  �لطبقة  قوة  و�زدياد  جهة،  من  �حلر 
�أخرى،  �لت�شويت و�مل�شاهمة يف �حلكم من جهة  �ل�شيا�شي عرب حق  ودورها 
و��شتتبع ذلك تغري �لنظرة �إىل فكرة �لعمل من جمرد �شلعة �إىل قيمة �إن�شانية، 
و�زد�دت على مر �لأيام �لت�شريعات �ملنظمة للعمل، و�ت�شع نطاقها على نحو 

�أدى �إىل ظهور تقنينات �لعمل يف �شورتها �حلديثة)2(.
�لقانونينَّة  �لنظريات  من  �لعديد  �أ�شا�س  فاهتز  بع�شاه  �لتنَّطور  و�شرب   
�لفردي، وما  �لعمل  �لأ�شا�شينَّة يف عقد  �ملنطلقات  �لتي كانت متثل  �لتقليدينَّة، 
يتعلق به من �أحكام وقو�عد تتحكم يف جممل عالقات �لعمل، ومن �لتنَّطور�ت 
وعن  �لتعوي�س،  عن  �مل�شئولية  �أ�شا�س  �أ�شاب  ما  �ملجال،  هذ�  يف  �لأ�شا�شينَّة 
على  يرتتب  وما  �خلطاأ،  �أ�شا�س  على  توؤ�ش�س  كانت  �أن  فبعد  �لعمل،  �إ�شابات 
وفكرة  ع�شري،  �أمر  وهو  �لعمل،  �شاحب  خطاأ  �إثبات  �لعامل  �إلز�م  من  ذلك 
فاأ�شبح  مد�ه  �لتطور  �أخذ  ثم  �خلطاأ،  �فرت��س  على  توؤ�ش�س  �لتي  �لتبعة  حتمل 
�أ�شا�شها فكرة حتمل تبعة �ملخاطر، و�لتي تقوم على �لقاعدة �لأ�شولية "�لغنم 
املرتجمة, )1969م(,  الن�سخة  ر�سالة دكتوراة, جامعة جنيف, )1964م(,  ال�سغل,  لعقد  القانونية  املعايري  القري�سي ,  جلل   -1

�س26.
د. ال�سنهوري , الو�سيط يف �سرح القانون املدين " م�سادر اللتزام " , دار النه�سة العربية, القاهرة , الطبعة الثالثة, )1981م(,   -2
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�لتطور�ت  مع  متالزماً  تباعاً  �ملختلفة  �ملجالت  �لتطور يف  بالغرم"، وتالحق 
�لقت�شاديةو�لجتماعية، وتفاعل �لعديد من �لعو�مل �ملوؤثرة يف هذ� �ل�شدد، 
و�جتاه  �ملوجه،  �لقتــ�شاد  �لجتماعينَّة، وظهور منط  �ملذ�هب  بازدهار  وذلك 
�ملنتجة،  للفئات  �ملعي�شينَّة و�لجتماعينَّة  �لأحو�ل  �إىل حت�شني  �لوطني  ع  �ملــ�شرنَّ
وتوطد �حلركة �لنقابية على �ل�شعيد �لوطني و�لدويل، وجهودها �ملكثفة يف 
�لقت�شادينَّة  و�لفئات  �حلكومات  على  بال�شغط  �لعمالية  �لت�شريعات  تطوير 
�ملوؤثرة، و�إن�شاء منظمة �لعمل �لدولية �شنة )1919م( كوليد �جتماعي ملعاهد�ت 
�ل�شالم يف �أعقاب �حلرب �لعاملية �لأوىل، و�زدياد ن�شاطها وعمق تاأثريها خا�شة 
يف �إطار �ملناخ �ملظاهر للعد�لة �لجتماعية، �لذي �شاد يف �أعقاب �حلرب �لعاملية 
�لثنَّانية، وكان من ناجته �إعالن فيالدفيا �شنة )1944م( و�لإعالن �لعاملي حلقوق 
خمة �لتي بذلت لإر�شاء قو�عد  �لإن�شان �شنة )1948م(، و�جلهود �لدولينَّة �ل�شنَّ
خمتلف  يف  �لعمل  م�شتويات  من  �لأدنى  �حلد  وتقدير  للعمل،  دويل  قانون 
ع �لوطني يف �لدول �لأع�شاء  جمالت عالقات �لعمل و�شئونه، وحث �ملُ�شرِّ
باملنظمة على تبنيها يف �لت�شريعات �لد�خلية لها، وحت�شن م�شتويات �لقت�شاد 
�أزمة �لثالثنيات، ورو�ج �لتجارة �لعاملية و�لتنَّطور �لتقني �ملذهل  �لعاملي من 
�لوطني  ع  �ملُ�شرِّ �لأو�شاع، وميل  �إىل حت�شن  �أدى  ممنَّا  �ملجالت،  يف خمتلف 
و�لجتماعينَّة  �لقت�شادينَّة  �لأو�شاع  حت�شني  �إىل  تهدف  ت�شريعات  �شياغة  �إىل 

للطبقة �لعمالينَّة)1(.

�سابق,  مرجع  الأول,  اجلزء  ال�سودان,  يف  الجتماعية  والتاأمينات  العمل  قوانني  �سرح  يف  الو�سيط  اهلل,  خلف  عثمان  حممد  د.   -1
�س51�س.



{237}العدد اخل�م�س ع�صر - حمــــرم 1440هـ / �صبتمــــرب  2018م

�ملبحث �لثاين
النظرة القت�سادية للعمل

�ملطلب �لأول
النظرة القت�سادية للعمل يف النظريات الو�سعية

�لفرع �لأول : النظرة القت�سادية العمل يف النظام الراأ�سمايل :
�إذ� كانت �لدولة تطبق �لنظام �لر�أ�شمايل فاإنها تاأخذ مببد�أ حرية �لعمل،   
تاأثريه على قانون �لعمل، فال يتدخل �مل�شرع يف  �ملبد�أ ينعك�س  و�لأخذ بهذ� 
تنظيم عالقات �لعمل �إلنَّ بقدر �شئيل، كما تقلنَّ �لقو�عد �لآمرة يف �لتنَّ�شريعات 

�لعمالينَّة)1(.
ون �لنفع و�ملنفعة هي كل  �إننَّ �لر�أ�شماليني، �أ�شحاب �لآلة و�لرثوة، يُعدُّ  
ما يجب �أن يفكر فيه �لإن�شان �لر�أ�شمايل، ويتفننَّنون بجني �ملال وتكدي�شه، بكل 
�إنانية وج�شع، ولو �أدى ذلك �إىل �لتفاوت �لقت�شادي �لكبري، و�إىل �لت�شلط 
�لقوة  ميلكون  فالر�أ�شماليون  و�لأخالقي،  �لجتماعي  و�لنحالل  �ل�شيا�شي، 
ثروتهم  وي�شخمون  مكا�شبهم،  بها  يحمون  �لتي  �ل�شيا�شية  و�لأد�ة  �لقانونينَّة 
و�ملنفعة،  �للذة  �أجل  من  وتفانيهم  و�ل�شيطرة،  للمال  وحبهم  لنهمهم  �إ�شباعاً 
فهم ميلكون و�شائل �لقهر و�لت�شلط �لتي يرغمون بها �لقوى �ملنتجة، لتكون يف 
خدمة م�شاحلهم وتنمية ثروتهم، �لر�أ�شماليون ميتلكون �لرثوة وو�شائل �لإنتاج، 
وهم �لذين يحددون �لأجور، ويتحكمون باأ�شعار �ل�شلع، ويت�شرفون بكر�مة 
�لإن�شان وجهوده، هم �لذين ي�شعون �شروطاً لت�شغيل �لعمال تخدم م�شاحلهم 
وج�شعهم، وي�شتغنون عن جهودهم متى �شاوؤو�، وقد بََنت �لر�أ�شمالية قو�نينها 
�لعمل  م�شئولينَّة يف جمال  ل  و�أن  باحلرية  توؤمن  �قت�شادية  فل�شفة  �أ�شا�س  على 
و�لإنتاج، ف�شاحب �لعمل يقرر عقود �لعمل، ويفر�س �لأجور ح�شب �أو�شاع 
�ل�شوق �لتجارينَّة، فاإذ� كان هناك زيادة يف �لطلب على �لب�شاعة، وحاجة �إىل 
�لأيدي �لعاملة ملناف�شة �لآخرين، فاأنه يقبل باإعطاء �لعامل �لقدر �لذي يطلبه من 

د. ي�س حممد يحي, قانون العمل- امل�سري ال�سوداين, الطبعة الثالثة, دار النه�سة العربية, القاهرة, )1991م(, �س15 .  -1
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ا يف حالة �لركود وقلة �لطلب، فال يجد حاجة �إىل �لعمال، ول يهمه  �لأجر، �أمنَّ
�أن يلقي بهم يف متاهات �لبطالة، �أو �لقبول بالأجور �ملنخف�شة)1(.

وهكذ� يتحول جهد �لعامل وم�شريه �إىل �شلعة، تخ�شع حلركة �ل�شوق   
خلدمته  ي�شخره  �لر�أ�شمالينَّة،  بيد  و�شيلة  في�شبح  و�لطلب،  �لعر�س  وقانون 
وهكذ�  �حلياة)2(،  يف  �لآمن  وعي�شه  وكر�مته  قيمته  بذلك  ويُفقده  ومنفعته، 
تطبق �لر�أ�شمالينَّة قو�نينها غري مبالية بالنتائج �لقت�شادّية و�لجتماعينَّة �ملرتدية، 

و�آثارها �ل�شارة على حياة �لإن�شان.
مل يقف ن�شاط �لنظام �لر�أ�شمايل عند جغر�فية �أو طبيعة معينَّنة، بل �أمتد   
�إىل كل بقاع �لأر�س، هدفه �ل�شيطرة على م�شادر �لرثوة، وتوفري �لأ�شو�ق 
��شتغالل  على  مناف�شة  �لمتد�د  هذ�  ب�شبب  فن�شاأ  ومنتجاته،  �شلعه  لت�شريف 
�ل�شعوب �ل�شعيفة، ونهب خري�تها، وتقييد حريتها، فوقعت �حلروب وح�شل 
ومن  �ل�شيوعينَّة  �لكتلة  مع  تعاونت  �لر�أ�شمالينَّة  �لدول  هذه  �أن  كما  �خلر�ب، 
يدور يف فلكها يف �قت�شام �لعامل، وتوزيعه �إىل مناطق نفوذ، ينهبون خري�تها 
ويبتلعون ثرو�تها، حتت �شعار �شيا�شة �لوفاق و�لإتفاق، على �أن يكون �لعامل 
�ل�شتعمارينَّة  �ملوؤ�مرة  هذه  يف  �ل�شحية  هو  �حلا�شر،  و�شعه  يف  �لإ�شالمي 

�حلاقدة)3(.
ويف �لنظام �لر�أ�شمايل يُعدُّ �لعمل عن�شر�ً من عنا�شر �لإنتاج له عائد   
�أو ثمن، و�لعامل يف ظل هذ� �لنظام حرٌّ يف �أن يعمل �أو ل يعمل، حرٌّ يف �أن 
ما  وغالباً  قانونينَّة،  �حلرية هي حرية  هذه  لكن  �لعمل،  �ملهنة و�شاحب  يختار 
�أد�ة  في�شبح  �لعمل،  �شاحب  مع  �لتعاقد  مبجرد  �حلقيقينَّة  حريته  �لعامل  يفقد 

لب، وتابعاً لر�أ�س �ملال كاأي �شلعة �أو مادة �إنتاج . عمل خا�شعة للعر�س و�لطنَّ
ول، بدرجات  و�إذ� كانت مبادئ حرية �لعمل قد �شادت يف كثري من �لدُّ  
وزيع, بريوت, الطبعة الأويل,  ة للدرا�سات والن�سر والتَّ د. اإبراهيم ح�سني الع�سل, العمل والق�سايا العمالية, املوؤ�س�سة اجلامعيَّ  -1

)2012م(, �س 24.
ار ال�سعوديَّة للن�سر والتوزيع, جدة, )1405هـ/1985م(, �س18. األيف يف دار التوحيد: قب�سات من قانون العمل يف الإ�سلم,  الدَّ جلنة التَّ  -2

اأ. فريدة العبيدي, ال�سلطة التاأديبية ل�ساحب العمل, دار الكتب القانونية, القاهرة , )2008م( , �س62.  -3



{239}العدد اخل�م�س ع�صر - حمــــرم 1440هـ / �صبتمــــرب  2018م

متفاوتة، حتى يف �لدول ذ�ت �لنظام �لر�أ�شمايل، فاإن ذلك قد �أحدث تاأثريه 
يف قانون �لعمل يف �لدول �لر�أ�شمالينَّة، فلم تعْد تاأخذ مببد�أ حرية �لعمل على 
�ل�شرت�كي يف  �لنظام  بها  نادي  �لتي  �لقو�عد  من  كثري�ً  طبقت  و�إمنا  �إطالقه، 
تنظيم �لعالقات بني �لعمال و�أ�شحاب �لأعمال، ومن �ملالحظ �أي�شاً �أن تطور 
�لآلت  ��شتعمال  فاإنت�شار  �لعمل،  قانون  يف  تاأثريه  �أحدث  �لقت�شادينَّة  �لنظم 
تدخل  ثم  للبطالة، ومن  وتعري�شهم  �لعمال  من  كثري  �ل�شتغناء عن  �إىل  �أدى 
�أن  كما  �لبطالة،  �شد  �لعمال  لتاأمني  �لعمل  قانون  يف  قانونينَّة  بقو�عد  ع  �ملُ�شرنَّ
رق �حلديثة يف �لإنتاج، وتنظيم �لعمل، وحو�دث �للآت، كان لها  ظهور �لطنَّ
تاأثري�ً يف تاأمني �لعامل �شد حو�دث �لعمل، و�آخري�ً فاإن �لظروف �لقت�شادينَّة 
�إىل  �لعمل، فتقلبات �لأثنَّمان و�رتفاعها، يوؤدى  تاأثريها يف قانون  لها  �ملختلفة 
�لأعمال  �أ�شحاب  يُ�شاعد  �لأرباح  �لإنتاج، وحتقيق  وزيادة  �لأجور،  �رتفاع 

على حتمل �لأعباء �ملالينَّة للخدمات �لجتماعينَّة للعمال.
�لفرع �لثاين : النظرة القت�سادية للعمل يف النظام ال�سيوعي :

ند �أن �لننَّظرية �ل�شيوعينَّة تقوم على عدد من �ملبادئ، وهي م�شادرة   
يف  ُمنتجة  �آلت  �لأفر�د  و�عتبار  �لدولة،  بيد  وو�شعها  �لإنتاج،  و�شائل  كل 
ولة هي �ملالك �لوحيد لكل و�شائل �لإنتاج  ٌم، فالدنَّ رًّ خدمتها. وملُّك �لأفر�د حُمَ
ولة �لعامل �لَقْدر �لذي تر�ه منا�شباً ل�شد رمقه، لئال  وم�شادرها. كما متنح �لدنَّ
حتى  �لعامل  ميلك  ول  وينميه،  فيدخره  حاجته  على  و�رده  من  �شئ  يفي�س 
�أو�شاعه،  حت�شني  �أو  بحقوقه  �ملطالبة  ول  عليه،  يُرغم  �لذي  للعمل  �لرف�س 
و�لر�أ�شمايل،  �لإقطاعي  �لنظام  ت�شلط  فاقت  ديكتاتورينَّة  �لعمال  على  وُفِر�َس 
بقية، قد �أن�شاأتها من جديد، ولقد ح�شلت  فاإذ� بالتنَّجربة �لتي جاءت لتمحو �لطنَّ
ب  وُعذنَّ و�ُشِجَن  وُقِتَل  �ملختلفة،  باأ�شكالها  �لنظام  هذ�  �شد  �لعنيفة  �ملُقاومة 
�إىل  �لرو�شي  �لقت�شاد  وتعر�س  �لإنتاج  �نخف�س  �أن  �لنتيجة  وكانت  �ملاليني 
ة، ق�شت على �لكثري من قادة �حلزب �ل�شيوعي، و�أطاحت بالننَّظام  �أزمات حادنَّ
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ويرف�س  �لعمل،  لعن�شر  كبرية  قيمة  يعطي  �ل�شيوعي  �لنظام  وند  و�أتباعه، 
�مللكينَّة �لفردينَّة لأدو�ت �لإنتاج، فقد حّول �لعامل �إىل تر�ٍس يف ماكينة كربى، 
و�أهمل �لقدر�ت �لفردينَّة �ملختلفة و�ملتميزة، و�ألغى دور �مل�شاركني يف �لعملية 
ولة، فكانت �لننَّتيجة �شيئة يف معظم نو�حي  ند كل �شئ �إىل �لدنَّ �لإنتاجينَّة، و�أ�شنَّ

�حلياة)1(.
وبني  �ملُنتجة،  �لطبقات  بني  �لفا�شح  �ملعي�شي  �لتنَّفاوت  عن  نتج  ولقد   
و�لظلم،  بالغنب  �إح�شا�س  �لر�أ�شمايل  �ملجتمع  يف  �مل�شتِغلنَّة  �ملالكة  �لطبقات 
�أتنَّ�شمت برد فعل عنيف وحقد  �أ�شبح قوة معاك�شة لهذ� �لإجتاه،  تر�كم حتى 
�لنظرينَّة  �لر�أ�شمالينَّة، و�شرب م�شاحلها، فكانت  �لتنَّخل�س من  و�إنتقام، هدفها 
�لأنانينَّة  على  قامت  �ملتف�شخ،  �لر�أ�شمايل  للمجتمع  مر�شي  كاإفر�ز  �ل�شيوعينَّة، 
�خلا�شة، وم�شادرة  �مللكينَّة  �لأفر�د وحرياتهم، وعلى حترمي  �إر�دة  وم�شادرة 
ولة، �لتي �أ�شبحت �ملالك �لوحيد للم�شانع  �لرثوة وو�شعها حتت �شيطرة �لدنَّ
يفقد  �ل�شيوعي  �لنظام  يف  وم�شادرها،  �لرثوة  و�شائل  ولكل  و�لأر��شي، 
وفق  ي�شري  بل  �لحتجاج،  �أو  �لرف�س  حق  ميلك  فال  وحريته،  �إرد�ته  �لعامل 
ولة �مل�شتبد يف �لإنتاج و�ل�شتهالك، ويفقد حريته �ل�شخ�شينَّة يف  منهاج �لدنَّ
ولة،  �لتنَّملك و�لتنَّ�شرف، كما ت�شادر كل و�شائل �لإنتاج وتو�شع بت�شرف �لدنَّ
ولة، ويُعدُّ �لأفر�د �آلت ُمنتجة يف خدمة  وي�شبح �لننَّ�شاط �لقت�شادي ملكاً للدنَّ

ولة)2(. �لدنَّ
�لإهمال، و�ُشلنَّت  �ل�شيوعينَّة روح  �لتي طبقت  ول  �لُدَ لقد �شاعت يف   
�ملبادر�ت �لفردينَّة، و�نخف�س �لإنتاج، وتعر�س �لقت�شاد �إىل �أزمات حادة، مما 
�أدى �إىل �نهيار �لنظام �نهيار�ً حطم �ملقد�شات �ل�شيوعية، ومل ي�شتطع �حلديد 
مود �أمام جموع �ل�شعب �لعاملة، �لتي  و�لنار �أن يوقف هذ� �لتدهور، �أو �ل�شُ
�أطاحت بتماثيل �لنظام، و�ألغت �لوجود �حلزبي �ل�شيوعينَّة، فالعمل يف �لفكر 

د. اإبراهيم ح�سني الع�سل, العمل والق�سايا العمالية, مرجع �سابق , �س26 .  -1
جلنة التاأليف يف دار التوحيد: قب�سات من قانون العمل يف الإ�سلم,  مرجع �سابق ,�س29-20.  -2
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يو�شع  وناجته  ه،  وموجنَّ �إجباري  فهو  �لإنتاج،  عملية  يف  �أهميته  له  �ل�شيوعي 
حتت ت�شرف �لدولة، و�إننَّه �مل�شدر �لوحيد للقيمة، وهو �لأد�ة �لتي ميتلك بها 

�ملجتمع �إنتاج �لفرد، لتوزيعه على �لآخرين ح�شب حاجاتهم)1(.
فاإن  �لعمل،  يف  يوؤثر  ولة  �لدنَّ يف  �ملُطبق  �لقت�شادي  �لنظام  كان  و�إذ�   
�لعمل يوؤثر من جهة �أخرى على �لنظام �لقت�شادي، ويظهر تاأثري �لعمل على 
و�لقوة  �لعاملة  بالقوى  يتعلق  ما  منها  نو�ح،  عدة  على  �لقت�شادي  �لنظام 
�لعمل  فاإن  �لعاملة  للقوة  فبالننَّ�شبة  للم�شروعات،  �ملالية  و�لتكاليف  �ل�شر�ئية، 
�حلد  وو�شع  للعمال،  �لعمل  �شاعات  كتحديد  عالقاته،  حتكم  �لتي  بقو�عده 
�لأدنى لأجورهم ومنحهم ر�حات �أ�شبوعية و�إجاز�ت على �ختالف �أنو�عها، 
كما يوؤثر يف �لإنتاج د�خل �لدولة بالزيادة �أو �لنق�س، ��شتناد�ً �إىل �أن �لعمل 
�لعمل  قانون  فاإن  �ل�شر�ئينَّة،  للقوة  وبالننَّ�شبة  �لإنتاج،  عنا�شر  من  عن�شر 
و�لتاأمينات  �لإنتاج  وحو�فز  و�ملكافاآت  كالأجور  للعمال-  مادينَّة  مز�يا  يقرر 
�إىل  توؤدي  �شر�ئينَّة  قوة  متثل  �ملادية  �ملز�يا  وهذه  و�لتعوي�شات-  �لجتماعينَّة 
جمهور  من  كبرية  ن�شبة  ميثل  �لعمال  قطاع  �أننَّ  باعتبار  �ل�شتهالك،  زيادة 
�مل�شتهلكني، وهذه �لزيادة يف �ل�شتهالك توؤدي بدورها �إىل زيادة �لإنتاج، 
ومن هنا يظهر تاأثري �لعمل على �لعالقات �لقت�شادية د�خل �لدولة. وبالننَّ�شبة 
للتكاليف �ملالينَّة للم�شروعات فاإن قانون �لعمل مبا ي�شعه من قو�عد يف حتديد 
�لأجور و�لعالو�ت، ومبا يفر�شه من خدمات �جتماعينَّة، ومبا يكفله من تاأمينات 
من  يزيد  مما  �مل�شروعات،  ملختلف  متز�يدة  مالينَّة  �أعباء  ي�شيف  ا  �إمننَّ �جتماعينَّة 
نفقات �لإنتاج، وهذ� من �شاأنه �أن يوؤدي �إىل �رتفاع �لأ�شعار، ومن هنا يتبنينَّ 

�أننَّ �شيا�شة �لأجور �لتي يطبقها قانون �لعمل توؤثر على �لإنتاج.

املرتجمة, )1969م(,  الن�سخة  ر�سالة دكتوراة, جامعة جنيف, )1964م(,  ال�سغل,  لعقد  القانونية  املعايري  القري�سي ,  جلل   -1
�س200.
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�ملطلب �لثاين
ة للعمل يف النظام الإ�سالمي النظرة القت�ساديَّ

لقد �قت�شت �شنة �هلل يف خلقه، �أن �لأرز�ق قد �شمنها �شبحانه وتعاىل   
 ،]6 ]هود:  ِرْزُقَها}   ِ الهّ َعَلى  إالَّ  األْرِض  ِف  َدآبٍَّة  ِمن  {َوَما  لقوله:  خملوقاته،  جلميع 
�إلنَّ  تنال  ي�شّدها، ل  �لتي  �لتي قدرها و�ملعاي�س  �أننَّ �لأقو�ت  و�قت�شت حكمته 
ببذل جهد، و�شرب يف �لأر�س، و�شعى يف كل �جتاه)1(، يقول �شبحانه وتعاىل: 
النُُّشوُر}  َوإِلَْيِه  ْزقِِه 

ِّ
ر ِمن  َوُكُلوا  َمَناكِبَِها  ِف  َفاْمُشوا  َذلُوالً  األَْْرَض  َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  {ُهَو 

�إلنَّ  ي�شدها  ومل  م�شر�عيها،  على  �لعمل  �أبو�ب  �لإ�شالم  فتح  ولقد   .]15 ]�مللك: 

يف حدود �شيقة، ملنع حدوث �شرر لالأفر�د وللمجتمع، وترك للم�شلم حرية 
�ختيار ما يتالءم مع ميوله ورغباته، ومل يفر�س عليه عماًل معيناً، �إلنَّ �إذ� ترتب 

على ذلك م�شلحة عامة)2(.
للتي�شري على  و�شيلة  لأننَّه  �جلو�ز،  �شبيل  م�شروع على  �لإجارة  وعقد   
�أعيانها،  �لتي ل ملك لهم يف  �ملنافع  يبتغونه من  �لنا�س يف �حل�شول على ما 
فاحلاجة �إىل �ملنافع كاحلاجة �إىل �لأعيان، حيث يحتاج �لفقري �إىل مال �لغني 
�لتعاون بني قوى  قّرر  فالإ�شالم  نعلم  �لفقري، وكما  �إىل عمل  و�لغني يحتاج 

�لإن�شان �ملختلفة)3(.
القرطبي –اإبي عبد اهلل حممد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي- املتوفى �سنة )671هـ( , اجلامع لأحكام القراآن, دار الرتاث, د.ت ,   -1

ج6 , �س172.
د. اإبراهيم ح�سني الع�سل, العمل والق�سايا العمالية, مرجع �سابق , �س38 .  -2

ابن ر�سد - الإمام حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي احلفيد – املتوفى �سنة )595هـ( , بداية املجتهد ونهاية   -3
املقت�سد , مطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده , القاهرة , الطبعة اخلام�سة , د.ت ,ج2 . �س220 . // اإبن قدامة- الإمام 
دار   , الكبري  وال�سرح  املغني   , )630هـ(  �سنة  املتوفى  املقد�سي-  قدامة  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  اهلل  عبد  حممد  اإبي  الدين  موفق 
الكتاب العربي للن�سر والتوزيع, )1403هـ( , ج 6 , �س3 . // القرايف - الإمام �سهاب الدين اإبي العبا�س اأحمد بن اأدري�س بن 
عبد الرحمن بن عبد اهلل البهن�سي امل�سري املعروف بالقرايف- املتوفى �سنة )684هـ( , الذخرية خمطوطة , دار الكتب امل�سرية , 
القاهرة, د.ت , ج4 , �س106 . // ال�سرخ�سي - �سم�س الأئمة حممد بن اأحمد اإبن �سهيل ال�سرخ�سي- املتوفى �سنة )483هـ( 
, املب�سوط, دار املعرفة للطباعة والن�سر, بريوت , د.  , ج15, �س174 .// اإبن ر�سد, مقدمات اإبن ر�سد , مطبعة ال�سعادة , 
القاهرة,د.ت , ج1 , �س 620 . // اإبن حزم –اإبي حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري – املتوفى �سنة 456هـ , 
املو�سوعات الإ�سلمية – املحلي , من�سورات دار الآفاق اجلديدة , بريوت , د.ت , ج8 , �س250 . // الفريوزاأبادي– الإمام اإبي 
اإ�سحاق اإبراهيم بن علي بن يو�سف الفريوزاأبادي ال�سريازي – املتوفى �سنة )476هـ( , املهذب , مطبعة م�سطفى البابي احللبي , 
القاهرة , د.ت , ج1 , �س17 . // ال�سافعي- اإبي عبد اهلل حممد بن اإدري�س – املتوفى �سنة )204هـ( , )الأم( , طبعة م�سورة عن 

مطبعة بولق, )1321هـ(, الدار امل�سرية للتاأليف والرتجمة, ج3 , �س250 .
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مع  يتفق  منتج  بعمل  يقوم  �أن  مقتدر  كل  على  �لإ�شالم  �أوجب  وقد   
قدر�ته، وي�شبع حاجاته وحاجات من يعولهم، و�شرب لنا �لر�شول �شلي �هلل 
عليه و�شلم و�شحابته �لكر�م درو�شاً متعددة يف وجوب �لعمل على �لقادر 
وحترمي �لبطالة بقوله �شلى �هلل عليه و�شلم : " لئن ياأخذ �أحدكم �أُْحُبله ثم ياأتي 
�جلبل فيحتطب فياأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خري له من �أن ي�شاأل 
�لنا�س �أعطوه �أو منعوه")1(. ويقول عمر بن �خلطاب  ر�شي �هلل عنه : " ل يعقد 
�أحدكم عن طلب �لرزق ويقول : �للهم �رزقني، فقد علم �أن �ل�شماء ل متطر 

ذهباً ول ف�شة")2(.
ولقد �شخر �هلل �ل�شمو�ت و�لأر�س وما فيها لالإن�شان ليعمرها بالرثو�ت   
وبكل ما ينفع �ملخلوقات، و�أمره �أن ي�شعى فيها و�ن ي�شتخرج كنوزها لفائدته 
َجَعَل  الَِّذي  {ُهَو   : وتعاىل  �شبحانه  يقول  فيه،  يعي�س  �لذي  �ملجتمع  ومل�شلحة 
]�مللك: 15[، وعلى  النُُّشوُر}  َوإِلَْيِه  ْزقِِه 

ِّ
ِمن ر َوُكُلوا  َمَناكِبَِها  ِف  َفاْمُشوا  َذلُوالً  األَْْرَض  َلُكُم 

يقول  �لدرجات  تكون  �لعمل  �إح�شان  قدر  وعلى  �لنتيجة  تكون  �جلهد  قدر 
 َدَرَجاٌت 

ٍّ
ِ َأْتَقاُكْم} ]�حلجر�ت : 13[، ويقول تعاىل: {َولُِكل تعاىل: {إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَّ

ا َيْعَمُلوَن} ]�لأنعام: 132[. لقد جعلت �ل�شريعة �لإ�شالمية  َّا َعِمُلوْا َوَما َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ
ِّ
م

�لتوقف  �لكد و�ل�شعي وعدم  �إىل  �ملكلف، ودفعته  على  �لعمل و�جباً وحقاً 
مهما كانت �لظروف �متثاًل لأو�مر �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم: "�إذ� قامت 

�ل�شاعة وبيد �أحدكم ف�شيلة فاإن ��شتطاع �أل يقوم حتى يغر�شها فليفعل ")3(.
�لنا�س،  لدفع حاجة  �لإجارة  م�شروعية  وي�شره  �لإ�شالم  �شهولة  ومن   
لأنه لو مل ت�شرع �لإجارة لوقع على �لنا�س من ذلك �شيٍق وحرج، ف�شبحانه 
 َوالتَّْقَوى َوال 

ِّ
�لعلي �لقدير. فقد قال تعاىل يف حمكم �لتنزيل: {َوَتَعاَونُوْا َعَلى اْلب

َتَعاَونُوْا َعَلى الِْثِم َوالُْعْدَواِن} ]�ملائدة: 2[.

البخاري – حممد بن اإ�سماعيل , �سحيح البخاري , كتاب البيوع, باب ك�سب الرجل عمله بيده, رقم 2216 , �س 132 .  -1
الغزايل, حممد اإبي حامد الغزايل, اإحياء علوم الدين, مطبعة م�سطفى البابي احللبي, القاهرة, )1939م(, �س17 .  -2

اإبن حنبل- الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل, .م�سند الإمام اأحمد, ج3, رقم 12435, �س191 .  -3
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�لإن�شاين  �لعمل  نحو  �جلماعة  تنظيم  يتجه يف  �لإ�شالم  يكون  وبذلك   
يف �لنتفاع من كل �ملو�هب. ف�شاًل عن �أن دين �لإ�شالم دين �شماحة وي�شر، 
وقوله   .]185 ]�لبقرة:  الُْعْسَر}  بُِكُم  يُِريُد  َوال  الُْيْسَر  بُِكُم  الهُّ  {يُِريُد   : تعاىل  �هلل  فيقول 

يِن ِمْن َحَرٍج}]�حلج: 78[.
ِّ

تعاىل: {َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِف الد
�إننَّ �ل�شعى و�لكدنَّ ور�ء �لرزق فر�ٌس على كل م�شلم، فمن �أدى و�جبه   
فقد ��شتحق ف�شل �هلل ور�شا �ملجتمع، ومن تخاذل باء بغ�شب من �هلل و�شخط 
الَِاِت َوَيِزيُدُهم  �لنا�س، يقول �شبحانه وتعاىل: {َوَيْسَتِجيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ن َفْضلِِه} ]�ل�شورى: 26[.
ِّ
م

ويقول �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلنَّم: "طلب �حلالل و�جب على كل   
م�شلم")1(، ويقول �أي�شاً: "كفى باملْرء �إثماً �أن يُ�شيِّع من يقوت")2(.

بتجدد  ومتجددة  متعددة  �لنا�س  حياة  يف  �لتي  �لأعمال  �أن  كما   
ميادين  بع�س  تخلو  �أن  ظرف  ظل  يف  يحدث  وقد  و�لبتكار�ت،  �حلاجات 
يف  �حلق  �لأمر  لويل  �لإ�شالم  جعل  لذلك  �لنا�س،  �إليها  يحتاج  �لتي  �لعمال 
�أن يلزم �أ�شحاب حرفة من �حلرف �أن يعملو� فيها ول يتحولو� عنها لي�شدو� 
حاجة ولريتقو� باأمتهم �مل�شلمة �إىل طليعة �لأمم �ملتقدمة كما كان �شاأنها، يقول 
�أن يحتاج �لنا�س �إىل �شناعة طائفة كالفالحة  "ومن ذلك  �بن �لقيم �جلوزية: 
و�لن�شاجة و�لبناء وغري ذلك فلويل �لأمر �أن يلزمهم بذلك باأجر مثلهم فاإنه ل 
تتم م�شلحة �لنا�س �إلنَّ بذلك")3(، فال �شئ حتتاجه �لأمة وتتوقف عليها حياتها 
ونه�شتها ورخاوؤها وقوتها و�إ�شتغناوؤها عن غريها �إلنَّ ويدخل يف فر�س �لكفاية 
�لتق�شري  د�ئرة  �ملكلفني يف  �آثمة مق�شرة، ويدخل جميع  تكون  تركته  بحيث 
�لفر�ئ�س  ي�شدو� هذه  �أن  ي�شتطيعون  �لذين  �مل�شئولني هم  و�أول  و�حل�شاب، 
�أن  متعاونني  مت�شامنني  �لأمر  و�أولياء  �ملجتمع  فعلى  عليها،  �لقيام  ويح�شنو� 
الهيثمي- نور الدين على بن اإبي بكر الهميثمي , جممع الزوائد ومنبع الفوائد , ج15 , كتاب البيوع, باب ن�سح الأجري واإتقان   -1

العمل, رقم )214( , �س291.
ابن حنبل, .م�سند الإمام اأحمد, مرجع �سابق , ج2, رقم )6207(, �س194.  -2

ابن القيم اجلوزية – حممد بن اإبي بكر الزغبي , الطرق احلكمية , مطبعة م�سطفى البابي احللبي , القاهرة , د.ت , �س247.  -3
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يدفعو� للقيام بهذه �لفرو�س �لكفائية من يقوم بها ويوؤّديها على وجه �شحيح 
�شليم حتى يرب�أو� من �مل�شئولية ويوؤدو� لالأمانة حقها)1(.

وهذ� ما قال به �لفقهاء من خالل �ملذ�هب �لفقهينَّة �ملختلفة، ففي �ملذهب   
�حلنفي: يقول �لكا�شاين: "قد �شمى �أهل �ملدينة �لإجارة بيعاً، و�أر�دو� بها بيع 
�لر�شاعة  بدل  �هلل  و�شمى  �أجرة،  �لعقد  هذ�  يف  �لبدل  �شمى  ولهذ�  �ملنفعة، 
} ]�لطالق: 6[، و�لأجرة بدل  �أجر�ً، بقوله تعاىل: َ{إِْن َأْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ

�ملنفعة لغة، ولهذ� �شمي �ملهر يف باب �لنِّكاح �أجر�ً")2(.
معلومة،  ة  ومدنَّ مباحة،  �شئ  منافع  متليك  "هو  �ملالكي:  �ملذهب  ا  �أمنَّ  

بعو�س")3(.
"و�لإجار�ت �شنف من �لبيوع، لأن �لبيوع  افعي:  ويقول �لإمام �ل�شنَّ  
كلها �إمنا هي متليك، من كل و�حد منها ل�شاحبه ميلك بها �مل�شتاأجر �ملنفعة �لتي 
ة �لتي ت�شرتط حتى يكون �أحق باملنفعة �لتي  �بة، �إىل �ملدنَّ يف �لعني و�لبيت و�لدنَّ
�بة و�لبيت و�لعو�س �لذي �أخذه عنها،  ملك من مالكها، وميلك بها مالك �لدنَّ
�أعيانها و�أننَّها  �أننَّها بغري  �لبيع نف�شه، فاإن قال قائل قد تختلف �لبيوع يف  وهذ� 
"فهي منفعة معقولة من عني معروفة فهي  افعي:  �ل�شنَّ �إىل مدة، قال  غري عني 
افعي ند �أن �لبيوع قد جتتمع يف معنى �أننَّها  كالعني")4(. ومن قول �لإمام �ل�شنَّ

ملك، وتختلف �أحكامها، ول مينع من �ختالفها �أن تكون كلها بيوعاً.
ا �ملذهب �حلنبلي: فيقول �بن قد�مة: "وهي نوع من �لبيع، لأنها متليك من  �أمنَّ
كل و�حد منهما ل�شاحبه، فهي بيع �ملنافع، و�ملنافع مبنزلة �لأعيان، لأننَّه ي�شح 
متليكها يف �حلال وبعد �ملوت، وتُ�شمن باليد و�لإتالف، ويكون عو�شها عو�شاً 

عيناً وديناً")5(.
اأحمد الع�سال , النظام القت�سادي يف الإ�سلم , د.ن, �س132.  -1

الكا�ساين- اإبي بكر �سعود بن اأحمد علء الدين الكا�ساين- املتوفى )587هـ( , بدائع ال�سنائع, د.ن ., ج4 , �س174 .  -2
الد�سوقي- ال�سيخ �سم�س الدين حممد عرفة الد�سوقي – املتوفى �سنة )1230هـ( , حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري , ج4 ,   -3

�س1 .
ال�سافعي , الأم , مرجع �سابق , ج3 . �س251 .  -4

ابن قدامة, املغني وال�سرح الكبري , مرجع �سابق , ج 6 , �س3 .  -5
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يقع  �لتي  �ملنفعة  تكون  �أن  فيجب  �لبيع،  قبيل  من  �لإجارة  �أن  وطاملا   
معاو�شة  عقد  �لإجارة  لأننَّ  ونظر�ً  خا�س)1(.  وجه  على  مملوكة  �لتنَّعاقد  عليها 
�لبائع  من حق  �أنه  كما  �مل�شتاأجر،  �نتفاع  قبل  �لأجر  ��شتيفاء  �ملوؤجر  فمن حق 
�إذ� عجلت  �أنه  على  �لفقهاء  و�تفق جمهور  �ملبيع،  ت�شليم  قبل  �لثمن  ��شتيفاء 

�لأجرة، متلكها �ملوؤجر دون �نتظار ل�شتيفاء �ملنفعة)2(.
طلب  يف  و�لجتهاد  و�لعمل  �ل�شعي  على  �لفرد  �لإ�شالم  حث  لقد   
�لرزق، لإغناء نف�شه و�شد حاجته، حيث يتحول بف�شل �هلل من �لقلِّة �إىل �لغنى، 
ويح�شل على �أجر وثو�ب �ملجاهد يف �شبيل �هلل، يقول �شبحانه وتعاىل: {َوَمن 
 ِ إَِل الهّ ُمَهاِجراً  َبْيتِِه  ِمن  َوَمن يَُْرْج  َوَسَعًة  َكِثياً  ُمَراَغماً  ِ يَِْد ِف األْرِض  يَُهاِجْر ِف َسبِيِل الهّ
]�لن�شاء: 100[،  ِحيمًا}  َغُفوراً رَّ َوَكاَن الهُّ   ِ َأْجُرُه َعلى الهّ َوَقَع  َفَقْد  الَْْوُت  ُيْدِرْكُه  ُثمَّ  َوَرُسولِِه 

}  ]�ملزمل: 20[. ويقول �شبحانه: {َوآَخُروَن َيْضِربُوَن ِف األَْْرِض يَْبَتُغوَن ِمن َفْضِل الَِّ
ويقول �شلى �هلل عليه و�شلنَّم يف �حلديث: "�شافرو� ت�شحو�، و�غزو�   
ت�شتغنو�")3(، ويقول �أي�شاً: " �إن �لرجل �إذ� توفى يف غري مولده، قي�س له من 

مولده �إىل منقطع �أثره يف �جلنة")4(.
جميع  من  فيه  �لعاملة  �لطبقة  تكونت  فقد  �لإ�شالمي  �ملجتمع  يف  ا  �أمنَّ  
�أ�شناف �لنا�س و�أجنا�شهم، وكان ميد�ن �لعمل للم�شلم ف�شيحاً، وباب �لرزق 
ر �هلل له ما يف �ل�شمو�ت وما يف �لأر�س وما  مفتوحاً على م�شر�عيه، فقد �شخنَّ
�آخر ليعمل  �أن ي�شافر �إىل مكان  �إذ� �شاقت به �شبل �لعي�س  يف �لبحر، ودعاه 
فيه، و�إذ� �أخفق يف عمل عليه �أن ينتقل �إىل عمل �آخر، و�أعطاه �حلرية يف �ختيار 
�لعمل �لذي ينا�شبه، ويتفق مع ميوله ورغباته، و�أعطاه حرية �لتنَّعاقد، وحرية 
�ختيار �ملكان، لأننَّه بهذ� �لختيار حتفظ كر�مته و�آدميته، وتنمو مو�هبه، ويندفع 
اأبو بركات اأحمد بن حممد  الد�سوقي, حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري , مرجع �سابق , ج4 , �س1 .// الدردير– الإمام   -1
بن اأحمد ال�ساوىالدردير– املتوفى �سنة )1201هـ(, ال�سرح ال�سغري على اأقرب امل�سالك اإىل مذهب الإمام مالك , دار املعارف , 

القاهرة , د.ت , ج4 , �س8 .
اأ.د. �سليمان مرق�س, �سرح القانون املدين العقود امل�سماة " عقد الإيجار ", املجلد الثاين, الطبعة الرابعة, )1985م(, �س25 وما   -2

بعدها .
ابن حنبل, م�سند الإمام اأحمد, مرجع �سابق, ج3, رقم )8588(, �س380 .  -3

ابن حنبل, م�سند الإمام اأحمد, املرجع ال�سابق, ج2, رقم )6656(, �س177 .  -4
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�إىل عمله برغبة و�ندفاع و�إتقان، فيكرث �لإنتاج، ويزد�د حت�شيناً، وتتحقق بذلك 
�لتنمية، ولقد و�شعت �ل�شريعة �لإ�شالمية على حرية �لعمل قيود�ً متنع �ل�شرر 
مار و�لهالك عنها، و�أقرت بالأعمال �لتي �أحلها  عن �لفرد و�ملجتمع، وتبعد �لدنَّ

�هلل �شبحانه وتعاىل �لقائمة على منفعة �لنا�س وتقدم �ملجتمع.

�ملبحث �لثالث
الأهداف والغايات القت�سادية للعمل يف الإ�سالم

�ملطلب لالأول
الأهداف القت�سادية للعمل يف الإ�سالم

يُعدُّ �لإ�شالم ��شتقر�ر �حلياة �لقت�شادية �أ�شا�شياً لبناء �ملجتمع �مل�شلم،   
�قت�شادي عادل  نظام  ��شادة  �لإ�شالم على  �ملفهوم حر�س  من هذ�  و�نطالقاً 
يقوم على �أ�شا�س من �لإميان بحق �لإن�شان يف توفري حاجته �لطبيعية، وكفايته 
من �ملاأكل و�مللب�س و�مل�شكن، وربط �لإ�شالم بني ��شتحقاق �هلل للعبادة وبني 
�لإنعام على �لإن�شان بتوفري حاجاته �ل�شرورية للحياة، قال تعاىل : {َفْلَيْعُبُدوا 
ْن َخْوٍف} ]قري�س: 3-4[، فتوفري �لعي�س 

ِّ
ن ُجوٍع َوآَمَنُهم م

ِّ
َربَّ َهَذا الَْبْيِت•	الَِّذي َأْطَعَمُهم م

�لقت�شادي �لكرمي يف ظل �لأمن و�ل�شالم، مظهر مقد�س من مظاهر �لعالقة 
�لإن�شانية هلل، ود�ٍع من دو�عي �لعبادة و�لربوبية، لذ� يوؤكد �لإ�شالم �أن �أ�شل 
ب�شبب  حادثة  ولكنها  �ملادة،  دعاة  يزعم  كما  مادياً  لي�س  �لقت�شادينَّة  �لأزمة 
�نحر�ف �لإن�شان عن �مل�شار �لتو�زين، �لذي ين�شجم مع �حلركة �لكلية �ملتو�زنة 
يف �لكون. فالإ�شالم منهج و�شلوك ين�شجم مع �حلركة �لتو�زنينَّة للكون، فهو 
يدعو �إىل جتنب كل �لعلل �لتي توؤدى �إىل �إف�شاد �لقت�شاد، قال تعايل : {َوَلْو َأنَّ 
ُبوْا َفَأَخْذنَاُهم   َواألْرِض َولَـِكن َكذَّ

ِ
َماء َن السَّ

ِّ
َأْهَل الُْقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا لََفَتْحَنا َعَلْيِهم َبَرَكاٍت م

بَِا َكانُوْا َيْكِسُبوَن} ]�لأعر�ف: 96[.
ولة م�شئولية �إتاحة فر�س �لعمل لكل قادر، ويعطيها  ل �لإ�شالم �لدنَّ ويَُحمنَّ  
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�حلق يف حمل �لأفر�د على �لعمل، حيث جاء رجل �شحيح �جل�شم �إىل �لر�شول 
ميتلكه  ما  بع�س  �إح�شار  �إليه  فطلب  �شدقة،  يلتم�س  و�شلنَّم  عليه  �هلل  �شلى 
بالن�شف  و��شرتى  طعام،  ثمن  لإنفاقه  �لثمن  ن�شف  و�أعطاه  فباعه  د�ره،  يف 
�لأعمال يف  كانت  �إذ�  و�لتنَّك�شب،  بالعمل  و�أمره  لقطع �حلطب  قدوماً  �لآخر 
�لتي كانت �شائدة يف ع�شر  �لع�شر �حلا�شر قد تعقدت، و�ختلفت عن تلك 
�لنبوة، وزمن نزول �لت�شريعات �لإ�شالمية، فاإن �لعديد من �ملبادئ �لتي ميكن 
��شتخال�شها من هذه �لت�شريعات كانت كافية لتنظيم �أحكام وحقوق �لعمال 
وو�جباتهم، لقد لقي �لعمال �هتماماً ورعاية يف ظل �لإ�شالم، �لذي فر�س لهم 
حقوقاً من�شفة وعادلة، ونظم �شئون معي�شتهم، و�شمن لهم حريتهم وكر�متهم، 

و�شاوى بينهم وبني �أ�شحاب �لأعمال يف �مل�شئولية و�لأمانة .
عمل  �شروط  على  �حل�شول  يف  �لعاملة  للطبقة  �ل�شخ�شينَّة  فالأهد�ف   
ح�شنة، وعدد �شاعات �لعمل �ملعمول بها، على درجة �لأمان �لقت�شادي �لتي 
ي�شعرون بها على فر�س �لتقدم و�لرتقية �ملتاحة �أمامهم، وبدون ر�شا �لعمال 
عن نظم �لأجور �ملو�شوعة، وبدون �شعورهم بعد�لتها، �شيكون من �مل�شكوك 
�أوًل و�شع نظام �أجور جمزى،  نتائج طيبة، ومن ثم يجب  فيه �لو�شول �إىل 
طريق  عن  وذلك  �لقت�شادي،  �لأمان  وحتقيق  بعد�لة  �لعمال  �إقناع  وثانياً 
منحهم �لتاأمني �لكايف �شد فقد�ن �لوظيفة، ب�شبب عو�مل خارجة عن �إر�دتهم 
�أو  �ملو�شمية،  �لعو�مل  ب�شبب  تعطيلهم  �أو  �لعمل،  �أثناء  بحو�دث  كاإ�شابتهم 
�لدور�ت �لقت�شادينَّة، ل �شك �أن عدم ��شتقر�ر �لعامل يف عمله، وخوفه �لد�ئم 
من �لتعطيل، ي�شئ �إىل حالته �لنف�شينَّة، وبالتنَّايل �إىل مقدرته �لإنتاجينَّة، كذلك 
�لرتقية  �لجتماعي، عن طريق  �ملادية وو�شعه  �لفرد يف حت�شني حالته  يرغب 
تكون  �ملرتفعة  �لروح  و�أن  �لإنتاجية،  �لعملية  يف  جمهوده  باأهمية  و�ل�شعور 
�جتماعي  نز�ع  �إىل  يوؤدى  �أد�ئه، وهو  �لعامل يف عمله وجتويد  لتفانى  د�فعاً 
خطري و�شر�ع عنيف، حيث �إن �لأجر ي�شاعد على رفع �لروح �ملعنوية، وقد 
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نح نظام �لأجور �لت�شجيعية على زيادة �لإنتاج وحت�شني �لأد�ء. ويُعدُّ �ل�شعور 
�لعمال بالأمان من �أهم �لعو�مل يف رفع �لروح �ملعنوية، و�ملق�شود بال�شعور 
بالأمان ح�شول �لفرد على �أجر ثابت وعمل منتظم طول �لعام، فخوف �لفرد 
�أهم  ولعل  �لأمان،  بعدم  �شعور  له  ي�شبب  دخله  و�نقطاع  عمله،  فقد�نه  من 
�حلو�دث،  �أو  �ملر�س  ب�شبب  �لعجز  ب�شببها وظيفته  �ملرء  يفقد  �لتي  �لأ�شباب 
وعدم �ملقدرة على �لعمل " �للياقة �لطبية " وكرب �ل�شن، و��شتخد�م �لآلت 
�حلديثة، وتوفري يف �لأيدي �لعاملة. فالر�شا عن م�شتوى �لأجور يعد عن�شر�ً 
�أ�شا�شياً يف م�شتوى �لر�شا �لوظيفي �لعام، و�أننَّ لها تاأثري�ً على م�شتوى �لأد�ء 

و�لت�شرب �لوظيفي)1(.
�أن وظيفة  بحيث  �لعمل،  �أثرت على  قد  �لقت�شادينَّة  �لأزمة  �أن  فنجد   
�لعمل  من  �حلقيقي،  م�شمونه  �إىل  �لإنتاج  في�س  تقلي�س  على  تعمل  �لأزمة 
�لالزم �جتماعياً، ويفر�س قانون �لقيمة نف�شه كمنظم عفوي لالإنتاج، كما �أن 
تعطيل �أماكن �لعمل، وتر�جع �لإنتاج، لي�شت مرتبطة فقط بت�شريحات جماعية 
تربة يف �أجور �لعمال،  للقوى �لعاملة وببطالة متنامية، بل �أي�شاً بتخفي�شات معنَّ
نتيجة لنخفا�س �لطلب على �لقوى �لعاملة، وبذلك يلقى عبء �لأزمة باأكمله 

على كاهل �لطبقة �لعاملة و�ملنتجني.
�ملطلوب،  �لوجه  على  بعمله  �مل�شلم  قام  �إذ�  �لإ�شالمية  �ل�شريعة  يف   
وجبت له �حلقوق، و�أهمها ��شتيفاء �لأجر، حيث يقول �شلى �هلل عليه و�شلم : 
" ثالثة �أنا خ�شمهم يوم �لقيامة : رجل �أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر�ً فاأكل 
�إىل  بالإ�شافة  �أجره")2(.  يعطه  منه ومل  فا�شتوفى  �أجري�ً  ��شتاأجر  ثمنه، ورجل 
تاأمنيه من �لإرهاق، حيث �أننَّ من حق �لعامل �ألنَّ يكلف من �لعمل ما ل يطيق، 
و�أن ي�شرتيح بني �حلني و�حلني، مبا يوفر ن�شاطه ويجدد قدرته على �لعمل، يقول 
�شلى �هلل عليه و�شلم : " �إن �هلل رفيق يحب �لرفق، ويعطي عليه ما ل يعطي 

مازن فار�س ر�سيد, اإدارة املوارد الب�سرية, العيدكان, الريا�س, 1422هـ , �س813 .  -1
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على �لعنف ")1(، ويقول �أي�شاً : " �إخو�نكم خولكم جعلهم �هلل حتت �أيديكم، 
فاإن  يغلبهم،  ما  تكلفوهم  تلب�شون، ول  مما  و�ألب�شوهم  تاأكلون،  مما  فاأطعموهم 
بعد  �أ�شرته  �لعمل وكفالة  ")2(. وكفالته عند عجزه عن  فاأعينوهم  كلفتموهم 
وفاته، مرنَّ �خلليفة عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه ب�شيخ يهودي فلما عرف �أنه 
ي�شاأل �جلزية و�حلاجة، �أمر له باأجر د�ئم من بيت مال �مل�شلمني، تكفيه وت�شلح 
�أهله، وجعل ذلك مبد�أ له ولأمثاله، يقول �شبحانه وتعاىل : {النَّبُّ َأْوَل بِالُْْؤمِِننَي 
ِمْن َأنُفِسِهْم} ]�لأحز�ب: 6[، ويقول �شلى �هلل عليه و�شلم: " �أنا �أوىل بكل موؤمن من 
")3(. وقد  فاإيلنَّ وعلينَّ �شياعاً  �أو  ديناً  ترك  فلورثته، ومن  ماًل  ترك  من  نف�شه، 
ر�عى �لإ�شالم �جلو�نب �لجتماعينَّة يف �لأجر، حيث دعا �لأجري �أن يوفق بني 
عمله ور�حته، و�أن ل يرهق نف�شه، يقول �شبحانه وتعاىل: {ال ُيَكلهُّف الهُّ َنْفساً إالَّ 
ُوْسَعَها} ]�لبقرة: 286[، ويقول تعاىل : {َفاتَُّقوا الََّ َما اْسَتَطْعُتْم} ]�لتغابن: 16[، ويقول 

�شلى �هلل عليه و�شلم : "ي�شرو� ول تع�شرو� ، وب�شرو� ول تنفرو� ")4(.
فت�شتهدف �إد�رة �ملو�رد �لب�شرينَّة حت�شني نوعية حياة �لعمل للعاملني،   
مبا يكفل فعالية �أد�ء �لعاملني ور�شاهم، وذلك من منطلق �أن �لإد�رة �جليدة 
ميكن �أن تكون م�شدر�ً جوهرياً لتح�شني �لأد�ء، فالكثري من �ملنظمات �لناجحة 
يرجع ناحها �إىل قدرتها على �لإد�رة �لفعالة ملو�ردها �لب�شرية، وقدرتها على 
�ل�شتقطاب و�لختيار، وكذ� �لحتفاظ مبوظفني ومديرين على درجة عالية 

من �ملهارة و�لكفاءة)5(.

م�سلم- اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي , �سحيح م�سلم, كتاب الرب وال�سلة والأدب , باب ف�سل الرفق , رقم )3412( ,   -1
 146/16

رقم  تاأكلون,  مما  فاأطعموهم  اإخوانكم  " العبيد  النبي  قول  باب  العتق,  كتاب   , �سابق  مرجع   , البخاري  �سحيح   , البخاري   -2
)2545(, �س 206 .
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�ملطلب �لثاين
الغايات القت�سادية للعمل يف الإ�سالم

بجو�نبها  وحتيط  كلها،  �حلياة  تنظم  �لعامة  �لإ�شالمية  �لقو�عد  �إننَّ   
لت�شمن  وتخريجها  �شياغتها  وبالإمكان  و�ل�شيا�شينَّة،  و�لقت�شادينَّة  �لجتماعينَّة 
للعامل و�لدولة ورب �لعمل حقوقهم ب�شورة عادلة، وكل هذه �لأمور يدعو 
�إليها �لإ�شالم، وتنظمه روح �لقو�عد �لت�شريعينَّة، و�إن فْقر كتب �لفقه �لإ�شالمي 
�مل�شكلة، وحلها  �إخ�شاع  �أبد�ً عدم  يعني  �لتف�شيلينَّة، ل  �لفرعينَّة  من �لأحكام 
�ل�شر�ئع  به �لإ�شالم عن  �إننَّ ما ميتاز  �لعامة يف �لإ�شالم، حيث  طبقاً للقو�عد 
�لو�شعينَّة، كفيل ب�شمان تلك �حلقوق و�لتنَّقليل من �إمكانية �لتهرب من �أحكامها 
�أو �لتنَّحايل عليها، و�لنفوذ من ثغر�تها، فالإ�شالم ميزج �لأحكام �لقانونينَّة مع 
�لقو�عد �لإخالقينَّة، و�لأخالق كاحلقوق " ت�شلك م�شلك �لنا�س �لعائ�شني يف 
�إىل  �لديني  �لو�زع  بفكرة  �أحكامه  �لإ�شالم  يدعم  "، كذلك  �مل�شرتكة  جميع 
جانب �لو�زع �لق�شائي، فتكون فكرة �حلالل و�حلر�م فيه �لتي ل وجود لها 
يف �ل�شر�ئع �لو�شعية، ريباً روحياً ير�فق �لعامل ورب �لعمل يف كافة �أعمالهم 

وعالقاتهم)1(.
و�لإ�شالم حري�س على �إيجاد �ملجتمع �ملتحاب �ملرت�حم، �لذي يعي�س   
�أفر�ده يف �إخاء وتعاون، وت�شيع بني �أبنائه �لإلفة و�ملحبة، ومع كون �ملجتمع 
يف  �إخوة  لأنهما  طبقياً  جمتمعاً  لي�س  فاإنه  وعمال،  ُمالك  جمتمع  �لإ�شالمي 
�لإميان، ومت�شاوون يف �لعتبار �لب�شري، �إن �أخوة بع�شهم لبع�س حتول دون 
بقي، وم�شاو�ة بع�شهم لبع�س  ر�ع �لطنَّ ا ي�شمى بال�شِّ قيام نز�ع بينهم، ف�شاًل عمنَّ
يف �لعتبار �لب�شري، من �شاأنها �أننَّ متنع �شخرية بع�شهم من بع�س، قال تعاىل : 

ا الُْْؤمُِنوَن إِْخَوةٌ َفَأْصلُِحوا َبنيَْ َأَخَوْيُكْم} ]�حلجر�ت: 10[. {إِنََّ
�لإ�شالم يف معاجلته لالأزمة �لقت�شادينَّة، قد و�شع منهجاً و��شحاً  �إن   
�قت�شادينَّة  لأزمات  �لأمة  يعر�س  فتاكاً  مر�شاً  تُعدُّ  و�لتي  �لبطالة،  ق�شية  يف 

د. اإبراهيم ح�سني الع�سل, العمل والق�سايا العمالية, مرجع �سابق , �س47 .  -1
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ية �شعبة، ويوؤدي �إىل ق�شوة قلوب �لعاطلني وف�شاد نفو�شهم، و�إىل  و�جتماعنَّ
خمول وك�شل و�نحر�فات، ولقد وقف �لإ�شالم موقفاً حازماً من ق�شية �لبطالة، 
ولة بتهيئة �لعمل  الة و�أ�شلوب حكيم، فاألزم �لدنَّ و�شعى �إىل معاجلتها بطريقة فعنَّ
للقادرين عليه، و�لذي يالئمهم ويوفر لهم �شبل حياتهم، وباإر�شادهم �إىل �لطريق 
�ل�شحيح يف حل م�شكالتهم، ولقد حارب �لإ�شالم �لبطالة، و�شلك عدة طرق 
يف معاجلتها با�شتغالل �لأر��شي �ملو�ت، و�قتطاعها للقادرين على �إ�شتثمارها. 
يقول �شلي �هلل عليه و�شلم: " من �أعمر �أر�شاً لي�س لأحد فهو �أحق بها"، وكذلك 
با�شتغالل �لأمو�ل �ملعطلة، و�إجبار �أ�شحابها على �إ�شتخد�مها يف �إقامة م�شاريع 
َهَب  خمتلفة، ت�شهم يف تو�شيع فـر�س �لعمل، يقول تعاىل: {َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ
ْرُهم بَِعَذاٍب َألِيٍم} ]�لتوبة: 34[، بالإ�شافة �إىل تكرمي 

ِّ
ِ َفَبش َة َوال يُنِفُقونََها ِف َسبِيِل الهّ َوالِْفضَّ

لهم وظيفة  �لذين ل يجدون  �ملثقفني،  قبل  �ليدوي، و�حلث عليه من  �لعمل 
حتى ل ياأنفون منه �إذ� �أ�شطرو� �إليه يف م�شتقبل �أيامهم، �أما غري �لقادرين على 
�أكانو�  باإعطائهم ما يكفيهم، �شو�ء  �أن ت�شد حاجاتهم  �لعمل، فاإن على �لدولة 
�لوليد  بن  �لإ�شالم، كتب خالد  ما د�مو� يف د�ر  �لذمة  �أهل  �أم من  م�شلمني 
" �أميا �شيخ �شعف عن �لعمل �أو  ر�شي �هلل عنه عهد�ً لأهل �حلرية جاء فــيه : 
عليه  يت�شدقون  دينه  �أهل  و�شار  �فتقر،  غنياً  كان  �أو  �لآفات،  من  �آفة  �أ�شابته 

ُطرحت جزيته، وعينَّل من بيت مال �مل�شلمني وعياله")1(.
ن �لإ�شالم للعامل حقه يف �لعمل ويف تاأمني وحفظ كر�مته، قال  �شمِّ  
ْمَنا َبِن آَدَم} ]�لإ�شر�ء: 70[، وعدم حتميله ما ل يطيق، قال تعاىل:  تعاىل : {َولََقْد َكرَّ
ُف الهُّ َنْفساً إالَّ ُوْسَعَها} ]�لبقرة: 286[، وتعوي�شه عن �أ�شر�ر �لعمل " �لغرم 

ِّ
{ال ُيَكل

على قدر �لغنم "، و�أباح له �أن ينتظم يف نقابة ملتزمة ب�شرع �هلل ترعى م�شاحله 
 َوالتَّْقَوى َوال َتَعاَونُوْا َعَلى الِْثِم َوالُْعْدَواِن} ]�ملائدة: 2[.

ِّ
وتوؤمن حاجياته : {َوَتَعاَونُوْا َعَلى اْلب

بني  ��شي  بالرتنَّ د  يُحدنَّ عادل،  �أجر  يف  �حلق  �لعامل  �لإ�شالم  �أعطى  كما   
قبل بدء �لعمل، �متثاًل لأمر �لر�شول  �لعامل و�شاحب �لعمل، ويكون معلوماً 

د. اإبراهيم ح�سني الع�سل, العمل والق�سايا العمالية, مرجع �سابق , �س62 .  -1
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�شلى �هلل عليه و�شلنَّم: " من ��شتاأجر �أجري�ً، فليعمله �أجره ")1(، ويكون مكافئاً 
�لأزمان  بتغرينَّ  د  يتحدنَّ و�لذي  �لإن�شانية،  �لعامل  حاجات  قدر  وعلى  للعمل، 
وقيمة �جلهد �ملبذول، وتنوع �خلربة و�ملهارة و�لخت�شا�س، و�ختالف �لو�شع 
�لقت�شادي و�لجتماعي، فاإذ� قلنَّ �لأجر عن �لوفاء باحتياجات �لعامل �لإن�شانية، 
فاإن للعامل �أن ياأخذ من بيت مال �مل�شلمني ما ي�شبع به هذه �لأ�شياء �ل�شرورية، 
له منزل،  لنا عماًل ولي�س  " من وىل   : �هلل عليه و�شلنَّم  �هلل �شلى  لقول ر�شول 
فليتخذ منزًل، �أو لي�س له زوجة فليتزوج، �أو لي�س له خادم فليتخذ خادماً، �أو 

لي�س له د�بة فليتخذ د�بة، ومن �أ�شاب �شيئاً �شوى ذلك فهو غال")2(.
�لدولة بكفالة �حلد �لأدنى من �شروريات �حلياة، من  يُلزم  فالإ�شالم   
�إر�حة  على  يعمل  �لإ�شالم  �أن  كما  جميعاً.  لرعاياها  و�شكن  وملب�س  ماأكل 
�لعاملني فيه وت�شهيل �أ�شباب �ل�شعادة لهم، فيعمل على تزويج �لعاملني �لذين 
�إذ� مل تكن لهم  ل ي�شتطيعون موؤنة �لزو�ج، وي�شكنهم يف م�شاكن تليق بهم 
م�شاكن، وكل ذلك بال ريب- من بيت مال �مل�شلمني- لأن �لر�حة �لتي ينالها 

�لعاملون توفر خري�ً يعود على �جلماعة �لإ�شالمية.

اخلامتــــــة
�إننَّ فل�شفة �لإ�شالم يف تقرير �حلقوق هنا فل�شفة ت�شلح لكل زمان ومكان،   
للم�شلمني  تركها  بل  �أو قو�لب جامدة،  �أطر  يقرنَّ �لإ�شالم هذه �حلقوق يف  �إذ مل 
يقررونها علي �شوء �أحكام �لكتاب و�ل�شنة و�جتهاد علماء �لأمة، فامل�شالح �لتي 
تتبدل يوماً �إثر يوم بفعل �لتطور �لطبيعي للحياة �لب�شرية جتد يف �ل�شرع �لإ�شالمي 
حمايته  و�شور  �حلق  هذ�  مظاهر  وتبدو  �حلياة،  وجوه  كل  يف  ل�شتيعابها  مت�شعاً 
يف �لد�شتور و�لقانون، لكل ما تقـدم يتجلى حـر�س �لإ�شـالم على حماية �مللكية 
و�شمان �لك�شب �مل�شروع ، فعلى هذه �لقيم ، قيم دين �لإ�شالم بنى �لر�شول �شلى 

عبد اهلل الكويف ابن اإبي �سيبة , م�سنف ابن اإبي �سيبة , ج4 , �س366 .  -1
ابن حنبل- الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل, .م�سند الإمام اأحمد, موؤ�س�سة قرطبة , د.ت , ج4, رقم )17329(, �س229 .  -2
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�لعدل  �أن  طاملا  توحيدينَّة حتريرينَّة،  بخ�شائ�س دولة  �لإ�شالم  عليه و�شلنَّم دولة  �هلل 
يعنى �أن يوحد �لولء هلل فاإن توحيد �لولء �شيحرر �لنا�س ، فهي دولة ت�شل للحرية 
يحتكم  قانون  و�أننَّها دولة  معاً،  �ل�شرتقاق و�ل�شتكبار  �لتنَّوحيد وتبطل  عن طريق 

فيها �لنا�س حكاماً وحمكومني �إىل �شريعة معلومة ذ�ت قو�عد مو�شوعينَّة)1(.

النتائـــــــج
مثل  �لت�شال  و�شبكات  �لف�شائيات  عرب  �ملعا�شر  �لتقني  �لتطور  �أدى   -1
�لقت�شاديات  وتكامل  وتفاعل  �ملعمورة،  �أرجاء  ربط  �إىل  �لإنرتنت 
�لدولية، و�لجتاه نحو �لعوملة وهيمنة منظمة �لتجارة �لعاملية، و�ت�شاع 
جمال �تفاقية �جلات، و�لتحول من �لقت�شاد �ملوجه �إىل �لقت�شاد �حلر، 
كان لكل ذلك تاأثريه �لبارز على عالقات �لعمل، وتز�يد دور منــظمة 
�لعـمل �لدولية يف توحيد م�شتويات �لعمل وو�شع معايري دولية جديدة 
تتنا�شب مع �لنظام �لعاملي �جلديد، وحتقـيق �لتـو�زن بـني حـرية �لتـجارة 

وحقوق �لعمال.
لقد جعل �لإ�شالم �لعمل وزيادة �لإنتاج و�جباً على كل م�شلم، مهما   -2
كانت حالته �ملادينَّة، �شو�ء �أكان فقري�ً �أم غنياً، فال يجوز لأحد �أن يركن 
لي�س  �أننَّه  يدعى  �أن  مل�شلم  يجوز  مال وممتلكات، ول  من  عنده  ما  �إىل 
�لعمل يف  نظرية  لأن  يعمل ويجتهد،  �أن  و�جبه  بل  �إىل عمل،  بحاجة 
�لإ�شالم تختلف عنها يف �أي فكرة �أو نظرية �أو �أيديولوجينَّة، فالعمل يف 
اعة هلل يُوؤجر عليها، وو�جب  �لإ�شالم يُعدُّ نوعاً من �أنو�ِع �لعبادة و�لطنَّ
وجمتمعه  و�أ�شرته  نف�شه  لينفع  يعمل  �أن  �لعطاء  على  قادر  كل  على 
نافعاً وفاعاًل، ولي�شهم يف عمارة �لأر�س باخلري  و�أمته، وليكن ع�شو�ً 

و�لإح�شان، و�إزدهار �لقت�شاد و�لفوز بر�شا �هلل.
التجاين عبد القادر , اأ�سول الفكر ال�سيا�سي يف القراآن املكي , معهد البحوث والدرا�سات الجتماعية , اخلرطوم , )1995م( ,   -1

�س85 .
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يُعدُّ �لعمل يف �لإ�شالم �شرف �حلياة وكر�متها، هو حياة وكر�مة �لفرد،   -3
ة  م�شقنَّ و�إياهم  ويقيه  بيته،  و�أهل  نف�شه  �لإنفاق على  �شبل  له  يوؤمن  لأنه 
�حلرمان وذل �ل�شوؤ�ل، وهو حياة وكر�مة للمجتمع لأننَّه يكفل لأفر�ده 
حاجاتهم ومتطلباتهم، ويهيئ لهم �أ�شباب �لأمن و�لطمئنان، فال عجب 
�إىل درجة  �لعامل فرفعته  �ل�شريعة  بالعمل، وقّدرت  �أن �هتم �لإ�شالم 

�ملجاهد يف �شبيل �هلل .
ا يطبنَّق  ل �شكنَّ �أننَّ قانون �لعمل يف تنظيمه لعالقات �لعمل �لتعاقدينَّة، �إمننَّ  -4
�أفر�د �ملجتمع  �أننَّ �لفرد من  �أفر�د �ملجتمع، وذلك  على عدد كبري من 
�أو �شاحب عمل، وقانون  يرتبط بعالقة عمل، �شو�ء ب�شفته عاماًل  ا  �إمننَّ
يوؤثر يف حياة  ا  �إمننَّ �لعالقة من خمتلف جو�نبها،  لهذه  بتنظيمه  �لعمل 
�لنف�شي  �ل�شتقر�ر  يف  كبرية  �أهمية  ولها  كبري�ً.  تاأثري�ً  �لأفر�د  هوؤلء 
فاإننَّ  �لعمل،  ل�شاحب  بالننَّ�شبة  �لأمر  وكذلك  للعامل.  و�لجتماعي 
قو�عد �لعمل بتنظيمها حلقوقه و�لتز�ماته �لنا�شئة عن عقد �لعمل، و�إقامة 
توفري  على  تُ�شاعد  ا  �إمننَّ �لعامل،  و�لتز�مات  حقوق  وبني  بينها  �لتنَّو�زن 
قانون  يوفره  �لذي  �ل�شتقر�ر  وهذ�  �لأعمال،  لأ�شحاب  �ل�شتقر�ر 
�لعمل للعمال و�أ�شحاب �لعمل جميعاً له �أكرب �لأثر يف �زدهار �لتنَّنمية 

�لجتماعينَّة، وحتقيق �ل�شالم �لجتماعي يف �ملجتمع .
�إن �لأهد�ف و�لغايات �لقت�شادية للعمل يف جمملها تهدف �إىل �إيجاد   -5
يحفظ  �لذي  �لعمل  يف  حقه  توفري  حيث  من  للعامل  �لفر�س  �أف�شل 
�لرت�بط  من  درجة  �أعلى  ويحقق  كرمية،  ب�شورة  ومعي�شته  كر�مته  له 
و�لتو��شل بني �أفر�د �ملجتمع �مل�شلم، �نطالقاً من حر�س �لإ�شالم على 

�إقامة نظام �قت�شادي عادل.
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التو�سيـــــــات
وبيان  عامة،  ب�شورة  للعمل  �لقت�شادي  بالدور  �لهتمام  �شرورة   -1
�لعامل  ي�شهده  ملا  �لإ�شالم، وذلك  �لعمل يف  بها  يحظى  �لتي  �لأهمية 
�ملعا�شر من تغرٍي جذري، حيث بد�أت �لأنظمة �لقت�شادينَّة يف �لتنَّحول 
لتتما�شى مع �لنظام �لعاملي �جلديد، حيث �شاد �لجتاه نحو �قت�شاديات 
و�ملوؤ�ش�شات،  لل�شركات  و�لوظيفي  �ملايل  �لهيكل  و��شالح  �ل�شوق، 
ا�شة، و�إطالق مبد�أ �شلطان  و�خل�شخ�شة عرب تو�شيع قاعدة �مللكينَّة �خلنَّ
على  بو�شوح  ذلك  و�نعك�س  �لتعاقدينَّة،  �لعالقات  تنظيم  يف  �لإر�دة 
قانون �لعمل، حيث �ت�شع �ملجال �أمام �لت�شاور، و�لتعاون، و�لتفاو�س، 
و�لو�شاطة، و�لتنَّحكيم، و�تفاقيات �لعمل �جلماعينَّة . وقد �أثرت كل هذه 
�لتغري�ت على �جلو�نب �لقت�شادية ل�شوق �لعمل، مما فر�س هذ� �لو�قع 

�أهمية كبرية للعمل يف �قت�شاديات �لدول.
مر�عاة �لأحكام �لتي �أقام عليها �لإ�شالم نظريته �لقت�شادية يف ما يتعلق   -2
بجانب �لعمل، و�شرورة �لتاأ�شيل لهذه �لقو�عد وفقاً ملتطلبات �لنه�شة 
�ل�شناعينَّة �حلديثة، وظهور �لإنتاج �لكبري، و�لذي ترتب عليه �أن وجدت 
قوى جديدة- تتمثل يف �أرباب �لعمال و�ل�شركات �لكبرية- مبا يوفر لها 
من قوة �قت�شادينَّة، حيث ت�شعى �أن تفر�س �شروطها �جلائرة على �لعمال، 
ومل يكن يف و�شع هوؤلء �أن يناق�شو� هذه �ل�شروط، بل كان لبد لهم 
من قبولها حتت �شغط �حلاجة، كي يح�شلو� على قوت يومهم، وكان 
طبيعياً �أن يوؤدي هذ� �إىل زيادة �ختالل �لتو�زن يف عقد �لعمل، فظهر 
رد �لفعل من جانب �لعمال، �لذين تكونت منهم طبقة �جتماعينَّة جديدة 
�جلديدة،  �ل�شرت�كينَّة  �لأفكار  معها  ظهرت  و�لتي  وقوتها،  وزنها  لها 
تنادي بتدخل �لدولة حلماية �لطرف �ل�شعيف يف �لعقد، حتى ل تظل 

حرية �لتنَّعاقد �أد�ة يف يد �لأقوياء، للتحكم يف �ل�شعفاء و��شتغاللهم.
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باأن جتد �لأحكام �لتي جاء بها �لإ�شالم طريقها �إىل ن�شو�س  �لهتمام   -3
�لت�شريعات �حلديثة يف �لدول �لإ�شالمية، ملا حتتويه من تكرمي وت�شريف 
�لإ�شالمية،  �لدولة  �قت�شاد  عماد  يعد  فهو  �لإ�شالم،  يف  �لعمل  ملكانة 

ويكفل للمجمتع �مل�شلم تلبية حاجاته ومتطلباته وعي�شه �لكرمي.
 

امل�ســـادر واملراجــــــع
القراآن الكرمي.

�أوًل: كتب التف�سري:
�جلاللني - �ل�شيخ جالل �لدين حممد بن �أحمد �ملحلي- �ملتوفى �شنة   -1
�ل�شيوطي-  بكر  �أبو  �لرحمن  عبد  �لدين  جالل  و�ل�شيخ  )862هـ(، 
�ملتوفى �شنة)911هـ(، تف�شري �جلاللني، علق عليه �ل�شيخ خالد �حلمي�شي 

�جلوجا، مكتبة �ملالح، دم�شق ، د.ت.
�لقرطبي – �أبو عبد �هلل حممد بن �أحمد �لأن�شاري �لقرطبي- �ملتوفى   -2

�شنة )671هـ( ، �جلامع لأحكام �لقر�آن، د�ر �لرت�ث، د.ت.
ثانياً: كتب احلديث:

�شحيح  �شرح  �لباري،  فتح  �لع�شقالين،  علي  بن  �أحمد  حجر،  �بن   -3
�لبخاري، د�ر �ملعرفة، بريوت، 1379هـ.

�لطبعة   ، �لباقي  عبد  فوؤ�د  ، حتقيق حممد  ماجة  �بن  �شنن   ، ماجة  �بن   -4
�لثانية ، د�ر �شحنون ، )1413هـ / 1992م(.

�أحمد بن حنبل ، �مل�شند ، موؤ�ش�شة قرطبة ، د.ت ، 289/3، و�أورده   -5
�ل�شيوطي يف �جلامع �ل�شغري.

حتقيق  �لبخاري،  �شحيح  �لبخاري،  �إ�شماعيل  بن  حممد  �لبخاري،   -6
م�شطفى �لبغا، د�ر �بن كثري، بريوت، 1952م.
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�شنن   ، �لرتمذي  �ل�شلمي  عي�شي  بن  حممد  �أبوعي�شى   - �لرتمذي   -7
�لرتمذى ، حتقيق حممد فوؤ�د عبد�لباقي ، ط 2 ، تون�س ، د�ر �شحنون، 

)1413هـ، - 1992م(.
عبد �هلل �لكويف �بن �أبي �شيبة ، م�شنف �بن �أبي �شيبة ، د.ن.  -8

خمت�شر �شحـيح �لبـخاري ، د. م�شطفى ديب �لبغا ، �لطبعة �خلام�شة،   -9
د�ر �لعلوم �لإن�شانية ، جامعة دم�شق ، )1994م(.

م�شلم- �أبو �حل�شني م�شلم بن �حلجاج �لق�شريي ، �شحيح م�شلم، د�ر   -10
�شحنون، �لطبعة �لثانية.

ثالثاً: كتب اللغة:
�لقاهرة،  �ملعارف،  د�ر  �لو�شيط،  �ملعجم  و�آخرون،  �أني�س  �إبر�هيم   -11

)1972م(.
د. �أحمد بدوي زكي، معجم م�شطلحات �لعلوم �لجتماعية، مكتبة   -12

لبنان، بريوت، )1977م(.
ر�بعاً: كتب الفقه الإ�سالمي:

�بن ر�شد - �لإمام حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد بن ر�شد �لقرطبي   -13
�حلفيد – �ملتوفى �شنة )595هـ( ، بد�ية �ملجتهد ونهاية �ملقت�شد ، مطبعة 

م�شطفى �لبابي �حللبي و�أولده ، �لقاهرة ، �لطبعة �خلام�شة ، د.ت
�بن ر�شد، مقدمات �بن ر�شد ، مطبعة �ل�شعادة ، �لقاهرة ،د.ت.  -14

�بن حزم – �أبو حممد علي بن �أحمد بن �شعيد بن حزم �لظاهري –   -15
�ملتوفى �شنة 456هـ ، �ملو�شوعات �لإ�شالمية – �ملحلي ، من�شور�ت د�ر 

�لآفاق �جلديدة ، بريوت ، د.ت.
�لطبعة   ، بالأزهر  �مل�شرية  �ملطبعة   ، �لأحوزى  عار�شة   ، �لعربى  �بن   -16

�لأوىل، )1350هـ(.
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 ، �حلكمية  �لطرق   ، �لزغبي  بكر  �إبي  بن  – حممد  �جلوزية  �لقيم  �بن   -17
مطبعة م�شطفى �لبابي �حللبي ، �لقاهرة ، د.ت.

�لدردير – �لإمام �أبو بركات �أحمد بن حممد بن �أحمد �ل�شاوى�لدردير   -18
�إىل  �مل�شالك  �أقرب  �ل�شغري على  �ل�شرح  �شنة )1201هـ(،  – �ملتوفى 

مذهب �لإمام مالك ، د�ر �ملعارف ، �لقاهرة ، د.ت
�لغز�يل، حممد �أبو حامد �لغز�يل، �إحياء علوم �لدين، مطبعة م�شطفى   -19

�لبابي، �لقاهرة، 1939م.
�بن قد�مة- �لإمام موفق �لدين �أبو حممد عبد �هلل بن �أحمد بن حممد   -20
بن قد�مة �ملقد�شي- �ملتوفى �شنة )630هـ( ، �ملغني و�ل�شرح �لكبري ، 

د�ر �لكتاب �لعربي للن�شر و�لتوزيع، )1403هـ( 
�ل�شرخ�شي-  �شهيل  بن  �أحمد  بن  حممد  �لأئمة  �شم�س   - �ل�شرخ�شي   -21
�ملتوفى �شنة )483هـ( ، �ملب�شوط ، د�ر �ملعرفة للطباعة و�لن�شر، بريوت، 

د.ت.
– �ملتوفى �شنة )204هـ( ،  �إدري�س  �أبو عبد �هلل حممد بن  �ل�شافعي-   -22
)�لأم( ، طبعة م�شورة عن مطبعة بولق، )1321هـ( ، �لد�ر �مل�شرية 

للتاأليف و�لرتجمة.
�ل�شري�زي – �لإمام �أبو �إ�شحاق �إبر�هيم بن علي بن يو�شف �لفريوز�أبادي   -23
�ل�شري�زي – �ملتوفى �شنة )476هـ( ، �ملهذب ، مطبعة م�شطفى �لبابي 

�حللبي ، �لقاهرة ، د.ت.
�أبو �لعبا�س �أحمد بن �أدري�س بن عبد  �لقر�يف - �لإمام �شهاب �لدين   -24
�ملتوفى  بالقر�يف-  �ملعروف  �مل�شري  �لبهن�شي  �هلل  عبد  بن  �لرحمن 
�لقاهرة ،  �لكتب �مل�شرية،  �شنة )684هـ( ، �لذخرية خمطوطة ، د�ر 

د.ت.
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�لهيثمي- نور �لدين على بن �أبي بكر �لهميثمي ، جممع �لزو�ئد ومنبع   -25
�لفو�ئد.

خام�شاً: كتب الفقه الإ�سالمي املعا�رشة:
د. جمال �لدين عياد، نظم �لعمل يف �لإ�شالم، د�ر �لكتاب �لعربي،   -26
�لقاهرة، )1952م(. �لقطب حممد �لقطب طبليه ، �لإ�شالم وحقوق 

�لإن�شان، د. ن.
جلنة �لتنَّاأليف يف د�ر �لتوحيد: قب�شات من قانون �لعمل يف �لإ�شالم،    -27

�ر �ل�شعودينَّة للن�شر و�لتوزيع، جدة، )1405هـ/1985م(. �لدنَّ
 ، حقوق  ل  �شرور�ت  �لإن�شان  وحقوق  �لإ�شالم   ، عمارة  حممد   -28

د.ن.
د. حممد فهر �شقفة، �أحكام �لعمل وحقوق �لعمال يف �لإ�شالم، د�ر   -29

�لإر�شاد، بريوت، )1967م(.
�لقاهرة،  �ل�شروق،  د�ر  و�شريعة،  عقيدة  �لإ�شالم  �شلتوت،  حممود   -30

�لطبعة �لر�بعة ع�شرة، )1407هـ-1987م(.
د. م�شطفى �ل�شباعي، �إ�شرتكية �لإ�شالم، مطبعة جامعة دم�شق، دم�شق،   -31

)1378هـ(.
�شاد�شاً: كتب الفقه القانوين:

د. �إبر�هيم ح�شني �لع�شل، �لعمل و�لق�شايا �لعمالية، �ملوؤ�ش�شة �جلامعية   -32
للدر��شات و�لن�شر و�لتوزيع، بريوت، �لطبعة �لأويل، )2012م(.

�إ�شماعيل �لبدوي ، �حلريات �لعامة ، دعائم �حلكم يف �ل�شريعة �لإ�شالمية   -33
و�لنظم �لد�شتورية �ملعا�شرة ، د.ن.

د. �إ�شماعيل غامن، قانون �لعمل، )1961م(.  -34
�لتجاين عبد �لقادر ، �أ�شول �لفكر �ل�شيا�شي يف �لقر�آن �ملكي ، معهد   -35

�لبحوث و�لدر��شات �لجتماعية ، �خلرطوم ، )1995م(.
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د. حيدر �أحمد دفع �هلل، قانون �لعمل �ل�شود�ين معلقاً عليه، د�ر �لكتب    -36
�لقطرية، �لطبعة �لأويل، )2004م(.

جالل �لقري�شي ، �ملعايري �لقانونية لعقد �ل�شغل، ر�شالة دكتور�ة، جامعة    -37
جنيف، )1964م(، �لن�شخة �ملرتجمة، )1969م(.

عقد   " �مل�شماة  �لعقود  �ملدين  �لقانون  �شرح   ، مرق�س  �شليمان  �أ.د.   -38
�لإيجار " ، �ملجلد �لثاين، �لطبعة �لر�بعة ، )1985م(.

�شليمان حممد �لطماوي ، عمر بن �خلطاب و�أ�شول �ل�شيا�شة و�لإد�رة   -39
�حلديثة ، د�ر �لفكر �لعربي، �لقاهرة ، )1976م(.

د. �ل�شنهوري ، �لو�شيط يف �شرح �لقانون �ملدين " م�شادر �للتز�م "   -40
، د�ر �لنه�شة �لعربية، �لقاهرة ، �لطبعة �لثالثة، )1981م(.

يف  و�لالم�شاو�ة  �لب�شري  �ملال  ر�أ�س  حممد،  �شليمان  �لرحمن  عبد   -41
توزيع �لدخل، ر�شالة ماج�شتري، جامعة �لنيلني،)1999م(.

فريدة �لعبيدي، �ل�شلطة �لتاأديبية ل�شاحب �لعمل، د�ر �لكتب �لقانونية،   -42
�لقاهرة ، )2008م(.

�لريا�س،  �لعيدكان،  �لب�شرية،  �ملو�رد  �إد�رة  ر�شيد،  فار�س  مازن   -43
1422هـ

�جلديدة،  �جلامعة  د�ر  �لعمل،  قانون  من�شور،  ح�شني  حممد  د.   -44
�لإ�شكندرية، )2011م(.

د. حممد حلمي مر�د ، قانون �لعمل ، د�ر �لقلم، طبعة )1965م(.  -45
د حممد عثمان خلف �هلل، �لو�شيط يف �شرح قو�نني �لعمل و�لتاأمينات   -46
�لجتماعية يف �ل�شود�ن، �جلزء �لأول، جامعة �لنيلني، كلية �لقانون، 

د.ت.
نادرة حممود حممد �شامل ، عقد �لعمل – در��شة مقارنة بني �ل�شريعة   -47

و�لقانون، ر�شالة دكتور�ة ، جامعة �لقاهرة ، )1988م(.
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د. همام حممد حممود، قانون �لعمل ، )2005م(.  -48
د. ي�س حممد يحي، قانون �لعمل- �مل�شري �ل�شود�ين، �لطبعة �لثالثة،   -49

د�ر �لنه�شة �لعربية، �لقاهرة، )1991م(.
�لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�شان.  -50
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دور الرباط الديين واجلهادي والرتبوي يف الدولة اإلسالمية 
د. بخيته حمد اأحمد اجلزويل)1(

امل�ستخل�ص
�لديني و�جلهادي  �لرباط  �إي�شاح دور  �لدر��شة يف  �أهمية هذه  تكمن   
و�لرتبوي، وكما هو معروف �أن حياة �لرباط �ملعتمدة على �لزهد و�لنعز�لية 
ومفاهيم �جلهاد و�لت�شحية من �أجل ن�شر �لدين �لإ�شالمي و�أن �لرباط من �أهم 
هو  و�لرباط  مر�شدها،  �شخ�س  يف  و�لإح�شان  �لعدل  جماعة  به  �هلل  �ألهم  ما 
�أهلها من �أعد�ء �لإ�شالم  �لإقامة يف �لثغور، وهي �لأماكن �لتي يخاف على 
و�أن �مل�شلمني خا�شة ممن ي�شكنون يف ميادين �ل�شر�ع �أو بتعبري �شلفنا �مل�شلحة 
�لثغور بحاجة �إىل معرفة �لرباط، و�أن معنى �لرباط لي�س حم�شور�ً يف قتال 
�أعد�ء �هلل تبارك وتعاىل، بل �إن �لثبات على �لطاعات و�ملد�ومة عليها يُعدُّ من 
�لرباط، و�لرباط ذو مكانة �شامقة عند �هلل تعاىل، وهو من �أف�شل �لأعمال و�أن 
�لرباط و�جلهاد فرو�س �شرعية من �أجل حفظ �لدين ولقد �هتمت هذه �لأربطة 
هم  �لرباط  �أهل  �أن  معروف  هو  وكما  و�جلهادية،  و�لرتبوية  �لعلمية  بالناحية 
�لذين حملو� لو�ء �ملقاومة وهم �لذين دكو� �شرح �ل�شيعة يف �أفريقيا و�ملغرب، 
ومن خالل �لرباط تكونت طبقة من �مل�شلحةين حملو� لو�ء �جلهاد �شد �أعد�ء 
�لإ�شالم، ومن خالل هذه �لأربطة ��شتطاع �لإ�شالم يف عهده �لأول �أن يوؤ�ش�س 
دولة �نت�شرت على جميع �أعد�ء �لإ�شالم. ولقد ح�شد �لقر�آن �لكرمي �لعديد 

من �لآيات �لتي تتحدث عن �لرباط وف�شله وكذلك �ل�شنة �لنبوية �ل�شريفة.

اأ�ستاذ م�ساعد جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم – كلية الرتبية –ق�سم التاريخ.  -1
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مقدمـــــــة
�لإ�شالمي  �ملجتمع  بناء  عليها  ي�شتند  �لتي  �لدعائم  من  �لعديد  هنالك   
عار�س،  �أي  وعند  حلظة  �أية  يف  بالنهيار  مهدد�ً  وي�شبح  ي�شتقيم  ل  وبدونها 
ومن بينها �ل�شباب �مل�شلم كذلك �جلهاد يف �شبيل �هلل تعاىل من �أجل �لدفاع 
عن �لأر��شي �لإ�شالمية، و�إذ� ما �جتمعت هاتان �لدعامتان يف كيان و�حد كان 
هذ� �لكيان من �أكرب �لدعائم و�أهمها يف �ملجتمع �لإ�شالمي، وهو ما نح�شه �أو 
ن�شاهده يف جتربة �لأربطة �لإ�شالمية �لتي كانت مكاناً للرتبية وتن�شئة �ملجاهدين 
�ملد�فعني عن �لإ�شالم و�لأر��شي �لإ�شالمية و�ل�شاعني لرفعة ر�ية �لإ�شالم  يف 

ربوع �أر��شي �هلل �شبحانه وتعاىل.
و�إَن ظهور �لأربطة يرجع �إىل �شدر �لإ�شالم �لأول عندما �هتم �خلليفة   
�لر��شد عثمان بن عفان بالإ�شكندرية، ثم من بعده �هتم عمرو بن �لعا�س بهذه 
�لأربطة عندما ق�شم جنده �إىل ق�شمني، ق�شم ظل معه بالف�شطاط وق�شم �آخر وزعه 
�إىل ن�شفني، يبعث كل �شنة جنود�ً من �أهل �ملدينة ير�بطون يف �لإ�شكندرية، 

وكذلك �هتم معاوية بن �أبي �شفيان بالأربطة يف �شو�حل �ل�شام. 
وقد �رتبط ظهور �لأربطة يف �لتاريخ �لإ�شالمي بامتد�د رقعة �لأر��شي �لإ�شالمية 
�لفتوحات  بهذه  مرتبطاً  �لأربطة  قيام  كان  حيث  �لإ�شالمية  �لفتوحات  مع 
�لر��شدين  �خللفاء  عهد  يف  ت  �لذي  �لإ�شالمي  �لفتح  يكن  ومل  �لإ�شالمية 
فتٌح  �إىل جنب  ي�شري معه جنباً  فح�شب، ولكنه كان  ع�شكرياً  فتحاً  و�لأمويني 
�آخر ل يقل عنه �أثر�ً وخطر�ً وهو �لفتح �لعلمي �لذي ت يف خمتلف �لأم�شار 
�لتي ��شتوىل عليها �مل�شلمون  ومن ثم يكون ل معنى للقول �إن �مل�شلمني يف 
�لقرن �لأول �لهجري كانو� م�شغولني باجلهاد دون �لتعليم و�لتعلم، ولقد كان 
لهذه �لأربطة دور�ً م�شهود�ً  من �لناحية �لرتبوية و�لعلمية و�لدينية  و�جلهادية  
وهذه �لأربطة كانت حمل �إقامة �ملجاهدين  و�أن �لتابعي عقبة بن نافع �لفهري 
عندما �أر�د  بناء مدينة �لقريو�ن  بلغ �حلما�س برجاله فاقرتحو� عليه �إقامتها على 
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�ل�شاحل للمر�بطة فيها وقد تو�شع بناء هذ� �لربط يف عهد �لدولة �لعبا�شية ثم 
دولة �لأغالبة و�ملر�بطني كذلك �هتم عبد �لرحمن بن �لأو�شط بنظام �لرباطات 
و�لطالئع، و�لرباط يف عهده ل يقل عن �أهمية �مل�شجد و�لز�وية من حيث �أنه 

مكاٌن  ت�شع منه �لدعوة �إىل �لإ�شالم  وينمو فيه �لن�شاط �لعلمي.
يف  كان  �لأربطة  ظهور  بدء  �أننَّ  �إىل  �لتاريخية  �ملر�جع  �أ�شارت  وقد   
�ملكاين،وظهرت  �مل�شتوى  على  �لإ�شالمي  �ملغرب  بالد  يف  �لإ�شالمية  �لبالد 
هذه �لأربطة عندما �أ�شاب �لبحرية �لإ�شالمية  �خلمول يف �لفرتة ما بني 135-

185هـ  ويف هذه �لفرتة عمل �مل�شلمون بنظام �لرباطات.
م�سكلة البحث:

تكمن م�شكلة �لبحث يف �لآتي:
�جلهادية مل  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شة  لهذه  تعر�شت  �لتي  و�مل�شادر  �ملر�جع  �أننَّ   .1
تذكر �شيئاً كثري�ً عن هذه �ملوؤ�ش�شات يويف لها حقها ودورها يف �لتاريخ 

�لإ�شالمي.
�ملعلومات �لتي وجدت عن هذه �لأربطة قليلة ومبعرثة  يف طيات �لعديد   .2

من �مل�شادر و�ملر�جع مما �أخذ �لكثري من وقت �لباحثة.
اأهداف البحث:

اأوًل: يهدف هذ� �لبحث لإبر�ز دور �لأربطة يف �لدولة �لإ�شالمية خا�شة يف 
�شدر �لإ�شالم  من �لناحية �لرتبوية  و�لدينية و�جلهادية . 

ثانيًا: تو�شيح حياة رو�د �لأربطةو�لإقامة فيها و�لت�شبع بالعلوم �لدينية.
�لبالد  حماية  �أجل  من  �لأربطة  فكرة  �إحياء  �إىل  �ل�شباب  طاقات  توجيه  ثالثًا: 

�لإ�شالمية و�لإ�شالم.
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حدودالبحث الزمانية:
�لديني و�جلهادي و�لرتبوي  �لدور  تقت�شر حدوده على  �لبحث  هذ�   

لالأربطة  يف �لدولة �لإ�شالمية منذ �شدر �لإ�شالم يف بالد �ملغرب.
منهجية البحث:

�تبعت �لباحثة �ملنهج �لو�شفي و�لتحليلي �لتاريخي  و�ل�شتنباطي.  
الدرا�سات ال�سابقة:

ح�شب علم �لباحثة وتق�شيها �أننَّه مل يتطرق باحث لهذ� �ملو�شوع من   
ناحية م�شتقلة.
هيكل البحث:

يتكون �لبحث من خم�شة مباحث:
�ملبحث �لأول: تعريف الأربطة:

�ملطلب �لأول: تعريف �لرباط لغة  
�ملطلب �لثاين: تعريف �لرباط ��شطالحاً.  

�ملبحث �لثاين: هدف الرباط يف الإ�سالم:
�ملطلب �لأول: هدف �لرباط وف�شله يف �لقر�آن �لكرمي.  
�ملطلب �لثاين: هدف �لرباط وف�شله يف �ل�شنة �لنبوية.  

�ملبحث �لثالث: دور الأربطة:
�ملطلب �لأول: دور �لديني للرباط.  

�ملطلب �لثاين: دور �لرتبوي للرباط.  
�ملطلب �لثالث: دور �جلهادي للرباط.  

�ملبحث �لر�بع: مناذج من الأربطة.
�ملبحث �خلام�س: النتائج والتو�سيات.
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�ملبحث �لأول
تعريف الأربطة

تعريف الأربطة لغة:
�لرباط هو �ل�شئ �لذي يربط به وجمعه ُربُط، و�لرباط مالزمة ثغر�لعدو   
�ن�شر  "�للهم  �لدعاء  ويف  ر�بطت،  �لتي  �خليول  و�ملر�بطات  مر�بط  و�لرجل 
عز  وقوله  �ملر�بطة،  خيلهم  يريد  ومر�بطاتهم"  و�شر�ياهم  �مل�شلمني  جيو�س 
]�آل عمر�ن: 200[، يريد رباط �جلهاد ويقال هو  وجل: {اْصبُِوْا َوَصابُِروْا َوَرابُِطوا} 
�ملو�ظبة على �ل�شلو�ت �خلم�س يف مو�قيتها و�لرباط و�ملد�ومة على �ل�شئ، 

ورجل ر�بط �جلاأ�س، وربط جاأ�شه �أي ��شتد قلبه فال يفر عند �لفزع)1(.
وربط �ل�شئ يربطه ويُربُطه ربطاً فهو مربوط وربيط �شده. و�لرباط ما   
ربط به و�جلمع ُربط وربط �لد�بة يربطها ربطاً و�رتباطاً، وفالن يرتبط كذ� ر�أ�شاً 
و�ملَربَْط   بها،  ربطها  ما  و�ملر�بطة  و�لربط  مربوطة،  ربيط  ود�بة  �لدو�ب،  من 
و�ملَرْبَط مو�شع ربطها وهو من �لظروف �ملخ�شو�شة ول يجري جمرى منزلة 
ملا  �لربيط هذ�  نعم  �لدو�ب ويقال  �رتبط من  ما  �لرثيا و�لربيط  �لولد،ومناط 
يربط من �خليل ويقال خيالء ر�بطة،وببلد كذ� ر�بطة  من �خليل، ورباط �خليل 
مر�بطتها و�لرباط من �خليل �خلم�شة فما فوقها، و�لرباط و�ملر�بطة مالزمة  ثغر 
�لعدو، و�أ�شله �أن ير�بط كل و�حد من �لفريقني خيله ثم �شار لزوم �لثغر رباطاً، 
ورمبا �شميت �خليل نف�شها رباطاً و�لرباط �ملو�ظبة على �لأمر، قال �لفار�س وهو 
ثاٍن من رباط �خليل وقوله عز وجل �شابرو� ور�بطو� قيل معناها حافظو� وقيل 
حافظو� على مو�قيت �ل�شالة ويف �حلديث عن �أبي هريرة قال: �أن ر�شول �شلى 
�هلل عليه و�شلم قال: )�أل �أُدلكم على ما ميحو �هلل به �خلطايا ويرفع به �لدرجات؟ 
قالو�: بلى يا ر�شول �هلل، قال: �إ�شباغ �لو�شوء على �ملكاره، وكرثة �خُلطى �إىل 
�مل�شاجد، و�نتظار �ل�شالة بعد �ل�شالة، فذلكم �لرباط(. و�لرباط يف �لأ�شل 
ما ذكر من  ف�شبه  و�إعد�دها  باحلرب و�رتباط �خليل  �لعدو  �لإقامة على جهاد 

اخلليل بن اأحمد الفراهيدي,كتاب العني, مكتبة لبنان,دار الن�سر,ط1, 2004م,�س:282.  -1
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خيولهما  �لفريقان  يربط  �أن  �ملر�بطة  �لقتيبي:)�أ�شل  قال  به  �مل�شلحةة  �لأفعال 
يف ثغر كل منهما معد ل�شاحبه، ف�شمى �ملقام يف �لثغور رباطاً ومنه قوله �شلى 
�هلل عليه و�شلم: )فذلكم �لرباط(، و�لرباط �أي �ملو�ظبة على �لطهارة و�ل�شالة 
�إذ�  كاجلهاد فيكون �لرباط م�شدر ر�بطت �أي لزمت، و�لعرب ت�شمى �خليل 
ر�بطت بالأفنية وُعلفت ربُطاً و�أحدها ربيط ويجمع �لربط رباطاً وقال �لفر�ء 
 ِ َباِط الَْْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ الهّ

ِّ
ةٍ َوِمن ر ن ُقوَّ

ِّ
وْا لَُم مَّا اْسَتَطْعُتم م يف قوله تعاىل:{َوَأِعدُّ

ِ يَُوفَّ   ِف َسبِيِل الهّ
ٍ
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم ال َتْعَلُمونَُهُم الهُّ َيْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيء َوَعُدوَّ

إِلَْيُكْم َوَأنُتْم ال ُتْظَلُموَن} ]�لأنفال: 60[،ومن �خليل يريد �لإناث من �خليل و�لرباط هو 
مر�بطة �لعدو ومالزمة �لثغر و�لرجل مر�بط و�ملر�بطات جماعات �خليول �لتي 

ربطت)1(.
�أما �لرباط يف �ل�شطالح هو �ملقام يف �لثغر ��شتعد�د�ً للجهاد �إعز�ز�ً   
بدين �هلل، وحر��شة �مل�شلمني، ودفعاً ل�شر �مل�شركني عنهم، و�لثغر �لرباط كل 
مكان  يخيف �أهله �لعدو ويخيفهم، و�لرباط هو من تو�بع �جلهاد، وهو �لإقامة 
�لرباط ي�شفه عامة هو حمل  يف مكان يتوقع هجوم �لعدو فيه، وعليه معنى 
�لنف�س على �لنية �حل�شنة، و�جل�شم على فعل �لطاعة، ومن �أعظمه رباط �خليل 

يف �شبيل �هلل ورباط �لنف�س على �ل�شلو�ت)2(.
 

�ملبحث �لثاين
هدف الرباط يف الإ�سالم

�ملطلب �لأول
ف�سل الرباط يف القراآن الكرمي

هدف �لرباط يف �لقر�آن �لكرمي قد ورد يف �لآيات �لقر�آنية وهو �لدفاع   
عن دولة �لإ�شالم وحماه بتجمع �لعباد و�ملجاهدين على �حلدود، وجتهيزهم 

الإمام العلمة ابن منظور,ل�سانالعرب,دار اإحياء الرتاث العربي,�س:112.  -1
ابن قدامة املقد�سي, املغني,دار اإحياء الرتاث العربي, بدون تاريخ طبع,�س:167.  -2
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وخا�شة  �لأعد�ء  ملد�فعة  �خليل  وخا�شة  �لأ�شلحة،  �أنو�ع  من  و�لعتاد  بالعدد 
�لعدو �لبحري ويف �ملو��شع �ل�شاحلية �ملعر�شة للخطر، و�لتي عرفت �أحياناً 
بالثغور فكاأنها فتحات �شيقة يلزمها �لتح�شني و�حلماية، وهكذ� كان �هتمام �أهل 
�لع�شور بحركة �جلندية �لإ�شالمية وهذ� من �لتاأهيل �ملعنوي للرجال �ملر�بطني 
�أكرث من �لهتمام بالأمور �ل�شيا�شية  و�لع�شكرية، �أو �لنفعية على وجه �لعموم 
و�إعد�د  �ملنا�شب،  �ملكان  و�ختيار  �لرباط  �إقامة  �إىل  �أدت  �لتي  �لظروف  مثل 

�ملر�بطني، وطريقة معا�شهم و�أ�شاليب تدريبهم �ليومي من  مادية ومعنوية)1(.
ويف �لبد�ية كان للبحرية �لإ�شالمية دور كبري يف �لفتوحات �لإ�شالمية   
يف �لع�شر �لأموي ولكن هذه �لبحرية قد �أ�شابها �خلمول يف �لفرتة من 135-
�ملقامة  �ملناور  �أو  �لرباطات،  بنظام  �مل�شلمون  عمل  �لفرتة  هذه  ويف  185ه 
�لبالزري  �لتي و�شفها  فلط�شني  �لتون�شية كالتان يف رباطات  �ل�شو�حل  على 
بالفتوحات  وم�شر  �ملغرب  بالد  يف  �لرباطات  ن�شاأة  �قرتنت  وقد  و�ملقد�شي 
�شاحله  وكان  جهاد)2(،  �أر�س  كانت  �لإ�شالمي  �ملغرب  �أر�س  لأن  �لإ�شالمية 
�شاً للغار�ت  �لبحرية �ملفاجئة �لتي يوجهها �لبيزنطيون  من قو�عدهم يف  معرنَّ
�شقلية،و�شرد�نية وجنوبي �إيطاليا على �ل�شو�حل �لتون�شية ولذلك يعد �لرباط 
�ل�شو�حل  �أكرث  �أفريقيا،  �شو�حل  وكانت  �إليه  وقربة  �هلل،  �شبيل  يف  جهاد�ً  فيه 
تعر�شاً لأخطار �لغزو �لبيزنطي، وعلى هذ� �لأ�شا�س ن�شاأة �لأربطة على طول 
�شاحل �أفريقيا منذ ع�شر مبكر، كذلك �هتم �لأغالبة بالرباطات على �ل�شو�حل 

�لتون�شية خوفاً من غار�ت �لروم على �شقلية)3(.
�إعد�د  �أجل  من  �آنذ�ك  �لإ�شالمية  �لدول  يف  �لرباطات  كرثت  وعليه   
�ملجاهدين منذ عهد �لفتوح �لإ�شالمية �لأوىل ولها تاريخ طويل، ودور �لرباط 
مل يكن يقل �أهمية عن دور �مل�شجد و�لز�وية  لتلقي �لعلوم �لدينية وكان قدمياً 

ابن قدامة, م�سدر �سابق,�س:120.  -1
حممد توفيق بليغ, ن�ساأة الرباط وتطوره واأهمية املرابطة يف تاريخ امل�سلمني, مقال يف درا�سات تاريخية واأثرية من مطبوعات جمعية   -2

الآثار بالإ�سكندرية , العدد الثاين,1968م,�س:41.
ابن قدامة ,م�سدر �سابق,�س:125.  -3
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من تو�بع �جلهاد يف �شبيل �هلل �إقامة �لرباطات، وكان �إ�شهام هذه �لأربطة كبري�ً 
يف �لدولة �لإ�شالمية و�لتاريخ �لإ�شالمي بل �إن �ملر�بطني يف وقت من �أوقات 
�أ�شم )دولة �ملر�بطني( وقد جعل  �أكتافهم دولة حملت  تاأ�ش�شت على  �لتاريخ 

�ل�شلف �مل�شلحة �لرباط و�جلهاد يف �شبيل �هلل تعاىل من �أف�شل �لطاعات)1(.
على  �لبحرية  و�لقو�عد  �لأ�شاطيل  جانب  �إىل  تقام  �لرباطات  وكانت   
طول �شاحل �ملغرب و�لأندل�س، نتيجة لغار�ت �مل�شيحيني،و�لنورماندين ولقد 

�أعد �ملر�بطون على �ل�شو�حل رباطاً وجهاد�ً يف �آن و�حد)2(.
�شلى  �لر�شول  عليه  كان  ما  لن�شر  �ملنطلق  �لأربطة  هذه  كانت  ولقد   
�إينما وجدت �لأربطة  �هلل عليه و�شلم و�ل�شحابة من عقيدة وعبادة و�أخالق 
حيث  مثالية  �إ�شالمية  حياة  �لأربطة  حققت  وقد  �لإ�شالمية  �لتعاليم  وجدت 
كان بد�خلها يتم ت�شيري �لأمور يف �حلياة �ليومية.وقد �أ�شارت �لكثري من �آيات 
آَمُنوْا اْصبُِوْا َوَصابُِروْا  الَِّذيَن  َأيَُّها  تعاىل: {يَا  قال  �إىل ف�شل �جلهاد  �لكرمي  �لقر�آن 
َوَرابُِطوْا َواتَُّقوْا الهَّ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن} ]�آل عمر�ن: 200[، وكذلك قال تعاىل: {َفِإَذا انَسَلَخ 
ُكلَّ  لَُْم  َواْقُعُدوْا  َواْحُصُروُهْم  َوُخُذوُهْم  وُهْم  َوَجدتُُّ َحْيُث  الُْْشِرِكنَي  َفاْقُتُلوْا  الُُْرُم  األْشُهُر 

ِحيٌم} ]�لتوبة: 5[. َكاَة َفَخلُّوْا َسبِيَلُهْم إِنَّ الهَّ َغُفوٌر رَّ اَلَة َوآَتُوْا الزَّ َمْرَصٍد َفِإن َتاُبوْا َوَأَقاُموْا الصَّ
وقد دلت هاتان �لآيتان، على �أن �لرباط يف ثغور �مل�شلمني وحياطتهما   
مما يجب �لقيام به كاجلهاد، وهو بناء �لربط �إذ مل يكن منها بٌد ل�شد كيد �ملعتدين 
لأن رد �لعدو�ن عن �مل�شلمني و�جب وما ل يتم �لو�جب �إّل به فهو و�جب كما 

تقرر يف �أ�شول �لفقه)3(.
َباِط 

ِّ
ةٍ َوِمن ر ن ُقوَّ

ِّ
وْا لَُم مَّا اْسَتَطْعُتم م و�لدليل على ذلك قوله تعاىل: {َوَأِعدُّ  

ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم ال َتْعَلُمونَُهُم الهُّ َيْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن  ِ َوَعُدوَّ الَْْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ الهّ
ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنُتْم ال ُتْظَلُموَن} ]�لأنفال: 60[، و�لرباط يزيد �أجره عند   ِف َسبِيِل الهّ

ٍ
َشْيء

�هلل تعاىل لو �شار يف مكان  يخاف �مل�شلمون فيه،و�لرباط فيه ف�شل كبري بقدر 
حممد توفيق ,م�سدر �سابق,�س:43.  -1

كعت القا�سي حممود كعت,تاريخ الفتا�س يف اأخبار البلدان واجليو�س واأكابر النا�س,طبعة باري�س,1981م,�س:153.  -2
كمال الدين حممد عبد الواحد ال�سيوا�سي,�سرح فتح القدير,ج5,بدون تاريخ,�س:436.  -3
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للحر��شة  �لرباط  و�لإقامة يف  من عدوهم،  �لثغر وكرثة حترزهم  �أهل  خوف 
�أف�شل من  �أف�شل من �لإقامة يف �أي مكان �شو�ه، و�شرف �لوقت يف �لرباط 
�شرفه فيما �شو�ه، ولأن �لرباط هو مكان �لزود و�لدفاع من حيث ي�شاعف �هلل 
تعاىل �لأجر، وكذلك �لأعمال �مل�شلحةة وكذلك قال تعاىل: {َواْقُعُدوْا لَُْم ُكلَّ 
َمْرَصٍد} ]�لتوبة: 5[، وكذلك جتهيز �لأقمار �ل�شناعية هو نوع من �لرباط �حلديث 
لأنها تك�شف مو�قع �لعدو وحتركاته فلو جل�س �لف�شائي يف مركبته و�جلندي 
يف قاعدته مر�قبني �أعد�ء �هلل و�لإ�شالم لُعدُّ كل منهما مر�بطاً يف �شبيل �هلل عز 

وجل)1(.
�ملطلب �لثاين

ف�سل الرباط يف ال�سنة النبوية
لقد �أ�شارت �ل�شنة �لنبوية �ل�شريفة يف �لعديد من �لأحاديث �إىل ف�شل   
�لرباط فقد روى �لبيهقي رحمه �هلل تعاىل وغريه عن عائذ ر�شي �هلل عنه �أنه قال: 
خرج ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم يف جنازة رجٍل  قال عمر بن �خلطاب 
ر�شي �هلل عنه ل ت�شلِّ عليه يا ر�شول �هلل فاإنه رجل فاجر  فالتفت �لر�شول �شلى 
�هلل عليه و�شلم �إىل �لنا�س فقال : هل ر�آه �أحد منكم على عمل �لإ�شالم؟ فقال 
�لر�شول  عليه  ف�شلى  �هلل  �شبيل  يف  ليلة  حر�س  فقد  �هلل  ر�شول  يا  نعم  رجل: 
�أنك من  �شلى �هلل عليه و�شلم  وحثى عليه �لرت�ب وقال: )�أ�شحابك يظنون 
�أهل �لنار و�أنا �أ�شهد �أنك من �أهل �جلنة وقال �شلى �هلل عليه و�شلم يا عمر ل 

ت�شاأل عن �أعمال �لنا�س  ولكن ت�شاأل عن �لفطرة)2(.
ولقد روى �ل�شيخان عن �أبي هريرة ر�شي �هلل عنه �أن ر�شول �هلل �شلى   
�هلل عليه و�شلم قال �خليل لثالثة لرجٍل �أجر ولرجٍل �شرت وعلى رجل وزر فاأما 
�أ�شابت  فما  �أو رو�شة  فاأطال يف مرج  �هلل  �شبيل  �أُجر فرجل ربطها يف  �لذي 
يف طيلها ذلك من �ملرج �أو �لرو�شة كانت له ح�شنات ولو �أنها قطعت طيلها 

ابن ب�سكوال اأبو القا�سم خلف اهلل بن عبد امللك, ال�سلة يف تاريخ اأئمة الأندل�س, القاهرة 1966م ,�س:120.  -1
ال�سيوطي ,م�سدر �سابق,�س:422.  -2
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فا�شتنت �شرفاً  �أو �شرفني كاأن �أرو�ثها و�آثارها ح�شناٍت  له ولو �أنها مرت بنهر 
ف�شربت منه  ومل يرد �أن ي�شقيها كان ذلك ح�شنات[ ورجل ربطها تقنياً و�شرت�ً 
وتعففاً مل ين�س حق �هلل يف رقابها  وظهورها فهي كذلك �شرت ٌ ورجل ربطها 

فخر�ً ورياًء ونو�ًء لأهل �لإ�شالم فهي وزر على ذلك)1(.
و�شئل ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم عن �حُلمُر فقال ما �أنزل �هلل علّي   
َوَأْخَرَجِت  ِزلَْزالََا )1(  ُزلِْزَلِت األَْْرُض  �لفائدة : {إَِذا  �إلنَّ هذه �لآية  �جلامعة  فيها 
ُث َأْخَباَرَها )4( بَِأنَّ َربََّك َأْوَحى 

ِّ
األَْْرُض َأْثَقالََا )2( َوَقاَل اْلِنَساُن َما لََا )3( َيْوَمئٍِذ تَُد

ةٍ َخْياً َيَرُه )7(  يَُْوا َأْعَمالَُْم )6( َفَمن َيْعَمْل مِْثَقاَل َذرَّ
ِّ
لََا )5( َيْوَمئٍِذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَتاتاً ل

ةٍ َشرهّاً َيَره )8(} ]�شورة �لزلزلة: 8-1[. َوَمن َيْعَمْل مِْثَقاَل َذرَّ
�أعد و�شيلة للجهاد كتب �هلل له  �إذ�  �أن �مل�شلم  فهذ� �حلديث دّل على   
�لأجر ومكان �ل�شاهد من �حلديث عند �شوؤ�ل �ل�شحابة للر�شول �شلى �هلل عليه 
و�شلم عن �إعد�د �حُلُمر للجهاد وهل حكمها حكم �خليل فاأجابهم �لر�شول �شلى 
�هلل عليه و�شلم باأنه  مل ينزل عليه �شئ من �لقر�آن �لكرمي يدل على ف�شل �إعد�د 
�حُلُمر كما نزل عليه  �لأمر �أعد�د �خليل و�لأمر باإعد�دها  ي�شتلزم منه �لثو�ب 
من �هلل �شبحانه وتعاىل ولكن ��شتنبط �شلى �هلل عليه و�شلم من �لآية �ل�شابقة �أن 

من �أتخذ من �حلمري لأجل �لرباط يف �شبيل �هلل تعاىل كان له �أجر فيها)2(.
�أما عن �ملحل �لذي يتحقق فيه �لرباط فقد روى �لبخاري  رحمه �هلل عن   
�لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم قال: )رباط يوم يف �شبيل �هلل خري من �لدنيا وما عليها 

و�لروحة يروحها �لعبد يف �شبيل �هلل �أو الغــدوة خري من �لدنيا وما عليها()3(.
و�لرباط يزيد �أجره عند �هلل تعاىل ولو �شار يف مكان يخاف �مل�شلمون   
فيه و�لرباط فيه ف�شل كبري، وذلك بقدر خوف �أهل �لبلد وكرثة حترزهم من 
لالإقامة يف  فيما �شو�ه  �أف�شل من �شرفه  للجهاد  �لرباط  عدوهم  و�لإقامة يف 

حممد بن اإ�سماعيل بن عبد اهلل البخاري,�سحيح البخاري, باب اخليل لثلثة  ,ج3, 1917م ,�س:177.  -1
اليمامة , بريوت, 1407ه/1917م  الن�سر بن كثري  اأبو عبيد اهلل البخاري, احلف�سي,دار  اإ�سماعيل  �سحيح البخاري ملحمد بن   -2

�س:422.
البخاري,�سحيح البخاري, باب ف�سل رباط  يوم يف �سبيل اهلل ,�س:235.  -3
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�أي مكان �آخر لأن �لرباط هو مكان �لزود و�لدفاع حيث ي�شاعف �لأجر فيها 
وكذلك �لأعمال �مل�شلحةة.

فال�شرب وم�شابرة �لأعد�ء �أو �ملر�بطة يف ثغور بالد �لإ�شالم وتقوى �هلل   
باجتناب معا�شيه وفعل ما ير�شيه كلها عو�مل �لن�شر على �لأعد�ء يف �لدنيا، 
�مل�شلم يف  �شاأن  �إقامة �حلق و�لعدل ودين �هلل هو  �لنية وق�شد  �أن ح�شن  كما 

قتاله وجهاده من �أ�شباب �لفوز و�لفالح يف �لآخرة)1(. 
له  �لقيامة  يوم  �إىل  و��شتمر�ره  �لرباط  يف  �لو�حد  �ليوم  ثو�ب  و�إن   
ف�شل كبري روى �لبخاري رحمه �هلل تعاىل عن �شهل بن �شعد �ل�شاعدي ر�شي 
�هلل عنه �أن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم قال: من ر�بط يف �شئ من �شو�حل 

�مل�شلمني  ثالثة �أيام �أجزت عنه رباط �شنة()2(.
و�إن �لرباطات كانت يف �لدولة �لإ�شالمية فهي تُعدُّ تخطيط من منظور   
�إ�شالمي فهو وظيفة �إد�رية حتمية لأي عمل منظم ناجح، ول بد من �لأخذ يف 
�لعتبار توقعات �مل�شتقبل، ول يرتك حتت رحمة �ملفاجاأة بل ناأخذ يف �لعتبار 
توقعات �مل�شتقبل و�لإمكانيات �ملتاحة حاًل وم�شتقباًل وهو ما يتجلى يف قوله 
ُكْم  ِ َوَعُدوَّ َباِط الَْْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ الهّ

ِّ
ةٍ َوِمن ر ن ُقوَّ

ِّ
وْا لَُم مَّا اْسَتَطْعُتم م تعاىل: {َوَأِعدُّ

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنُتْم   ِف َسبِيِل الهّ
ٍ
َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم ال َتْعَلُمونَُهُم الهُّ َيْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيء

�لتخطيط  يف  خ�شو�شاً  �لكرمية  �لآية  هذه  وردت  60[،وقد  ]�لأنفال:  ُتْظَلُموَن}  ال 
و�حتمالت  حتديات  �أي  ملو�جهة  عامة  توجيهات  لنا  ت�شع  فاإنها  �لع�شكري 
م�شتقبلية  يف �شائر جمالت �لعمل، ول يوجد جمتمع من �ملجتمعات �لب�شرية 
يف �أي مرحلة من مر�حل �لتاريخ �لإن�شاين �إلنَّ وجلاأ �إىل عملية �لتخطيط �أفر�د�ً 

�أو جماعات)3(.

 
الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل ال�سيباين,م�سند الإمام اأحمد,�س:215.  -1

اأبو العبا�س اأحمد بن حممد الرقيق القريواين,تاريخ اأفريقيا واملغرب,1414ه/1994م ,�س: 35-30.  -2
�سعد زغلول عبد احلميد, تاريخ املغرب العربي الكبري, ج2,�س:71.  -3
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�ملبحث �لثالث
دور الأربطة

�ملطلب �لأول
الدور الديني للرباط

تعريف �لرباط ب�شفة عامة هو �ملكان �لذي يجتمع فيه من تفرغ للعبادة   
�أو ملمار�شة  �شبيل �هلل،  للجهاد يف  ��شتعد�د�ً  �مل�شلحةين،  �لزهاد و�لعباد  من 
�شكل  تتخذ  �لقدمية  �لآونة  �لُربَط يف  �لكرمي، وكان  �لقر�آن  �لعبادة هلل وحفظ 
�أم �لدرد�ء وهي فتاة يتيمة  بيوت و�لدليل على ذلك بيت هجيمة بنت حيي 
ن�شاأت يف حجر �أبي �لدرد�ء، وكانت ترتدد مع �أبي �لدرد�ء �إىل جامع دم�شق 
يف برن�س وت�شلي يف �شفوف �لرجال، وجتل�س يف حلق �لعلم و�لقر�ء وتعلم 
�لقر�آن �لكرمي وكان �أبو �لدرد�ء �أول معلم للقر�آن �لكرمي بدم�شق وي�شتعني يف 
علمه بجميع �لقادرين على ذلك وحني بلغت هجيمة مبلغ �لن�شاء تزوجها  �أبو 
�لدرد�ء وقال لها �حلقي ب�شفوف �لن�شاء وحتى ل تتوقف هجيمة عن �لتعليم 
وفتحت  32هـ/653م  زوجها  وفاة  بعد  وخا�شة  منزلها  �إىل  ن�شاطها  نقلت 
و�حلديث  �لكرمي  و�لقر�آن  �لكتابة  �لطلبة  تعلم  فكانت  و�لعلماء  للطلبة  �أبو�به 
�ل�شريف وتذ�كر �لعلماء وقد ز�ر بيتها هذ� �أبو هريرة وحتدث عنها بح�شور 

بع�س �لن�شاء)1(.
عندها،  ويتعبدن  بجال�شنها  �لن�شاء  من  كبري  عدد  يزورها  كان  وقد   
هذ�  �لن�شوة  و�جتماع  �أقد�مهن)2(،  تتورم  حتى  �ل�شالة  يف  �لليل  فيم�شني 
للعبادة، يجعل من بيت �أم �لدرد�ء �أول رباط للن�شاء يف �لإ�شالم. ويف �لقرن 
�لأول �لهجري كانت �حلاجة ما�شة �إىل �إ�شهام  �جلميع يف �لتعليم �لديني و�لرتبية 
�لدينية وقد كتب معاوية بن �أبي �شفيان �إىل عبد �لرحمن بن �شبل �لأن�شاري 
وكان عبد �لرحمن وقتها يقيم يف حم�س قائاًل له: )�إنك من قدماء �أ�شحاب 

ابن ع�ساكر تاريخ مدينة دم�سق,خمطوط رقم 2,ترجمة كرمية بنت  احل�سحا�س املزنية الدم�سقية ,�س:408.  -1
امل�سدر نف�سه ال�سفحة نف�سها.  -2
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�لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم وفقهائهم فاإذ� �شليت ودخلت ف�شطاطتك فقم 
ولذلك  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  من  �شمعت  مبا  فحدثهم  �لنا�س  يف 
ند �أن جي�س �لريموك كان ي�شم قا�شياً وهو �أبو �لدرد�ء وقارئاً وهو �ملقد�د 
بن �لأ�شود وكان �ملقد�د يتلو �شورة �جلهاد)�لأنفال(وعندما ��شتقر �جلي�س يف 
�أر�س �ل�شام �نتقل جميع �أفر�ده قادة وجنود�ً �إىل �لتعليم و�لتعلم على �ملنهج 

�لذي �ختطه �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم معلم �لإ�شالم �لأول)1(.
ومن �ملتوقع �أن تكون هذه �لتقاليد قد ��شتحدثت خالل �لقرن �لثاين،   
ولقد كان لبيت �أبي �شليمان �لد�ر�ين وهو بد�ريا وكان منزله مركز ن�شاط حيث 
�شلوكهم  يف  عليه  ي�شريون  دينياً  منهجاً  لهم  وطور  �لطلبة  عددمن  ��شتقطب 
وعباد�تهم وكذلك بيت �لعابدة �أم هارون �لدم�شقية حيث كبار م�شايخ دم�شق 
يزورونها وياأخذون من علمها �أي�شاً �أبا هريرة يف دم�شق و�جتمع عليه �لنا�س 
فاأخذ يحدثهم عن ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم، وكانت هذه موؤ�ش�شات 
تربية دينية ولكنها غري نظامية،لكن هناك جماعات معينة تكونت لديها خالل 
هذه �لفرتة حاجات متميزة دفعتها �إىل �إيجاد موؤ�ش�شات خا�شة بها و�أبرز هذه 
�أو  �لدوير�ت،  لعبادتهم  �أخذو�  �لذين  �ملت�شوفة  و�لعباد  �لزهاد  �جلماعات 
�لأربطة �أو �خلو�نق، وقد ظهر رباط �لعباد و�لزهاد يف �لقرن �لثالث، و�أن�شاأ 
�إىل  فيه  ين�شرفون  خا�شاً  مكاناً  لهم  ليكون  و�ملت�شوفون  �لز�هدون  �لرباط  هذ� 
�حلياة �لتي يرغبون فيها بعد �أن جربو� �لعبادة مع �لآخرين يف �مل�شاجد و�ل�شياحة 
و�لأكو�خ عماًل  �ملغار�ت  �لنا�س يف  و�عتز�ل  �جلبال  �أو جمتمعني يف  منفردين 
�أي  رجل  قال:)قال  �أنه  �خلدري  �شعيد  �أبي  عن  روي  فقد  �ل�شريف:  باحلديث 
�لنا�س �أف�شل يا ر�شول �هلل قال موؤمن يجاهد بنف�شه وماله يف �شبيل �هلل قال: ثم من؟ 

قال: رجل معتزل يف �شعب من �ل�شعاب يعبد ربه ويدع �لنا�س من �شره()2(.
الأوىل للهجرة, دار املليني , بريوت  الثلثة  القرون  ال�سام واجلزيرة خلل  الإ�سلمية  يف  العربية   الثقافية  الرتبية  اأبي�س,  ملكة   -1

,1980م,�س:125.
الإمام م�سلم, ال�سحيح, كتاب الإمارة باب ف�سل اجلهاد والرباط,�س:34.  -2



جملة ت�أ�صيل العلوم {276}

�لعباد  من  �لكثري  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  بحديث  عمل  وقد   
حياة  ورف�س  �ل�شام  جبال  يف  �شاح  �لذي  �لتميمي  �أدهم  بن  �إبر�هيم  �أمثال 
�لبذخ و�لرتف، وتفرغ لثالثة وهي �شكر �هلل على �لنعم و�ل�شتغفار للذنوب،  

و�ل�شتعد�د للموت)1(.
بن  �إبر�هيم  مقام  طول  �لبلخي  �لأدهمي  �إبر�هيم  �شقيق  ر�أى  وعندما   
�أدهم بال�شام حلق به و�شاأله عن �شبب ذلك فاأجابه �إبر�هيم: )ما تهنيت بالعي�س 
�إلنَّ يف بالد �ل�شام �أفر بديني من �شاهق �إىل �شاهق فمن ير�ين يقول مو�شو�س 
لبنان  �شاح يف جبال  و�أي�شاً  يقول حمال  ير�ين  يقول فالح ومن  ير�ين  ومن 
من �أجل �لنفر�د  للعبادة و�ملر�بطة وذو �لنون �بن �إبر�هيم  �مل�شري، وقد كان 

للن�شاء ن�شيب يف هذه �ل�شياحات �شو�ء من دم�شق �أو جبال لبنان)2(.
تكرث  حيث  لبنان  جبل  يف  و�لزهاد  �لعباد  هوؤلء  حياة  كانت  ولقد   
�لأ�شجار و�لثمار �ملباحة و�لرزق �حلالل، وقد بنى هوؤلء �لعباد لأنف�شهم بيوتاً 
من �لق�س يف جبال لبنان، كان �ملر�بطون للعبادة وعددهم حو�يل �أربعني رجاًل 
ولبا�شهم �ل�شوف ولهم م�شجد يجتمعون فيه، وكان قوتهم �لبلوط، وهو ثمر 
على مقلد �لتمر يطحن ويخلط بال�شعري وقد ذكر �بن ع�شاكر هذه �لأماكن �لتي 
يتعبد فيها هوؤلء �لعباد و�لزهاد وحتت ��شم �لرباط)3(.ومبا �أن �ملر�جع ل تذكر 
�لكثري عن هذه �ملوؤ�ش�شات �لدينية �لرتبوية فاإننا ل ن�شتطيع �أن نزم ب�شئ فيما 
�لرتبية و�لعبادة،  فيها من وحدة  �إد�رتها وتنظيمها، وفيما كان يجري  يخ�س 
�إلنَّ �أننا ن�شت�شف من �لأ�شماء �لتي �أطلقت عليها بع�س مقوماتها كالدويرة فهي 
�أمكنة تخ�س �لزهاد و�ل�شوفيني ول ي�شاركهم فيها غريهم بحيث ي�شتطيعون 
نُُزًل  تز�ل  �لآخرين، وهي ل  مبناأى عن  فيها ريا�شاتهم وعباد�تهم  �أن ميار�شو� 
ب�شورة  حياتهم  وينظمون  موؤقته  �أو  د�ئمة  ب�شورة  فيها  يقيمون  وم�شافات 
�لرباط هو  �لإقامة يف  �لأول من  �لهدف  كان  وملا  معلمهم،  ب�شحبة  جماعية  

ابن ع�ساكر ,تاريخ مدينة دم�سق,ج2,�س:436.  -1
امل�سدر ال�سابق,�س:437.  -2
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مغالبة �إغر�ء�ت �حلياة �لدنيا وجماهدة �لرغبات عدو �لإن�شان �لد�خلي فهي 
ربط �أو رباطات مثلها يف ذلك مثل �لربط �ملعدة للجهاد �شد �لعدو �خلارجي 

ويف �لبد�ية كان متويل هذه �ملوؤ�ش�شات من �شاأن �لأفر�د)1(.
�ملر�بطني روحياً عن طريق  �إعد�د  �لديني  �لأربطة  ي�شمل دور  و�أي�شاً    
�لتعبد وذكر �هلل ب�شوٍت عالٍ، وكان �لدعاء و�لتكبري �شفة �أ�شا�شية من �شمات 
�ملر�بطني، وقد ذكر  �ل�شويف �لغرناطي بن زمنني حيث قال: ر�أيت �أهل �لعلم 
�لع�شاء  �شالة  كل  دبر  و�لثغور  و�ملر�بطات  �لع�شاكر   يف  �لتكبري  ي�شتحبون 
�لنا�س قدمياً وكان  �شاأن  عالياً ثالث مر�ت ومل يزل ذلك من  تكبري�ً  و�ل�شبح 
�ملر�بطون يتلقون يف �لأربطة �لدرو�س �لدينية، وكان لكل مر�بط قاعة ينفرد 
�إىل حني �شالة  و�لتعبد  �لكرمي  �لقر�آن  لقر�ءة  �لع�شاء  بعد �شالة  بنف�شه  فيها 
�لفجر، حيث يبد�أ يوم جديد يف حياة �ملر�بطني، وقد تركت �لأربطة �أثرها يف 
�أن ينتهي مقامهم يف �لرباط يتوجهون  �ملر�بطني، فقد كان من يخرجون بعد 
�إىل �لدعوة لدين �هلل �شبحانه وتعاىل وقد لعبو� دور�ً كبري�ً يف تثبيت دعائم 

�لإ�شالم  يف تلك �لديار �آنذ�ك)2(.
�ملطلب �لثاين

الدور الرتبوي للرباط
يف �شبيل �إي�شاح �لدور �لرتبوي للرباط  يذكر �أن عدد�ً كبري�ً من �ل�شحابة   
ها �لكثريين من  و�ملر�بطني �شاركو� يف فتحها كما �تخذها بع�شهم مقاماً له وقد �أمنَّ
�ملر�بطني �شو�ء ب�شورة د�ئمة �أو موؤقتة فكانو� يقرون فيها ويق�شون ويحدثون  
ويتفقهون بالإ�شافة �إىل م�شاركتهم يف �حلياة �جلهادية،  ويقول �بن ع�شاكر  �إنه 
يروى عن �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم قال: )رباط يوم وليلة ك�شيام �شهر وقيامه 

ومن مات مر�بطاً يف �شبيل �هلل  �أجري من فتنة �لقرب()3(.
,اجلزائر  واملمالك  امل�سالك  كتاب  من  املغرب  و  اأفريقيا  بلد  ذكرى  من  املقرب,  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  اأبو  البكري   -1

1911م,�س:120.
ابن اأبي زمنني, كتاب قدوة  الغازي خمطوطة عن اأحمد العبادي درا�سات يف تارخ املغرب العربي,�س:125.  -2

البخاري, �سحيح البخاري,اجلامع ال�سحيح كتاب اجلهاد,باب ف�سل رباط يوم يف �سبيل اهلل,�س:222.  -3
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�إن فكرة �لأربطة كانت ذ�ت �أ�شا�س تنموي عندما جاءت يف حماولة   
�لتي ت  �ل�شباب من بني �جلو�نب  بها وكان  �ملنطقة  وحتقيق �ل�شتقر�ر  لتنمية 
��شتهد�فها يف �ملخطط �لتنموي �لذي �شعى �إىل توجيه طاقات �ل�شباب نحو 
حماية �لبالد �لإ�شالمية  من كل �جلهات، و�أن مع�شكر�ت دفاعنا �ل�شعبي �ليوم 
لهي �شورة م�شغرة من هذه �لأربطة من حيث تاأهيل �ل�شباب، وكانت �حلياة 
يف �لأربطة حياة �جتماعية منظمة ت�شري وفق منهج معني كما كانت حياة منتجة 
رباط يحوي  كان كل  فقد  معي�شتهم،  بتكاليف  يقوم  ما  �ل�شباب  ينتج  بحيث 
يتم �لعتماد  على  �ملر�بطون بزر�عتها وح�شدها حتى  للزر�عة  يقوم  �أر�شاً 
على  منه  بالإنفاق  يقومون  للرباط دخٌل  يتحقق  �ملعي�شة وحتى  �ليد يف  عمل 

�أن�شطة �لأربطةولهذ� �لأمر عدة �أ�شباب)1(.
ومن بني تلك �لأ�شباب عدم حتمل �لدولة تكلفة �لأربطة  على �لرغم   
من دورها  �لدفاعي عن �لبالد �إىل جانب حتري �حلالل فيما يتعلق باملال  �ملنفق  
على �لطعام، قد كان �ملر�بطون ل ي�شتحلون �إلنَّ �ملال �لقادم من عمل �أيديهم 
وهذه �شفات �لأنبياء، �لأمر �لذي ي�شري �إىل مدى عمق  �لثقافة �لدينية  لدى 

هوؤلء �ملر�بطني)2(.
�لرعاية   حتقيق  �أجل  من  �لإ�شالمية  �ملدن  يف  رباطات  ظهرت  كذلك   
�لجتماعية للن�شاء فقد وجدت �أربطة كانت مالذ�ً ومقاماً لل�شيد�ت و�لأر�مل 
و�ملطلقات و�مل�شنات ممن ل عائل لهن وممن قعد بهن �لزمن، توفر لهن د�خل 
�لأربطة حياة كرمية �شريفة من ماأكل وم�شرب وملب�س حفظاً لهن من �لنحر�ف 
و�لأحاديث  �لكرمي  للقر�آن  حفظ  من  �لعبادة  على  مو�ظبتهن  �إىل  �إ�شافة 
�ل�شريفة، وهي حياة طابعها �لرحمة و�ل�شفاء �لروحي و�لنف�شي �لذي �ت�شفت 
به �ل�شريعة �لإ�شالمية منذ وجودها، ولذلك ند �حل�شارة �لإ�شالمية  تفردت 
مبثل هذه �ملوؤ�ش�شات ومتيز بها �ملجتمع �لإ�شالمي  دون غريه من �ملجتمعات 

البكري, مرجع �سابق,�س:211.  -1
ابن ب�سكوال ,مرجع �سابق,�س:130.  -2
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�لب�شرية)1(.
�لدينية يف عهد  فقد كانت هذه �لأربطة يف حياتها �شورة من �حلياة   
�لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم فقد �هتمت هذه �لأربطة بالنو�حي �لرتبوية وهي 
كانت �ملنطلق لن�شر ما كان عليه �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم و�شحابته �لكر�م 
من حيث �لعقيدة و�لعبادة، وقد كانت هذه �لأربطة �شبيهة باملد�ر�س �لقر�آنية  
وكانت  و�أ�شول وغريها،  وتف�شري  فقه وحديث  من  �لدين  �أمور  تدر�س  �لتي 
�إ�شالمية  حياة  لتحقيق  �أفر�دها  بني  �لتعاون  �أ�شا�س  على  تقوم  �ملر�بطني  حياة 
مثالية، فهم جماعة موؤمنة بربها وبر�شالة �لإ�شالم وكل ما ميت لالإ�شالم ب�شلة، 
ويقوم باملهمات �لتي تتاألف منها حياة �لرباط  ومبا �أن �لدين و�لدعوة �إليه �أهم 
و�جبات �ملر�بطني  فقد كان ل�شان حال �ملر�بطني وهم د�خل �لربط)2({إِنَّا نََاُف 

َنا َيْوماً َعُبوساً َقْمَطِريرًا} ]�لإن�شان : 10[.
ِّ
ب ِمن رَّ

�لفتح  كان  وعليه  تعليمية،  تربوية  موؤ�ش�شة  �لرباط  �أ�شبح  فقد  وعليه   
�لإ�شالمي  يالزمه �لفتح �لعلمي �لرتبوي يف خمتلف �لأم�شار �لتي ��شتوىل 

عليها �مل�شلمون)3(.
وقد كانت �لأربطة يلجاأ �إليها �لعلماء و�ل�شعر�ء �لذين يوؤثرون �لر�حة   

و�لرتبية ويلجئون �إىل هذه �لرباطات للدر�س و�لبحث)4(.
�ملطلب �لثالث

الدور اجلهادي للرباط
�ل�شام  يف  �ل�شو�حل  لأن  �جلهاد  رباطات  �إىل  �شريعاً  �حلاجة  ظهرت   
بادر  لذلك  �لروم  مع  �مل�شلمني  مو�جهة  منطقة  كانت  �ل�شمالية  وحدودها 
�لفاحتون �إىل ترميم �ملدن �لتي �حتلوها يف تلك �ملناطق وحت�شينها وتزويدها 
باملر�بطني كما عملو� على ن�شاأة مدن جديدة ح�شينة �شميت بالربط �أو �ملر�بط 

ح�سن البا�سا,مدخل اإىل الآثار الإ�سلمية, النه�سة العربية,القاهرة,1981م,�س:75.  -1
ح�سن اأحمد حممود,دولة املرابطون ودور العرب يف ن�سر احل�سارة يف غرب اأفريقيا,ط2,     1964م,�س:127.  -2

اأحمد العبادي,درا�سات يف تاريخ املغرب والأندل�س , القاهرة,�س:291.  -3
ح�سن اأحمد حممود , مرجع �سابق,�س:130.  -4
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ويف تلك �لفرتة مل تطلق كلمة رباط على مبنى حمدد كامل�شجد و�لكتنَّاب �إمنا 
فيه معظم �ملجاهدين ب�شورة د�ئمة مع  �لذي يعي�س  �ملكان  كانت تطلق على 
�أ�شرهم، وي�شاق �إليه بع�شهم ب�شورة ر�شمية للم�شاركة يف �لغزو�ت �ملو�شمية 
�مل�شماة بال�شو�ئق و�ل�شو�تي ففي عام 106هـ/725م على �شبيل �ملثال طلب 
�خلليفة ه�شام بن عبد �مللك من و�ليه على مدينة �لر�شول �شلى �هلل عليه و�شلم 
�ألف  فكان  �أن ي�شرب على �لنا�س بعث4000�ألف رجل ف�شمى عام �لأربعة 
�لنا�س �إذ� دخلو� �شائقة خرج �أربعة �ألف من �ملدينة �إىل �ملر�بطة يف �ل�شو�حل 
هنالك  كان  �لفريقني  هذين  �إىل  وبالإ�شافة  نهايتها  حتى  هناك  يبقون  فكانو� 

�آخرون ياأتون مطوعني ب�شورة د�ئمة �أو موؤقتة)1(.
وقد كان بناء �لأربطة من �أهم �لأعمال �لتي يقوم بها �لأفر�د و�خللفاء    
فقد كانت �لإ�شكندرية ثغر�ً من �لثغور �لإ�شالمية �لتي ير�بط فيها �ملجاهدون 
�إىل  و�مل�شلمون ولذلك ق�شم �خلليفة عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه جنوده 
لرباط  ق�شم  ق�شمني  �إىل  وزعه  وق�شم  �لف�شطاط  يف  معه  �أبقاه  ق�شم  ق�شمني 
�لإ�شكندرية وق�شم �آخر ل�شائر �ل�شو�حل وكان عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه 
�هتم  �لإ�شكندرية)2(. كذلك  تر�بط يف  �ملدينة  �أهل  من  غازية  �شنة  يبعث كل 
عثمان بن عفان ر�شي �هلل عنه بر�بطة �لإ�شكندرية، كذلك كانت �شو�حل �ل�شام 

مزودة باملجاهدين يف �لأربطة)3()4(. 
وكانت حياتهم �جلهادية يف �لرباط تقوم على �حلر��شة لياًل �لتي تُعدُّ  �شفة   

�أ�شا�شية من �شفات �ملر�بطة وقد عرف �حلر��س �لليليون  با�شم �ل�شمار)5(. 
وقد جرت �لعادة  �أن تكون �حلر��شة يف �ملر�قب �لعالية �أو يف �أماكن   
مرتفعة د�خل �لرباط حتى يتمكن �ملر�بطون من ك�شف حتركات �لعدو من م�شافة 
بعيدة وكانت هذه �لُربط من �أجل �جلهاد، ومزودة باملنار�ت �لتي عرفت �أي�شاً 

ابن ر�سته, اأبو علي اأحمد بن عمر,كتاب الأعلف , ب .ت. ط ,ج1,�س:118.  -1
املرجع ال�سابق,,�س:118.  -2
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با�شم �لطالئع �أو �لطو�لع جمع طالعة، فكان على �أولئك �ل�شمار �أو �ملر�بطني 
�إذ� ما ك�شفو� �لعدو يف �لبحر مقباًل من بعيد �أ�شعلو� �لنري�ن على قمم �ملناور 

�أو �لطالئع لياًل)1(.
�أما �إذ� كان �لوقت نهار�ً قد ي�شتخدم �لدخان  وقد ي�شتخدم �أهل �لربط   
�لطبل، هذ� بجانب ��شتخد�م �لنقري لتحذير �أهل �ملدن �ملجاورة من غار�ت 
�لعدو وهي مبثابة �شفارة �لإنذ�ر يف ع�شرنا هذ� وكثري�ً ما ��شتخدم �ملر�بطون 
�أو  عدده  �أو  �لعدو  حالة  عن  لالإخبار  معينة  بطرق  وقائية   �أو  نارية  �إ�شار�ت 
هويته �أو غريه، و�ملر�جع و�مل�شادر �لتي حتدثت عن هذه �لأربطة  مل ت�شرح 

لنا طريقة �إر�شال هذه �لإ�شار�ت)2(.
�ل�شليبني  مقاومة  يف  و�لعمري  �ملغريزي  ذكره  �لذي  �لدور  ولعل   
و�ملغول يف �ل�شرق �لعربي  يعطينا فكرة و��شحة عما كان متبعاً يف مثل هذ� 

�ل�شاأن يف �لغرب �لإ�شالمي)3(.
وقت  منذ  �ملر�بطة  نظم  �مل�شلمني  جري�نهم  من  �لإ�شبان  �قتب�س  ولقد   
�لطالئع  مثل  �لعربية  باأ�شمائها  و�لأدو�ت  �لو�شائل  نف�س  ��شتخدمو�  كما  مبكر 
عند  �لطبول  تقابل  �لتي  �لنو�قي�س  ��شتعمال  عليها  ز�دو�  ولكنهم  و�ملنارة، 
�مل�شلمني ولقد دخل لفظ رباط )�لعربي( يف �للغة �لإ�شبانية ومنه ��شتقت كلمة 
 Atalaya أي �لرباط �أي ير�بط ويقاتل كذلك ��شتخدمو� كلمة طالئع� Rebats

.)4(Almenara و�ملنارة

البكري, مرجع �سابق,�س: 155.  -1
املرجع ال�سابق,�س: 155.  -2

عبد العزيز �سامل ,تاريخ الإ�سكندرية وح�سارتها يف الع�سر الإ�سلمي , لإ�سكندرية,1912م,�س:96.  -3
املرجع ال�سابق,2009م ,�س:115.  -4
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�ملبحث �لر�بع
مناذج من الأربطة يف الدولة الإ�سالمية

�لتاريخ  �لإ�شالمية ويف  �لدولة  �لأربطة يف  �إن ظهور  معلوم  هو  كما   
�لإ�شالمي ظهر عند �خلليفة �لر��شد عمر بن �خلطاب ر�شي �هلل عنه منتهجاً يف 
ذلك �شيا�شة بحرية دفاعية ملو�جهة �لعدو و�خلطر �لبيزنطي على ثغور �مل�شلمني، 
مناظرها  على  �حلر�س  و�إقامة  فيها  �ملقاتلة  وترتيب  �ل�شو�حل  بتح�شني  فاهتم 
�لأربطة على  و�إقامة  فاأمر برتميم ح�شونها  برية  بو�شائل  متو�شاًل يف ذلك كله 
طول �ل�شو�حل وحت�شنها باملر�بطني و�ملقاتلة ملر�قبة �لنو�حي �لتي يقبل �لعدو 
�لبيزنطي منها يف �لبحر و�لإنذ�ر باقرت�ب �لعدو لياًل عن طريق �إيقاد �لنري�ن 
�لغز�ة، وكان  ل�شد  و�لتاأهب  لال�شتعد�د  لهم  وتوجيهاً  باخلطر  للمر�بطة  تهيئاً 
هذ� �لنظام �لدفاعي �لبحري �شرورياً يف �لعهد �لأول �لذي تبع �لفتوحات 
ويجهلون  �لبحر  ركوب  عن  �لقليل  يعرفون  �لعرب  كان  عندما  �لإ�شالمية، 
�حلروب �لبحرية و�أ�شاليب �لقتال فيه �أ�شبحت �شو�حل �ل�شام وم�شر مبثوثة 
بالأربطة و�لقالع و�حل�شون وو�شعت يف حاميات للمر�بطة، وتنق�شم كل منها 
تتاألف من مائة رجل، وكان �ملر�بطة  �أو جمموعات، وكل عر�فة  �إىل عر�فات 
للمالحة ويف  �لبحر �شاحلاً  ي�شبح  عندما  �ل�شيف  �أثناءف�شل  بالرباط  يقيمون 
فرتة �ل�شتاء تعود �حلاميات �ملر�بطة �إىل قو�عدها، وكذلك تو�ىل ظهور �لأربطة 
يف �لدولة �لإ�شالمية يف �لدولة �لأموية وقد �أ�شارت �ملر�جع �لتاريخية �إىل �أننَّ 
ظهور �لأربطة كان يف بالد �ملغرب على �مل�شتوى �ل�شكاين وكذلك يف ظل 
�لدولة �لعبا�شية عندما �أ�شار �خلليفة �لعبا�شي هارون �لر�شيد �إىل قائده هرثمه 
�أن يعيد  �أفريقيا وهي مكان تون�س �حلالية 179هـ/975م  بن �أعني على ولية 
�ل�شتقر�ر للمنطقة بعد فرتة من �ل�شطر�بات وعليه �شعى هرثمة �إىل ذلك من 
�أي�شاً  تعرف  �لتي  �لأربطة  بناء  كان من حماوره  �لذي  �لتنموي  �جلهد  خالل 
وجيو�س  �أ�شاطيل  تقاوم  �أن  ��شتطاعت  �لأربطة  وهذه  �لعباد،  ق�شور  با�شم 

�لدولة �لبيزنطية وحالت بينهم وبني �حتاللهم  لل�شاحل �لأفريقي)1(.
حممد اإبراهيم  الفيومي ,تاريخ الفل�سفة الإ�سلمية  يف املغرب والأندل�س , دار اجليل ,ب. ت.ط. ,�س:198.  -1
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وقد �أدت �لأربطة يف �ل�شمال �لأفريقي خدمات جليلة لالإ�شالم و�مل�شلمني   
وقد كانت �لرباطات يف �ل�شمال �لأفريقي عبارة عن من�شاآت علمية ذ�ت �شفة 
دينية  وحربية للزود عن �لإ�شالم، وقد خدمت هذه �لرباطات �لإ�شالم �أجلنَّ 
خدمة و�أ�شدت لل�شنة �ملحمدية �أياٍد بي�شاء، فعمت �أهل �ملغرب فلم تلب�س بهم 
�لفتنة يف وقت �نت�شرت فيه �ملذ�هب �ل�شالة و�أخذ مروجوها ينفثون �شمومهم 
يف �لبالد ولو ل �لرباط و�ملر�بطون لق�شى �خلو�رج و�ل�شفوية و�لإبا�شية على 
�لتقاليد �ل�شليمة و�ل�شنن �لقومية،  و�أهل �لرباط هم �لذين حملو�  لولء �ملقاومة  

�ل�شنية وهم �لذين دكو� �شرح �ل�شيعة يف �أفريقيا و�ملغرب)1(.
�لبيزنطيني  وجيو�س  �أ�شاطيل  �لثغور  يف  �لأربطة  هذه  قاومت  وقد   
�لذين عجزو� رغم تفوقهم �لبحري عن �حتالل �ل�شاحل �لأفريقي، لأن هوؤلء 
�ملر�بطني قد �هتمو� بالفرو�شية و�لتدريب �جلهادي، ولقد كان لفقهاء �ملالكية 
و�ملذهبية،  �لفكرية  �لتيار�ت  وجه  يف  �لأربطة  هذه  خالل  من  ريادي  دور 
و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لر�شول  عليه  كان  ملا  �ملنطلق  هي  �لربط  هذه  وكانت 
و�شحابته �لكر�م من عقيدة وعبادة و�إخال�س، لأنهم موؤمنون باهلل  وبر�شالة 
�إكمال  بعد  فكانو�  و�جباتهم،  �أهم  من  �لإ�شالم  بدعوة  �لتب�شري  و�أن  �لإ�شالم 
لهد�يتها  �ملجاورة  �لقبائل  �إىل  يخرجون  �ل�شلم  فرتة  ويف  �لربط  يف  فرتتهم 

وترغيبها يف �لإ�شالم)2(.
1. رباط امل�ستنري:

�أقدم �لرباطات و�أجمعها من �لناحية �لهند�شية و�ت�شع حتى �أ�شبح على   
�شكل �شحن كبري وبد�خله م�شاكن كثرية، وبه طابقان يخ�ش�س �لأول للم�شجد 
وقاعات �لدر�س و�لجتماعات و�إعد�د �لطعام �ليومي �لذي يتناوله �ملر�بطون 
�لثاين للحر��شة و�لعبادة و�خللوة، ويف  �لطابق  �لرباط، كما يخ�ش�س  و�أهل 
�لذي  وهو  و�ل�شالح،  و�لورع  �لتقوى  �أهل  من  �شيخ  �لرباط  يتوىل  �لعادة 
قباب  �أي�شاً  �لرباط  هذ�  بد�خل  وتوجد  �لرباط  د�خل  �لأمور  تنظيم  يتوىل 

تقي الدين اأحمد بن علي, املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثارب.ت. ط,ج2,�س:412.  -1
عماد اأحمد اجلوهري,درا�سات يف فل�سفة التاريخ,ب.ت.ط, �س:159.  -2
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عاليةتنزل بد�خلها �لن�شاء و�ملر�بطات، وبد�خله م�شجد ل يخلو من �ل�شيوخ 
وظهر بهذ� �لرباط زهاد على �لنمط �ملعروف يف �لعامل �لإ�شالمي)1(.

2. رباط الفتح:
بناه �ملن�شور �أبو يعقوب يو�شف عبد �ملوؤمن، و�أن �ملن�شور عندما مر   
ب�شال متوجهاً �إىل �لأندل�س لغزوة �لأرك �أمر ببناء عدة مباٍن �أثرية منها مدينة 
بعد  �إلنَّ  يتم  �لفتح مل  بناء مدينة  �ل�شروع يف  �لفتح(، و�أن هذ�  �لرباط)رباط 
�شهرين من �لنت�شار يف معركة �لأرك وكان ينفق على م�شروع �لبناء من ُخم�س 
�لغنائم ومن بيت مال �مل�شلمني، وكان رباط �لفتح كامل �لتح�شني بر�ً وبحر�ً، 
يحتويه  ملا  �لفتح  لعمر�ن رباط  مدينة  كاماًل  �لوز�ن و�شفاً  �أورد �حل�شن  وقد 
من �مل�شاجد و�ملد�ر�س و�لق�شور و�لدور و�ملنازل، وكان هدف �ملن�شور من 
رباط �لفتح �إيجاد مدينة عظيمة ياأوي �إليها �أهل �لأندل�س ويوؤ�ش�شون بها ح�شارة 
�لإ�شالمي  �لعامل  يف  �لِقر�شانية  �أعماله  �شدى  تردد  بحرياُ  و�أ�شطوًل  �أندل�شية 
و�لأفريقي  ب�شفة خا�شة كما كان يهدف �ملن�شور �إىل �إثبات قاعدة ع�شكرية 
جهادية على �ل�شاطئ �جلنوبي  للبحر، وكان هدفه �أي�شاً �جلهاد يف �شبيل �هلل 
بالأندل�س وت�شهيل �أ�شبابه على �ملجاهدين  مبا يحتاجونه من رجال وعتاد  وقد 

قام رباط �لفتح بو�جبه �جلهادي �لذي �شيد من �أجله  خري قيام)2(.
3. رباط �سو�سه:

بنائه  من  و�لهدف  206هـ  عام  يف  �لأغلب  بن  �هلل  زيادة  �لأمري  بناه   
�خلوف من غار�ت �لروم على �ل�شو�حل �لتون�شية، ومن جهة �أخرى ��شتعد�ده 
�لد�ئم للجهاد يف �شقلية وهو �أكرب حافز دفع)3( �لأغالبة لإقامة هذ� �لرباط، 
ورباط �شو�شة من �أهم �لرباطات يف ع�شر �لأغالبة، وهو �شبيه برباط �ملن�شتري 
تطور هذ� �لرباط  وكانت �لرباطات يف عهد �لأغالبة �شبيهة بالق�شور، و�شمى 
رباط �ل�شو�شة بق�شر �لرباط  وهو من �أجمل ق�شور �لرباط يف �أفريقيا، وهذه 

ابن ب�سكوال اأبو القا�سم خلف اهلل بن عبد امللك, ال�سلة يف تاريخ اأئمة الأندل�س, القاهرة 1966م,�س:130.  -1
ابن ر�سته, كتاب الأعلق  النف�سية,ب.ت.ط. ح7,�س:118.  -2

اأبو يعقوب ال�ساذيل املعروف بابن الزيات, الت�سوق اإىل رجال الت�سوف, ب.ت.ط, �س:260.  -3
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�لتقى  يدفعهم  �أفر�د  بني  ما  باملر�بطني  مليئة  �لأغالبة كانت  �لرباطات يف عهد 
و�لورع �إىل �لتطوع و�جلهاد يف �شبيل �هلل  وحاميات ر�شمية  ولقد كان لرباط 
�شو�شة دور ر�ئد يف عملية �لغزو �لبحرية �لتي قام بها �لعرب  من ور�ء �لبحار 

وهي فتح �شقلية و�إيطاليا)1(.
4.رباط وجاج بن زلواللمطي:

�شيد هذ� �لرباط يف منطقة �ل�شو�س �لأق�شى وهو عبارة عن د�ر �شماها   
د�ر �ملر�بطني لطلبة �لعلم وقر�ءة �لقر�آن �لكرمي، و�لهدف من بناء هذ� �لرباط 
للعلم و�ملعرفة، وكان  تفتقر  �لإ�شالم وت�شحيح م�شاره  يف منطقة  ن�شر  وهو 
�ملعامرة  �لبالد  يف  مو�شعه  وكان  �لرباط  بهذ�  وثيقة  �شلة  �لقريو�ن  لفقهاء 
�أهايل   حت�شني   �لرباط  هذ�  هدف  وكان  �لبجلية   �ل�شيعة  مناطق  من  بالقرب 

�ملنطقة  �شد �نت�شار �ملذهب �ل�شيعي)2(.
5.رباط �ساكر:

�أقيم هذ� �لرباط بالقرب من مدينة مر�ك�س،ول يز�ل �لأهايل يحفظون   
هذ� �ل�شم ويعتقدون �أنه من �أ�شحاب عقبة بن نافع، ويقال �إن �لذي بناه يعلي 

�بن م�شلني �لرجر�جي ليكون رباطاً على كفار بر�غو�طة)3(.
6.رباط املرية:

كان �لنو�ة �لعمر�نية ملدينة �ملرية، وكان �لنا�س ير�بطون فيه حلماية مدينة   
بجانة من غار�ت �لنورمانديني،وقد كانت �ملرية من �ملدن �ملهمة لذلك �أحيطت 
باعتبارها  خارجي  عدو�ن  �أي  من  حلمايتها  �ل�شاحلية  �لرباطات  من  ب�شل�شلة 
قاعدة �لأ�شطول �لأندل�شي)4(.وقد تو�ىل �نت�شار �لأربطة يف �ملدن �لإ�شالمية و 
�أوقف �خلليفة �لعبا�شي �مل�شتع�شم باهلل د�ر �ل�شط �ملجاورة لد�ر �مللك ببغد�د 
عام 625م رباطاً للن�شاء �ملحتاجات، ويف دم�شق �أن�شاأت فاطمة �لأيوبية عام 
يف  �لن�شاء  �أربطة  كرثت  وكذلك  �لفقري�ت  للن�شاء   رباطاً  650هـ/1225م 

اأحمد خمتار العبادي, درا�سات يف تاريخ الغرب والأنديل,2000م,�س:245.  -1
كعب القا�سي حممود , مرجع �سابق,�س:130.  -2

حممد مناحي, احلدود الإ�سلمية والبيزنطية ,ب.ت.ط, ج3,�س:126.  -3
البكري اأبو عبد اهلل , م�سدر �سابق,�س:136.  -4
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مدينتي �لقاهرة و�لف�شطاط، وكذلك مدينة فاأ�س ظهرت بها �لعديد من �لأربطة 
�خلا�شة برعاية �لن�شاء وحتدث عن �لأربطة  يف �لقاهرة موؤرخ م�شر �لإ�شالمي 
�لنبي �شلى  �أزو�ج  بيوت  ما كان عليه  �أنها كانت على هيئة  �ملقريزي ويذكر 
�هلل عليه و�شلم، وحتدث عن �لرباط �لبغد�دية يف م�شر، وهو رباط تودع فيه 
�لن�شاء �لالئي طلقن �أو ُهجرن حتى يتزوجن �أو يرجعن �إىل �أزو�جهن، وفيه 

رعاية لهن ومو�ظبة على وظائف �لعبادة)1(.
�لإ�شالمية،  �لدولة  يف  �أدو�رها  كل  �لأربطة  هذه  �أدت  فقد  وعليه   
كيد  من  �لإ�شالمي  �لدين  حماية  ويف  �لإ�شالمية  �حلدود  تاأمني  يف  و�أ�شهمت 
بال�شرح  �لتاريخية  و�ملر�جع  �مل�شادر  تتطرق  مل  ذلك  من  وبالرغم  �لأعد�ء، 

�لو�يف لدور �لأربطة.

�ملبحث �خلام�س
النتائـــج والتو�سيـــات

   يف خامتة هذ� �لبحث تورد �لباحثة �لنتائج و�لتو�شيات �لآتية:
النتائـــج

دكو�  �لذين  وهم  �ل�شنية  �ملقاومة  لو�ء  حملو�  �لذين  هم  �لرباطات  �أهل   .1
�شرح �ل�شيعة يف �أفريقيا و�ملغرب.

�هتمت هذه �لأربطة بالناحية �لعلمية، حيث �أخذت تعاليم �لإ�شالم  تنت�شر   .2
من خاللها،وكانت هذه �لرباطات هي �ملنطلق ملا كان عليه �لر�شول �شلى 

�هلل عليه و�شلم و�أ�شحابه.
�شاعدت �لأربطة على تكوين طبقة من �مل�شلحةين �لذين كر�شو� حياتهم   .3
للجهاد �شد �لروم و�أعد�ء �لإ�شالم ب�شفة عامة، و�لدليل على ذلك �أن 
كان  مالك  �لإمام  مذهب  على  �لفقه  يف  �لأ�شدية  م�شنف  �لفر�ت  �أ�شد 

قائد�ً للحملة �لبحرية على �شقلية.
املقريزي تقي الدين اأحمد بن علي , املواعظ والعتبار بذكر اخلطط والآثار ,ب.ت,ط,ج2,�س:  -1
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التو�سيـــات
بهرت  �لتي  �لقوة  بهذه  �أقام دولة جديدة  �لأول  �لإ�شالم يف عهده  �إن   .1

جميع �أعد�ء �لإ�شالم و�أخ�شعت �لدول �ملجاورة كالفر�س و�لروم.
�لعقيدة  حب  على  وتن�شئتهم  �لرجال   بناء   من  �لإ�شالمية  لالأمة  لبد   .2

�لر��شخة و�جلهاد يف �شبيل �هلل.
�إن �لإ�شالم قد حر�س كل �حلر�س على �أن يظهر �مل�شلمون �أمام �لأعد�ء    .3
وهم يف كامل �لقوة و�لعزة، وهذ� ما ظهر به �مل�شلمون بعد �شلح �حلديبية  

وقال �مل�شركون عنهم حطمتهم حمى يرثب.
و�جب �مل�شلمني �أن يحر�شو� على �جلهاد باملال و�لنف�س و�أن ير�بطو� يف   .4
�لكافية  �لعدة  يعدو  �أن  و�جبهم  �أن  كما  �لوطن  وحماية  �لعقيدة  �شبيل 

لأعد�ء �لإ�شالم.

امل�ســادر واملراجــع
امل�ســــادر:

�لقر�آن �لكرمي .  .1
�ل�شنة �لنبوية �ل�شريفة.  .2

املراجــــع:
�لعبادي  �أحمد  عن  خمطوطة  �لغازي،  قدوة   كتاب  زمنني،  �أبي  �بن   .1

در��شات يف تاريخ �ملغرب �لعربي، بدون تاريخ طبع.
�أئمة  �أبو �لقا�شم خلف �هلل بن عبد �مللك، �ل�شلة يف تاريخ  �بن ب�شكو�ل   .2

�لأندل�س، �لقاهرة 1966م 
�بن ر�شته، �أبو علي �أحمد بن عمر، كتاب �لأعالق �لنفي�شة ، بدون تاريخ   .3

طبع، جزء �لأول..
�بن عذ�رى �ملر�ك�شي، �لبيان �ملغرب، �جلزء �لثاين،1983م.  .4
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�بن قد�مة �ملقد�شي، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي بدون تاريخ طبع..  .5
و�ملغرب،  �أفريقيا  تاريخ  �لرقيق،  حممد  بن  �أحمد  �لعبا�س  �أبو   .6

1414هـ/1994م.
�أبو يعقوب �ل�شاذيل �ملعروف بابن �لزيات، �لت�شوق �إىل رجال �لت�شوف،   .7

بدون تاريخ طبع.
�لقاهرة،دون   ، و�لأندل�س  �ملغرب  تاريخ  يف  �لعبادي،در��شات  �أحمد   .8

تريخ طبع.
�لإدري�شي، نزهة �مل�شتاق و�خرت�ق �لآفاق، بدون تاريخ طبع، �جلزء �خلام�س.  .9

�لإمام �أحمد بن حممد بن حنبل �ل�شيباين، م�شند �لإمام �أحمد.  .10
�لإمام �لعالمة �بن منظور، ل�شان �لعرب، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي.  .11

�لإمام م�شلم، �ل�شحيح، كتاب �لإمارة باب ف�شل �جلهاد و�لرباط.  .12
�لبكري �أبو عبد �هلل بن عبد �لعزيز �ملغربي، ذكرى بالد �أفريقيا و �ملغرب   .13

من كتاب �مل�شالك و�ملمالك ،�جلز�ئر 1911م.
�خلليل بن �أحمد �لفر�هيدي، كتاب �لعني، مكتبة لبنان، د�ر �لن�شر،�ملطبعة   .14

�لأوىل، 2004م .
�ل�شيد عبد �لعزيز �شامل، �ل�شام تاريخها و�آثارها يف �لع�شر �لإ�شالمي،   .15

طر�بل�س، جملة �لآد�ب1962م
�أئمة  �أبو �لقا�شم خلف �هلل بن عبد �مللك، �ل�شلة يف تاريخ  �بن ب�شكو�ل   .16

�لأندل�س، �لقاهرة 1966م130.
بنت   كرمية  2،ترجمة  رقم  خمطوط  دم�شق،  مدينة  تاريخ  ع�شاكر  �بن   .17
يف  �لإ�شالمية  �لعربية  �لثقافية   �لرتبية  �لدم�شقية،  �حلزنية  �حل�شحا�س 
�حلاليني  د�ر  للهجرة،  �لأوىل  �لثالثة  �لقرون  خالل  و�جلز�ئر،  �ل�شام 

بريوت1980م.
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ح�شن �أحمد حممود، دولة �ملر�بطون ودور �لعرب يف ن�شر  �حل�شارة يف   .18
غرب �أفريقيا بدون  تاريخ طبع.

�لثاين،  �جلزء  �لكبري،  �لعربي  �ملغرب  تاريخ  �حلميد،  عبد  زغلول  �شعد   .19
بدون تاريخ طبع.

عبد �لعزيز �شامل ،تاريخ �لإ�شكندرية وح�شارتها يف �لع�شر �لإ�شالمي،   .20
�لإ�شكندرية 1982م.

عماد �أحمد �جلوهري، در��شات يف فل�شفة �لتاريخ، بدون تاريخ طبع .  .21
كعت �لقا�شي حممود كعت، تاريخ  �لفتائي يف �أخبار �لبلد�ن و�جليو�س   .22

و�أكابر �لنا�س،طبعة باري�س،1981م.
كمال �لدين حممد عبد �لو�حد �ل�شيو��شي،فتح �لقدير،ج5،بدون تاريخ   .23

طبع.
حممد �إبر�هيم  �لفيومي ،تاريخ �لفل�شفة �لإ�شالمية  يف �ملغرب و�لأندل�س،   .24

د�ر �جليل ،بدون تاريخ طبع .
حممد بن �إ�شماعيل بن عبد �هلل �لبخاري ، �شحيح �لبخاري، باب ف�شل   .25

رباط  يوم يف �شبيل �هلل ، بدون تاريخ طبع.
تاريخ  يف  �ملر�بطة  و�أهمية  وتطوره  �لرباط  ن�شاأة  بليغ،  توفيق  حممد   .26
�مل�شلمني، مقال يف در��شات تاريخية و�أثرية من مطبوعات جمعية �لآثار 

بالإ�شكندرية  �لعدد �لثاين 1968م.
تاريخ  بدون  �لثالث  �جلزء  و�لبيزنطية  �لإ�شالمية  �حلدود  فتحي،  حممد   .27

طبع.
�خلطط  بذكر  و�لعتبار  �ملو�عظ   ، علي  بن  �أحمد  �لدين  تقي  �ملقريزي   .28

و�لآثار، �جلزء �لثاين  بدون تاريخ طبع.
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فلسفة األركان التعليمية يف بناء شخصية الطفل
د. ابراهيم ال�ص�دق �ص�مل)1(

امل�ستخل�ص
هدف �لبحث �إىل �لتعرف على �لأركان �لتعليمية �لالزم توفرها يف   

ريا�س �لأطفال لتكوين �شخ�شية متكاملة للطفل لتحقيق �لنمو �ل�شامل.
�لتحليلي: �لو�شفي  �ملنهج  �لباحث  •	�تبع 

�عد �لباحث � �شتبانة �شملت على �شبع حماور هي �لأركان �لتي يرى   
ع�شرين  معلمات  على  ثم طرحها  �لأطفال  ريا�س  تو�فرها يف  لزوم  �لباحث 
رو�شة وعددهم �شتون معلمة متت �لإجابة عليها ت �لتحليل للبيانات بو��شطة 

.)spss( برنامج �حلزم �لإح�شائية لتحليل �لعلوم �لجتماعية
�إىل: �لباحث  •	تو�شل 

�أن  على  �ملعلمات  �آر�ء  بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم   
من  �ختالفهم  رغم  على  �لطفل  �شخ�شية  بناء  على  تعمل  �لتعليمية  �لأركان 

حيث �ملوؤهل، عدد �شنو�ت �خلربة، عدد �لدور�ت �لتدريبية �لتي تلقيناها.
�أي هناك �إجماع على لزوم تو�فر هذه �لأركان يف ريا�س �لأطفال.  

على: �لباحث  •	�أو�شى 
�لأركان  لهيئة  �ل�شاملة  �جلودة  ملو��شفات  وفقاً  �لرو�شة  بت�شييد  �لهتمام   -

�لتعليمية �جلديدة من �ملو�د �ملو�كبة حلياة �لطفل.
تاأهيل وتدريب معلمات �لريا�س وقبول �حلد �لأدنى للتوظيف بكالوريو�س   -

ريا�س �لأطفال.
�إدر�ج ركن �خللوة �شمن �لأركان �لتعليمية لتلقي ق�شار �ل�شور من �لقر�آن   -

�لكرمي بعد �شن �خلام�شة.
ا�ستاذ فل�سفة الرتبية امل�سارك – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم- ال�سودان.  -1
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�ملبحث �لأول
الإطار العام للبحث

املقدمة:
تُعدُّ مرحلة �لطفولة من �أهم �ملر�حل �لإمنائية يف حياة �لفرد ففيها تت�شكل   
�شخ�شية �لفرد. وقد �أ�شار �لعديد من علماء �لنف�س �إىل �أهمية �خلم�س �شنو�ت 

�لأوىل يف حياة �لطفل حيث �أنها مرحلة �لأ�شا�س لبناء �شخ�شيته.
�لأوىل من عمر  �ل�شنة  يتم  �لنمو�لفعلي  �إن 20% من  بلوم  "لقد ذكر   

�لطفل"
�لطفل  ت�شاعد  �لتي  �ملرنة  �لأن�شطة  من  �لعديد  ينتج  �أن  لبد  لذلك   
على فهم �لعالقات بني �لظو�هر �ملاثلة �أمامه و�لو�شول �إىل معنى �ملعلومات 
و�كت�شاب �ملهار�ت لكي يكون �أكرث قدرة ي�شمح له با�شتخد�م معلوماته ب�شكل 

جيد وروؤية �أكرث تخيلية و�بتكارية.
امل�سكلة :

�إتاحة  خالل  من  يتم  متكاملة  ب�شورة  �لطفل  �شخ�شية  بناء  عملية  �إن   
لالآخرين  و�مل�شاركة  و�لن�شاط  و�ملالحظة  و�لتجريب  للممار�شة  له  �لفر�شة 

�شو�ء ب�شكل فردي �أو جماعي .
الأدوات  ماهي  �لتايل:  �لرئي�شي  �ل�شوؤ�ل  يف  �لبحث  م�شكلة  وتكمن   
والو�سائل التي ي�ستطيع بها الطفل اأن يكت�سف ذاته ويبني قدراته ويك�سف مواهبه 

ويظهر براعته ؟وتتفرع منه �لأ�شئلة �لتالية:
- ماهي �ملحتويات لتلك �لأدو�ت؟

- ماهي �لأهد�ف �لتي حتققها تلك �لأدو�ت؟
- ماهي �ل�شمة �ل�شخ�شية �لتي تك�شب من تلك �لأدو�ت؟
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الأهداف:
هدف �لبحث �إىل :

�لتعرف على �لأركان �لتعليمية �لالزم تو�فرها يف �لريا�س لتكوين �شخ�شية   -
متكاملة للطفل.

مدى توفري هذه �لأركان �ملعلومات �لتي ت�شاعده يف �كت�شاب �ملهار�ت.  -
�لت�شور�ت  تكوين  يف  ت�شاعد  �لتي  �ملعلومات  �لأركان  هذه  توفري  مدى   -

�ل�شحيحة.
مدى توفري هذه �لأركان �ملعلومات �لتي ت�شاعد على �لبتكار.  -

الأهمية:
تت�شح �أهمية هذ� �لبحث من خالل �لأتي:

بناء ريا�س حتقق �لنمو �ل�شامل.  -
جلب �أدو�ت وخامات ت�شاعد �لطفل على تاأدية �لن�شاط بفاعلية .  -

و�شع معايري لالأركان �لتعليمية .   -
تقومي �لريا�س تقومياً علمياً ي�شتند على �لإيفاء بحاجيات �لطفل.   -

منهج البحث: 
�حلاجيات ومدى حتقق  �لقائم على و�شف  �لتحليلي  �لو�شفي  �ملنهج   

�أهد�فها.
فرو�ص البحث:

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية بني معلمات �لرو�شة على �أن �لأركان   -1
�لتعليمة ت�شاعد يف بناء �شخ�شية �لطفل ،من حيث �ملوؤهل �لعلمي

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية بني معلمات �لرو�شة على �أن �لأركان   -2
�لتعليمية ت�شاعد يف بناء �شخ�شية �لطفل ،من حيث عدد �شنو�ت عمره.

توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية بني معلمات �لرو�شة على �ن �لأركان   -3
�لدور�ت  عدد  حيث  من  �لطفل  �شخ�شية  بناء  يف  ت�شاعد  �لتعليمية 

�لتدريبية.
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اأدوات البحث :
�ل�شتبيان  

حدودالبحث:
املكانية :  حملية مدين �لكربى - �شرق   

الزمانية: عام 2016م.  
الب�رشية: معلمات ريا�س �لأطفال  

م�سطلحات البحث:
ودون  بحرية  �لن�شاط  ملمار�شة  �لرو�شة  د�خل  مو�قع  هي   : التعليمي  الركن 

�إزعاج لالآخرين .
ريا�ص الأطفال : هي �ملوؤ�ش�شات �خلا�شة برتبية �لطفل من �لثالثة وحتى �ل�شاد�شة.
�لأن�شطة  من  �لعديد  له  وتقوم  منوه  جو�نب  جميع  من  بالطفل  ترقى  و�لتي 
�ملتنوعة وتك�شبه �لكثري من �ملفاهيم و�ملعلومات �لتي تتالءم مع حاجيات هذه 

�ملرحلة )منان عبد�لغني2003م(.
حب  هي  �حلكمة   sophy حب   philo من  تتكون  يونانية  كلمة   : الفل�سفة 

�حلكمة.
ا�سطالحًا : هي فقه تربوي ي�شتهدف تو�شيح �ملقا�شد و�لغايات �لنهائية للرتبية 
�ملعايري  وتو�شيح  �ملقا�شد  هذه  �إىل  �ملو�شلة  و�لرتبية  �لبحث  طرق  وتو�شيح 

�لتي يحكم بها على هذه �لق�شايا كلها.)ماجد عر�شان �لكيالين2002م(.
الدرا�سات ال�سابقة :

�ملو�شوع خا�شة  �شابقة يف هذ�  �لباحث مل يجد در��شة  ح�شب علم   
)�لأركان �لتعليمية يف ريا�س �لأطفال( 
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�ملبحث �لثاين
فل�سفة ريا�ص الأطفال

�ملطلب �لأول
اأهمية مرحلة ماقبل املدر�سة

تُعدُّ مرحلة �لطفولة من �أهم �ملر�حل �لإمنائية يف حياة �لفرد ففيها تت�شكل   
�شخ�شية �لفرد. لذلك �أ�شار �لرتبويون باأهمية �لهتمام بها.

وتعليم  لرتبية  �أ�شا�شية  قاعدة  من  متثله  فيما  �ملرحلة  تلك  �أهمية  تكمن   
�أهمية  على  �لنف�س  علماء  من  �لعديد  �أ�شار  وقد  للم�شتقبل.  �لطفل  و�إعد�د 
�خلم�س �شنو�ت �لأوىل يف حياة �لطفل حيث �أنها مرحلة ...يكت�شب فيها�لطفل 
�لعديد من �خلرب�ت و�ملهار�ت و�لقيم و�لعاد�ت و�ملفاهيم �لتي ت�شاعده على 
�لتفاعل مع �لبيئة بكفاءة وفعالية وقد �أ�شار فرويد ر�ئد مدر�شة �لتحليل �لنف�شي 
على �أهمية تلك �ملرحلة موؤكد�ً �أنه ل)لمل�شاب يف �لر�شد بدون �مل�شاب يف 

�لطفولة( فرويد...
يف  جذور  لها  �إمنا  �لر�شد  يف  تظهر  �لتي  �ل�شطر�بات  جميع  �أن  �أي   

مرحلة �لطفولة.
ذكر بلوم �أن 20% من �لنمو �لعقلي للطفل يتم يف �ل�شنة �لأوىل من   
عمره و�أن 50% من منوه �لعقلي يتم يف عمر�أربع �شنو�ت. و�أن 80% من منوه 
�لعقلي يتكامل يف عمر ثمان �شنو�ت و�أن 92% من منوه �لعقلي يتم يف عمر 
13�شنة .ومن هنا نالحظ �أن �أكرث من ن�شف �لنمو �لعقلي للطفل يتم قبل �أن 

يتجاوز �خلام�شة من عمره .
وقد ذكر جان بياجيه �أن �لذكاء لدى �لفرد مير مبر�حل و�أن طفل �لرو�شة   
�لأبحاث  نتائج  �أ�شارت  �لذكاء �حلد�شي منعمر 3-7 �شنو�ت وقد  مير مبرحلة 
�لرتبوية �إىل �أن حرمان �لطفل يف �ل�شنو�ت �لأوىل �ملعرب�ت �لبيئية و�لثقافية 
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�لنا�شف  �لبتد�ئية)هدى  �ملرحلة  يف  ب�شهولة  �لتعلم  على  �لطفل  لي�شاعد 
.)1997

لتلبية  و�أ�شا�شية  لذ�تها  �ملرحلة  هذه  �عتبار  �أهمية  ند  ذلك  كل  من   
حاجات �لأطفال من عمر 3-6 �شنو�ت وم�شاعدتهم على حتقيق ذ�تهم وتنمية 

قدر�تهم �إىل �أق�شى مات�شمح به �إمكاناتهم و��شتعد�د�تهم.
�ملطلب �لثاين

فل�سفة حمددة لريا�ص الأطفال
�لعالقات  وبدرو�س  ونهاياتها  �لأمور  بد�يات  بدرو�س  �لفل�شفة  تعنى   
و�لرتباطات بني �لإن�شان و�أخيه �لإن�شان وبني �لإن�شان و�لكون وبني �لإن�شان 
�إىل  �لذي يدعو  �ل�شمول و�لتوحيد و�لتطور  وخالقه و�لكون لتج�شد معنى 

�لت�شامي و�لرتفاع بالإن�شان �إىل �ملثل �لأعلى.
ون�شو�س �لقر�آن �لكرمي ت�شمل كل ذلك. و�لتحديد لفل�شفة تربوية من   
هذ� �مل�شدر ي�شاعد على �إعطاء عمقاً فكرياً يربطه بالعو�مل �لروحية و�لجتماعية 
ُر 

ِّ
و�لثقافية و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية قال تعاىل{إِنَّ َهـَذا الُْقْرآَن يِْهِدي لِلَِّت ِهَي َأْقَوُم َويَُبش

الَِاِت َأنَّ لَُْم َأْجراً َكِبيًا} ]�لإ�شر�ء: 9[ و�لفل�شفة �لإ�شالمية �لتي  الُْْؤمِِننَي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ
نن�شدها لبناء �أطفالنا لبد �أن تتو�فر فيها مقومات و�شروط منها:

 . و�جتماعياً  وج�شمياً  و�إنفعالياً  عقلياً  �ملتكامل  �ل�شامل  بالنمو  �لهتمام   -1
تعلم  �لطفل على  ت�شاعد  �لعمرية  �ل�شن  �أن�شطة متو�زنة مع  بتوفري  وذلك 
بني  �لفردية  �لفروق  وتر�عى  و�مليول  و�لجتاهات  و�ملهار�ت  �ملفاهيم 

�لأطفال.
�لتاأكيد على توفر �لو�شائل و�لأجهزة و�لأدو�ت �لتي ت�شاعد �لطفل على   -2

�لتعلم وتنمي لديه �لبتكار و�لكت�شاف.
�لتاأكيد على دور �لطفل يف عملية �لتعلم وعلى فاعليته من خالل �لن�شاط   -3

�لذ�تي.



{297}العدد اخل�م�س ع�صر - حمــــرم 1440هـ / �صبتمــــرب  2018م

توثيق �ل�شلة بني �لطفل و�لبيئة �لتي يعي�س فيها من خالل منحه �لفر�شة   -4
للتجريب و�لكت�شاف.

�لتاأكيد على �لت�شال �لوثيق بني �لرو�شة و�لبيت من �أجل م�شاعدة �لطفل   -5
�لرب�مج  وتنفيذ  تخطيط  �لأ�شرة يف عمليات  و�إ�شر�ك  �لنمو�ل�شامل  على 

�لرتبوية .
تنمية �ملهار�ت �حلركية للطفل و�إطالق طاقته �جل�شمية وتوفري �أماكن �شحية    -6

ملمار�شة �للعب.
توفري �لفر�س للنمو �لجتماعي و�خللقي وتنمية �ملهار�ت �لتي ت�شاعد على   -7
بالنمو  �لهتمام  �لرو�شة  �لأ�شرة و�لأ�شدقاء د�خل وخارج  �لتفاعل مع 
�لتفكري  على  ت�شاعده  متنوعة  �أن�شطة  توفري  خالل  من  و�للغوي  �ملعريف 

و�لفهم مع تنوع طرق �لتدري�س �مل�شتخدمة يف �ملو�قف �لتعليمية.
و��شتعد�د�ته  قدر�ته  وتنمية  ذ�ته  لتحقيق  فر�شة  ومنحه  �لطفل  ت�شجيع   -8

وم�شاعدته على تكوين �شورة �يجابية عن ذ�ته.
�لهتمام مبتابعة �لطفل وتقوميه و��شتخد�م �أ�شاليب تقومي جيدة للحكم   -10
على مدى �لتقدم �لذي �أحرزه �لطفل يف �لرو�شة )هالة فاروق �أحمد �حلربي 2004م( 

�س107(.

ما يجد من  للتعديل و�لتغيري و�لتطوير يف �شوء  قابلة  مرنة  تكون  �أن   -11
�أبحاث ودر��شات يف �ملجالت �لرتبوية �ملختلفة وما يجد من �جتهاد�ت 

وتف�شري�ت �شائبة لأحكام �لدين )عمر حممد �لتوم �ل�شيباين 1988م �س35(.
�ملطلب �لثالث

اأهداف ريا�ص الأطفال
�إن �أهد�ف �لرتبية يف ريا�س �لأطفال لتنف�شل عن �أهد�ف �لرتبية ب�شكل   
عام فاإذ� كانت �لرتبية تهدف �إىل بناء �لإن�شان �مل�شلحة يف نف�شه و�مل�شلح لغريه 

لي�شهم يف بناء �أمته ب�شخ�شية متكاملة )حممد قطب  1998 �س  153(.
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فاإن �لهدف �لرتبوي لريا�س �لأطفال يتمثل يف :
�شيانة فطرة �لطفل يف ظروف طبيعية �شوية جلو �لأ�شرة .  -1

رعاية منوه �خللقي و�لعقلي و�جل�شمي .  -2
تكوين �لجتاه �لديني �لقائم على �لتوحيد �ملطابق للفطرة.  -3

�لإ�شالمية  للف�شائل  �مت�شا�شه  وتي�شري  �ل�شلوك  باآد�ب  �لطفل  �أخذ   -4
و�لجتاهات �مل�شلحةة بوجود �أ�شوة ح�شنة وقدوة جميبة.

�لذ�تية  من  برفق  ونقله  �لأ�شرة  خارج  �لجتماعي  �جلو  �لطفل  �إيالف   -5
�ملركزية �إىل �حلياة �لجتماعية �مل�شرتكة مع �أتر�به.
�لوفاء بحاجيات �لطفولة  وتهذيبه يف غري تدليل.  -6

تدريب �لطفل على �ملهار�ت �حلركية وتعويده �لعاد�ت �ل�شحيحة وتربية   -7
حو��شه ومترينه على ح�شن ��شتخد�مها.

تزويده برثوة من �لتعبري�ت �ل�شحيحة و�لأ�شا�شيات �ملي�شرة و�ملعلومات   -8
�ملنا�شبة ل�شنه و�ملت�شلة مبا يحيط به.

�ل�شوي  �ل�شلوك غري  بو�در  �لأخطار وعالج  �لأطفال من  �لتيقظ حلماية   -9
لديهم وح�شن �ملو�جهة مل�شكالت �لطفولة .)�أماين عبد�لفتاح علي2004م �س38(.

�إ�شعار �لأطفال بالكفاءة يف �لتعامل مع بيئتهم بنجاح.  -10
تنمية قدر�تهم على �لتحكم �لذ�تي.  -11

�إيجاد معنى ملا ميرون به من خرب�ت.وزيادةد�فعياتهم للتعلم )عزة خليل عبد   -12
�لفتاح 1997م �س112(.

�ملطلب �لر�بع
اأ�س�ص بناء منهج ريا�ص الأطفال

مالحمها  ور�شم  وجهتها  حتديد  يف  �ملناهج  بناء  �أ�ش�س  �أهمية  تكمن   
وجعل م�شمونها ومكوناتها خادمة للطفل مالئمة خل�شائ�س منوه ملبية حلاجاته 

ومتطلباته جمتمعة .
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�لأ�شا�س  وهي  رباعية  �أ�ش�س  على  تقوم  �ملناهج  بناء  يف  �ملعلوم  ومن   
�لعقدي �لفل�شفي ، �لأ�شا�س �لجتماعي و�لأ�شا�س �لنف�شي و�لأ�شا�س �ملعريف 

)ح�شن جعفر �خلليفة-2010م، �س48(.
من مناهج الرو�سة :

اأ- املنهج الإمنائي:
هو ذلك �ملنهج �لذي يتو�ءم مع خ�شائ�س �لنمو لطفل �لرو�شة .

املالمح الأ�سا�سية للمنهج الإمنائي.وهي:
و�لجتماعية  و�لعقلية  �جل�شمية  �لإمنائية  �لأطفال  خ�شائ�س  وفق  يبنى   -1

و�لنفعالية .
تغذية  �ملنهاج  وعلى  طفل  كل  لدى  وموجودة  فطرية  �لتعلم  �لرغبة يف   - 2

هذه �لرغبة وتوعيتها. .
�لتعلم و�شيلة �إىل غايات �أخرى .  -3

يعمل على تنمية فهم �لطفل لبيئته و�لتفاعل معها بكفاءة وفهم عميق .  -4
�للعب هو جوهر هذ� �ملنهج .  -5

�للغة هي مركز �لأن�شطة وت�شكل و�شيلة �ت�شال للطفل مع �لآخرين )�أ�شماء عبد   -6
�لعال �حلريى - 1991م، �س30(.

ب- منهج الن�ساط:
�لن�شاط هنا يعني تهيئة مو�قف تربوية تختار على �شوء حاجات �ملتعلم   
�لطفل  بني  كاماًل  تفاعاًل  يحقق  ذ�تياً  �إقباًل  �ملوقف  على  �ملتعلم  �إقبال  ت�شمن 
له  معنى  ذ�ت  جديدة  وخرب�ت  مهار�ت  �كت�شاب  �إىل  يوؤدي  مما  و�ملوقف 

وللعامل �لذي يعي�س فيه .
املالمح الأ�سا�سية ملنهج الن�ساط .

�يجابية وفعالية �لطفل فهو ن�شط ومالحظ وم�شارك ومناق�س .  -1
�ملعلومات  �كت�شاب  خاللها  من  يتم  معنى  ذ�ت  للن�شاط  �لطفل  ممار�شة   -2

و�ملعارف .
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)�أماين  فيه.  يعي�س  �ملجتمعالذي  بحاجات  و�لن�شاط  �خلربة  مو�قف  �رتباط   -3
عبد�لفتاح /هالة فاروق- 2004م، �س 104(.

�ملبحث �لثالث
ا�ستخدام اأدوات اللعب والو�سائل وتنظيم الأركان التعليمية

يحقق ��شتخد�م �لأدو�ت و�لو�شائل يف �لرو�شة �أهد�فاً تربوية متنوعة   
منها :-

ي�شاعد  مما  وج�شمي  حركي  ومنو  �لأن�شطة  ممار�شة  فر�س  توفرللطفل   -1
على�لنمو �ل�شليم .

ت�شجيع �لطفل على تنميةعالقاته �لجتماعية .  -2
متنح �لطفل فر�شة لتنمية قدر�ته �لعقلية   -3

ت�شاعد �لطفل على �لإبد�ع و�لبتكار و�لكت�شاف و�إتاحة فر�س �لتجريب   -4
و�ملالحظة مما ي�شاعد على تكوين مفهوم �يجابي عن �لنف�س 

تتيح للطفل فر�س للرتكيب و�لبناء مما ي�شاعد على تنفيذ تخيالته و�أفكاره   -5
و�كت�شاف �لأخطاء بنف�شه .

ت�شاعد على تدريب �لطفل على ��شتخد�م �أ�شلوب حل �مل�شكالت   -6
تتيح للطفل فر�س لتكوين �لجتاهات و�لقيم و�ملفاهيم �ل�شحيحة تتيح للطفل   -7

فر�س �لإ�شباع �لدو�فع لال�شتطالع و�ملعرفة .)عاطف ر��شد 2003م �س53(.
الأركان التعليمية التي يجب اإيجادها يف غرفة ال�سف :

�أوًل - الركن الفني :
ي�شكل �أهمية خا�شة يف :

م�شاعر  من  �لطفل  خاطر  يف  يجول  عما  بالتعبري  �لذ�ت  �كت�شاف   /1
و�جتاهات.
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�لإبد�ع و�لعمل و�لن�شاط.  /2
�لتقليد و�ملحاكاة و�لرغبة يف �لإناز .  /3

�لتدعيم و�لنقاء مع �لآخرين .  /4
اأدوات وخامات الركن :

يحتوي �لركن على �لأدو�ت �لتالية:
طاولة يجل�س عليها �أربعة�أطفال .  /1

�ألو�ن مائية .  /2
حو�مل للر�شم، مر�يا .  /3

مق�شات .  /4
اأهداف الركن :

ت�شاعد مز�ولة �لن�شاط يف هذ� �لركن علي �لتعبري عما بد�خل نف�شه من   /1
م�شاعر و�جتاهات نحو �ملحيطني به .

�كت�شاب �شلوك لالعتماد علي �لذ�ت .  /2
3/  يك�شب �ملثابرة و�لت�شميم علي �لنتهاء من �لعمل �لذي بد�أه .

4/  مينح �لطفل �لفر�شة ملز�ولة �لعمل �جلماعي �لتعاوين .
5/  يكت�شب �لطفل مهار�ت �لتفاعل �لجتماعي .

تنمية �لناحية �جلمالية و�لتذوق �لفني و�لإح�شا�س مب�شاعر �جلمال.  /6
�لنتهاء  بعد  �ملكان من  وترتيب  �لنظافة  نحو  �جتاهات وعاد�ت  �كت�شاب   /7

من �لعمل .
ثانياً - ركن التعاي�ص الأ�رشي :

يُعدُّ ركناً حيوياً لدي �لطفل ، �لطفل من خالل ممار�شته للن�شاط ويعرب   
عن �جتاهاته نحو �لأ�شرة ويقلد �ل�شخ�شيات �ملوؤثرة يف حياته وتعديل �شلوكياته 

�إىل �لإيجابية و�ملرغوبة �جتماعياً .)كرميان برير 1995م �س85(.
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حمتويات هذا الركن :
يحتوي هذ� �لركن علي �لآتي : 

عر�ئ�س باأحجام خمتلفة ومالب�س خا�شة بها .  /1
�شر�ئر للعر�ئ�س وزجاجات �إر�شاع .  /2

ثالجة وبوتاجاز - غ�شيل مالب�س خمتلفة لتمثيل �ل�شخ�شيات .  /3
�أدو�ت طباخة ) مالعق ، قدور ، �أكو�ب ...(.  /4

اأهداف الركن :
ي�شاعد علي تنمية و�كت�شاب فر�س �لأتي:

�لقيم و�لجتاهات �لأ�شرية .  /1
�أهمية م�شاركة �لآخرين .  /2

�لتدريب لتنظيم �ملنزل و�ل�شتعمال �ل�شحيح لالأدو�ت .  /3
متثيل دور �ل�شخ�شيات �لتي لها دور يف �ملجتمع.  /4

�لعالقات �لأ�شرية ودور كل فرد د�خل �لأ�شرة .  /5
معرفة قو�نني �للعب وقو�عد �نتظار �لدور يف �للعب.  /6

ثالثاً : ركن املكتبة :
تكمن حيوية هذ� �لركن يف �لتخيل ومنو �لذ�كرة و�ل�شتعد�د لكت�شاب   

مهار�ت �ل�شتماع و�حلديث و�لطالقة .
حمتويات ركن املكتبة :

يحتوي هذ� �لركن على �لأتي:
�لق�ش�س - �ملجالت - �ل�شور - �لر�شومات   /1

و�ملجموعات   ، �لطعام   ، �لفو�كه   ، �حليو�نات  عن  م�شورة  كتب   /2
�لغذ�ئية.

طاولة �أربع كر��شي ، �أرفف تو�شع عليها �لكتب .  /3
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اأهداف ركن املكتبة :
يهدف هذ� �لركن �إىل تنمية و�إ�شباع ما يلي:

�لقدرة علي �لتعبري عن �أفكاره .  /1
�جتاهات �إيجابية نحو �لكتب و�ملحافظةعليها .  /2

�لتعبري �للغوي و�لتتابع �ملنطقي لالأفكار .  /3
�لقدرة علي �لتو��شل �لذهني لدى�لطفل .  /4

�إ�شباع دو�فع �لطفل نحو �ل�شتطالع و�ملعرفة .  /5
�حرت�م حقوق �لآخرين يف �مل�شاركة بالكتب و�لتز�م �لهدوء .  /6

حتديد �مليل نحو �لكتب �مل�شتفاد منها .  /7
ر�بعاً : ركن البناء والهدم:

علي  و�لعتماد  بالإناز  و�ل�شعور  �ل�شعادة  م�شدر  �لركن  هذ�  ميثل   
�لذ�ت و�لرغبة يف �لعمل �لتعاوين �جلماعي للطفل.

حمتويات الركن :
يحتوي هذ� �لركن على �لأتي:

جمموعة مكعبات خ�شبية �أو بال�شتيكية باأحجام خمتلفة و�أ�شكال متدرجة.  /1
قطع بال�شتيك ن�شنع منها �لعربات و�لبيوت و�حليو�نات .  /2

3 / طني �ل�شل�شال لت�شكيل �أج�شام �حليو�نات وهياكل �ملباين.
اأهداف الركن :

يهدف هذ� �لركن �إىل حتقيق تنمية �لأتي:
�لقدرة علي �لتفكري و�لإبد�ع و�لبتكار لدي �لطفل .  /1

حا�شة �للم�س  لدي �لطفل .  /2
�إتاحة  �لفر�شة لإدر�ك مفهوم �لوزن و�حلجم ب�شكل فعال .  /3

�إ�شاعة �لرغبة يف �لعمل و�لإناز .  /4
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خام�شاً : ركن الكت�ساف:
ميثل هذ� �لركن م�شدر �لهتمامات �لعلمية  ، فهو ي�شبع �لف�شول يف   
�لتعرف علي �لبيئة من حوله ومالحظة خ�شائ�س �لأ�شياء و�إدر�ك �أوجه �ل�شبه 

و�لختالف .
حمتويات الركن :

يحتوي هذ� �لركن على �لأتي:
حيو�نات �أليفة .  /1

حو�س لزرع �لنباتات .  /2
�أنو�ع خمتلفة من �لبذور .  /3

طيور و�أقفا�س - �أحو��س �شمك باأحجام خمتلفة .  /4
�أوز�ن خمتلفة .  /5

�إنبات طبيعية من �حلجارة - �أ�شد�ف - �أور�ق �شجر ....  /6
اأهداف الركن:

وبالتعرف  بالتجارب  للقيام  للطفل  �لفر�شة  �إتاحة  �إىل  يهدف   
وبامل�شاركة:

�إتاحة �لفر�شة للطفل للقيام ببع�س �لتجارب �لب�شيطة .  /1
�لأ�شياء  وت�شنيف  �ملو�د  خو��س  علي  للتعرف  للطفل  �لفر�شة  �إتاحة   /2

ومقارنتها.
�إتاحة �لفر�شة للطفل للم�شاركة يف �لإعمال �جلماعية .  /3

تعريف �لطفل علي ما يوجد يف �لطبيعة من حيو�نات ونباتات .  /4
تنمية حب �ل�شتطالع و�ملعرفة و�ل�شتك�شاف لدي �لطفل .  /5

م�شاعدة �لطفل يف �لتو�شل لالإجابة عن �لت�شاوؤلت �لتي يطرحها .  /6
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�شاد�شاً : ركن امل�سجد :
ميثل هذ� �لركن م�شدر�ً مهماً يف بناء �شخ�شية �لطفل يف مده بالطاقة   
�لروحية �لتي ت�شاعده علي فهم وجود �هلل خالق �لكون و�لأمور �لدينية �ملتعلقة 

بالعباد�ت و�لتعامل مع �لآخرين .
حمتويات الركن :

من م�شتلزمات هذ� �لركن �لأتي:
مكان ف�شيح لل�شالة - �شجادة لالإمام - برو�س .  /1

مقعد لو�شع �مل�شحف .  /2
ت�شجيل �أ�شرطة �شوتية - �شور ق�شرية - �أدعية - �آذ�ن .�إقامة �ل�شالة.  /3

اأهداف الركن :
�ملجالت  �لديني يف خمتلف  �ل�شعور  تعميق  �إىل  �لركن  يهدف هذ�   

�لتعبدية و�لتعاملية يف تكوين �لهوية �لإ�شالمية .
بناء �لأ�شا�س �لعقدي �لديني باأن �هلل هو خالق �لكون .  /1

�تاحة �لفر�شة للتعرف على دور �لأنبياء وعلى ر�أ�شهم �لر�شول �شلى �هلل   /2
عليه و�شلم.

�إتاحة �لفر�شة ملمار�شة �لعباد�ت من �ل�شالة ، معرفة �لو�شوء.  /3
�إتاحة �لفر�شة للتعامل مع �لآخرين وفقاً للتعاليم �لدينية .  /4

�ل�شريعة  مبادئ  وفق  �لإ�شالمية  �لهوية  تكوين  علي  �لطفل  م�شاعدة   /5
�لإ�شالمية .

�شابعاً : ركن التطابق والأحجام والركن الإدراكي:
�لتفكري  علي  ي�شاعد  فهو  �لعقلية  للمتعة  م�شدر�ً  �لركن  هذ�  ي�شكل   

و�لتجريب و�ملالحظة و�إدر�ك �لعالقات بني �لإ�شكال و�لإحجام .
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مكونات الركن :
يحتوي علي جمموعة �شور مر�حل من �لنمو و�ختالف �لأ�شكال 

�إنبات بذرة - تكوين  �لنبات - بذرة -  جمموعة �شور عن مر�حل منو   /1
جذور.

جمموعه من �لأحاجي باأ�شكال و�أحجام خمتلفة متدرجة .  /2
جمموعة من �خلرز و�خليوط ذ�ت �لألو�ن �ملختلفة .  /3

اأهداف ركن الأحاجي :
يهدف هذ� �لركن �إىل حتقيق :

تنمية �ملالحظة .  /1
�إدر�ك  �لعالقات بني �لإ�شكال و�لأحجام .  /2

ممار�شة �لتجريب و�لعتماد علي �لذ�ت يف �لتو�شل �إىل �لنتائج بنف�شه .  /3
تنمية ع�شالت �ليد �ل�شغرى و�لتاآزر �لفعلي �لب�شري .  /4

�مل�شاعدة علي �ل�شعور و�لنجاح بالإناز من خالل ممار�شة �لأعمال )كرميان   /5
حممد برير1995م �س123(.

ند  و�ملتعددة  �ملتنوعة  �لأركان  هذه  و�أهد�ف  حمتويات  متابعة  من   
�إتاحة  خالل  من  وذلك  متكاملة  ب�شورة  �لطفل  �شخ�شية  بناء  علي  تعمل  �أنها 
�لفر�شة للطفل باملمار�شة و�لتجريب و�ملالحظة و�لن�شاط و�مل�شاركة لالآخرين 
�لتو��شل  تنمية وتقوية روح  �إىل  �أو �جلماعي ممايوؤدي  بال�شكل �لفردي  �شو�ء 

و�لتكافل �لجتماعي ومن ثم �لرتبية �لوطنية بل للعامل �لإ�شالمي .
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�ملبحث �لر�بع
الدرا�سة امليدانية

�لتي  �مليد�نية  �لدر��شة  �إجر�ء�ت  �لف�شل  هذ�  يف  �لدر��شة  تتناول   
و�ملعاجلة  �لدر��شة  �أدو�ت   ، �لدر��شة  عينة   ، �لدر��شة  تت�شمن حتديد جمتمع 

�لإح�شائية.
تهدف �لدر��شة �إىل �لتعرف علي �آر�ء معلمات ريا�س �لأطفال مبحلية   

مدين �لكربى حول دور �لأركان �لتعليمية يف بناء �شخ�شية �لطفل .
�أوًل : جمتمع الدرا�سة :

معلمات ريا�س �لأطفال مبحلية مدين �لكربى
عدد �لريا�س �حلكومية باملحلية 202 رو�شة .عدد �ملعلمات 606معلمة.

ثانياً : عينة الدرا�سة:
رو�شة   20 من   60معلمة  عددهن  ،فكان  �ملجتمع  من   %10 �لباحث  �تخذ 

.ح�شب �جلدول �دناه.:
جدول رقم )1( يبني توزيع العينة علي الوحدات.

عدد املعلماتعدد الريا�ص                        الوحـــــدة
515�شرق مارنان

412و�شط
515وحدة حنتوب            

618�شرق �لو�حة             
2060املجموع

)�مل�شدر �لتعليم قبل �ملدر�شة مبحلية مدين �لكربى(
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ثالثاً : اأداة البحث ال�ستبانة:
= 60 ��شتبانة عدد �ل�شتبيانات �لتي وزعت   

= 10 ��شتبانات عدد �لتالف       
��شتبانة  50 = �ل�شتبيانات �لتي ��شتخدمت   

اأداة البحث :
�ل�شتبانة  
البيانات الأولية :

�ملوؤهل ، �خلربة ، �لتدريب   
حماور الإ�ستبانة :

تكونت �لإ�شتبانة من �شبعة حماور وهي �لركان �لتالية:
�لفني ، �لتعاي�س �لأ�شري ،  �لبناء و�لهدم ،  �لكت�شاف ،  �مل�شجد ،   

�لتطابق و�لأحاجي .
يتكون كل جمال من خم�شة عبار�ت .�ملدي لكل عبارة من خم�س، ممتاز   
، جيد جد�ً ، جيد ، و�شط ، �شعيف  بعد �لتحيكم ��شتقرت �لإ�شتبانة علي ماهي 

عليه مع �لتعديل يف بع�س �لعبار�ت من حيث �ل�شيغة وحذف �لكلمات.
�سدق ال�ستبيان:

Structure Validity أوًل: ال�سدق البنائي�
يُعدُّ �ل�شدق �لبنائي �أحد مقايي�س �شدق �لأد�ة �لذي يقي�س مدى حتقق   
�لأهد�ف �لتي تريد �لأد�ة �لو�شول �إليها، ويبني مدي �رتباط كل حمور من 

حماور �لدر��شة بالدرجة �لكلية لفقر�ت �لإ�شتبانة.
جمالت  جميع  يف  �لرتباط  معامالت  جميع  �أن   )2( جدول  يبني   
جميع  يُعدُّ  وبذلك   α=  0.05 معنوية  م�شتوى  عند  �إح�شائياً  د�لة  �ل�شتبانة 

جمالت �ل�شتبانة �شادقة ملا و�شع لقيا�شه.
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جدول )2(: معامل الرتباط بني كل درجة وكل جمال من جمالت ال�ستبانة 
والدرجة الكلية لال�ستبانة

القيمة الحتماليةمعامل ا�سبريمان لالرتباطاملحورالرقم
0.5890.000�لركن �لفني1.
0.5910.000ركن �لتعاي�س �لأ�شري2.
0.7980.000ركن �ملكتبة3.
0.8000.000ركن �لبناء و�لهدم4.
0.7260.000ركن �ل�شتك�شاف5.
0.7550.000ركن �مل�شجد6.
0.6800.000ركن �لتطابق و�لأحاجي7.

.α=0.01 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� *
ثانياً: �سدق الت�ساق الداخلي:

يو�شح جدول )2( معامل �لرتباط بني كل فقرة من فقر�ت �ملحور�لأول   
و�لدرجة �لكلية للمحور، و�لذي يبني �أن معامالت �لرتباط �ملبينة د�لة عند 

م�شتوى معنوية α= 0.05 وبذلك يُعدُّ �ملحور �شادق ملا و�شع لقيا�شه.
جدول )3( :معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الأول

والدرجة الكلية للمحور
القيمة الحتمالية )Sig(معامل �سبريمان لالرتباطم

10.4940.000
20.5510.000
30.3190.012
40.5680.000
50.6730.000

.α=0.05 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� *
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�ملجال  فقر�ت  من  فقرة  كل  بني  �لرتباط  معامل   )3( جدول  يو�شح   
�لثاين و�لدرجة �لكلية للمحور ، و�لذي يبني �أن معامالت �لرتباط �ملبينة د�لة 

عند م�شتوى معنوية α= 0.05 وبذلك يُعدُّ �ملحور �شادق ملا و�شع لقيا�شه.
جدول )4( :معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الثاين

والدرجة الكلية للمحور
القيمة الحتمالية )Sig(معامال�سبريمان لالرتباط م

10.5020.000
20.1750.012
30.6900.000
40.7530.000
50.4650.000

α=0.05 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� *
يو�شح جدول )4( معامل �لرتباط بني كل فقرة من فقر�ت �ملحور�لثالث   
و�لدرجة �لكلية للمحور ، و�لذي يبني �أن معامالت �لرتباط �ملبينة د�لة عند 

م�شتوى معنوية α= 0.05 وبذلك يُعدُّ �ملجال �شادق ملا و�شع لقيا�شه.
جدول )5( :معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورالثالث

والدرجة الكلية للمحور
القيمة الحتمالية )Sig(معامل ا�سبريمان لالرتباطم

10.5910.000
20.7360.000
30.7570.000
40.6480.000
50.7370.000

.α=0.05 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� 
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يو�شح جدول )5( معامل �لرتباط بني كل فقرة من فقر�ت �ملحور�لر�بع   
و�لدرجة �لكلية للمحور ، و�لذي يبني �أن معامالت �لرتباط �ملبينة د�لة عند 

م�شتوى معنوية α= 0.05 وبذلك يُعدُّ �ملجال �شادق ملا و�شع لقيا�شه.
جدول )6( : معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورالرابع

والدرجة الكلية للمحور
القيمة الحتمالية )Sig(معامل ا�سبريمان لالرتباطم
10.6790.000
20.4990.000
30.5840.000
40.7060.000
50.6840.000

.α=0.05 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� *
يو�شح جدول )6( معامل �لرتباط بني كل فقرة من فقر�ت �ملحور�خلام�س   
�ملبينة د�لة عند  �أن معامالت �لرتباط  يبني  للمحور ، و�لذي  �لكلية  و�لدرجة 

م�شتوى معنوية α= 0.05 وبذلك يُعدُّ �ملجال �شادق ملا و�شع لقيا�شه.
جدول )7( : معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحوراخلام�ص

والدرجة الكلية للمحور
القيمة الحتمالية )Sig(معامل ا�سبريمان لالرتباطم
10.5440.000
20.5960.000
30.7020.000
40.6980.000
50.6500.000

.α=0.05 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� *
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يو�شح جدول )7( معامل �لرتباط بني كل فقرة من فقر�ت �ملحور�ل�شاد�س   
عند  د�لة  �ملبينة  �لرتباط  معامالت  �أن  يبني  و�لذي   ، للمحور  �لكلية  و�لدرجة 

م�شتوى معنوية α= 0.05 وبذلك يُعدُّ �ملجال �شادق ملا و�شع لقيا�شه
جدول )8( : معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورال�ساد�ص

والدرجة الكلية للمحور
القيمة الحتمالية )Sig(معامل ا�سبريمان لالرتباطم

10.6950.000
20.7210.000
30.7670.000
40.6250.000
50.6530.000

α=0.05 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� *
فقر�ت  من  فقرة  كل  بني  �لرتباط  معامل   )8( جدول  يو�شح   
�أن معامالت �لرتباط  �لكلية للمحور ، و�لذي يبني  �ملحور�ل�شابع و�لدرجة 
�ملبينة د�لة عند م�شتوى معنوية α= 0.05 وبذلك يُعدُّ �ملجال �شادق ملا و�شع 

لقيا�شه.
جدول )9( : معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحورال�سابع والدرجة 

الكلية للمحور
القيمة الحتمالية )Sig(معامل ا�سبريمان لالرتباطم
10.5290.000
20.6700.000
30.5570.000
40.5880.000
50.5510.000

.α=0.05 لرتباط د�ل �إح�شائياً عند م�شتوى دللة� *
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:Reliability ثبات ال�ستبانة
يق�شد بثبات �ل�شتبانة �أن تعطي هذه �ل�شتبانة نف�س �لنتيجة لو ت �إعادة   
توزيع �ل�شتبانة �أكرث من مرة حتت نف�س �لظروف و�ل�شروط، �أو بعبارة �أخرى 
ب�شكل  تغيريها  وعدم  �ل�شتبانة  نتائج  يف  �ل�شتقر�ر  يعني  �ل�شتبانة  ثبات  �أن 
كبري فيما لو ت �إعادة توزيعها على �أفر�د �لعينة عدة مر�ت خالل فرت�ت زمنية 
معينة .وقد حتقق �لباحث من ثبات ��شتبانة �لدر��شة من خالل طريقة معامل 

�ألفا كرونباخ وذلك كما يلي:
:Cronbach's Alpha Coefficient معامل األفا كرونباخ

�ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �ل�شتبانة، وكانت  ��شتخدم �لباحث طريقة   
�لنتائج كما هي مبينة يف جدول )10(يو�شح  نتائج �ختبار �ألفا كرونباخ  لقيا�س 

ثبات �ل�شتبانة.
جدول رقم)10(: يو�سح نتائج اختبار األفا كرونباخ لقيا�ص ثبات الإ�ستبانة

قيمة األفا كرونباخعدد العباراتاملحاورالرقم
50.555�لركن �لفني1.
50.569ركن �لتعاي�س �لأ�شري2.
50.745ركن �ملكتبة3.
50.698ركن �لبناء و�لهدم4.
50.702ركن �ل�شتك�شاف5.
50.813ركن �مل�شجد6.
50.609ركن �لتطابق و�لأحاجي7.

350.903املقيا�ص ككل
يت�شح من �لنتائج يف جدول )10( �أن قيمة معامل �ألفا كرونباخ كانت   
مرتفعة لكل جمال وترت�وح بني )0.555 ، 0.813 ( لكل جمال من جمالت 
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�ل�شتبانة. كذلك كانت قيمة معامل �ألفا جلميع فقر�ت �ل�شتبانة كانت )0.903( 
وهذ� يعنى �أن معامل �لثبات مرتفع،وتكون �ل�شتبانة يف �شورتها �لنهائية كما 
هي يف �مللحق )11( قابلة للتوزيع. وبذلك يكون �لباحث قد تاأكد من �شدق 
و�شالحيتها  �ل�شتبانة  ب�شحة  تامة  ثقة  على  يجعله  مما  ��شتبانة�لدر��شة  وثبات 

لتحليل �لنتائج و�لإجابة على �أ�شئلة �لدر��شة.

�ملبحث �خلام�س
مناق�سة وحتليل النتائج وتف�سريها

الفر�ص الأول:
توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية بني معلمات �لرو�شة على �أن �لأركان   

�لتعليمية ت�شاعد يف بناء �شخ�شية �لطفل من حيث �ملوؤهل.
     ند �أن فل�شفة �لأركان �لتعليمية يف بناء �شخ�شية �لطفل حتتوي على �شبعة 

حماور عليه �شنحقق هذ� �لفر�س يف جميع �ملحاور كالتي:
جمموع املحاور

املربعات
درجة 
احلرية

متو�سطات 
املربعات

قيمة 
)ف(

القيمة 
الحتمالية

النتيجــــة

4.36122.181بني �ملجموعاتالركن الفني
0.5520.580

فروق  توجد  ل 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
185.719473.951د�خل �ملجموعات 190.08049�ملجموع

ركن التعاي�ص 
الأ�رشي

6.38923.194بني �ملجموعات
1.0170.369

فروق  توجد  ل 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
147.611473.141د�خل �ملجموعات 154.00049�ملجموع

6.41723.209بني �ملجموعاتركن املكتبة
0.6130.546

فروق  توجد  ل 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
246.163475.238د�خل �ملجموعات 252.58049�ملجموع
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6.32423.162بني �ملجموعاتركن البناء والهدم
0.4800.622

فروق  توجد  ل 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
309.596476.587د�خل �ملجموعات 315.92049�ملجموع

ركن 
ال�ستك�ساف

.1.1282564بني �ملجموعات
01510.860

فروق  توجد  ل 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
175.052473.725د�خل �ملجموعات 176.18049�ملجموع

16.95928.480بني �ملجموعاتركن امل�سجد
1.6780.198

فروق  توجد  ل 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
237.541475.054د�خل �ملجموعات 254.50049�ملجموع

ركن التطابق 
والأحاجي

4.55022.275بني �ملجموعات
0.7380.483

فروق  توجد  ل 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
144.830473.081د�خل �ملجموعات 149.38049�ملجموع

من �جلدول �أعاله ند �نه لتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية يف جميع   
�ملعلمات  �لنتيجة�أن جميع  لتلك  �لباحث  .وتف�شري  �ملوؤهل  �ملحاور من حيث 
�شخ�شية  بناء  على  تعمل  �لأركان  �أن  يف  يتفقون  موؤهالتهم  خمتلف  على 
بر�مج  �أ�شا�شي يف  �أن تكون مكون  �أن �لأركان لبد  �لطفل ون�شتهل من ذلك 

�لرو�شة.
الفر�ص الثاين:

على  �لرو�شة  معلمات  �آر�ء  بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد   
بناء �شخ�شية �لطفل من حيث عدد �شنو�ت  �أن �لأركان �لتعليمية ت�شاعد يف 

�خلربة.
ند �أن فل�شفة �لأركان �لتعليمية يف بناء �شخ�شية �لطفل حتتوي على   

�شبعة حماور عليه �شنحقق هذ� �لفر�س يف جميع �ملحاور كالآتي:
الو�سط العددعدد �سنوات اخلربةاملحاور

احل�سابي
النحراف 

املعياري
درجة قيمة )ت(

احلرية
القيمة 

الحتمالية
النتيجة
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ل توجد فروق ذ�ت 1918.111.4870.487480.628�أقل من 5 �شنو�تالركن الفني
دللة �إح�شائية 3118.392.231�أقل من 10 �شنو�ت

ركن التعاي�ص 
الأ�رشي

ل توجد فروق ذ�ت 1918.321.204986.480.329�أقل من 5 �شنو�ت
دللة �إح�شائية 3117.812.040�أقل من 10 �شنو�ت

ل توجد فروق ذ�ت 1917.841.8930.150480.881�أقل من 5 �شنو�تركن املكتبة
دللة �إح�شائية 3117.742.503�أقل من 10 �شنو�ت

ل توجد فروق ذ�ت 480.244-1.180-1916.422.589�أقل من 5 �شنو�تركن البناء والهدم
دللة �إح�شائية 3117.292.493�أقل من 10 �شنو�ت

ل توجد فروق ذ�ت 1918.371.8620.149480.882�أقل من 5 �شنو�تركن ال�ستك�ساف
دللة �إح�شائية 3118.451.947�أقل من 10 �شنو�ت

ل توجد فروق ذ�ت 1918.581.7740.674480.504�أقل من 5 �شنو�تركن امل�سجد
دللة �إح�شائية 3118.132.553�أقل من 10 �شنو�ت

ركن التطابق 
والأحاجي

ل توجد فروق ذ�ت 1917.841.500480.289�أقل من 5 �شنو�ت
دللة �إح�شائية 3118.391.874�أقل من 10 �شنو�ت

من �جلدول �أعاله يجد �لباحث �نه لتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية   
�لأركان  فل�شفة  �أن  �خلربة يف  �شنو�ت  من حيث   �لرو�شة  معلمات  �آر�ء  بني 
�لتعليمية تعمل على بناء �شخ�شية �لطفل و�لباحث يعزي ذلك على �أن �لأركان 
�لتعليمية توؤدي دورها �لفاعل يف بناء �شخ�شية �لطفل مما يعني قيام �لأركان يف 

�لرو�شة �شروري. 
الفر�ص الثالث :

�أن  �آر�ء معلمات �لرو�شة على  �إح�شائية بني  توجد فروق ذ�ت دللة   
�لدور�ت  عدد  حيث  من  �لطفل  �شخ�شية  بناء  يف  ت�شاعد  �لتعليمية  �لأركان 

�لتدريبية.
ند �أن فل�شفة �لأركان �لتعليمية يف بناء �شخ�شية �لطفل حتتوي على   

�شبعة حماور عليه �شنحقق هذ� �لفر�س يف جميع �ملحاور كالآتي:
جمموع املحاور

املربعات
درجة 
احلرية

متو�سطات 
املربعات

قيمة 
)ف(

القيمة 
الحتمالية

النتيجة
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14.75927.379بني �ملجموعاتالركن الفني
1.9780.150

ل توجد فروق 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
175.321473.730د�خل �ملجموعات 190.08049�ملجموع

ركن التعاي�ص 
الأ�رشي

15.91127.955بني �ملجموعات
2.7080.077

ل توجد فروق 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
138.089472.938د�خل �ملجموعات 154.00049�ملجموع

24.526212.263بني �ملجموعاتركن املكتبة
2.5270.091

ل توجد فروق 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
228.054474.852د�خل �ملجموعات 252.58049�ملجموع

ركن البناء 
والهدم

33.956216.978بني �ملجموعات
2.8300.069

ل توجد فروق 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
281.964475.999د�خل �ملجموعات 315.92049�ملجموع

ركن 
ال�ستك�ساف

10.69825.349بني �ملجموعات
1.5190.229

ل توجد فروق 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
165.482473.521د�خل �ملجموعات 176.18049�ملجموع

15.42927.714بني �ملجموعاتركن امل�سجد
1.5170.230

ل توجد فروق 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
239.071475.087د�خل �ملجموعات 254.50049�ملجموع

ركن التطابق 
والأحاجي

4.79122.395بني �ملجموعات
0.7790.465

ل توجد فروق 
دللة  ذ�ت 

�إح�شائية
144.589473.076د�خل �ملجموعات 149.38049�ملجموع

من �جلدول �أعاله ند �نه لتوجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية بني �آر�ء   
معلمات �لرو�شة من حيث �لدور�ت �لتدريبية يف �أن �لأركان �لتعليمية تعمل 

على بناء �شخ�شية �لطفل .
وعليه يكون وجود �لأركان �لتعليمية من �لأهمية مبكان يف بناء منهج   

�لرو�شة.ولبد من �لعمل على تطويرها وحت�شني حمتوياتها.
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اخلامتــــــــــة 
�حلمد�هلل �لذي بنعمته تتم  �مل�شلحة�ت �إىل هنا فقد ت �لبحث بعنو�ن   
)فل�شفة �لأركان �لتعليمية يف بناء �شخ�س �لطفل . وقد تو�شل �لباحث �إىل 

�لنتائج �لتالية :
النتائــــــج

ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�شائية بني �آر�ء معلمات ريا�س �لأطفال على   /1
�أن �لأركان �لتعليمية تعمل على بناء �شخ�شية �لطفل من حيث �ملوؤهل .

�لأطفال  ريا�س  معلمات  �آر�ء  بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل   /2
على �أن �لأركان �لتعليمية تعمل على بناء �شخ�شية �لطفل من حيث عدد 

�شنو�ت �خلربة .
�لأطفال  ريا�س  معلمات  �آر�ء  بني  �إح�شائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل   /3
على �أن �لأركان �لتعليمية تعمل على بناء �شخ�شية �لطفل من حيث عدد 

�لدور�ت �لتدريبية .
لالأركان �لتعليمية دور فعال يف بناء �شخ�شية �لطفل .  /4

التو�سيــــــــــات 
ت�شييد �لريا�س ح�شب مو��شفات �جلودة �ل�شاملة من حيث �ملوقع و�ل�شعة.  -

تهيئة �لأركان �لتعليمية باجلديد من �ملو�د �ملو�كبة حلياة �لأطفال .  -
تاأهيل وتدريب معلمات �لريا�س وقبول �حلد �لأدنى بكالوريو�س .  -

�إدر�ج ركن �خللوة �شمن �لأركان لتلقني ق�شار �ل�شور.  -
امل�ســـادر واملراجـــع

�لقر�آن �لكرمي .  -
�أ�شماء عبد �لعال �جلربي: ت�شميم برنامج لإك�شاب �أطفال ما قبل �ملدر�شة   -

مهار�ت �لتعاون -د�ر �لفكر �لعربي -1991م.
�أماين عبد �لفتاح علي: �ملدخل �إىل ريا�س �لأطفال-كلية �إعد�د �ملعلمات-   -

مكة-2004م.
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�أماين عبد �لفتاح وهالة فاروق : �ملدخل �إىل ريا�س �لأطفال - �لزقازيق-   -
م�شر -2004

-م�شر  �لزقازيق   - �لأطفال  ريا�س  مناهج   : �أمني  حممد  زكي  �إميان   -
-2004م.

و�ملر�هقة - عامل  و�لطفولة  �لنمو  نف�س  : علم  �ل�شالم زهر�ن  عبد  حامد   -
�لكتب - �لقاهرة-1997 م .

ح�شن جعفر �خلليفة : ��ش�س بناء �ملناهج.  -
عزة خليل عبد �لفتاح : �لأن�شطة يف ريا�س �لأطفال - د�ر جمدل وي-   -

�لأردن-1997م
وتوظيفها  �لد�خلي  للت�شميم  و�جلمالية  �لوظيفية  �لأ�ش�س   : ر��شد  عطاف   -
يف ت�شميم دور ريا�س لأطفال-مكة �ملكرمة - �ململكة �لعربية �ل�شعودية - 

2002م.
عمر حممد توم �ل�شيباين :- فل�شفة �لرتبية �ل�شالمية- د�ر �لكتب �لوطنية   -

-ليبيا-1998م.
كرميان حممد بدير : در��شات يف �لطفولة �مل�شرية - عامل �لكتب - �لقاهرة   -

- 1995م.
�لمار�ت  �لقلم-  د�ر  �لإ�شالمية.  �لرتبية  فل�شفة  �لكيالين:  عر�شان  ماجد   -

�لعربية 2002م.
�لقاهرة   - �لعربي  -د�ر�لفكر  �لأطفال  ريا�س   : �لنا�شف  حممد  هدى   -

-1997م.
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نوعية احلياة للمعاقني حركياً بوالية اخلرطوم من منظور إسالمي
د. اأن�س الطيب احل�صني رابح)1( و د. املعز حم�د يو�صف رابح)2(

امل�ستخل�ص
هدف �لبحث �إىل �لتعرف على نوعية �حلياة للمعاقني حركياً من منظور   
�إ�شالمي در��شة تطبيقية بولية �خلرطوم. ت ��شتخدم �ملنهج �لو�شفي �لرتباطي 
ن�شبة لأنه يحقق �أهد�ف �لدر��شة . بلغ حجم �لعينة )150( معاقاً حركياً مبر�كز 
رعاية ذوي �لإعاقة �حلركية بولية �خلرطوم.  متثلت �أد�ة �لدر��شة يف مقيا�س 
وهي   )0 و)72.  وثبات   )0  .85( �شدق  معامالت  حقق  وقد  �حلياة  نوعية 
درجات د�لة �إح�شائياً. ت حتليل �لبيانات من خالل برنامج �حلزم �لإح�شائية 
للعلوم �لجتماعية )SPSS(. �أهم �لنتائج �لتي ت �لتو�شل �إليها متثلت يف �أن 
نوعية �حلياة للمعاقني حركياً تو�شف باأنها �إيجابية ، ول توجد فروق يف نوعية 
�حلياة للمعاقني حركيا تعزى ل�شبب �لإعاقة بينما توجد فروق مل�شلحة �لعاملني 
فر�س عمل  تتاح  باأن  �أهمها  بتو�شيات  �لدر��شة  �ملعاقني حركياً. وختمت  من 

خا�شة للمعاقني حركياً.

مقدمـــــــــة
1-1 متهيد :

�لروحية  بفطرته  �أي  ذ�ته،  بعمق  وعيه  يف  �لإن�شان  حياة  جودة   
�مل�شتويات لإلهام  ��شتجابة هذه  ثم  نف�شه وعقله وج�شده،  و�نعكا�شاتها على 
و�لنف�شية(  و�لعقلية  )�جل�شدية  �لإن�شان  ذ�ت  �إن  �لفطرية.  وعطاياها  �لروح 
تنميتها  �إىل  �لتطويرية و�لتنموية يف �حلياة، وهو �لذي ي�شعى  هي م�شوؤوليته 

اأ�ستاذ القيا�س والإح�ساء امل�سارك بق�سم علم النف�س كلية الآداب جامعة النيلني.  -1
متعاون  بكلية تنمية املجتمع جامعة النيلني, معالج نف�سي- موؤ�س�سة رفيدة ال�سحية.  -2
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وزيادة �لوعي بحركتها،قال �هلل �شبحانه وتعاىل يف �لقر�آن �لكرمي:{َبِل اْلِنَساُن 
َعَلى َنْفِسِه َبِصَيٌة} ]�لقيامة: 14[، وفيه �أي�شاً: {َقْد َأْفَلَح َمن َتَزكَّى} ]�لأعلى: 14[، ويتطلب 
يتطلب  كما  و�جل�شد،  و�لعقل  �لروح  م�شتويات  بني  �لتو�زن  �لذ�تي  �لتطوير 
�لن�شجام  حتقيق  �أجل  من  �حلياة؛  يف  �لإن�شان  ميار�شه  �لذي  بالدور  �لوعي 
مبكنوناته  �لإن�شان  جوهر  �إىل�أن  �لإ�شالمي  و  �لعربي  �لرت�ث  ي�شري  و�لتناغم. 
�لفطرة  عمق  يف  يتمثل  �جلوهر  وهذ�  �حلياة،  جودة  �أ�شباب  فيه  وخ�شائ�شه 
�لإن�شانية  �لطبيعة  جت�شد  وهي   ، وطاقته  �لكامنة  �لإن�شان  و�إمكانيات  وثر�ئها 
للنف�س  و�إعالء  لإن�شانيته  حتقيق  وفيها  حلياته،  وهدفاً  لوجوده  معنًى  وتعطي 
فوق ماديتها، وله خ�شائ�س مهمة تك�شف �لكثري من مكنوناته وعالقاتها �لبيئية 

�لتي ت�شكل �لبيئة �لنف�شيةلالإن�شان)طه، 2010(.
�إن �ملجتمعات و�لُنظم �لتي تهتم بتح�شني جودة �لإن�شان حتقق مكا�شب   
�أمنية و�جتماعية وتعليمية و�قت�شادية هائلة، فالإن�شان يف هذه �لبيئة م�شوؤول 
�أمام وعيه بلحظته وم�شتقبله. و�لإن�شان د�ئُم �لوعي هو  عن نف�شه وت�شرفاته 
�لذي يحقق �لنجاح لذ�ته حني ي�شمح لإمكاناته �لكامنة فيه، وي�شمح لقدر�ته 
�لتو��شلية مع عامله �ملدرك وغري �ملدرك �أن تتفاعل يف روؤية م�شاحله، وروؤية 
�لعامل كيف يتحرك وفق منظومة �إن�شانية يغذي بع�شها بع�شاً. ومن هنا فالأمر 
�لنف�س  �لروح ومتطلبات  �أ�شر�ر  كاإن�شان يحمل  �لإن�شان،  يتطلب حركة نحو 
ومدركات �لعقل وحركة �جل�شد، و�أن يتهياأ �ملجتمع وموؤ�ش�شاته ملرحلة »�إن�شان 

�لع�شر«، بكونيته �ملفتوحة على كل �شيء )يو�شف، 2011(.
تاريخية طويلة، �شاأن كل  بد�أ منذ فرتة  �لهتمام بدر��شة نوعية �حلياة   
كانت  �أوروبا   يف  �لو�شطى  �لع�شور  من  فابتد�أ  �لعلمي،  �لتفكري  �جتاهات 
�أ�شبحت  �أنها  غري  �ملجتمع.  �أحو�ل  تتبع  حماولة  يف  و�شاقه  عامة  �لبد�يات 
ل�شيقة   للبحث  مناهج وطرقاً  مقننة طورت  �لع�شرين معرفة علمية  �لقرن  يف 
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من  �لهتمام  تلقي  �لتي  �ملباحث  من  �حلياة  نوعية  مبحث  �أ�شبح  حيث  بها، 
جانب �لعديد من �لعلوم �لإن�شانية وتدلياًل على ذلك �لإ�شارة �إىل �أن مفاهيم 
�لرفاهية )Welfare(  و�لرفاه )Well – being(مفاهيم حديثة ن�شبياً بل تنتمي 
�إىل  �لتاريخ  ي�شري  �إذ  �لدين،2007(  )كمال  ذ�ته  �لب�شري  �لنوع  �أفكار قدمية قدم  �إىل 
�هتمام �ملجتمعات برفاهية �أفر�دها �لذين ينتمون �إليها ، وهو �لهتمام بنوعية 
�حلياة �ملالئمة  لهم . ومل يكن �لهدف عندها حت�شني نوعية �حلياة بقدر ما متثل 
درء  ناحية  من  ��شتقاللها  حماولة  يف  �لبيئية  �ملو�رد  ��شتك�شاف  �لأ�شا�س  يف 
فاإن �لهتمام  �أخرى.  ناحية  �لكو�رث ومو�جهة �ل�شطر�بات �لجتماعية من 
بنوعية �حلياة حديٌث ن�شبٌي وقد يكون م�شدر �لهتمام �لقناعة �إن نوعية �حلياة 
لي�شت بال�شرورة ناجمة �أو متما�شية مع �لتقدم �لقت�شادي �أو �لثقايف وتعبري 

نوعية �حلياة تعبري�ً ذ�تياً )ف�شل �ملنان، 2013(.
على �لرغم من �لتناول �مل�شتفي�س ملو�شوع نوعية �حلياة �ل �أن هنالك   
�أ�شا�شياً  م�شدر�ً  يُعدُّ  و�لذي  �لإ�شالمي،  �ملنظور  خالل  من  تناوله  يف  ندرة 
للت�شريعات ومنبعاً �أ�شياًل للقيم �حلياتية. ومن هنا تاأتي هذه �ملحاولة �لتاأ�شيلية 

يف جانب تناول بع�س �جلو�نب �ملرتبطة بنوعية �حلياة يف جمتمع �لدر��شة   
1-2 م�سكلة الدرا�سة:

ن�شبة�إىل �أن ذوي �لإعاقة �حلركية تن�شب �إىل فئة ذوي �حلاجات �خلا�شة   
منظور  من  �حلياة  نوعية  جانب  يف  مقبولة  درجة  عن  �لدر��شة  ك�شفت  رمبا 

�إ�شالمي، وتت�شح �مل�شكلة يف �لت�شاوؤلت �لتالية:
بولية  �إ�شالمي  منظور  من  حركياً  للمعاقني  �حلياة  لنوعية  �لعامة  �ل�شمة   -1

�خلرطوم؟
بولية  حركياً  للمعاقني  �حلياة  نوعية  يف  �إح�شائياً  د�لة  فروق  توجد  هل   -2

�خلرطوم تعزى ل�شبب �لإعاقة؟
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بولية  حركياً  للمعاقني  �حلياة  نوعية  يف  �إح�شائياً  د�لة  فروق  توجد  هل   -3
�خلرطوم تعزى ملتغري �لعمل )�لعاملني – غري �لعاملني(؟

1- 3 اأهمية الدرا�سة:
ميكن �أن يتم �لك�شف عن �أهمية �لدر��شة من خالل �لنقاط �لتالية:  

مر�كز  �أفادة  رمبا  تاأ�شيلية  كمحاولة  �إ�شالمي  �حلياةمبنظور  نوعية  در��شة   -1
�لإعاقة بولية �خلرطوم يف جانب �لإر�شاد و �لتاأهيل للمعاقني حركياً.

و�ملنظمات ذ�ت  �ملخت�شني  ت�شاعد  رمبا  نتائج  �إىل  �لدر��شة  تو�شلت  رمبا   -2
�لهتمام يف تقدمي خدمات للمعاقني حركياً يف �أكرث من ناحية.

ندرة �لدر��شات �لتي حتمل مالمح �لتاأ�شيل �لإ�شالمي يف مو�شوع نوعية   -3
�حلياة يف �لبيئة �ل�شود�نية ح�شب �إطالع �لباحثني. .

4-  هنالك مقرتحات و�شعت يف ختام �لدر��شة رمبا ي�شرت�شد بها �لباحثون 
�لقادمون يف جانب �ختيار مو�شوع لدر��شة تُعدُّ مكملة لهذه �لدر��شة. 

1-4 اأهداف الدرا�سة:
منظور  من  حركياً  للمعاقني  �حلياة  لنوعية  �لعامة  �ل�شمة  على  �لتعرف   -1

�إ�شالمي بولية �خلرطوم.
معرفة ما �إذ� كانت هناك فروق يف نوعية �حلياة للمعاقني حركياً من منظور   -2

�إ�شالمي بولية �خلرطوم تعزى ل�شبب �لإعاقة.
�لك�شف عن �لفروق يف نوعية �حلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�شالمي   -3

بولية �خلرطوم تعزى ملتغري �لعمل )�لعاملني – غري �لعاملني(.
1-5 فرو�ص الدرا�سة:

تو�شف نوعية �حلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�شالمي بولية �خلرطوم   -1
باأنها جيدة.

توجد فروق يف نوعية �حلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�شالمي بولية   -2
�خلرطوم تعزى ل�شبب �لإعاقة.
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منظور  من  للمعاقني حركياً  �حلياة  نوعية  �إح�شائياً يف  د�لة  فروق  توجد   -3
�إ�شالمي بولية �خلرطوم تعزى ملتغري �لعمل )�لعاملني – غري �لعاملني(.

1-6 حدود الدرا�سة: 
�حلدود �ملو�شوعية: نوعية �حلياة للمعاقني حركياً من منظور �إ�شالمي.   

�حلدود �ملكانية : مر�كز ذوي �لإعاقة �حلركية بولية �خلرطوم.  
�حلدود �لزمانية: 2015 - 2016.  

7-1 اأداة الدرا�سة :
مقيا�س  نوعية �حلياة �لذي ت تكييفه على عينة �لدر��شة.  

8-1 م�سطلحات الدرا�سة:
نوعية �حلياة )��شطالحاً(: متتع �أي �شخ�س بالإمكانيات �ملتاحة له يف   
�لبيئية  �لعو�مل  �ملتاحة، و�لذى يعك�س تدخل  �لفر�س  حياته، و�ل�شتفادة من 
وت�شمل عنا�شر �ملتعة وهي: �ل�شعور باإ�شباع �حلاجات،  و�لتمتع ب�شحة جيدة 

)يو�شف، 2011(.

عليها  يتح�شل  �لتي  �لنهائية  �لدرجة  باأنها  �لباحثان  يعرفها  )�إجر�ئياً(   
باحتاد ذوي �لإعاقة �حلركية بعد تطبيق  ذوي �لإعاقة �حلركية بولية �خلرطوم 

مقيا�س فري�س)Frisch( لنوعية �حلياة عليهم.
�لإعاقة �حلركية )��شطالحاً(: �لأفر�د �لذين يعانون من خلل ما يف قدرتهم   
�حلركية �أو ن�شاطهم �حلركي بحيث يوؤثر ذلك �خللل على منوهم �لعقلي و�لجتماعي 

و�لنفعايل وي�شتدعي �حلاجة �إىل �لرتبية �خلا�شة )�حل�شني و�أورنا�شر، 2013(.
2- الإطار النظري:

2-1 نوعية احلياة:
مفهوم نوعية �حلياة.�لنوع �أخ�س من �جلن�س، وهو كل �شرب من كل   
�شيء، و�حلياة �شد �ملوت �بن منظور �ملذكور يف كمال �لدين )2007(.و�لنوع 
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هو طبيعة وخ�شائ�س �أي كيان يجعله فريد�ً و�حلياة هي �حلالة �لفعلية لأن يكون 
�لكائن حياً للقيام بالوظائف �ملختلفة �لتي ترتبط باحلياة؛ كالنمو و�لتكيف مع 
�حلياة وقد  لنوعية  �ملفهوم على معنى حمدد  يتفق م�شتخدمو هذ�  �لبيئة. مل 
يرجع ذلك حلد�ثة �ملفهوم على م�شتوى �لتناول �لدقيق ، �أون�شبة لأن �ملفهوم 
متعدد �لدللة، وهو ي�شتخدم �أحياناً للتعبري عن �لدعم يف م�شتوى �خلدمات 
�إدر�ك  للتعبري عن  �أحياناً  ي�شتخدم  تقدم لأفر�د �ملجتمع كما  �لتي  �لجتماعية 

�لأفر�د ملدى قدرة هذه �خلدمات على �إ�شباع حاجاتهم �ملختلفة )جرب،2004(.
كما �أن ��شتخد�م هذ� �ملفهوم ل يرتبط مبجال حمدد من جمالت �حلياة،   
�أو بفرع معني من فروع �لعلم،و�إمنا هو مفهوم موزع بني �لباحثني و�لعلماء 
وعلى �ختالف تخ�ش�شاتهم بل وحتى على �ختالف �هتماماتهم �لبحثية د�خل 
�لتخ�ش�س �لو�حد،و�أن �أ�شحاب كل تخ�ش�س يرون �أنهم �لأحق با�شتخد�م 
علم  �أ�شحاب  من  هوؤلء  �أكان  ،�شو�ء  متغري�ته  يف  و�لبحث  �ملفهوم  هذ� 
�لجتماع �أو يف �لطب بفروعه �ملختلفة �أو يف �لعلوم �لبيئية و�لقت�شادية، و�أن 
هوؤلء جميعاً مل ي�شتطيعو� �لو�شول �إىل تعريف حمدد ملفهوم نوعية �حلياة، 
وهم يربرون ذلك باإ�شناد هذ� �ملفهوم �إىل �لعديد من �ملربر�ت �ل�شيكولوجية 

�لذ�تية،�لتي ي�شعب قيا�شها �أو حتديدها بدقة)�لغندور،1999(.
ويرى كل من �شلمان و فوزي)1999( �أن معنى �حلياة يعد من �ملفاهيم   
�لنف�شية، حيث  �لباحثني يف جمال �ل�شحة  �لتي بد�أت ت�شتحوذ على �هتمام 
ترتبط لدى �لإن�شان بقيمة حياته و�لدور �لذى يرى �أنه �أهل لأد�ئه يف �حلياة، 
على �لرقم من �لنمو �ل�شريع يف ��شتخد�م مفهوم نوعية �حلياة �إلنَّ �أن �لتعريف 

باملفهوم �أوحماولة حتديده مل يلق �إلنَّ �لقليل من �لهتمام.
ودر��شات  م�شادر  عدة  مطالعة  خالل  من  �لباحثان  خل�س  قد   
)يو�شف،2011؛ عبد �لباقى،2001؛�لغندور،1999؛هادى2008( باأن تعريف 
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نوعية �حلياة يحدد يف �إطار بناء كلي �شامل متما�شك من جمموعة من �ملتغري�ت 
�ملتعددة تهدف �إىل �إ�شباع �حلاجات �لأ�شا�شية لالأفر�د. ف�شاًل عن �أنه �لإدر�ك 
يعي�شون  �لتي  و�لقيم  �لثقافة  �شياق  يف  �حلياة  يف  لو�شفهم  لالأفر�د  �لفردي 
�أي  باأهد�فهم، و�آمالهم ومعايريهم وهمومهم .�أي�شاً هي متتع  مبوجبها مرتبطة 
�إىل  ي�شاف  �لفر�س  له يف حياته و�ل�شتفادة من  �ملتاحة  بالإمكانيات  �شخ�س 
ذلك باأنها هي �ل�شعادة يف �لر�شا عن �حلياة،�لتي تت�شمن دخاًل فوق �لو�شط 
وتعليماً جيد�ً وم�شتوًى عالياً من �لتغذية و�ل�شحة �لعامة، فقر�ً �أقل وبيئةنظيفة، 

وحرية�أكرب لالأفر�د وحياة ثقافية غنية.
2-2 حت�سني نوعية احلياة:

هناك دو�فع لتح�شني نوعية �حلياة وتتمثل يف:
باحلاجة  �شعور  �ملجتمع  �أفر�د  بع�س  عند  يوجد  حيث  �ملعريف:  �لد�فع   -1
�إىل �ملزيد من �ملعرفة و�لعلم من �أجل معرفة �لعامل ومعرفة و�شائل تطوير 
�حلياة يف �ملجتمع وحتقيق م�شالح �لأفر�د، وت�شكل �ملعرفة عاماًل �أ�شا�شياً 
�حلايل،  �لع�شر  يف  �شلعة  �أ�شبحا  و�لعلم  و�ملعرفة  �لتقدم،  عو�مل  من 
حت�شني  �أجل  من  �لإن�شاين  �لعاملي  �مل�شعى  يف  مبا�شرة  ب�شورة  ودخال 

م�شتوى معي�شة �لإن�شان يف �حلياة �لدنيا.
و�ملجتمعات  �لنا�س  م�شالح  لكل  �لكبري  �ملحرك  وهو  �مل�شلحي:  �لد�فع   -2
خمتلف  على  �لجتماعية  �ملنجز�ت  �أغلب  ترتبط  حيث  و�لدول، 
�مل�شتويات بال�شعي �إىل حتقيق م�شلحة ما لالأفر�د �أو �ملجتمع �أو �لدولة، 
قد تكون �شيا�شية �أو �قت�شادية وهذه �مل�شالح مرتبطة بتح�شني نوعية �حلياة 

يف �ملجتمع وم�شتو�ها.
�لد�فع �لقيمي: تلعب �لقيم �لعليا دور�ً كبري�ً يف �لتحكم وتوجيه �شلوك   -3
�لأفر�د و�جلماعات و�ملجتمعات، ولكن وجود �أفر�د يحبون �خلري لأنف�شهم 
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ولغريهم، ويعملون من �أجله �شوف يدفعهم �إىل �لعمل و�لبذل و�لن�شاط 
من �أجل حت�شني م�شتوى �حلياة)حاج �دم، 2013(.

2-3 املنظور الإ�سالمي لنوعية احلياة:
�لفطرة يف  �لإن�شان يكمن يف عمق  �أن جوهر  �لإ�شالمية  �لنظر  وجهة   
�إمكانياته �لكامنة وطاقتها �ملتاأ�شلة �لتي جت�شد �لطبيعة �لإن�شانية وتعطي لالإن�شان 
�لكثري  تك�شف  مهمة  �لإن�شان خ�شائ�س  حلياته وجلوهر  لوجوده وهدفاً  معنى 

عن مكوناته من هذه �خل�شائ�س:
بنية �لإن�شان  �لذ�ت: ميكن متييز ثالثة قوى يف  �لتكامل �لوظيفي بني قوى  اأوًل: 
�لنف�شية وهذه �لقوى ت�شكل �جلوهر �لإن�شاين وتعطي �لطابع �لعام للفطرة وهي:

2-3-1 قوى الروح:
�ملعنوي  �لعامل  من  متحرك  نور�ين  ج�شم  �لروح  �أن  �لقيم  �بن  يرى   
خمالف بطبيعة هذ� �جل�شم �ملح�شو�س )�ملادي( �شاٍر فيه �شريان �ملاء يف �لورد 
ل يقبل �لتبديل و�لتفريغ، يفيد �جل�شم �ملح�شو�س باحلياة وتو�بعها ماد�م �شاحلاً 
لقبول �لفي�س وعدم حدوث ما مينع �ل�شريان و�إل حدث �ملوت، وهذه �لقوى 
�لقيم  �إىل  به  وتوجه  �حليو�نية  �خل�شائ�س  م�شتوى  فوق  بها  �لإن�شان  �شما  قد 
و�ملعارف و�لتي من �أهمها معرفة �هلل تعاىل كما �أن �لروح تعطي لالإن�شان �لقوة 
يُْتُه َوَنَفْخُت  و�لقدرة على مو�جهة �شعوبات �حلياة . قال �هلل تعاىل: {َفِإَذا َسوَّ

فِيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن} ]�حلجر: 29[. )�جل�شمي، 2000(.
2-3-2 قوى العقل:

�لفطرة ليدفعها  �لإن�شان يف خدعة  �لتي ي�شتعملها  �لو�شيلة  �لعقل هو   
�إىل م�شتوى �مل�شوؤولية و�لتكيف �إذ وظيفة �لعقل تت�شل بكل مطلب من مطالب 
 
ِّ
بِاْلِب �لتكيف، و�لتكيف يخت�س مبنهج �هلل تعاىل ، قال تعاىل: {َأَتْأُمُروَن النَّاَس 

َوَتْنَسْوَن َأنُْفَسُكْم َوَأنُْتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعقُِلوَن} ]لبقرة: 44[.
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2-3-3 قابليات الفطرة:
�لفطرة بقابليتها هي ��شتعد�د خلقه �هلل تعاىل يف �جلن�س �لإن�شاين يهيئه   
للقيام بوظائفه �حلياتية �لتي تتحقق يف دو�فع �لتنا�شل وتعمري �لأر�س وتتكون 
من �لروح و�لعقل فتعطي جلوهر �لإن�شان �ل�شتعد�د�ت �لإيجابية �ملرنة و�لطاقة 

للنهو�س و�لبناء. )يو�شف، 2011(.
2-3-4 الزدواجية ال�سوية يف ال�سلوك الإن�ساين:

�شد  فهذ�  خال�شاً  روحياً  �أو  خال�شاً  مادياً  يكون  �أن  ميكن  ل  �ل�شلوك   
مبد�أ �لتكامل �لوظيفي لعمل قوى �لذ�ت وتناق�شها مع مبد�أ �لتو�زن ولذلك 
ند �أن �ل�شلوك �لإن�شاين يت�شف بازدو�جية هي �لتي حتقق له �لتكيف مرتكز�ً 
على حتقيق �لتو�زن �لذي هو �جلوهر �ملحقق لنوعية �حلياة �جليدة �لتي ين�شدها 

�لفرد )�لغرماوي، 2001(.
2-4 �سبل نوعية احلياة اجليدة:

2-4-1 هدى النف�ص:
وذلك من �أجل �لإ�شباع �ملتو�زن حلاجاته �ملادية و�لروحية ، قال تعاىل:   
ئِي ُتَظاِهُروَن مِْنُهنَّ ُأمََّهاتُِكْم  {َما َجَعَل الَُّ لَِرُجٍل ِمْن َقْلَبنيِ ِف َجْوفِِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ
بِيَل}  يَْهِدي السَّ َيُقوُل الَْقَّ َوُهَو  بَِأْفَواِهُكْم َوالَُّ  َقْوُلُكْم  َذلُِكْم  َأبَْناَءُكْم  َأْدِعَياَءُكْم  َوَما َجَعَل 
وكبح  �خلري  على  �لقدرة  ميلك  من  �أن  �إىل  �لكرمي  �لقر�آن  وي�شري   .]4 ]�لأحز�ب: 

جماح نف�شه وي�شتطيع �ل�شيطرة عليها و�أن يوجهها �إىل فعل �خلري وينهاها عن 
ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه  فعل �ل�شر فهو يف �لآخرة من �لفائزين ، قال تعاىل: {َو�أَمنَّ

ننََّة ِهَي �مْلَاأوى} ]�لنازعات: 41-40[. َونََهى �لننَّْف�َس َعِن �ْلَهَوى  َفاإِننَّ �جْلَ
2-4-2 مت�سك الإن�سان بالكينونة وتعميق الوجود:

تنمية  �إىل  ي�شعى  فيه يجعله  �لرث�ء  �لإن�شان بجوهره ومكونات  مت�شك   
وتوظيف مو�هبه و�إمكاناته �لذ�تية هذ� هو �شبيل �لكينونة وهذ� هو �حلال �لذي 
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�أ�شا�س  على  قائمة  �لإن�شان  حياة  كانت  �إذ�  �أما   ، كاإن�شان  �لإن�شان  مع  يتطابق 
ماديات �حلياة من مال وجاه و�شلطة فاإنه يف هذه �حلالة مملوك �أكرث من مالك 
بكينونته  �لإن�شان  مت�شك  يف  يكمن  �حلياة  جودة  �إىل  �ل�شبيل  �أن  ذلك  معنى 

ولي�س فيما ميلكه بد�خله وميكن �أن يت�شح من خالل م�شلكني مهمني هما:
�لبعد عن �شهوة �لتملك: و�شهوة �لتملك ي�شاحبها �لعتد�ء على حقوق  �أ . 
�لآخرين و�غت�شاب ما لي�س لالإن�شان حق فيه، �أما جودة �حلياة �حلقيقية 
مع فقد �شهوة �لتملك ومت�شك �لإن�شان مبا ي�شتطيع �إنازه و�لتفوق فيه 

وبهذ� يقي �لإن�شان نف�شه من �لقلق و�خلوف. )�لغرماوي، 2001(.
�لبعد عن �لآثرة�إىل �لإيثار: �لإيثار عطاء ل توقع �أو جز�ء عك�س �لآثرة  ب . 
�لتعاطف  حد  �إ�شباع  و�لإيثار  �لذ�تية  �ملنفعة  حول  �لتمركز  تعني  �لتي 
فيمد  �لإن�شان  �أخيه  حاجة  �ملوؤثر  �لإن�شان  فيه  ي�شت�شعر  �لذي  �حلد  �إىل 
يد �لعون �إليه فاإر�دة �لعطاء جزء من �إر�دة �لوجود ويف حتقيقها ملعنى 

وجود �لإن�شان وكينونته. )�لغرماوي، 2001(.
2-5 املعاقون حركيًا:

يعرفها كال من �ل�شيد وطه �ملذكورين يف حممد )2008(، �أن �ملعاق   
هو �ل�شخ�س �لذي ميكن �أن ي�شتعني ن�شبياً ويف بع�س �لأحيان �لعتماد على 
نف�شه يف مز�ولة عمله، �أو �لقيام بعمل �آخر �أو �ل�شتقر�ر فيه، �أو نق�س قد ترتب 
على ذلك نتيجة لق�شور ع�شوي، عقلي �أو ح�شي �أو نتيجة عجز خلقي منذ 
�لولدة  )�أبو �لن�شر، 2005(. وذكرت منظمة �ل�شحة �لعاملية �أن �لإعاقة هي حالة من 
عدم �لقدرة على تلبية �لفرد ملتطلبات دوره �لطبيعي يف �حلياة �ملرتبط بعمره 
وجن�شه وخ�شائ�شه �لجتماعية و�لثقافية وذلك نتيجة �لإ�شابة، �أو �لعجز يف 

�أد�ء �لوظائف �ل�شيكولوجية ) حممد، 2008(.
و�حل�شية(:  �جل�شدية  �لإعاقة  )�أي  �خلا�س  مبفهومها  �لإعاقة  تعريف   
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�لإعاقة �حلركية �جل�شدية هي كل نق�س بدين �أوح�شي يلم بالإن�شان م�شببا " له 
عاهة مالزمة، وت�شمل – �لإعاقة �حلركية �ملتمثلة يف �ل�شلل باأنو�عه �ملختلفة،  
و�لبرت، وتقل�س �لع�شالت، و�إعاقات �لعمود �لفقري. �لإعاقة �لب�شرية وت�شمل 
�لإعاقات �ملتعلقة بحا�شة �لإب�شار. �أما �لإعاقة �ل�شمعية فت�شمل كل م�شاكل �لنطق 
و�ل�شمع وماينتج عنها. و�لإعاقة �لذهنية، وت�شمل متالزمة )د�ون(  ومتالزمة 

)وليامز( )عبد�حلميد،1993(.  
2-6 الدرا�سات ال�سابقة: 

درا�سة هبة ح�سني اإ�سماعيل )2005(:
�لرب�مج  وبعد  حركياًقبل  للمعاقني  �لنف�شية  �ملتغري�ت  بع�س  �لدر��شة  عنو�ن 
�ملقدمة  �لتاأهيل  بر�مج  فعالية  مدى  عن  للك�شف  �لدر��شة  �لتاأهيلية.تهدف 
لالنطو�ء،  �مليل  حدة  تخفيف  يف  �لتاأهيل  موؤ�ش�شات  د�خل  حركياً  للمعاقني 
من  عينة  لدى  �لذ�ت  تقبل  ودرجة  �جل�شم  �شورة  تقبل  درجة  وحت�شني 
�أثر �لختالف يف �خل�شائ�س  ، بالإ�شافة ملحاولة �لك�شف عن  �ملعاقني حركياً 
�لدميوغر�فية لدى �ملعاقني حركـياً على متغري�ت �لبحث �لأ�شـا�شية ) �لنطـو�ء 
– تقبل �لذ�ت و�لآخـر(. �تبع �ملنهج �لتجريبي ، بلغ  – تقبل �شورة �جل�شـم 
حجم عينة �لدر��شة 40 معاقاً حركياً منهم 20 عينة جتريبية و20 عينة �شابطة. 
لها دوٌر  وقد �أكدت نتائج �لدر��شة �أن بر�مج �لتاأهيل �ملقدمة للمعاقني حركياً 
فعاٌل يف رفع درجة �لجتماعية، وحت�شني درجة تقبل �لذ�ت و�لآخر لديهم، 

بينما مل تتعامل ب�شكل فعال مع متغري �شورة �جل�شم و �لندفاعية. 
:)Hoppes،Pepin،Arseneau،Frechette& Begin 2001( درا�سة هوبز واآخرون

�جل�شدية،  �ل�شتقاللية  من  كل  بني  �لعالقة  على  �لتعرف  �إىل  هدفت   
�لجتماعية،  و�ملهار�ت   ، �ل�شخ�س  لدى  �لإعاقة  وتقبل  �لإعاقة  وم�شتوى 
�لنف�شية لدى  بالوحدة  �ل�شعور  بالإعاقة �جل�شدية مع م�شتوى  �ملرتبط  و�لقلق 
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39 مر�هقاً معاقاً ج�شدياً . و�أظهرت �لنتائج �أن �ل�شتقاللية �جل�شدية و�ملهار�ت 
�لجتماعية �أو �لقلق �ملرتبط بالإعاقة �جل�شدية �رتبطت ب�شكل كبري مع �لوحدة 

�لنف�شية )عبد�هلل، 2009(.
درا�سة �سارة حممد عبداهلل )2009(:

عنو�ن �لدر��شة  دور ممار�شة �لألعاب يف خف�س �لقلق لذوي �لإعاقات   
در��شة  بالطائف، هدفت  �مل�شلولني  �لأطفال  رعاية  مبوؤ�ش�شة  �حلركية  �جل�شدية 
�جل�شدية  �لإعاقة  ذوي  لدى  �لقلق  م�شتوى  خف�س  يف  للعب  برنامج  فاعلية 
�ملنهج  ��شتخدمت  )�مل�شلولني(.  �ملعاقني  �لأطفال  رعاية  مبوؤ�ش�شات  �حلركية 
فروق  �لنتائج وجود  �أيدت  �ملعاقني.  �لأطفال  8 من  بلغ  عينة  �لتجريبي على 
ذ�ت دللة �إح�شائية بني م�شتوى �لقلق يف �لختبار �لقبلي و �لبعدي لالأطفال 
�ملعاقني حركياً وتعزو �لباحثة هذه �لنتائج �إىل �لتاأثري �لإيجابي و�لفعال لربنامج 
من  وتنميتها  �لجتماعي  �لتفاعل  ملهار�ت  �لأطفال  �كت�شاب  يف  )�لألعاب( 

خالل ممار�شة �لألعاب و�إقامة عالقات �جتماعية ناجحة مع بقية �لأطفال.
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة :

هدف �لبحث �حلايل �إىل قيا�س �ل�شمة �لعامة لنوعية �حلياة لدى �ملعاقني،   
كما ��شتخدمت �لدر��شات �ل�شابقة مقيا�س نوعية �حلياة لفري�س و��شتخدم يف 
بع�س �لدر��شات مقايي�س من �إعد�د �لباحثني، �إىل جانب �لدر��شات �لأخرى 
كانت  معظمها  ويف  حركياً،  للمعاقني  �لنف�شية  �جلو�نب  بع�س  تناولت  �لتي 
در��شات جتريبية و�نتهت �إىل نتائج مر�شية يف بع�س �جلو�نب. �أما يف �لدر��شة 
�حلالية قد ��شتفاد �لباحثان من تلك �لبحوث يف ��شتخد�م مقيا�س نوعية �حلياة 
يف  �ملتبعة  �لإح�شائي  �لتحليل  �أ�شاليب  من  �لباحثان  ��شتفاد  كما  لفري�س، 
تلك  ��شتخدم يف  – كما  �لدر��شة  نتائج  هذه  �ل�شابقة يف حتليل  �لدر��شات 
�لدر��شات  �ملنهج �لو�شفي �لرتباطي و��شتخدم �لباحثان يف هذه �لدر��شة 
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�ملنهج �لو�شفي. 
�ملعاقني  و�شط  �حلياة  نوعية  ملو�شوع  بتناولها  �لدر��شة  هذه  متيزت   
حركياً بولية �خلرطوم، تلتقي هذه �لدر��شة مع �لدر��شات �ل�شابقة يف �ملنهج 
�ملنهج  �لباحثان  ��شتخدم  وقد  �لدر��شات،  معظم  ��شتخدمته  �لذي  �لو�شفي 
�لو�شفي يف در��شة نوعية �حلياة و�شط �ملعاقني حركياً بولية �خلرطوم، وياأمل  
�لباحثان �أن تكون �لدر��شة �حلالية نقطة �نطالقة لكثري من �لدر��شات �مل�شتقبلية 

�لتي ميكن �أن تتناول مو�شوع نوعية �حلياة و�شط �لفئات �خلا�شة. 
3- منهج واإجراءات الدرا�سة:

3-1 منهج الدرا�سة:
�تبع �لباحثان �ملنهج �لو�شفي وذلك ملا يقوم به هذ� �ملنهج من و�شف   
دقيق للظاهرة مو�شوع �لبحث كما ي�شاعد يف معرفة �لتنبوؤ مب�شتقبل �لظاهرة 

و�إخ�شاعها للدر��شات )�أبو عالم، 2004(.
3-2 جمتمع الدرا�سة:

�ملق�شود مبجتمع �لبحث جميع �لأفر�د �أو �لعنا�شر �لتي لها خ�شائ�س   
و�حدة ميكن مالحظتها)�حل�شني و�أور نا�شر، 2013( يف هذ� �لبحث يتمثل جمتمع �لبحث 

يف ذوي �لإعاقة حركيا مبر�كز رعاية ذوي �لإعاقة �حلركية بولية �خلرطوم
3-3 عينة الدرا�سة: 

�لأ�شلي،  �ملجتمع  من  م�شتقة  �لأفر�د  من  )جمموعات(  �أو  جمموعة   
�لعينة  بتمثيل  ويق�شد  حقيقياً)�شادقاً(،  متثياًل  �لعينة  متثل  �أنها  فيها  ويفرت�س 
للمجتمع متثياًل)�شادقاً( �أن تتمثل يف �لعينة �ملتغري�ت مو�شوع �لبحث بنف�س 
م�شتوياتها �لتي توجد بها يف �ملجتمع)رجاء �بو عالم:1998(.  وفيما يتعلق مبو�شوع 
�لبحث �حلايل فقد �ختار �لباحثان عينة �لبحث من �ملعاقني حركياً، ت �ختيار 
ودرجة  مت�شاوية  �لفر�شة  �أن  تعني  �لب�شيطة.�لتي  �لع�شو�ئية  بالطريقة  �لعينة 
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�لحتمالية و�حدة لأي فرد من �أفر�د جمتمع �لبحث ليتم �ختياره كاأحد �أفر�د 
عينة �لبحث دومنا �أي تاأثر �أو تاأثري)حاج �دم، 2013(.

�ملعاقني  �حتاد�ت  من  فرد�ً   )150( عليها  طبق  �لتي  �لعينة  حجم  بلغ   
ومنظمات �ملجتمع �ملدين بولية �خلرطوم من �لذكور و�لإناث موزعة ح�شب 

�جلدول �لتايل:
جدول)3-1( يبني اماكن �سحب عينة الدرا�سة

الن�سبة املئويةالتكراراأماكن �سحب العينة
72%108�حتاد�ت �ملعاقني

28%42منظمات �ملجتمع �ملدين
100%150املجموع

جدول )3-2( يبني نوع الإعاقة وتوزيعها بني الذكور والناث
الن�سبة املئويةانثىذكرنوع الإعاقة

54%4339�شلل �أطفال
28%-42�إعاقات حروب
06%45�إعاقات طبيعية

1%78حادث حركة
01%11�شمور �لأع�شاب �لتهاب �لنخاع �ل�شوكي

100%9753املجموع
جدول )3 -3( يبني  �سبب الإعاقة و�سط اأفراد عينة الدرا�سة

الن�سبةالعدد�سبب الإعاقة
62%93عو�مل خلقية

38%57عو�مل مكت�شبة
100%150املجموع
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جدول )3-4( يبني املعاقني الذين يعملون والذين ل يعملون
الن�سبة املئويةالعددالت�سنيف

39%59عاملني
61%91غري عاملني

100%150املجموع
3-4 اأداة الدرا�سة:

��شتخدم مقيا�س نوعية �حلياة �لذي و�شعة فري�س وترجمة منت�شر كمال   
 )57( فقر�ته  عدد  وكانت  �ل�شود�نية  �لبيئة  علي  بتجربته  وقام  مو�شي  �لدين 
يجاب عن كل بند منها باأحد ثالث ��شتجابات هي )د�ئماً، �أحياناً،نادر�ً( ويف 
جميع بنود مقيا�س نوعية �حلياة كانت ��شتجابة �ملفحو�س تقدر  درجاتها 3ـ2ـ1 

ويعك�س �لت�شحيح بالن�شبة للبنود �ل�شالبة.
وللتاأكد من �شالحية هذه �لفقر�ت لعينة �لبحث ت عر�س �ملقيا�س علي   
جمموعة من �ملحكمني بلغ عددهم )3( من �أ�شاتذة علم �لنف�س لبد�ء �آر�ئهم 
ومالحظاتهم حول بنود �ملقيا�س وعالقتها بال�شمة �لتي يقي�شها �ملقيا�س ومدى 
منا�شبة �أ�شلوبها للمجتمع �مل�شتهدف �إ�شافة �إىل تعديل ما يرونه منا�شباً  وبعد  
�طالعهم عليه �أكدو� جميعهم �أنه منا�شب وميكن �أن يقي�س هذه �لظاهرة ولقد 
يتم   ومل    .)43  ،42  ،35  ،31  ،21  ،7  ( هي  �لفقر�ت  بع�س  بتعديل  قامو� 
�إ�شافة �إي فقرة بل ت حذف بع�س �لفقر�ت حتى �أ�شبح �ملقيا�س )45(عبارة. 
��شتطالعية  در��شة  باإجر�ء  �لباحثان  قام  �ملقيا�س  وثبات  �ل�شدق  ل�شتخر�ج 
��شتخرج  و�لثبات.  �ل�شدق  بح�شاب  قاما  ثم  ومن  مفحو�شاً   30 قو�مها 
قيم معامل  با�شتخر�ج  �ل�شيكو مرتية من �شدق وثبات  للمقيا�س �خل�شائ�س  
�لرتباط �خلطي �لتي تر�أوحت يف معظمها بني)25. 0 و47. 0(. وبلغ �ل�شدق 

�لذ�تي و�لثبات )0.85( و)0.72(.
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4- عر�ص ومناق�سة النتائج:
4-1 عر�ص نتيجة الفر�ص الأول:

و�لذي ن�شه ) تت�شم نوعية �حلياة للمعاقني حركياً بولية �خلرطوم باأنها   
جيدة(.   

جدول رقم )4-1( يو�سح اختبار)ت( ملجتمع واحد ملعرفة :
ال�سمة العامة واملميزة لنوعية احلياة

عينة
م ال

حج
�سي

لفر
ط ا

و�س
ال

ابي
حل�س

ط ا
و�س

ال

ف 
حرا

لن
ا

ري
ملعيا

ا

ت(
مة)

قي

رية
احل

جة 
در

الية
حتم

 ال
يمة

الق

تاج
�ستن

ال

نوعية �حلياة جيدة150447.482.86.911490.001
و�لو�شط   )44( بلغ  �لفر�شي  �لو�شط  �أن  �أعاله  �جلدول  من  يالحظ   
�لحتمالية  �لقيمة  وكانت  بلغت )6.91(  وقيمة )ت(  بلغ )7.48(  �حل�شابي 
د�لة  قيمه  وهي   )0.05( �ملعنوية  م�شتوى  من  �أقل  قيمة  وهي   )0.001( لها 

�إح�شائياً.
�أظهرت هذه �لنتيجة �أن نوعية �حلياة لدى �ملعاقني حركياً باأنها جيدة،   
باأنهم يتمتعون بنوعية حياة جيدة،  �لباحثني  �لنتيجة و�فقت فر�شية  �أن  وند 
�لإ�شباع يف  مرتفع من  مب�شتوى  تت�شم  يعي�شون حياة  �أنهم   يعزى ذلك  ورمبا 
و�لجتماعي،  و�لنفعايل  �جل�شدي،  �مل�شتوى  على  �لإن�شانية  �حتياجاتهم 
و�لعقلي و�لروحي. هذ� بدروه ي�شري �إىل نوعية حياة طيبة ح�شب ما �أ�شري�إىل 
يو�شف،  2000؛  �لفرماأوي،  2000؛  در��شات)�جل�شمي،  عدت  يف  ذلك 
2011(، وتت�شم بالأ�شاليب �حلياتية �جليدة وتوفر �شرور�ت �حلياة، كما توفر 
�لرث�ء �ملعريف �لذى يتيح للمعاقني �إ�شباع �حلاجات �ملختلفة �لتي تلبى مطالبهم 
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�ل�شرورية كما تعك�س �لوعى �ملرتفع للمعاقني يف �لتعامل مع متطلبات �حلياة 
و�لتعامل �جليد معها .

ميكن على ذلك تف�شري هذه �لنتيجة على �أ�شا�س �إدر�ك �ملعاقني �لذ�تي   
لنوعية حياتهم وتقييمهم مل�شتوى �ملعي�شة، وقدرتهم على �ل�شتفادة من خدمات 
�ل�شحة و�لتعليم و�لعالقات �لجتماعية �لد�عمة يف نطاق حياتهم، و�لقدرة 
مع  و�لتكيف  �لأف�شل،  �لإ�شباع  من حتقيق  تزيد  �لتي  �ملهار�ت  توظيف  على 
�لظروف �مل�شتجدة و�لتعاي�س �لإيجابي �لذى يحقق �لإ�شباع مع �لإعاقة يف 
�أظهرت  مع بحث كجور )2011( حيث  �لنتيجة  تتفق هذه  �حلياة.  جو�نب 
نتائج �لدر��شة �إىل �أن نوعية �حلياة تت�شم بالإيجابية، كما تتفق مع نتائج بحث 
تت�شم  �حلياة   نوعية  �أن  �لنتائج  �أظهرت  حيث   )2002( �لدين  كمال  منت�شر 
بالإيجابية. و�ختلفت نتيجة هذ� �لفر�س مع نتائج بحث عبد�لرحمن )2001( 
بدر  نتائج بحث  �ختلفت مع  �حلياة. كما  نوعية  �نخفا�س  �إىل  �أ�شارت  حيث 
يرى   . �حلياة  بنوعية  تدهور  وجود  �إىل  �أ�شارت  ،حيث   )2001( �ملعارف 
على  تدل  حركياً  �ملعاقني  لدى  �حلياة  نوعية  ن�شبة   �رتفاع  �شبب  �أن  �لباحثان 
وعيهم وقدرتهم على �لتكيف مع �لبيئة �لتي من حولهم بكل ما يحيط بها من 
�شغوط.  وكذلك �إدر�كهم لذو�تهم وتقييمهم للحياة �لأمر �لذى يجعل لذلك 

تعزيز�ً �إيجابياً يعك�س �ل�شعادة و�لر�شا.
4-2 عر�ص نتيجة الفر�ص الثاين:

للمعاقني  �حلياة  نوعية  يف  �إح�شائياً  د�لة  فروق  ن�شه)توجد  و�لذى   
حركياً بولية �خلرطوم تعزى ل�شبب �لإعاقة. 
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جدول رقم )4-2( يو�سح اختبار )اأنوفا( حتليل التباين الأحادي
ملعرفة الفروق يف نوعية احلياة تبعًا ل�سبب الإعاقة

جمموع م�شدر �لتباين�ملتغري
�ملربعات

درجة 
�حلرية

قيمة 
)ف(

متو�شط �لحتمالية
�ملربعات

�لنتيجة

نوعية 
�حلياة

316.23بني �ملربعات
0.3840. 647

يوجد 105.4 ل 
د�لة  فروق 

�إح�شائياًً
45785.6146د�خل �ملربعات

313.6 46101.8�ملجموع

و�لقيمة   )0.384( بلغت  )ف(  قيمة  �أن  �أعاله  �جلدول  من  يالحظ   
وهي   )0.05( �مل�شتوى  من  �أكرب  قيمة  وهي   )0.647( بلغت  لها  �لحتمالية 
قيمة غري د�لة �إح�شائياًً .�إذ�ً نتيجة �لفر�س هي:)ل توجد فروق د�لة �إح�شائيا 
يف نوعية �حلياة و�شط �ملعاقني بولية �خلرطوم تعزى ل�شبب �لإعاقة(. وهذ� 
يعنى �ن نوعية �حلياة لدى �ملعاقني ل تختلف باختالف �شبب �لإعاقة، يعزى 
ذلك �إىل ت�شابه م�شتوى �ملعاقني يف �خلدمات �ل�شرورية للحياة، ف�شبب �لإعاقة 
ل ي�شكل حاجز�ً بني قدرة �لإن�شان من ك�شب �ملهارة �لالزمة �لتي تعينه على 
�أن تكون عالقته مع بيئته منتجة بالقدر �لذى ميكنه من �لو�شول �إىل م�شتوى 
�إ�شباع �أف�شل من �حلاجات �ل�شرورية، ، فتقبل �ل�شخ�س لإعاقته بغ�س �لنظر 
�أن ي�شاعده على تكوين م�شتوى من �لإدر�ك عن قدر�ته  عن �شببها من �شاأنه 
ت�شاعده  حياتية  خربة  وتك�شبه  حياته،   نوعية  لتح�شني  يوظفها  �أن  ميكن  �لتي 
على �شياغة منط حياة ي�شتطيع من خالله �أن يتو�فق مع �مل�شكالت �لتي تقف 
�ل�شعادة  من  ن�شبة  على حتقيق  ت�شاعد  �ل�شرورية،�لتي  �ملتطلبات  دون حتقيق 

و�لر�شا.
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4-3 عر�ص نتيجة الفر�ص الثالث:
و�لذى ن�شه)توجد فروق د�لة �إح�شائيا يف �لنوعية �حلياة  و�شط �ملعاقني   

حركياً بولية �خلرطوم تعزي ملتغري �لعمل )�لعاملني – غري �لعاملني(.(
جدول رقم )5( يو�سح اختبار )ت( لعينتني م�ستقلتني

ملعرفة الفروق بني العاملني وغري العاملني يف نوعية احلياة
جمموعتا 
املقارنة

حجم 
العينة

الو�سط 
احل�سابي

لنحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

درجة 
احلرية

القيمة 
الحتمالية

النتيجة

فروق 025 .1480 47.72.26 .5950يعمل توجد 
مل�شلحة �لعاملني 6 .18 .9148ل يعمل

بلغ  يعملون  للذين  �حل�شابي  �لو�شط  �أن  �أعاله  �جلدول  من  يالحظ   
)ت(  وقيمة   )48.  1( يعملون  للذين  �حل�شابي  �لو�شط  بلغ  بينما   )50.  4(
من  �أقل  قيمة  وهي   )0.025( لها  �لحتمالية  �لقيمة  وكانت  بلغت)2.26( 

م�شتوى �ملعنوية )0.05( وهي قيمة د�لة �إح�شائيا 
هو  �لعمل  �ن  �إىل  �لعاملني  مل�شلحة  فروق  وجود  �لباحثان  يرجع   
�أحد �لعو�مل �ملهمة يف توفري �حلياة �لكرمية للفرد وحتقيق نوعية حياة جيدة، 
ظروف �لعمل مكنتهم من �لقدرة على توفر حاجاتهم �ل�شرورية، �أما  �لذي  
مل يجد عمال بعد فاإنه ي�شعر باأنه فرٌد غري منتج معتمد�ً على  �إ�شباع حاجاته على 
�جلن�س،  )مثاًل  �ملو�شوعية  �لناحية  من  �لفرد  هو  من  �ملهم  غري  من  �لآخرين، 
�لطول، �لتعليم، �ملهنة( تتعلق نوعية �حلياة للفرد �إىل حد كبري بكيفية ماي�شعر 
ليوجدتاأثري   . �حلياة  بنوعية  �ل�شنوي  �لدخل  مقد�ر  يرتبط  ل   . نف�شه  عن  به 
مبا�شر للوظيفة �لتي يوؤديها �لفرد على نوعية حياته �ل�شيء �ملهم هو �أن يكون 

جمد�ً يف عمله ويرتبط بعالقة جيدة بزمالئه .
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التو�سيـــــــات
يو�شي �لباحثان  بالآتي:

يف  دور  من  لها  ملا  �لإ�شالمية  بالأخالق  و�لتم�شك  �لتدين  روح  �إزكاء  	•
تقبل �لإعاقة بر�شا .

على  قدرة  �أكرث  ليكون  �ملجتمع  مع  للتفاعل  وذهنياً  نف�شياً  �ملعاق  تهيئة  	•
�لتو�فق و�لتكيف.

�لعامة  �ملوؤ�ش�شات  يف  �ملعاقني  من  �لعاملني  ن�شبة  زيادة  على  �لعمل  	•
و�خلا�شة.

املراجــــــــع
د�ر  �لأردن:  وتطبيقاته،  �أ�ش�شه  �لتعليم   .)2004( رجاء.  عالم،  �أبو   .1

�مل�شرية، �لطبعة �لأوىل.
للمعاقني  �لنف�شية  �ملتغري�ت  بع�س   .)2005( ح�شني.  هبة  �إ�شماعيل،   .2
حركياً قبل وبعد �لربنامج �لربنامج �لتاأهيلي. مركز �لنظم �لعاملية خلدمات 

�لبحث �لعلمي بجامعة عني �شم�س.
�ل�شرطان  ملر�شى  �حلياة  نوعية   .)2001( مبارك.  منال  �ملعارف،  بدر   .3
من�شوره،  غري  ماج�شتري  ر�شالة  �لدميقر�فية.  �ملتغري�ت  ببع�س  وعالقتها 

جامعة �خلرطوم – �ل�شود�ن.
�لغرماوي، حمدي علي. )2001(. ركائز �لبناء �لنف�شي، در��شة حتليلية   .4
تف�شريية وتوجيهية يف �ل�شلوك �لإن�شاين �لقاهرة: �برت�ك للن�شر، �لطبعة 

�لأوىل.
�جل�شمي، عبد �لعليم. )2000(. �لقر�آن وعلم �لنف�س �ل�شخ�شية �مل�شلمة   .5

ح�شب �ملنهج �لقر�آين، لبنان: �لد�ر �لعربية للعلوم، �لطبعة �لأوىل.
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وعالقته  �مل�شكالت  حل  �أ�شلوب   .)1999( باهلل.  �لعارف  �لغندور،   .6
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