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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�س 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�س عن )200( كلمة.  ]4[
يتم توثيق واإثبات املراجع وفقًا للمهنج العلمي.  ]5[

اأو الدرا�شة  اإىل رئي�س حترير املجلة وله حق الفح�س 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�س التحرير من قائمة املحكمني التي تعتمدها هيئة 
اإ�شدار املجلة ويجوز لرئي�س التحرير اختيار حمكم مرجح يف حالة رف�س 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.
الذي  لله  نحمد  الكرمي،  القارئ  اأيها  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  ال�شالم   
�شكاًل  املميز  العلوم،  تاأ�شيل  من جملة  اجلدد،  العدد  هذا  اإخراج  على  واأعان  وفق 
التي  االأعداد  جملة  من  ع�شر  ال�شاد�س  الرقم  ترتيبه  يحمل يف  والذي  ومو�شوعًا، 
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، 
والتي  العدد،  هذا  عليها  ا�شتمل  التي  املو�شوعات  جملة  خالل  من  ذلك  و�شيظهر 
�شكب الباحثون فيها ع�شارة فكرهم وا�شتفرغوا فيها غاية جهدهم وخربتهم العملية 

والعلمية.
اأغلب  غطت  والتي  املو�شوعات  هذه  الختيار  وفقنا  اأن  كذلك  الله  ونحمد    

حماور املجلة، والتي جاءت على النحو االآتي:
خالل  من  عا�شم  عن  حف�ص  انفرادات  بعنوان:  االأول  البحث  جاء   
ال�ّشاطبية، يف القراءات ال�شبع، للدكتور/ مو�شى تيه كودي، وجتلت اأهمية 
انفرادات رواية حف�س باعتبارها الرواية املنت�شرة يف معظم بلدان العامل االإ�شالمي، 
فهي ماألوفة لدى العامة واخلا�شة، وهذا اأحد اأهم االأ�شباب التي جعلت الباحث يختار 
واإبراز  القراآنية  القراءات  عن  الدفاع  اأجل  من  وذلك  فيه،  للدرا�شة  املو�شوع  هذا 
انفرادات حف�س حتى ُتعرف وُتتقن، واإبراز خ�شائ�س ومميزات هذه الرواية حتى 
ي�شتفيد منها العامة واخلا�شة كطالب ق�شم القراءات والدرا�شات القراآنية، وتو�شل 
البحث اإىل �شرورة طباعة انفرادات الراوي حف�س واإبرازها جنبًا اإىل جنب برواية 
ما  ح�شب  على  االنفرادات  هذه  بتوجيه  العناية  مع  ال�شريف  امل�شحف  يف  حف�س 
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ينا�شبها من موارد التوجيه.
القراآنية  بالقراءات  االحتجاج  بعنوان:  جاء  فقد  الثاين  البحث  اأما   
ال�شاذة، للدكتور/ عثمان اأحمد حممد الب�شري، تناولت الدرا�شة ق�شية االحتجاج 
بالقراءات ال�شاذة على قواعد اللغة العربية التي انق�شمت فيها اآراء العلماء ما بني موؤيد 
لها ومعار�س.وقد هدفت الدرا�شة اإِىل تع�شيد الراأي القائل بحجية القراءات ال�شاذة 
على قواعد اللغة والنحو وال�شرف م�شتندة يف هذا التع�شيد والتاأييد على مربرات 
واأ�شباب ف�شلتها الدرا�شة، وكذلك الرد على من رف�س االحتجاج بها وتفنيد احلجج 
التي ا�شتندوا عليها – وقد خل�شت الدار�شة اإِىل اعتماد القراءات ال�شاذة م�شدرَا 
من م�شادر االحتجاج على قواعد اللغة والنحو وال�شرف. و�شرورة االهتمام بتعليم 

وتعلم القراءات ال�شاذة وبيان اأَوجهها من حيث اللغة واالإِعراب.
من  البيوت  حلماية  الوقائية  التدابري  عنوان:  الثالث  البحث  وحمل   
االأ�شباب  ال�شالم،  عليه  يو�شف  �شورة  يف  جاء  ما  �شوء  على  الفاح�شة 
و�شبل الوقاية "درا�شة مو�شوعية"، للدكتور/ حممد بن �شامل بن حممد 
الَبي�شاين الزهراين، هدف البحث اإىل االإ�شهام يف توظيف الدرا�شات القراآنية 
نحو  االنحراف  من  التحذير  باالأمة،  والنهو�س  املعا�شرة  امل�شكالت  عالج  يف 
ال�شهوات، وبيان اأ�شبابها يف ثنايا عر�س الق�ش�س القراآين؛ الأن الغاية منه هو اأخذ 
العربة والعظة. وتو�شل البحث اإىل اأن �شبب الوقوع يف املع�شية هو �شعف الوازع 
الفطري اأواًل، والديني واإهمال نداء الفطرة اإىل الطهر ثانًيا، ومن اأ�شبابها اأي�شًا يف 

املجتمعات �شعف املراقبة، واإهمال اإقامة احلدود والت�شاهل فيها.
اأما البحث الرابع فقد جاء بعنوان: االأخالق يف القراآن الكرمي، للدكتور/   
فا�شل بن �شالح بن عبدالله ال�شهري، تعلق البحث بدرا�شة مو�شوع االأخالق 
اأ�شلوب  بالغريزة، وبيان  االأخالق وعالقتها  فيه مفهوم  الكرمي، متناواًل  القراآن  يف 
القراآن يف عر�س االأخالق، وقد هدف اإىل بيان اأ�شلوب القراآن يف عر�س االأخالق، 
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القراآن وطريقته يف  اأ�شلوب  بالغريزة، وبيان  االأخالق وبيان �شلته  وجتلية مفهوم 
عر�س االأخالق. وتو�شل اإىل اأن القراآن يعد املنبع االأول الذي ت�شتقى منه االأخالق.

املرعية يف حتقيق  ال�شرعية  املقا�شد  بعنوان:  اخلام�س  البحث  وجاء   
للدكتور/  تاأ�شيلية"،  فقهية  "درا�شة  االقت�شادية  املجاالت  يف  التكامل 
اأحمد نبيل حممد احل�شينان، تناول البحث درا�شة مقا�شد االقت�شاد االإ�شالمي، 
و�شبل حتقيق كل مق�شد من تلك املقا�شد التي هي عماد االقت�شاد االإ�شالمي،مع 
هذا  اأن  كما  املقا�شد،  تلك  خمالفة  على  املرتتبة  ال�شلبية  االآثار  بع�س  اإىل  االإ�شارة 
املتعلقة  والعملية  العلمية  وامل�شتجدة  ال�شور احلديثة  بع�س  بيان  ت�شمن  قد  البحث 
بتلك املقا�شد، وقد تو�شلت بعد ذلك اإىل اأهم املقا�شد ال�شرعية، هو حتقيق العدالة 
ب�شوابط  واخلدمات  ال�شلع  بت�شعري  ذلك  ويتحقق  املجتمع،  اأفراد  بني  االجتماعية 
و�شروط تتحقق معها العدالة االجتماعية بني اأفراد املجتمع. وغري ذلك مما اأ�شار اإليه 

البحث.
الفوائت"درا�شة  ق�شاء  اأحكام  عنوان:  حمل  فقد  ال�شاد�س  البحث  اأما   
االأحكام  البحث  تناول  علي،  معافى  حممد  حممد  مقارنة"للدكتور/  فقهية 
اأقوال  درا�شة  اإىل  البحث  وهدف  مقارنًة،  درا�شة  ال�شالة  فوائت  باأحكام  املتعلقة 
الفقهاء ومتحي�شها يف م�شاألة ق�شاء الفوائت، وبيان الراجح منها، وبيان ال�شور 
ال�شرعية لق�شاء الفوائت، وبيان ُي�شر ال�شريعة و�شماحتها، وعظم فري�شة ال�شالة 
اأنَّ تاأخري ال�شالة لغري �شرورة حرام  ومكانتها يف االإ�شالم. وتو�شل البحث اإىل 
ال يجوز، وتارك ال�شالة تهاونًا، اإن كان معّينا فَيحكم بكفره اأو رّدته عن االإ�شالم 

الق�شاء ال�شرعي، بعد ما يلزم من اإجراءات �شرعية وقانونية.
التلوث  على  واأثرها  الطاقة  م�شادر  بعنوان:  ال�شابع  البحث  وجاء   
للدكتور/ماجدة  املدين،  والقانون  االإ�شالمي  الفقه  يف  درا�شة  الغذائي 
التلوث  االإن�شان من  البحث حول كيفية حماية  تلخ�س مو�شوع  اإبراهيم،  قدري 
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بحث  خالل  من  للحياة.وذلك  فقدانه  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  بدوره  والذي  الغذائي، 
املختلفة،  الطاقة  م�شادر  ا�شتخدام  جراء  من  حتدث  التي  االأ�شرار  عن  امل�شئولية 
وطرق تاأثريها على الغذاء وتلويثه، حيث ت�شري ب�شورة تف�شيلية اإىل االأ�شا�س الذي 
وتو�شل  املدين.  القانون  اأو  االإ�شالمي  الفقه  يف  �شواء  امل�شئولية،  هذه  عليه  تقوم 
البحث اإىلاأن التلوث الغذائي يعد يف الفقه االإ�شالمي من اأنواع الف�شاد يف االأر�س 

املنهي عنه.
اأما البحث الثامن فقد جاء بعنوان: �شيغ جموع التك�شري يف العربية   
�شالح  للدكتور/حممد  الف�شحى،  العربية  مع  مقارنة  اجلنوبيةدرا�شة 
حممد عبد الله، ويتناول هذا البحث بالتحليل واملقارنة جموع التك�شري و�شيغها 
املختلفة يف العربية اجلنوبية، ولهجاتها املختلفة، من خالل امل�شادر املتوفرة لدينا 
ة، املكت�شفة خالل القرنني املا�شيني املكتوبة  املتمثلة يف ما و�شلنا من النقو�س املُ�ْشَنديَّ
األف  وما  االأخ�شاب،  على  مكتوبًا  موؤخرًا  اكت�شف  ما  اأو  املعادن،  اأو  االأحجار  على 
عنها كاملعجم ال�َشَبِئّي، واملعجم الَقَتَبايِن، وغريها من امل�شادر التي جمعت النقو�س 
ة ودر�شتها، وهدف البحث اإىل درا�شة جموع التك�شري و�شيغها املختلفة يف  املُ�ْشَنديَّ
العربية اجلنوبية، ولهجاتها املختلفة، ومقارنة جموع التك�شري و�شيغها يف العربية 

اجلنوبية لغويًا بجموع التك�شري و�شيغها يف العربية الف�شحى.
يف  املت�شمنة  اخللقية  الرتبوية  القيم  بعنوان:  التا�شع  البحث  وجاء   
اآيات النداء القراآين و�شبل توظيفها يف تعليم مرحلة االأ�شا�ص، للدكتور/
عبدالقادر،هدفت  عبداجلبار  يا�شر  واالأ�شتاذ/  ح�شني،  الزبري  طه  بانقا 
القراآين  النداء  اآيات  املت�شمنة يف  القيم الرتبوية اخللقية  الك�شف عن  اإىل  الدرا�شة 
للموؤمنني وتوظيف هذه القيم وتوظيفها يف تنمية القيم اخللقية لدى تالميذ مرحلة 
تعليم االأ�شا�س، تو�شلت الدرا�شة اإىل عدد من النتائج ومن اأهمها: تزخر اآيات النداء 
القراآين للموؤمنني بالكثري من القيم اخللقية الرتبوية يف جماالت عديدة وقد ا�شتنبط 
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الباحثان منها ت�شع قيم، منها عدم حماباة اأحد من التالميذ جلاه اأو مال اأو ح�شب اأو 
ن�شب اأو ما اإىل ذلك بل البد اأن ياأخذ ما ي�شتحق من درجات دون زيادة اأو نق�شان.

ّيةبني املنهج القراآين وعلم  اأما البحث العا�شر فقد جاء بعنوان: ال�ّشخ�شِ  
الدرا�شة  االإمام، هدف  الر�شي جادين  الدكتور/  لالأ�شتاذ  النف�ص احلديث، 
ملعرفة البناء النف�شي الذي تقوم عليه ال�شخ�شية من وجهة نظر علماء النف�س املحدثني، 
من خالل ما جاء يف االأدب النف�شي عن مكونات ال�شخ�شية وحمدداتها، والعوامل 
التي توؤثر يف بنائها، ومقارنة ذلك مبا و�شف به القراآن ال�شخ�شية، و�شّورها يف 
به من �شمات، �شواء كان  ة، وما تت�شف  العقديَّ اأح�شن �شورة من ناحية مكوناتها 
اإليها  التي تو�شلت  ال�شلوك االأخالقي، والنتيجة  اأو  العبادات،  اأو  العقيدة،  ذلك يف 
هذه الدرا�شة   اأنه من خالل �شرد االأدب النف�شي لل�شخ�شية من منظور القراآن، وعلم 
العظيم من  القراآن  تاأخذ مبا يقرره   ) امل�شلمة  ال�شخ�شية)  اأن  النف�س احلديث  جند 
�شروب الهداية، وبناء العقائد على ما يف القراآن وال�شنة، واالأخذ بالرباهني العقلية 
وبناء االأحكام االأدبية والعلمية على قواعد امل�شالح واملنافع ودفع االأذى وامل�شار، 
واالإميان باأن للكون �شننًا م�شطردة جتري عليها عوامله العاقلة وغري العاقلة، واحلث 
على النظر يف االأكوان للعلم واملعرفة مبا فيها من احلكم واالأ�شرار التي يرتقي بها 

العقل وتت�شع بها اأبواب املنافع لالإن�شان.
بحوث املوؤمتر العلمي  وجتدون يف اآخر هذا العدد تقريرًا مف�شاًل عن   
للعام  العاملي الرابع الذي نظمته اجلامعة يف الفرتة من28- 29 من �شهر �شفر 
والذي  باخلرطوم،  ال�شداقة  بقاعة  2018م،  نوفمرب    7  -6 له  املوافق  1440هـ 
اأعده  الدولة"  اقت�شاديات  بناء  االإ�شالمي يف  "دور االقت�شاد  حمل عنوان 

الدكتور/ الهندي اأحمد ال�شريف خمتار.

رئي�س التحرير         
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انفرادات حفــص بن عاصــم من خالل »الشاطبيــة«
د. مو�صى تيه كودي)1(

ملخ�ص البحث
جاء هذ� �لبحث بعنو�ن: )�نفر�د�ت حف�ص عن عا�سم من خالل �ل�ّساطبية(   
يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، وتتجلى �أهمية �نفر�د�ت رو�ية حف�ص باعتبارها �لرو�ية �ملنت�سرة 
يف معظم بلد�ن �لعامل �الإ�سالمي، فهي ماألوفة لدى �لعامة و�خلا�سة، وهذ� ما جعلني 
�أختار �لدر��سة فيه للدفاع عن �لقر�ء�ت �لقر�آنية و�إبر�ز �نفر�د�ت حف�ص حتى تُعرف 
و�خلا�سة  �لعامة  منها  ي�ستفيد  حتى  �لرو�ية  هذه  ومميز�ت  خ�سائ�ص  و�إبر�ز  وتُتقن 
حيث  �ال�ستقر�ئي  �ملنهج  �لباحث  �لقر�آنية،يتبع  و�لدر��سات  �لقر�ء�ت  ق�سم  كطالب 
�لقر�ء�ت  يف  �ل�ّساطبية  طريق  من  عا�سم  �الإمام  عن  حف�ص  �لر�وي  �نفر�د�ت  تتبع 
وقد  �مل�سحف  ترتيب  ح�سب  حف�ص  �لر�وي  بها  �نفرد  �لتي  �لكلمات  ورتب  �ل�سبع 
ذكر �لباحث �لقر�ء�ت �لقر�آنية �لتي �نفرد بها حف�ص �أوال ثم وجه كل قر�ءة ح�سب ما 
ينا�سبها من مو�رد توجيه �لقر�ء�ت �لقر�آنية، فجاءت �لدر��سة فيه م�ستملة على مقدمة 

وثالثة مباحث وخامتة على �لنحو �الأتي:
�أوال: ترجمة �الإمام �ل�ّساطبي، و�الإمام عا�سم، و�لر�وي حف�ص.  -

ثانيا: تعريٌف بال�ّساطبية ورموزها.  -
ثالثا: �نفر�د�ته مرتبة على ح�سب ترتيب �مل�سحف.  -

تو�سل الباحث اإىل نتائج:
�ل�سبع جاءت يف  �لقر�ء�ت  �ل�ّساطبية يف  �نفر�د�ت حف�ص عن عا�سم من خالل   -

ثالثة و�أربعني مو�سعا كلها يف باب فر�ص �حلروف.
جاءت �نفر�د�ته يف �لفر�ص لفظا ال عدد� و�أعني بالعددي �النفر�د بالوجهني.  -

مل يرد �النفر�د �لعددي حلف�ص من طريق رو�يته عن عا�سم.  -
اأهم التو�سيات لهذا البحث:

طباعة �نفر�د�ت �لر�وي حف�ص و�إبر�زها جنباً �إىل جنب برو�ية حف�ص يف �مل�سحف   -
اأ�ستاذ ن�ساعد - كلية الرتبية - جامعة اجلزيرة.  )1(
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مو�رد  من  ينا�سبها  ما  ح�سب  على  �النفر�د�ت  هذه  بتوجيه  �لعناية  مع  �ل�سريف 
�لتوجيه.

�لعلوم  من  هي  �لقر�ء  بانفر�د�ت  يخت�ص  ما  وعلومها وخا�سة  �لقر�ء�ت  علم  �إن   -
�لنادرة جد�ً، لذلك �أو�سي �ملخت�سني يف هذ� �ملجال بكرثة �لبحث فيه حتى تعم 

�لفائدة ونحافظ على هذ� �لعلم. 

مقدمــــة
الة و�ل�ّسالم على خري خلقه  �حلمد هلل بجميع �ملحامد على جميع �لنعم، و�ل�سّ  

حممد �ملبعوث �إىل خري �الأمم، وعلى �آله و�سحبه مفاتيح �حلكم وم�سابيح �لظلم.
�أما بعد:

فهذ� بحث عن �نفر�د�ت حف�ص عن عا�سم �لكويف من خالل �ل�ّساطبية وهو   
بحث ي�ستمد �أهميته من �أن هذه �لرو�ية "رو�ية حف�ص عن عا�سم" هي �ل�سائدة يف 
�لقر�ء�ت  ق�سم  �أي�سا لطالب  �أهميته  تكمن  كما  �ليوم،  �الإ�سالمي  �لعامل  بلد�ن  معظم 
بكليات �لقر�آن �لكرمي وكليات �أ�سول �لدين يف عاملنا �الإ�سالمّي، و�لّطالب �حلا�سلني 

على �ل�ّسند �ملتو�تر �ملّت�سل بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.
وهذ� يحّتم معرفة �نفر�د�ت هذ� �لر�وي؛ حتى تُعرف وتُتقن.

م�سكلة البحث:
�لقر�ء�ت  يف  �ل�ّساطبية  طريق  من  عا�سم  �الإمام  عن  حف�ص  �لر�وي  �نفر�د�ت  ما   -

�ل�سبع.
كم عدد �لكلمات �لتي �نفرد بها �لر�وي حف�ص وتوجيهها مرتبة على ح�سب ترتيب   -

�مل�سحف.
ما نوعية هذه �النفر�د�ت �لتي �نفرد بها هل هي عددية �أم لفظية.  -

اأهداف البحث:
�لدفاع عن �لقر�ء�ت �لقر�آنية.  -

�إبر�ز �نفر�د�ت �الإمام حف�ص عن عا�سم حتى تُعرف وتُتقن.   -
�إبر�ز خ�سائ�ص ومميز�ت هذه �لرو�ية.  -
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اأهمية البحث: 
�الإمام  عن  �ملغرية  بن  �سليمان  بن  حف�ص  �لر�وي  �نفر�د�ت  عن  �لبحث  هذ�   
معظم  يف  �لرو�ية  هذه  �نت�سار  يف  �أهميته  وتكمن  �لكويف،  �لنجود  �أبي  بن  عا�سم 
بلد�ن �لعامل �الإ�سالمي �ليوم، كما تكمن �أهميته �أي�ساً للطالب �ملتخ�س�سني يف جمال 
�لدر��سات �لقر�آنية وخا�سة طالب �لقر�ء�ت يف كليات �لقر�آن �لكرمي و�أ�سول �لدين.

منهج البحث:
�الإمام  عن  حف�ص  �لر�وي  �نفر�د�ت  يتبع  حيث  �ال�ستقر�ئي  �ملنهج  �لباحث  يتبع   -

عا�سم من طريق �ل�ّساطبية يف �لقر�ء�ت �ل�سبع.
يرتب �لباحث �لكلمات �لتي �نفرد بها �لر�وي حف�ص ح�سب ترتيب �مل�سحف.  -

قر�ءة  يوجه كل  ثم  �أواًل،  بها حف�ص  �نفرد  �لتي  �لقر�آنية  �لقر�ء�ت  �لباحث  يذكر   -
�نفرد بها ح�سب ما ينا�سبها من مو�رد توجيه �لقر�ء�ت �لقر�آنية.

ي�سبط �لباحث �الآيات �لقر�آنية بال�سكل على رو�ية حف�ص عن عا�سم.  -
�خلامتة: ت�ستمل على �لنتائج و�لتو�سيات.  -

هيكل البحث: 
وقد ��ستمل هذ� �لبحث على مقدمة و�أربعة مباحث وخامتة جاءت على �لنحو �لتايل:

�لبحث. �أهمية  ذكرت  فيها  �ملقدمة:  	•
حف�ص. و�لر�وي  عا�سم،  و�الإمام  �ل�ساطبي،  �الإمام  ترجمة  �الأول:  �ملبحث  	•

ورموزها. اطبّية  بال�سَّ �لثاين:تعريٌف  �ملبحث  	•
�مل�سحف. ترتيب  ح�سب  على  مرتبة  حف�ص  �لر�وي  �لثالث:�نفر�د�ت  �ملبحث  	•

و�لتو�سيات �لنتائج  على  ��ستملت  �خلامتة:  	•
و�ملر�جع.  �مل�سادر  فهر�ص  	•
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�ملبحث �الأول
اطبي، واالإمام عا�سم، والّراوي حف�ص ترجمة االإمام ال�سّ

�ملطلب �الأول
اطبي)1( ترجمة االإمام ال�سّ

اأ- ا�سمه ون�سبه ومولده:
�ل�ّساطبّي  �لقا�سم، و�أبو حممد،  �أبو  �أحمد،  ه بن خَلف بن  ُّ ِفريرْ �لقا�سم بن  هو   

ِنّي �الأندل�سّي، �ملقرئ، �ل�ّسافعّي، �ل�سرير. َعيرْ �لرُّ
قال �الإمام �بن �جلزري:"بلغنا �أنه ُولد �أعمى")2(.  

ولد يف �آخر �سنة ثمان وثالثني وخم�سمائة ب�ساطبة من �الأندل�ص.  
�آخر �حلروف �ساكنة، ثم ر�ء م�سّددة م�سمومة  ياء  �لفاء بعدها  ه: بك�سر  ُّ وِفريرْ  

بعدها هاء، ومعناه بلغة عجم �الأندل�ص: �حلديد.
ِنّي: ن�سبة �إىل "ذي ُرَعني" �أحد ملوك حمري يف �ليمن، وقد نُ�سب �إليه  َعيرْ و�لرُّ  

خلق كثريون.
ب�سرق  قلعة ح�سينة  ذ�ت  قدمية  كبرية  "�ساِطبة" مدينة  �إىل  ن�سبة  اطبّي:  و�ل�سَّ  

�الأندل�ص، خرج منها جماعة من �الأئمة �الأعالم)3(.
ب- �سيوخه:

بابن �لاليُه )ت بعد  ِزّي �ملعروف  �لنَّفرْ �لعا�ص  �أبي  �أبو عبد �هلل حممد بن علي بن  	•
550هـ(:  قر�أ عليه �لقر�ء�ت و�أتقنها بـ"�ساطبة")4(.

انظريف ترجمته: الإ�سنوّي )عبد الرحيم بن احل�سن(، طبقات ال�سافعية، حتقيق: عبد اهلل اجلبورّي، ديوان الأوقاف، بغداد،1391هـ،   )1(
7/ 270، املّراك�سّي)حممد بن عبد امللك (، الذيل والتكملة لكتاَبْي املو�سول وال�سلة، حتقيق د. اإح�سان عبا�س، دار الثقافة، 
بريوت، 1973م، 5/ 548، الّذهبّي)حممد بن اأحمد (، �سري اأعالم النبالء، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط وزمالئه، موؤ�س�سة الر�سالة، 
بريوت،  الر�سالة،  موؤ�س�سة  وزميليه،  الأرناوؤوط  �سعيب  حتقيق  الكبار،  القراء  معرفة  الذهبي،   ،261  /21 1402هـ،  بريوت، 
1404هـ، 2/ 573، ابن اجلزري )حممد بن حممد بن حممد(، غاية النهاية يف طبقات القراء، عني بن�سره ج. برج�سرتا�سر، دار 
الإمام  مناقب  يف  املواهبّي  الفتح  خمت�سر   ،) حممد  بن  )اأحمد  الَق�ْسَطاليّن   ،20  /2 1400هـ،  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب 

ال�ساطبّي، اخت�سار حممد ح�سن عقيل مو�سى، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القراآن بجدة، ط1، 1415هـ= 1995م.
غاية النهاية 21/2.  )2(

ياقوت بن عبد اهلل احلموّي، معجم البلدان، دار اإحياء الرتاث العربي ببريوت، 1399ه= 1979م، 3/ 309، غاية النهاية 2/ 20،   )3(
خمت�سر الفتح املواهبّي �س31، 32.

معرفة القّراء 2/ 575، غاية النهاية 2/ 20، خمت�سر الفتح املواهبّي �س33.  )4(
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كتاب  عليه  عر�ص  564هـ(:  )ت  �لَبَلن�ِسّي  ُهَذيل  بن  حممد  بن  علي  �حل�سن  �أبو  	•
�ساطبة-،  بلده  من  بالقرب  قرية  بـ"بلن�سية"–  و�لقر�ء�ت  حفظه  من  "�لتي�سري" 

و�سمع منه �حلديث)1(.
"كتاب  منه  �سمع  �لبلن�سّي )ت 576هـ(:   ُحَميد  بن  �أبو عبد �هلل حممد بن جعفر  	•

�سيبويه"، و"�لكامل" للمربِّد، و"�أدب �لكاتب" البن ُقَتيرْبة)2(.
567هـ(:  )ت  �الأن�ساري  �لّنعمة  بن  خلف  بن  �هلل  عبد  بن  علي  �حل�سن  �أبو  	•
�سنن  �سرح  يف  "�الإمعان  �لقر�آن" وكتابه  تف�سري  يف  �لظماآن  "ِرّي  كتابه  عنه  �أخذ 

َدوّي)3(. �لن�سائي �أبي عبد �لرحمن"، وروى عنه "�سرح �لهد�ية " للَمهرْ
ج  علي بن حممد بن ُهذيل )ت 564هـ(، و�أبو عبد �هلل حممد بن يو�سف بن مفرِّ 	•
عنهم  روى  عبا�ص:  بن  حممد  بن  عبا�ص  حممد  و�أبو  600هـ(،  )ت  �الإ�سبيلّي 

م�سلم". "�سحيح 
منه  �سمع  576هـ(:  )ت  �الأ�سبهايّن  َلفّي  �ل�سِّ حممد  بن  �أحمد  طاهر  �أبو  �الإمام  	•

بـ"�الإ�سكندرية"، ومن غريه)4(.
ج- تالمذته:

�لعلم يف  �ل�ّساطبّي عدد كبري من طالب  �الإمام  �لقر�آن و�لقر�ء�ت عن  تلّقى   
ع�سره، �أذكر منهم على �سبيل �ملثال ال �حل�سر:

*عبد �لرحمن بن �إ�سماعيل، �أبو �لقا�سم �الأزدّى �لتُّونُ�سّي، �ملعروف بابن �حلّد�د )ت 
نحو 625هـ()5(.

بابن  �لف�سل �الأن�سارّي �مل�سرّي، �ملعروف  �أبو  عبد �هلل بن حممد بن عبد �لو�رث،   *
�الأزرق، وهو �آخر من روى عنه �ل�ّساطبّية، و�آخر �أ�سحابه موتاً )ت بعد 664هـ()6(.

�ملالكّي  �لكردّي  �حلاجب  �بن  عمرو  �أبو  يون�ص،  بن  بكر  �أبي  بن  عمر  بن  عثمان   *
�الإ�سنائّي )ت 646هـ()7(.

معرفة القّراء 2/ 575، غاية النهاية 2/ 20، خمت�سر الفتح املواهبّي �س33.  )1(
خمت�سر الفتح املواهبّي �س 34.  )2(

معرفة القّراء 2/ 575، غاية النهاية 2/ 20، خمت�سر الفتح املواهبّي �س33.  )3(

معرفة القراء 2/ 574، غاية النهاية 2/ 20، خمت�سر الفتح املواهبّي �س38.  )4(
غاية النهاية 1/ 366، 2/ 23.  )5(

معرفة القراء 2/ 574، غاية النهاية 1/ 453.  )6(
غاية النهاية 1/ 509.  )7(
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�سامل، �أبو �حل�سن كمال �لدين علّي بن �سجاع بن �لها�سمّي �لعبا�سّي �ل�سرير �مل�سرّي   *
�ل�ّسافعّي، �سهر �ل�ّساطبّي )661هـ()1(.

�أجلِّ  من  �ل�سافعّي، وهو  �ل�ّسخاوّي  �حل�سن  �أبو  مد،  �ل�سّ عبد  بن  بن حممد  علّي   *
�أ�سحابه، و�أّول من �سرح �ل�ّساطبّية )ت 643هـ()2(.

د- اأخالقه وثناء العلماء عليه:
قال عنه �أبو عبد �هلل �الأبّار )ت 658هـ(:" ت�سدر لالإقر�ء مب�سر، فعُظم �ساأنُه،   

يُته، و�نتهت �إليه �لرئا�سة يف �الإقر�ء")3(. وبَُعد �سِ
وقال عنه �لقا�سي �سم�ص �لدين �بن َخلِّكان )ت681هـ(:" كان عاملاً بكتاب �هلل –   
تعاىل- قر�ءة وتف�سري�، وبحديث ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، مربِّز� فيه، وكان �إذ� 
ُقرئ عليه �سحيح �لبخارّي وم�سلم و�ملوّطاأ تُ�سّحح �لنُّ�سخ من حفظه، ومُيلي �لنُّكت على 
�ملو��سع �ملحتاج �إليها من لفظه، كان �أوحد� يف علم �لنحو و�للغة، عارفا بعلم �لروؤيا، 
به خلق كثري ... وكان يجتنب  �ملقا�سد، خمل�سا فيما يقول ويفعل ... و�نتفع  ح�سن 
يجل�ص  وال  �سرورة،  �إليه  تدعو  مبا  – �إال  �أوقاته  �سائر  –يف  ينطق  وال  �لكالم،  ف�سول 
لالإقر�ء �إالَّ على طهارة، يف هيئة ح�سنة، وتخ�ّسع و��ستكانة وكان يعتّل �لعلة �ل�سديدة 

فال ي�ستكي وال يتاأّوه، و�إذ� �ُسئل عن حاله قال: �لعافية ال يزيد على ذلك" �هـ.)4(
وقال �ل�ّسخاوّي )ت 643هـ(:" هو �ل�سيخ �الإمام، �سرف �حلّفاظ و�لقّر�ء َعَلُم   

�لّزهاد و�لُكرب�ء"�هـ.)5(
وقال:" �أقطع باأنه كان مكا�سفا، و�أنه �ساأل �هلل كتمان حاله، ما كان �أحد يعلم �أيَّ   

�سيء هو".)6(
وقال �بن �جلزرّي )ت833هـ(:" ويّل �هلل، �الإمام �لعاّلمة، �أحد �الأعالم �لكبار،   

و�مل�ستهرين يف �الأقطار".)7(
�سري اأعالم الّنبالء 21/ 263، غاية الّنهاية 1/ 545.  )1(

�سري اأعالم الّنبالء 21/ 262، 63، غاية الّنهاية 1/ 569.  )2(
معرفة القراء 2/ 575.  )3(

ابن خلِّكان )اأحمد بن حممد بن اإبراهيم(، حتقيق د. اإح�سان عبا�س، دار �سادر، بريوت، 4/ 71، 72.  )4(
خمت�سر الفتح املواهبّي �س47.  )5(

بكي )تاج الدين عبد الوهاب(،طبقات ال�سافعية الكربى، حتقيق د. حممود حممد الطناحي ود. عبد الفتاح حممد احللو، هجر  ال�سُّ  )6(
للطباعة والن�سر والتوزيع، ط2، 1413هـ، 7/ 272.

غاية الّنهاية 2/ 20.  )7(
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وقال:" وكان �إماما كبري�، �أعجوبة يف �لّذكاء، كثري �لفنون، �آية من �آيات �هلل   
ر�أ�سا يف  �للغة  �إماما يف  بالعربية،  �لقر�ء�ت، حافظا للحديث، ب�سري�  تعاىل،غاية يف 
�لّزهد و�لِوالية و�لعبادة و�النقطاع و�لك�سف، �سافعّي �ملذهب، مو�ظبا  �الأدب، مع 
على �ل�سنة... ولقد حكى عنه �أ�سحابُه ومن كان يجتمع به عجائب، وعّظموه تعظيما 

بالغا، حتى �أن�سد �الإمام �حلافظ �أبو �سامة �ملقد�سّي- رحمه �هلل- من نظمه يف ذلك:
راأيُت جماعًة ُف�ضالء فازوا

بروؤيِة �ضيِخ م�ضر ال�ضاطبّي
ُهُم ُيعّظُمُه وُيثنــي وكلُّ

كتعظيِم ال�ضحـابِة للنبّي
�أخربين بع�ص �سيوخنا �لثقات، عن �سيوخهم، �أن �ل�ساطبّي كان ي�سلي �ل�سبح   
رَي �إليه ليال، وكان �إذ�  بَغَل�ٍص بالفا�سلّية، ثم يجل�ص لالإقر�ء، فكان �لنا�ص يت�سابقون �ل�سَّ
قعد ال يزيد على قوله: من جاء �أوال فليقر�أ، ثم ياأخذ على �الأ�سبق فاالأ�سبق، فاتَّفق- يف 
بع�ص �الأيام- �أن بع�ص �أ�سحابه �سبق �أوال، فلما ��ستوى �ل�سيخ قاعد� قال: من جاء ثانيا 
فليقر�أ، ف�سرع �لثاين يف �لقر�ءة، وبقي �الأول ال يدري حالَه، و�أخذ يتفّكر ما وقع منه 
�لليلة،  تلك  �أجنب  �أنه  ففطن  له،  �ل�سيِخ  حرماَن  �أوجب  ذنب  من  �ل�سيخ  مفارقة  بعد 
على  �ل�سيُخ  فاّطلع  �ل�سيخ،  �إىل  فبادر  �نتبه  ملا  ذلك  ن�سي  �لنَّوبة  على  ول�سدة حر�سه 
ذلك، فاأ�سار للثاين بالقر�ءة، ثم �إن ذلك �لرجل بادر �إىل حّمام جو�ر �ملدر�سة فاغت�سل 
به، ثم رجع قبل فر�غ �لثاين، و�ل�سيُخ قاعد- �أعمى- على حاله، فلّما فرغ �لثاين قال 
�ل�سيخ: من جاء �أواًل فليقر�أ، فقر�أ. وهذ� من �أح�سن ما نعلمه وقع ل�سيوخ هذه �لطائفة 

بل ال �أعلم ِمثَله وقع يف �لدنيا".)1(
هـ- وفاته:

تويّف- رحمه �هلل- يوم �الأحد، بعد �سالة �لع�سر، يف �لثامن و�لع�سرين من   
ُجمادى �الآخرة، �سنة ت�سعني وخم�سمائة بالقاهرة، عن �ثنني وخم�سني عاماً، وُدفن يوم 
غرى بني م�سر و�لقاهرة برتبة �لقا�سي �لفا�سل عبد �لرحيم بن علّي  �الإثنني بالَقر�فة �ل�سُّ
بن �حل�سن �لَبي�سايّن، وقرُبه م�سهوٌر معروف، و�سلَّى عليه �خلطيب �أبو �إ�سحاق �لعر�قّي 

خطيب جامع م�سر)2(.
املرجع ال�ّسابق 2/ 21.  )1(

وفيات الأعيان 4/ 72، غاية الّنهاية 2/ 23.  )2(
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�ملطلب �لثاين
 ترجمة االإمام عا�سم

اأ- ا�سمه وكنيته ون�سبه:
َدلَة- �الأ�سدّي، وقيل: �إّن  هو عا�سم بن �أبي �لنَُّجود – و��سم �أبي �لنَُّجود: بَهرْ  

نى �أبا بكر. بهدلة ��سم �أمه، وقيل: ��سم �أبي �لنجود عبد، ويُكرْ
ها فوق  و�لنَُّجود بفتح �لّنون و�سم �جّليم: من َنَدتُّ �لّثياب، �أي �سّويرُْت بع�سَ  

بع�ص.
وهو من �لّتابعني، �سمع من �حلارث بن ح�ّسان و�فد بني بكر، وكان للحارث   

حبٌة. �سُ
بن  ثعلبة  بن  �حلارث  بن  ُقَعنيرْ  بن  ن�سر  بن  مالك  بن  َجِذمية  لبني  موىل  وهو   

د بن عدنان.)1( دود�ن بن �أ�سد بن ُخزمية بن مدركة بن �إليا�ص بن م�سر بن ِنز�ر بن َمعرْ
ب- �سيوخه:

َلمّي عبد �هلل بن حبيب بن ربيعة �ل�ّسلمّي، وعلى  قر�أ على �أبي عبد �لرحمن �ل�سُّ  
�أبي مرمي ِزرِّ بن ُحَبيرْ�ص بن ُحبا�سة �الأ�سدّي.)2(

بن كعب،  و�أُبَي   ، تعلَّم، وعلى عليٍّ �لرحمن على عثمان ومنه  �أبو عبد  وقر�أ   
وزيد بن ثابت، وعبد �هلل بن م�سعود، وقر�أو� على �لنبي �سلى �هلل عليه و�سّلم.

وقر�أ ِزرٌّ على عثمان وعلّي و�بن م�سعود.)3(  
قال �أبو بكر بن عّيا�ص: قال: عا�سم:" ما �أقر�أين �أحٌد حرفاً �إاّل �أبو عبد �لرحمن   
�ل�ّسلمّي". قال:" وكان �أبو عبد �لرحمن قد قر�أ على علّي بن �أبي طالب، وكنُت �أرجُع 
من عند �أبي عبد �لرحمن فاأعِر�ص على ِزّر بن ُحبي�ص، وكان زّر قد قر�أ على عبد �هلل"، 

َت".)4( ثَقرْ َتورْ قال �أبو بكر بن عّيا�ص: فقلُت لعا�سم: لقد ��سرْ
الأملانية،  امل�ست�سرقني  اأوتوبرتزل، جمعية  بت�سحيحه  عني  ال�سبع،  القراءات  يف  التي�سري  �سعيد(،  بن  )عثمان  الّدايّن  اأبو عمرو   )1(
وحتقيق  درا�سة  الق�سيد،  �سرح  يف  الن�سيد  العقد  حممد(،  بن  يو�سف  بن  اأحمد  العبا�س  )اأبو  احللبّي  ال�ّسمني  �س 19،  1930م، 
د. اأمين ر�سدي �سويد، دار نور املكتبات للن�سر والتوزيع بجدة، ط1، 1422هـ= 2000م، 1/ 124، 125، 126، واأبو العالء 
فوؤاد  اأ�سرف حممد  د.  الأم�سار، حتقيق  اأئمة  الع�سرة  قراءات  الخت�سار يف  غاية  احل�سن(،  بن  اأحمد  بن  )احل�سن  العّطار  الَهَمذايّن 

طلعت، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بجدة، ط1، 1414هـ= 1994م، 1/ 52.
غاية الخت�سار 1/ 52، والتي�سري �س21.  )2(

غاية الخت�سار 1/ 53، والتي�سري �س 21.  )3(
غاية الخت�سار 1/ 55.  )4(
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ج- تالميذه:
تلّقى �لقر�ء�ت على "�الإمام عا�سم" عدد كثري منهم:  

�سعبة )�أبو بكر بن عّيا�ص(، وحف�ص بن �سليمان بن �ملغرية، و�أبان بن تغلب،   
بن  عمرو  و�أبو  زيد،  بن  وحّماد  �الأعم�ص،  ِمهر�ن  بن  و�سليمان  مو�سى،  بن  وهارون 

�لعالء، وحمزة بن حبيب �لّزّيات.)1(
قال �بن ع�ساكر:" وروى عنه عطاء بن �أبي َرباح، و�سليمان �الأعم�ص، ومن�سور   
بن �ملعتمر، و�سعبة، وحّماد بن زيد، وحّماد بن �َسَلمة، و�لّثورّي، وزيد بن �أبي �أني�سة، 
يرْل بن َغَزو�ن،  و�أبوعو�نة، و�سويد بن عبد �هلل، وهّمام بن يحيى، و�أبان بن زيد، وُف�سَ
عروبة،  �أبي  بن  و�سعيد  عّيا�ص،  بن  بكر  و�أبو  �سعيد،  بن  ومبارك  ُعيينة،  بن  و�سفيان 

وم�سعر بن كّد�م، و�إبر�هيم بن طهمان".)2(
د- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:

�لرحمن  عبد  �أبي  بعد  بالكوفة،  �الإقر�ء  م�سيخة  �إليه  �نتهت  �لذي  �الإمام  هو   
�ل�ّسلمّي، ورحل �إليه �لنا�ص للقر�ءة من �سّتى �الآفاق، وجمع بني �لف�ساحة و�لتجويد، 

و�الإتقان.)3(
وذكر عا�سم: �أنه مل يخالف �أبا عبد �لرحمن يف �سيء من قر�ءته، و�أّن �أبا عبد   
�لرحمن مل يخالف علّياً ر�سي �هلل عنه يف �سيء من قر�ءته، وكان عا�سم �أح�سن �لنا�ص 

�سوتاً بالقر�آن، ف�سيحاً �إذ� تكّلم، معروفا باالإتقان.)4(
ما  يقول:  �ل�ُسَبيرِْعي  �إ�سحاق  �أبا  �سمعُت  ما  �أُح�سي  بن عّيا�ص:" ال  بكر  �أبو  قال   
ر�أيت �أحد� �أقر�أ للقر�آن من عا�سم بن �أبي �لنجود، وكان لُغويا نحويا فقيها عاملا بال�سنة، 
وكان �إماما بالقر�آن و�حلديث، ي�ستغل بعلم �حلديث رو�ية ودر�ية، كما كان يتقن علم 

�لقر�ء�ت، ولي�ص �أحٌد من �لقر�ء �ل�سبعة �أكرث رو�ية للحديث و�الآثار من عا�سم".)5(
حليمة �سال )معا�سرة(، القراءات روايتا ور�س وحف�س، دار الوا�سح، الإمارات، ط1، 1435هـ= 2014م، �س 91و 92.  )1(

ابن ع�ساكر )علّي بن احل�سن(، تاريخ مدينة دم�سق، حتقيق د. �سكري في�سل وزميليه، من مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�سق،   )2(
1402هـ= 1982م، 25/ 221.

اأبو بكر ابن جماهد )اأحمد بن مو�سى (، ال�سبعة يف القراءات، حتقيق د. �سوقي �سيف، دار املعارف، القاهرة، ط2 �س69.  )3(
معرفة القراء 9/1.  )4(

ابن حبان )حممد بن اأحمد(، الثقات، مطبعة دائرة املعارف العثمانية بحيدر اآباد الدكن يف الهند، ط1، �سنة 1393هـ= 1973م،   )5(
.256 /7
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وقال �أبو حامت:" حمله �ل�سدق، وحديثه خمّرج يف �لكتب �ل�ستة".)1(  
�إذ�  �لّنجود  �أبي  �أف�سح من عا�سم بن  �أحد�ً  قال �حل�سن بن �سالح:" ما ر�أيُت   

تكّلم كاد يدخله خيالء".)2(
ّي:" كان عا�سم �إماماً بالقر�آن و�حلديث، �إذ� تكّلم تعجب لف�ساحته  رَبِ وقال �جَلعرْ  

وح�سن �سوته".)3(
هـ- وفاته:

د  قال �أبو بكر بن عّيا�ص:" دخلت على عا�سم وقد �حت�سر، فجعلُت �أ�سمعه يردِّ  
 َأال َلُه الُْْكُم َوُهَو َأْسَرُع الَْاِسِبنَي} ]االأنعام:62[.

ِّ
ِ َمْوالُهُم الَْق وْا إَِل اللهّ هذه �الآية: {ُثمَّ ُردُّ

يحّققها كاأنه يف �ل�سالة، الأن جتويد �الآية �سار فيه �سجية".)4(  
قال �حلافظ يف "�لتهذيب" :" تُويف �سنة ثمان وع�سرين ومائة هجرية".)5(  

روى �حلافظ �أبو �لعالء �لهمذ�يّن �لعّطار ب�سنده، قال: " عا�سُم بن �أبي �لّنجود-   
دلة- موىل بني �أ�سد، مات �سنة �سبع وع�سرين ومائة".)6( ��سُم �أبي �لّنجود بَهرْ

�سند االإمام عا�سم اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

املرجع ال�ّسابق ورقم ال�سفحة.  )1(
غاية النهاية 1/ 315، والق�سطاليّن )اأحمد بن حممد(، لطائف الإ�سارات يف فنون القراءات، حتقيق ال�سيخ عامر ال�سيد عثمان ود.   )2(

عبد ال�سبور �ساهني، املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، القاهرة، ط1، 1392هـ، 96/1.
لطائف الإ�سارات 96/1.  )3(

غاية النهاية 1/ 321.  )4(
ابن حجر الع�سقاليّن )اأحمد بن علي (، تقريب التهذيب، حتقيق حممد عّوامة، دار الر�سيد، حلب ، �سورية، 1406هـ= 1986م،   )5(

.285 /1
غاية الخت�سار 1/ 55. وقد ذكر الذهبّي يف )�سري الأعالم 5/ 256( اأن عا�سمًا ولد يف اإمرة معاوية ر�سي اهلل عنه )41- 60هـ(.  )6(

الر�شول )�شلى الله عليه و�شلم(

عبدالله بن م�شعودعثمــان بن عفــانعلي بن اأبي طالب

عا�شم بن اأبي النجود

اأبــــــي بن كعـــــــب

اأبومرمي زر بن
ُحَبي�ص االأ�شدي

اأبوعمرو �شعد بن
اإليا�ص ال�شيباين

زيــــــد بن ثابـــــــت

اأبوعبدالرحمن
ابن حبيب ال�شلمي
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�ملطلب �لثالث
ترجمة الراوي حف�ص

اأ- ا�سمه ومولده:
هو حف�ص بن �سليمان بن �ملغرية بن �أبي د�ود �الأ�سدّي �لكويّف �لبّز�ز ن�سبة �إىل   

بيع �لبز، �أي �لثياب، " ويُعرف بُحَفيرْ�ص".
وكنيته: �أبو عمر، ولد �سنة ت�سعني للهجرة.)1(  

ب- �سيوخه:
�أخذ �لقر�ءة عر�ساً وتلقيناً عن: عا�سم وكان ربيبه – �بن زوجته – وهو �أ�سهر   
من روى عنه، وكانت �لقر�ءة �لتي �أخذها عن عا�سم ترتفع �إىل علي ر�سي �هلل عنه.)2(

ج- تالميذه:
روى �لقر�ءة عنه عر�ساً و�سماعاً �أنا�ص كثريون منهم:  

ّباح، و�لف�سل  ّباح، وعبيد بن �ل�سّ ح�سني بن حممد �ملروزّي، وعمرو بن �ل�سّ  
�لقا�سم �الأحول، و�سليمان بن  �لقّو��ص، وحمزة بن  بن يحيى �الأنبارّي، و�أبو �سعيب 
فار، وعبد  د�ود �لّزهر�يّن، وحمد�ن بن �أبي عثمان �لّدقاق، و�لعبا�ص بن �لف�سل �ل�سّ

�لرحمن بن حممد بن و�قد، وحممد بن �لف�سل زرقان، وغريهم.)3(
د- رحلته يف طلب العلم:

ولد يف �لكوفة ون�ساأ فيها ثم رحل �إىل بغد�د حني �سارت عا�سمة �خلالفة، ثم   
رحل �إىل مكة �ملكرمة، جماور�ً بيت �هلل �حلر�م، حتى �أ�سبح �إماماً يف �لقر�ءة، �سابطاً 

لها، ومكث مدة طويلة يف تعليمها.)4(
هـ- علمه و�سبطه للقراءة:

قر�أ حف�ص على عا�سم مر�ر�ً، وكان �الأّولون يُعّدونه يف �حلفظ فوق �أبي بكر   
دهر�ً  بها  �لنا�ص  و�أقر�أ  عا�سم،  على  قر�أها  �لتي  �حلروف  ب�سبط  وي�سفونه  عّيا�ص،  بن 

غاية النهاية 1/ 254، ومعرفة القراء 1/ 140.  )1(
معرفة القراء 1/ 141.  )2(
غاية النهاية 1/ 230.  )3(

يو�سف عبد القادر )معا�سر(، تراجم القراء الع�سرة ورواتهم وطرقهم، دار ال�سحابة للرتاث، طنطا، م�سر، 1427هـ= 2006م،   )4(
�س 41.
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طوياًل)1(، قال �بن معني:" هو �أقر�أ من �أبي بكر".)2(
حاً  بقر�ءة عا�سم، فكان مرجَّ �أعلمهم  فاعّي:" كان حف�ص  �لرِّ �أبو ها�سم  وقال   

على �سعبة ب�سبط �حلروف".)3(
   وقال �بن جماهد:" بني حف�ص و�أبي بكر من �خُللرْف يف �حلروف خم�سمائة 
وع�سرون حرفاً يف �مل�سهور عنهما")4(، و�أكرث �لرو�يات �نت�سار�ً يف �لعامل �الإ�سالمّي 
�ليوم هي رو�ية حف�ص عن عا�سم، فعاّمة �أهل �مل�سرق �لعربّي يقر�أون �لقر�آن برو�يته.

  روي عن حف�ص �أنه قال:" قلُت لعا�سم: �إّن �أبا بكر �سعبة يخالفني يف �لقر�ءة فقال: 
لمّي عن علّي بن �أبي طالب عن �لنبّي �سّلى �هلل  �أقر�أتك مبا �أقر�أين به �أبو عبد �لرحمن �ل�سُّ

عليه و�سلم، و�أقر�أُت �أبا بكر مبا �أقر�أين به ِزرٌّ بن ُحَبيرْ�ص عن عبد �هلل بن م�سعود".)5(
و- وفاته:

حيح، وقيل: بني �لّثمانني و�لّت�سعني.)6( تُويف �سنة ثمانني ومائة هجرية على �ل�سّ  
�سند االإمام حف�ص اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم

)7(
تراجم القراء الع�سرة �س 40.  )1(

غاية النهاية 1/ 331.  )2(
التي�سري �س 19.  )3(

ال�سبعة يف القراءات �س 96.  )4(
غاية النهاية 1/ 230.  )5(

املرجع ال�سابق ورقم ال�سفحة.  )6(
انظر: القراءات روايتا ور�س وحف�س �س 107.  )7(

الر�شول )�شلى الله عليه و�شلم(

عبدالله بن م�شعودعثمــان بن عفــانعلي بن اأبي طالب

عا�شم بن اأبي النجود

اأبــــــي بن كعـــــــب

اأبومرمي زر بن
ُحَبي�ص االأ�شدي

اأبوعمرو �شعد بن
اإليا�ص ال�شيباين

زيــــــد بن ثابـــــــت

اأبوعبدالرحمن
ابن حبيب ال�شلمي

حف�ص بن �شليمان بن املغرية بن اأبي داوود االأ�شدي الكويف
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�ملبحث �لثاين
اطبّية ورموزها تعريٌف بال�سّ

�ملطلب �الأول
اطبية  تعريف بال�سّ

�ل�ّساطبّية هي منظومة �الإمام �ل�ّساطبّي �ملو�سومة: "بـ حرز �الأماين ووجه �لتهاين"   
يف �لقر�ء�ت �ل�سبع �ملعروفة بال�ّساطبّية، وقد نظم ق�سيدته هذه من �لبحر �لطويل)1(، 
وقافيتها �لاّلم �ملفتوحة، وِعّدة �أبياتها )1173( بيتاً، �سّمنها �لقر�ء�ت �لتي حو�ها كتاب 

)ت444هـ(. �لّد�يّن  �سعيد  بن  عثمان  عمرو  الأبي  �ل�سبع  �لقر�ء�ت  " �لتي�سري" يف 
�ِسها �أن نق�سمها �إىل �أربعة �أق�سام: ون�ستطيع لت�سهيل َدررْ

�لق�سم �الأول: خطبة الق�سيدة:
وعّدة �أبياتها )94( بيتاً.  

�لق�سم �لثاين: اأبواب االأ�سول:
ردة فيما يكرُث دوُره يف  �إن بع�ص �الأحكام يف �لقر�ءة تاأخذ �سكل �لقاعدة �ملطَّ  
و� �لنظري �إىل �لنظري، ويذكرو�  �لقر�آن؛ لذ� فاإن عادة �مل�سنِّفني يف �لقر�ء�ت �أن ي�سمُّ
�أبو�ب  ون ذلك:  �الأمثلة، وي�سمُّ يندرج حتتها عدد كبري من  قاعدة  ُحكمه على �سكل 

�الأ�سول.
ولقد �سار �الإمام �ل�ّساطبّي على هذ� �لنهج يف عر�ص �الأحكام، وعدة �أبيات   

�الأ�سول عنده )376( بيتاً.
�لق�سم �لثالث: باب فر�ص احلروف:

و�ملق�سود بـ" فر�ص �حلروف" هو �أحرف �خلالف بني �لقر�ء �لتي يقّل دوُرها   
يف �لقر�آن �لكرمي، لذ� فاإن �مل�سنِّفني يف علم �لقر�ء�ت يذكرونها بح�سب �ل�سور �لتي 
�سورة  فيقولون:  �ل�سور،  باأ�سماء  �لق�سم  هذ�  يف  لالأبو�ب  ِونُون  َفيَُعنرْ فيها،  وردت 

�لبقرة، �سورة �آل عمر�ن، �سورة �لن�ساء، �إلخ.

ووزنه: )) َفُعوُلْن َمفاِعيُلْن َفُعوُلْن َمفاِعُلْن (( يف ال�سطرتني.  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {14}

�أبيات فر�ص  – رحمه �هلل- يف هذ� �لق�سم مثَلهم، وِعّدة  وقد فعل �ل�ّساطبي   
�حلروف عنده )676( بيتاً.
�لق�سم �لر�بع: باب التكبري:

و�حلديث يف هذ� �لباب عن �أمر يتعّلق بالقر�ءة ولي�ص منها، وهو �لتكبري عند   
�أبيات  �ُسور ختم �لقر�آن، و�ملق�سود بها من �سورة �ل�سحى �إىل �سورة �لنا�ص، وعّدة 

هذ� �لباب )13( بيتاً.
�لق�سم �خلام�ص: باب خمارج احلروف و�سفاتها:

و�حلق �أن بحث �ملخارج و�ل�سفات من علم �لتجويد، وهو من �الأمور �لتي   
ره يف كتب �لقر�ء�ت من نافلة �لقول، ثم ختم ق�سيدته،  مل يختلف فيها �لقر�ء، َفِذكرْ

وذلك من خالل )14( بيتاً. 
قال عنها �الإمام �بن �جلزرّي: "ومن وقف على ق�سيدتيرْه علم مقد�ر ما �آتاه �هلل   
يف ذلك، خ�سو�ساً �لاّلمّية �لتي عَجز �لُبلغاء من بعده عن معار�ستها؛ فاإنه ال يعرف 
مقد�َرها �إاّل من نَظم على ِمنو�لها، �أو قابل بينها وبني ما نُِظم على طريقتها، ولقد ُرِزق 
هرة و�لَقبول ما ال �أعلمه لكتاب غرِيه يف هذ� �لفّن، بل �أكاد �أن  هذ� �لكتاب من �ل�سُّ
�أقول: وال يف غري هذ� �لفّن؛ فاإنّني ال �أح�ِسُب �أّن بلد�ً من بالد �الإ�سالم يخلو منه، بل ال 
�أظن �أّن بيت طالب علم يخلو من نُ�سخة به، ولقد تناف�ص �لنا�ص فيها وَرِغبو� يف �قتناء 
حاح منها �إىل غاية، حّتى �إنه كانت عندي نُ�سخٌة بالاّلمّية و�لّر�ئية - بخط  �لنُّ�سخ �ل�سّ
ة فلم �أقبل... ومن �أعجب  خاوّي- جُمّلدة، فاأُعطيت بوزنها ف�سّ �حُلجيج �ساحب �ل�سَّ
ما �تّفق لل�ّساطبية يف ع�سرنا هذ� �أّن به من بينه وبني �ل�ّساطبّي باتّ�سال �لّتالوة و�لقر�ءة 
رُجلني، مع �أّن لل�ّساطبّي يوم تَبيي�ص هذه �لرّتجمِة مائتيرْ �سنة، وهذ� ال �أعلم �أنّه �تّفق 
يف ع�سر من �الأع�سار للقر�ء�ت �ل�ّسبع، و�إن كان �تّفق يف بع�ص �لقر�ء�ت وقتاً ما، 
وما ذلك �إاّل ل�سّدة �عتناء �لنا�ص بها... وال �أعلم كتاباً ُحفظ وُعر�ص يف جمل�ص و�حد 

وت�سل�سل بالعر�ص �إىل م�سنِّفه كذلك �إاّل هو".)1(

غاية الّنهاية 2/ 22، 23.  )1(
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�ملطلب �لثاين
اطبّية)1( تعريٌف برموز ال�سّ

�أواًل: الّرمز احلريّف املفرد:
غرّي �الإمام �ل�ساطبّي حروف "�أبجد هوز" �ملعروفة �إىل ��سطالحه �لذي جعله   

للقر�ء �ل�سبعة ورو�تهم �الأربعة ع�سر ف�سارت كاالآتي:
"�أبج..دهز..حطي..كلم..ن�سع..ف�سق..ر�ست".

فكل كلمة تدل على " قارئ ور�وييه": 
االإمام وراوياهالرمز

جب�أ�أبــــــــــــــج
ور�صقالوننافع

زهـددهـــــــــــــز
ّي�بن كثري ُقنبـــُل�لَبـــزِّ

يطححطــــــــــي
ورّي�أبوعمٍرو  ــو�ِسّي�لدُّ �ل�سُّ

ملككـــــــــــلم
�بُن َذكو�نه�سام�بُن عامر

ق�صفف�ســــــــــق
خاّلدخلــــَفحمزة

ع�صنن�ســـــــــع
حــــف�ص�ُسعبةعا�سم

ت�صرر�ســــــــت
ورّي�أبو �حلارث�لك�سائّي �لدُّ

قال �ل�ساطبي – رحمه �هلل-: جعلُت �أبا جاد على كّل قارئ   دلياًل على �ملنظوم   
�أّوال �أّوال.

منظومة حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�سبع: حتقيق: د. اأمين ُر�ْسِدي �ُسَوْيد، مكتبة ابن اجلزري، دم�سق- �سوريا، ط1،   )1(
1434هـ= 2013م، �س290، 291، وطبع م�سطفى البابّي احللبّي، 1355هـ= 1937م.
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ثانياً: الّرمز احلريّف املجموع:
بقي من �حلروف �ملا�سية " ثخذ ظغ�ص" فجعل كل حرف منها رمز�ً الأكرث من   

قارئ.
القــــــــــــــراءالرمز احلريف املجموع

�أهل �لكوفة، وهم: عا�سم، وحمزة، و�لك�سائّيث
�لقر�ء �ل�سبعة �إاّل نافعاًخ
�أهل �لكوفة و�بن عامرذ
�أهل �لكوفة و�بن كثريظ
�أهل �لكوفة و�أبو عمروغ
حمزة و�لك�سائّي�ص

�سيبنّي  �لتي  و�لكلمة  حكمها  بنّي  �لتي  �لكلمة  بني  فا�سلة  �لو�و  و��ستعمل   
حكمها.

ثالثاً: الّرمز الكلمّي املجموع:
بها  يرمز  �أخرى  لرموز  �ل�سابق �حتاج  �لنحو  �أبجد هوزعلى  ملّا وّزع حروف   

الأكرث من قارئ فاختار رموز�ً كلمّية هي:
القــــــــــــــراءالرمز الكلمّي املجموع

حبٌة حمـــــزة و�لك�سائّي و�ُسعبٌة�سُ
حاب حمزة و�لك�سائّي وحـــف�ص�سِ

نافع و�بــــن عامـــــــــــرعـــــــّم
نافع و�بن كثري و�أبوعمرو�َسمـــــا
�بـــن كثري و�أبو عمـــــروَحـــــّق
ِميٌّ نـــافع و�بـــــــــــــن كثريِحررْ

ن �أهل �لكوفــــة ونافـــــــــعِح�سرْ
قال �ل�ساطبّي- رحمه �هلل -:

ي اآِتيَك ِباْلـــَواِو َفْي�َضـال ْرَف اأُ�ْضِمي ِرَجاَلُه َمَتى َتْنَق�ضِ َوِمْن َبْعِد ِذْكِري اْلَ
�ِضَوى اأَْحـــُرٍف َل ِريَبٌة ِف اتِّ�َضاِلَها َوِباللَّْفـِظ اأَ�ْضَتْغِني َعِن اْلَقْيِد اإِْن َجـــال
ل ُمَهــــوِّ َلْي�َس  َواْلأَْمُر  َعـــــاِر�ٍس  ِلَا  َقْبلََهــــا  ْرَف  اْلَ َر  َكـــــرَّ َمَكاٍن  َوُربَّ 
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ِباأَْغَفــــــال َلْي�َس  اِء  ِباْلَ ُتـــــــُهْم  َو�ِضتَّ ُمَثلَّــــــٌث  َثــــــــاٌء  ِلْلُكــــــــوِفِّ  َوِمْنُهنَّ 
ُمْغَفــــــال َلْي�َس  َو�َضاٍمَذاُلُهْم  َوُكـــــوٍف  َناِفـــــٍع  َبْعَد  اأَْثَبُتُهـــــْم  اْلأَُل  َعَنْيـُت 
ٍر َغْيُنُهْم َلْي�َس ُمْهَمال ًــا ُوُكـــــوٍف َوَب�ضْ اِء ُمْعَجمــــ َوُكـــــوٍف َمَع اْلَِكيِّ ِبالظَّ
َــال ْحَبٌة تـ ْقـــــِط �ِضْيٌ ِلْلِك�َضاِئي َوَحْمــــَزٌةَوُقْل ِفْيِهَما َمْع �ُضْعـــــِبٍة �ضُ َوُذو النَّ
ــِهْم َعمَّ َناِفـــــٌع َو�َضاٍم �َضــــــَما ِف َناِفٍع َوَفَتى اْلُعـــال َحاٌب ُهَما َمْع َحْف�ضِ �ضِ
َحـــــال َنَفـــــٌر  ِفْيِهَما َواْلَيْح�َضِبيُّ  ُقــــْلَوُقْل  ِفْيِه َواْبِن اْلعــــاَلِء  َوَمكٍّ َوَحٌق 
َعـــال َوَناِفِعِهْم  اْلُكــــــوِف  َعِن  ٌن  َوِح�ضْ َوَناِفــــــــٌع  ِفْيِه  اْلَــِكيُّ  َوِحـــــــْرِمٌي 

و�جلد�ول �ل�سابقة ت�سّهل مهمة معرفة هوؤالء �لقر�ء �ل�سبعة ورو�تهم، وت�سهم   
يف �سرح ما يرد من ��ستدالل من �ل�ّساطبية يف هذ� �لبحث.

�ملبحث �لثالث
انفراداته مرتبة على ح�سب ترتيب امل�سحف

وهي: �الألفاظ �لتي �نفرد بها حف�ص عن عا�سم بقر�ءتها بكيفية معينة دون غريه   
من �لقر�ء �ل�سبعة ورو�تهم من طريق �ل�ّساطبية.

من  ورو�تهم  �ل�سبعة  �لقر�ء  بني  وحده  حف�ص  بها  �نفرد  �لتي  �لرت�كيب  و�أما   
طريق �ل�ّساطبية دون �الألفاظ فمثالها:

َذلَِك  ِف  إِنَّ  بَِأْمِرهِ  َراٌت  ُمَسخَّ َوالْنُُّجوُم  َوالَْقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َوالْنََّهاَر  اللَّْيَل  َلُكُم  َر  {َوَسخَّ  -1
وبرفع  و�لقمر(  بن�سب )و�ل�سم�ص  �نفرد حف�ص  ]النحل: 12[.  َيْعقُِلوَن}  َقْومٍ 

ِّ
ل َليَاٍت 

)و�لنجوم( و)م�سخر�ت(.
َوَيْذَهَبا  بِِسْحِرِهَما  َأْرِضُكم  ْن 

ِّ
م يُِْرَجاُكم  َأن  يُِريَداِن  َلَساِحَراِن  َهَذاِن  إِْن  {َقالُوا   -2

( و)هذ�ن( باالألف.)1( بَِطِريَقتُِكُم اْلُْثَلى} ]طه: 63[.�نفرد حف�ص باإ�سكان نون )�إنرْ
و�إليك ذكر �الألفاظ �لتي �خت�ص بها حف�ص عن عا�سم دون غريه يف ترتيب   

�مل�سحف وهي:

التي�سري �س 111و 123.  )1(
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)1( ))ُهُزوًا((:
حيث ورد يف �لقر�آن �لكرمي.  

�نفرد حف�ص: بعدم �لهمز، �أو يقال: باإبد�ل �لهمز و�و�ً و�ساًل ووقفاً؛ الأنه كره   
�لهمز بعد �سمتني يف كلمة و�حدة فلّينها.)1( وقد ورد هذ� �للفظ يف �لقر�آن �لكرمي يف 

�أحد ع�سر مو�سعاً، وهي:
{َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه إِنَّ اللهَّ يَْأُمُرُكْم َأْن َتْذبَُوْا َبَقَرةً َقالُوْا َأَتتَِّخُذنَا ُهُزواً َقاَل َأُعوُذ   -1

ِ َأْن َأُكوَن ِمَن الَْاِهلنَِي} ]البقرة:67[. بِاللهّ
ُحوُهنَّ بَِْعُروٍف َوال 

ِّ
{َوإَِذا َطلَّْقُتُم النََّساء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِْعُروٍف َأْو َسر  -2

ِ ُهُزواً  تُِْسُكوُهنَّ ِضَراراً لََّتْعَتُدوْا َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َوال َتتَِّخُذَوْا آيَاِت اللهّ
بِِه َواتَُّقوْا  َيِعُظُكم  اْلِكَتاِب َوالِْْكَمِة  َن 

ِّ
َعَلْيُكْم م َأنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم   ِ نِْعَمَت اللهّ َواْذُكُروْا 

 َعلِيٌم} ]البقرة: 231[.
ٍ
 َشْيء

ِّ
اللهَّ َواْعَلُموْا َأنَّ اللهَّ بُِكل

َن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب 
ِّ
ُذوْا ِديَنُكْم ُهُزواً َوَلِعباً م {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ال َتتَِّخُذوْا الَِّذيَن اتََّ  -3

اَر َأْولَِياء َواتَُّقوْا اللهَّ إِن ُكنُتم مُّْؤمِِننَي} ]املائدة: 57[. ِمن َقْبلُِكْم َواْلُكفَّ
ُذوَها ُهُزواً َوَلِعباً َذلَِك بَِأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْعقُِلوَن} ]املائدة: 58[. اَلةِ اتََّ {َوإَِذا نَاَديُْتْم إَِل الصَّ  -4

ِريَن َوُمنِذِريَن َويَُاِدُل الَِّذيَن َكَفُروا بِالَْباِطِل لُِيْدِحُضوا 
ِّ

{َوَما نُْرِسُل الُْْرَسلنَِي إالَّ ُمَبش  -5
ُذوا آيَاتِي َوَما أُنِذُروا ُهُزوًا} ]الكهف: 56[. بِِه الَْقَّ َواتََّ

ُذوا آيَاتِي َوُرُسلِي ُهُزوًا} ]الكهف: 106[. {َذلَِك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِا َكَفُروا َواتََّ  -6
{َوإَِذا َرآَك الَِّذيَن َكَفُروا إِن يَتَِّخُذوَنَك إالَّ ُهُزواً َأَهَذا الَِّذي َيْذُكُر آلََِتُكْم َوُهم بِِذْكِر   -7

ِن ُهْم َكافُِروَن} ]االأنبياء: 36[. حَْ الرَّ
{َوإَِذا َرَأْوَك إِن يَتَِّخُذوَنَك إالَّ ُهُزواً َأَهَذا الَِّذي َبَعَث اللَُّ َرُسواًل} ]الفرقان: 41[.  -8

ِ بَِغْيِ ِعْلٍم َويَتَِّخَذَها ُهُزواً  {َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَتِي لََْو الَِْديِث لُِيِضلَّ َعن َسبِيِل اللَّ  -9
ُأولَِئَك لَُْم َعَذاٌب مُِّهنٌي} ]لقمان: 6[.

َذَها ُهُزواً ُأْولَِئَك لَُْم َعَذاٌب مُِّهنٌي} ]اجلاثية:9[. {َوإَِذا َعلَِم ِمْن آيَاتَِنا َشْيئاً اتََّ  -10
نَْيا َفالَْيْوَم ال يَُْرُجوَن مِْنَها َوال  ْتُكُم الََْياُة الدُّ ِ ُهُزواً َوَغرَّ ْذُتْ آيَاِت اللَّ {َذلُِكم بَِأنَُّكُم اتََّ  -11

ُهْم ُيْسَتْعَتُبوَن} ]اجلاثية: 35[.
ابن خالويه )احل�سني بن اأحمد (، احلجة يف القراءات ال�سبع، حتقيق د. عبد العال �سامل مكرم، دار ال�سروق، بريوت، ط4، �سنة   )1(
1404هـ= 1981م، �س 82، ابن زجنلة )عبد الرحمن بن حممد (، حجة القراءات، حتقيق �سعيد الأفغايّن، موؤ�س�سة الر�سالة، ط2، 

1399هـ= 1979م، �س 101.
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قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال َواِكِن ُف�ضِّ ا ِف ال�ضَّ َوُهُزوؤًا َوُكُفوؤً   ..................................  
ــال ِبَواٍو، َوَحْف�ٌس َواِقفاً ُثمَّ ُمو�ضِ مَّ ِلَباِقيِهْم، َوَحْمَزُة َوْقُفــــــــــُه   َو�ضُ  

 )2( ))فنوفيهم((:
الَِاِت  الصَّ َوَعِمُلوْا  آَمُنوا  الَِّذيَن  {َوَأمَّا  تعاىل:  قوله  يف  عمر�ن  �آل  �سورة  يف   

اِلنَِي} ]اآل عمران: 57[. يِهْم ُأُجوَرُهْم َواللهُّ ال يُِبُّ الظَّ
ِّ
َفُيَوف

�نفرد حف�ص: بالياء على �أن �ل�سمري هلل تعاىل لداللة ما بعده: {والل ال يب   
م ذكره معنًى.)1( الظالني} عليه، �أو لتقدُّ

قال �ل�ساطبي ) رحمه �هلل(:
يِهُم َعال .......... َوَياٌء ِفيُنَوفِّ   ....................................  

)3( ))يرجعون((: 
ِف  َمن  َأْسَلَم  َوَلُه  يَْبُغوَن   ِ اللهّ ِديِن  {َأَفَغيَْ  تعاىل:  قوله  يف  عمر�ن  �آل  �سورة  يف   

َماَواِت َواألْرِض َطْوعاً َوَكْرهاً َوإِلَْيِه يُْرَجُعوَن} ]اآل عمران: 83 [. السَّ
ما  �إىل  �ل�سمري  عود  على  �جليم،  فتح  مع  م�سمومة  �لغيبة  بياء  حف�ص:  �نفرد   

قبله:{فأولئك هم} ]اآل عمران: 82[.)2(
قال �ل�ساطبي ) رحمه �هلل(:

................................ ..............َوِباْلَغْيِب ُتْرَجُعوَن َعادَ   
)4( )) يجمعون ((: 

 ِ َن اللهّ
ِّ
ِ َأْو ُمتُّْم لََْغِفَرةٌ م ب�سورة �آل عمر�ن يف قوله تعاىل: {َولَئِن ُقتِْلُتْم ِف َسبِيِل اللهّ  

َّا يََْمُعوَن} ]اآل عمران: 157[.
ِّ
ٌة َخيٌْ م َوَرحَْ

�نفرد حف�ص: بياء �لغيبة، على معنى: يجمعه �جلامعون؛ الأنه ر�جع �إىل �لذين   
كفرو� يف قوله تعاىل: {ال تكونوا كالذين كفروا} �الآية �ل�سابقة.)3(

)1(  احلجة لبن خالويه �س 110، حجة القراءات لبن زجنلة �س 164، التي�سري �س 88، اأبو علّي الفار�سّي )احل�سن بن عبد الغفار(، 
اأبو العبا�س  احلجة للقراء ال�سبعة، حتقيق بدر الدين قهوجّي وزمالئه، دار املاأمون للرتاث، ط1، 1404هـ= 1984م، 3/ 45، 
املهدوّي )اأحمد بن عّمار(، املو�سح يف تعليل القراءات ال�سبع، درا�سة وحتقيق �سامل قدوري احلمد )ر�سالة ماج�ستري(، كلية الآداب، 

جامعة بغداد، 1408هـ= 1988م، �س 328.
احلجة لبن خالويه �س 110، حجة القراءات لبن زجنلة �س 164.  )2(

)3(  احلجة للفار�سي 3/ 94، حممد �سامل حمي�سن )دكتور (، امل�ستنري يف تخريج القراءات املتواترة، دار اجليل، بريوت، ط1، 1409هـ= 
1989م 1/ 101، اأبو حممد )مكّي بن اأبي طالب (، الك�سف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها وحججها، حتقيق د. حمي الدين 

رم�سان، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت،ط2، �سنة 1401هـ= 1981م، 1/ 362.
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قال �ل�ساطبي ) رحمه �هلل(:
َوَحْفــــــــــــــــ�ٌس ُهَنــــــــــــــــا اْجَتلَـــــــى      ................................  

................................ َمُعون َ.......   َوِباْلَغْيِب َعْنُه َتْ  
5- )) يوؤتيهم ((: 

ُقوْا َبنيَْ َأَحٍد 
ِّ
ِ َوُرُسلِِه َوَلْ يَُفر يف �سورة �لن�ساء يف قوله تعاىل: {َوالَِّذيَن آَمُنوْا بِاللهّ  

ِحيمًا} ]الن�شاء: 152[. ْنُهْم ُأْولَـِئَك َسْوَف يُْؤتِيِهْم ُأُجوَرُهْم َوَكاَن اللهُّ َغُفوراً رَّ
ِّ
م

تعاىل:{والذين  قوله  �هلل يف  يعود على  و�لفاعل �سمري  بالياء،  �نفرد حف�ص:   
ءامنوا} يف �الآية نف�سها.)1(
قال �ل�ساطبي )رحمه �هلل(:

.............................. ِتيِهْم َعِزيٌز .......   َوَيا �َضْوَف ُنوؤْ  
)6( ))ا�ستحق((: 

َفآَخَراِن  إِْثاً  ا  اْسَتَحقَّ َأنَُّهَما  َعَلى  ُعثَِر  {َفِإْن  تعاىل:  قوله  من  �ملائدة  �سورة  يف   
ِمن  َأَحقُّ  َلَشَهاَدتَُنا   ِ بِاللهّ َفُيْقِسَماِن  األْولََياِن  َعَلْيِهُم  اْسَتَحقَّ  الَِّذيَن  ِمَن  َمَقاَمُهَما  يُِقوَماُن 

اِلنَِي} ]املائدة: 107[. َِن الظَّ َشَهاَدتِهَِما َوَما اْعَتَديَْنا إِنَّا إِذاً لَّ
�نفرد حف�ص: بفتح �لتاء، و�حلاء، مبنّياً للفاعل، و�إذ� �بتد�أ ك�سر �لهمزة.)2(  

قال �ل�ساطبي )رحمه �هلل(:
............................... ْف�ٍس ...   َو�َضمَّ ا�ْضُتِحّق اْفَتْح ِلَ  

)7( ))معي((: 
يف ثمانية مو��سع: 

ُكْم َفَأْرِسْل َمِعَي 
ِّ
ب ن رَّ

ِّ
َنٍة م

ِّ
ِ إالَّ الَْقَّ َقْد ِجْئُتُكم بَِبي {َحقِيٌق َعَلى َأن الَّ َأُقوَل َعَلى اللهّ  -1

َبِن إِْسَرائِيَل} ]االأعراف: 105[.
ْنُهْم َفاْسَتْأَذنُوَك لِْلُخُروِج َفُقل لَّن تَُْرُجوْا َمِعَي َأَبداً َوَلن 

ِّ
َجَعَك اللهُّ إَِل َطآئَِفٍة م {َفِإن رَّ  -2

ةٍ َفاْقُعُدوْا َمَع الَْالِِفنَي} ]التوبة: 83[. َل َمرَّ ُتَقاتُِلوْا َمِعَي َعُدوهّاً إِنَُّكْم َرِضيُتم بِالُْقُعوِد َأوَّ
{معي صربًا} ثالثة مو��سع يف �لكهف: 	•

امل�ستنري ملحي�سن 1/ 133.  )1(
امل�ستنري ملحي�سن 1/ 145، ال�سبعة يف القراءات �س 248، التي�سري �س 100.  )2(
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3- {َقاَل إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصربًا} ]االآية: 67[.  
4- {َقاَل َأَلْ َأُقْل إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصربًا} ]االآية: 72[.  

5- {َقاَل َأَلْ َأُقل لََّك إِنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعي َصربًا} ]االآية: 75[.  
َبْل  َقْبلِي  َمن  َوِذْكُر  َمن مَِّعَي  ِذْكُر  َهَذا  ُبْرَهاَنُكْم  َهاُتوا  ُقْل  آلًَِة  ُدونِِه  ِمن  ُذوا  اتََّ {َأمِ   -6

َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن الَْقَّ َفُهم مُّْعِرُضوَن} ]االأنبياء: 24[.
ي َسَيْهِديِن} ]ال�شعراء: 62[.

ِّ
{َقاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َرب  -7

بُوِن} ]الق�ش�ص: 34[.
ِّ

ي َأَخاُف َأن ُيَكذ
ِّ
ُقِن إِن

ِّ
 لَِساناً َفَأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدءاً ُيَصد

ِّ
{َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمن  -8

غتني.)1( �نفرد حف�ص: بفتح �لكل؛ �تّباعاً لالأثر، �أو جمعاً بني �للُّ  
قال �ل�ساطبّي ) رحمه �هلل(:

َثَماٍن ُعلَى...................... َوِل َنْعَجٌة، َما َكاَن ِل اْثَنْيِ َمْع َمِعي   
)8( ))َتْلَقُف((: 

�نفرد  �لفاء.  و�سم  �لقاف،  وفتح  �لاّلم،  و�سكون  �لتاء،  بفتح  حف�ص:  قر�أ   
َقُف(.)2( حف�ص: بت�سكني �لاّلم، وتخفيف �لقاف من: )لَِقَف يَلرْ

وقد وردت هذه �لكلمة يف �الآيات �لتالية:
{َوَأْوَحْيَنا إَِل ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما يَْأِفُكوَن} ]االأعراف: 117[. 	•

اِحُر َحْيُث  ا َصَنُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال يُْفلُِح السَّ {َوَأْلِق َما ِف َيِيِنَك َتْلَقْف َما َصَنُعوا إِنََّ 	•
َأَتى} ]طه: 69[.

{َفَألَْقى ُموَسى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي َتْلَقُف َما يَْأِفُكوَن} ]ال�شعراء: 45[. 	•
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:

.................................. َوِف اْلُكلِّ َتْلَقْف ِخفُّ َحْف�ٍس.......    
)9( )) معذرة ((:

اللهُّ  َقْوماً  َتِعُظوَن  ِلَ  ْنُهْم 
ِّ
م ُأمٌَّة  َقاَلْت  تعاىل:  {َوإَِذ  قوله  �الأعر�ف يف  �سورة  يف   

ُكْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن} ]االأعراف:164[.
ِّ
بُُهْم َعَذاباً َشِديداً َقالُوْا َمْعِذَرةً إَِل َرب

ِّ
ُمْهلُِكُهْم َأْو ُمَعذ

التي�سري �س 69، �سعلة )حممد بن اأحمد(، كنز املعاين يف �سرح حرز الأماين، درا�سة وحتقيق د. حممد اإبراهيم امل�سهدايّن، دار الغوثاين   )1(
للدرا�سات القراآنية، دار الربكة، ط1، 1433هـ= 2012م، 2/ 254.

احلجة لبن خالويه �س 161، واحلجة للفار�سّي 4/ 66.  )2(
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�نفرد حف�ص: بن�سب �لتاء، على �أنها مفعول الأجله، و�أن �لكالم جو�ب، كاأنه   
قيل لهم: مل تعظون قوماً هذه �سبيلهم؟ قالو�: نعظهم �عتذ�ر�ً ومعذرًة.)1(

قال �الإمام �ل�ساطبي )رحمه �هلل(:
ِهْم َتال َوَمْعِذَرًة َرْفٌع �ِضَوى َحْف�ضِ   .................................  

)10( ))موهن كيد((:
يف �سورة �الأنفال من قوله تعاىل:{َذلُِكْم َوَأنَّ اللهَّ ُموِهُن َكْيِد اْلَكافِِريَن} ]االأنفال:   

.]18

فاعل،  ��سم  �أنه  على  )ُموِهُن(،  تنوين يف  من غري  �لنون  ب�سم  �نفرد حف�ص:   
وحذف �لتنوين لالإ�سافة، و)كيِد( باخلف�ص على �الإ�سافة.)2(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ْف�ِس َعوَّل ْف�ٍس، َكْيَد ِباْلَ ْن ِلَ ُيَنوَّ َوُموِهُن ِبالتَّْخِفيِف َذاَع َوِفيِه َلْ    

)11( ))متاع((:
بَِغْيِ  األْرِض  ِف  يَْبُغوَن  ُهْم  إَِذا  َأجَناُهْم  ا  تعاىل: {َفَلمَّ قوله  يون�ص يف  �سورة  يف   
ُئُكم بَِا 

ِّ
نَْيا ُثمَّ إِلَيَنا َمْرِجُعُكْم َفُنَنب ا َبْغُيُكْم َعَلى َأنُفِسُكم مََّتاَع الََْياةِ الدُّ  يَا َأيَُّها النَّاُس إِنََّ

ِّ
الَْق

ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} ]يون�ص: 23[.
تفرد حف�ص: بن�سب �لعني، على �أنه م�سدر موؤكد لعامله، �أي تتمتعون متاع.)3(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال مَّ َمَتاَع �ِضَوى َحْف�ٍس ِبَرْفٍع َتَ   ..................................  

)12( ))يح�رشهم((:
يف ثالثة مو��سع:

َن 
ِّ
م َأْولَِيآُؤُهم  َوَقاَل  اإلِنِس  َن 

ِّ
م اْسَتْكَثْرُت  َقِد   

ِّ
اْلِن َمْعَشَر  يَا  َجِيعاً  يُِْشُرُهْم  {َوَيْوَم   -1

امل�ستنري ملحي�سن 1/ 202، اأبو الربكات الأنبارّي، البيان يف غريب اإعراب القراآن، حتقيق د. طه عبد احلميد ومراجعة م�سطفى   )1(
ال�ّسقا، طبع دار الكتب العربّي بالقاهرة، �سنة 1389هـ= 1969م، 1/ 376، الّنّحا�س )اأحمد بن حممد(، اإعراب القراآن، حتقيق 

د. زهري غازي زاهد، مطبعة العاين ببغداد، 1397هـ= 1977م، 1/ 646.
ابن الباَذ�س )اأحمد بن علّي(، الإقناع يف القراءات ال�سبع، حتقيق د. عبد املجيد قطام�س، جامعة اأم القرى، ط1، 1403هـ، 2/   )2(
654، غاية الخت�سار 2/ 503، الك�سف 1/ 490، اأبو البقاء الُعكربّي )عبد اهلل بن احل�سني(، اإمالء ما مّن به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات يف جميع القراآن، حتقيق اإبراهيم عطوة عو�س، مطبعة البابّي احللبّي مب�سر، ط1، �سنة 1380هـ= 1961م، 

.5/2
امل�ستنري ملحي�سن 1/ 243، كنز املعاين 2/ 300و 301، ال�سبعة يف القراءات �س 325، التي�سري �س 121.  )3(
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َمْثَواُكْم  النَّاُر  َقاَل  لََنا  ْلَت  َأجَّ الَِّذَي  َأَجَلَنا  َوَبَلْغَنا  بَِبْعٍض  َبْعُضَنا  اْسَتْمَتَع  َربََّنا  اإلِنِس 
َخالِِديَن فِيَها إالَّ َما َشاء اللهُّ إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعليٌم} ]االأنعام: 128[.

الَِّذيَن  َخِسَر  َقْد  َبْيَنُهْم  يََتَعاَرُفوَن  النََّهاِر  َن 
ِّ
م َساَعًة  إالَّ  يَْلَبُثوْا   ْ لَّ َكَأن  يَُْشُرُهْم  {َوَيْوَم    -2

ِ َوَما َكانُوْا ُمْهَتِديَن} ]يون�ص: 45[. ُبوْا بِلَِقاء اللهّ َكذَّ
{َوَيْوَم يَُْشُرُهْم َجِيعاً ُثمَّ َيُقوُل لِْلَمالئَِكِة َأَهُؤالء إِيَّاُكْم َكانُوا َيْعُبُدوَن} ]�شباأ: 40[.  -3
�نفرد حف�ص: بقر�ءة �ملو��سع �لثالثة بالياء على �لغيبة، �إخباٌر عن �هلل.)1(  

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال �َضَباأْ َمْع َنُقوُل اْلَيا ِف اَلْرَبِع ُعمِّ َوَنْح�ُضُر َمْع َثاٍن ِبُيوُن�َس َوْهَو ِف    

)13( ))كل((:
يف �ملو�سعني �لتاليني:

 َزْوَجنيِ اثَْننيِ َوَأْهَلَك إالَّ َمن 
ٍّ

{َحتَّى إَِذا َجاء َأْمُرنَا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِْل فِيَها ِمن ُكل 	•
َسَبَق َعَلْيِه الَْقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إالَّ َقلِيٌل} ]هود: 40[.

{َفَأْوَحْيَنا إِلَْيِه َأِن اْصَنعِ الُْفْلَك بَِأْعُينَِنا َوَوْحيَِنا َفِإَذا َجاء َأْمُرنَا َوَفاَر التَّنُّوُر َفاْسُلْك  	•
 َزْوَجنيِ اثَْننيِ َوَأْهَلَك إالَّ َمن َسَبَق َعَلْيِه الَْقْوُل مِْنُهْم َوال تَُاِطْبِن ِف الَِّذيَن 

ٍّ
فِيَها ِمن ُكل

َظَلُموا إِنَُّهم مُّْغَرُقوَن} ]املوؤمنون: 27[.
تفرد حف�ص: بالتنوين يف �ملو�سعني، و�لتنوين عو�ص عن �مل�ساف �إليه، �أي من   

كل ذكر و�أنثى، و)زوجني( مفعول )�حمل(.)2(
قال �الإمام �ل�ساطبي )رحمه �هلل(:

.................................. ْن َمْع َقَد اْفلََح َعاِلًا   َوِمن ُكلِّ َنوِّ  
:)) )14( ))ُبَنيَّ

يف �ملو��سع �لتالية:
ْيَطاَن لإلِنَساِن  {َقاَل يَا ُبنَّ ال َتْقُصْص ُرْؤيَاَك َعَلى إِْخَوتَِك َفَيِكيُدوْا َلَك َكْيداً إِنَّ الشَّ 	•

َعُدوٌّ مُِّبنٌي} ]يو�شف: 5[.
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم} ]لقمان: 13[.

ِّ
ِ إِنَّ الش {َوإِْذ َقاَل لُْقَماُن البْنِِه َوُهَو َيِعُظُه يَا ُبنَّ ال ُتْشِرْك بِاللَّ 	•

غاية الخت�سار 2/ 476، احلجة للفار�سّي 3/ 406، الك�سف 1/ 451- 452.  )1(
ابن بلِّيمة )احل�سن بن خلف(، تلخي�س العبارات بلطيف الإ�سارات يف القراءات ال�سبع، حتقيق �سبيع حمزة حاكمّي، دار القبلة،   )2(

جدة، ط1، 1409هـ= 1988م، �س 103، املو�سح �س 468و 469، الإمالء 2/ 38.
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ِف  َأْو  َماَواِت  السَّ ِف  َأْو  َصْخَرةٍ  ِف  َفَتُكن  َخْرَدٍل  ْن 
ِّ
م َحبٍَّة  مِْثَقاَل  َتُك  إِن  إِنََّها  ُبنَّ  {يَا  	•

األَْْرِض يَْأِت بَِها اللَُّ إِنَّ اللََّ َلِطيٌف َخِبٌي} ]لقمان: 16[.
ي َأْذبََُك َفانُظْر َماَذا َتَرى َقاَل يَا 

ِّ
ي َأَرى ِف الََْنامِ َأن

ِّ
ْعَي َقاَل يَا ُبنَّ إِن ا َبَلَغ َمَعُه السَّ {َفَلمَّ 	•

ابِِريَن} ]ال�شافات: 102[. َأَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمُر َسَتِجُدنِي إِن َشاء اللَُّ ِمَن الصَّ
�ملتكلم  ياء  �أن  على  �ملذكورة،  �ملو��سع  م�سددة يف  �لياء  بفتح  تفرد حف�ص:   

�أبدلت �ألفاً لتو�يل �لياء�ت، ثم �كتفى عن �الألف بالفتح.)1(
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمة �هلل(:

َوَفْتُح َياُبَنيِّ ُهَنا َن�ٌس َوِف اْلُكلِّ ُعوِّل   ..................................  
)15( ))داأبًا((:

ْ َفَذُروُه ِف ُسنُبلِِه إالَّ  يف قوله تعاىل: {َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأباً َفَما َحَصدتُّ  
َّا َتْأُكُلوَن} ]يو�شف: 47[.

ِّ
َقلِيالً م

حلق،  حرف  عينه  ما  كّل  وكذلك  لغة،  وهي  �لهمزة،  بفتح  حف�ص:  �نفرد   
ِم( يجوز فيه �لفتح و�ل�سكون.)2( حرْ ِر( و)�ل�سَّ ِز( و)�لنَّهرْ كـ)�ملَعرْ

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ْك ........................... َفَحرِّ ِهْم   ْف�ضِ ....................، َداأَْباً ِلَ  

)16( ))ُنوِحي((:
يف ثالثة مو�سع:

ْن َأْهِل الُْقَرى َأَفَلْم 
ِّ
{َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك إالَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِهم م تعاىل:  قوله  يف  	•

لَِّذيَن 
ِّ
َيِسُيوْا ِف األْرِض َفَينُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َوَلَداُر الِخَرةِ َخيٌْ ل

اتََّقوْا َأَفاَل َتْعقُِلوَن} ]يو�شف: 109[.
ْكِر 

ِّ
ويف قوله تعاىل: {َوَما َأْرَسْلَنا ِمن َقْبِلَك إالَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِهْم َفاْسَألُوْا َأْهَل الذ 	•

إِن ُكنُتْم ال َتْعَلُموَن} ]النحل: 43[.
ْكِر إِن 

ِّ
تعاىل: {َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك إالَّ ِرَجاالً نُّوِحي إِلَْيِهْم َفاْسَألُوْا َأْهَل الذ قوله  ويف  	•

ُكنُتْم ال َتْعَلُموَن} ]االأنبياء: 7[.

غاية الخت�سار 1/ 357، الك�سف 1/ 259، وما بعدها، والإمالء 39/2.  )1(
الإقناع 2/ 671، حجة القراءات لبن زجنلة �س 359.  )2(
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للفاعل من )�أوحى(، و�لفاعل  تفرد حف�ص: بنون �لعظمة، وك�سر �حلاء مبنياً   
�سمري يعود على �هلل تعاىل، )و�إليهم( متعلق )بنوحي(.)1(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
َوُنوٌن ُعًلى، ..................... َوُيوَحى اإَِلْيِهْم َك�ْضُر َحاَء َجِميِعَها    

)17( ))يل((:
تفرد حف�ص: بفتح �لياء يف جميع �ملو��سع �لتالية:)2(

َفَأْخَلْفُتُكْم  َوَوَعدتُُّكْم   
ِّ

َوْعَد الَْق َوَعَدُكْم  إِنَّ اللهَّ  األْمُر  ُقِضَي  ْيَطاُن لَّا  الشَّ {َوَقاَل  	•
َولُوُموْا  َتُلوُمونِي  َفاَل  لِي  َفاْسَتَجْبُتْم  َدَعْوُتُكْم  َأن  إالَّ  ُسْلَطاٍن  ن 

ِّ
م َعَلْيُكم  لَِي  َكاَن  َوَما 

إِنَّ  َقْبُل  ِمن  َأْشَرْكُتُموِن  بَِا  َكَفْرُت  ي 
ِّ
إِن بُِْصِرِخيَّ  َأنُتْم  َوَما  بُِْصِرِخُكْم  َأنَْا  مَّا  َأنُفَسُكم 

اِلنَِي لَُْم َعَذاٌب َألِيٌم} ]اإبراهيم: 22[. الظَّ
ِف  نِي  َوَعزَّ َأْكفِْلنِيَها  َفَقاَل  َواِحَدةٌ  َنْعَجٌة  َولَِي  َنْعَجًة  َوتِْسُعوَن  تِْسٌع  َلُه  َأِخي  َهَذا  {إِنَّ  	•

الَِْطاِب} ]�ص: 23[.
{َما َكاَن لِي ِمْن ِعْلٍم بِالَْإلِ األَْْعَلى إِْذ يََْتِصُموَن} ]�ص: 69[. 	•

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
َثَماٍن ُعًلى........................ َوِل َنْعَجٌة، َما َكاَن ِل اْثَنْيِ َمْع َمِعي   

)18( ))َوَرِجلك((:
بَِْيِلَك  َعَلْيِهم  َوَأْجِلْب  بَِصْوتَِك  مِْنُهْم  اْسَتَطْعَت  َمِن  {َواْسَتْفِزْز  تعاىل:  قوله  يف   
ْيَطاُن إالَّ ُغُرورًا} ]االإ�شراء: 64[. َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُهْم ِف األْمَواِل َواألْوالِد َوِعْدُهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ

�نفرد حف�ص: بك�سر �جليم، فمعناه: وَر�ِجِلَك، يقال: ر�ِجل وَرِجل، كما يقال:   
حاِذٌر وَحِذر، �أو مبعنى )رُجل( ب�سم �جليم �لذي مبعنى )ر�جل(.)3(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال ..... َواْك�ِضُروا اإِ�ْضَكاَن َرْجِلَك ُعمَّ   ...................................  

احلجة لبن خالويه �س 198، والك�سف 2/ 15.  )1(
التي�سري �س 69، كنز املعاين 1/ 677.  )2(

غاية الخت�سار 2/ 549، احلجة للفار�سّي 5/ 110- 111، الك�سف 2/ 48- 49.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {26}

)19( ))عوجا قيما((، ))من مرقدنا((، ))من راق((، ))بل ران((:
�نفرد حف�ص)1(: بال�ّسكت بدون تنف�ص �سكتة ي�سرية على �ألف عوجا ومرقدنا،   
ونون من، والم بل، الأنه و��سٌل، وغر�سه: �إي�ساح �ملعنى)2(،وذلك يف �الآيات �لتالية:

الَِاِت َأنَّ لَُْم  َيْعَمُلوَن الصَّ َر الُْْؤمِِننَي الَِّذيَن 
ِّ

ُينِذَر َبْأساً َشِديداً ِمن لَُّدنُْه َويَُبش
ِّ
ماً ل

ِّ
{َقي 	•

َأْجراً َحَسنًا} ]الكهف: 2[.
لئال يتوهم �أن )قيِّما( نعت، فاإنه حال من )�لكتاب( �أو من�سوب مب�سمر، مثل: �أنزله   

قيِّماً: �أو جعله قيِّماً، وملا وقف �أبدل �لتنوين �ألفاً، �إذ �لتنوين ال يوقف عليه.)3(
ُن َوَصَدَق الُْْرَسُلوَن} ]ي�ص: 52[. حَْ {َقالُوا يَا َويَْلَنا َمن َبَعَثَنا ِمن مَّْرَقِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرَّ 	•

َلم �أن لي�ص )هذ�( �سفة �ملرقد.)4( ليعرْ  
{َوقِيَل َمْن َراٍق} ]القيامة: 27[. 	•

َلم �أنهما كلمتان، ولي�ست �لّلفظة على فّعال.)5( ليعرْ  
{َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوبِِهم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوَن} ]املطففني: 14[. 	•

ملا مّر يف {َوقِيَل َمْن َراٍق} ]القيامة: 27[.  
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمة �هلل(:

َـــال َعلَى اأَِلِف التَّْنِويــــــِن ِف ِعَوًجــــا بــــ َو�َضْكَتُة َحْف�ٍس ُدوَن َقْطٍع َلِطيَفٌة    
اَل  ِم َبْل َراَن َواْلَباُقوَن َل �َضْكَت ُمو�ضَ َوِف نـــُوَن َمْن َراٍق َوَمْرَقِدَنـــــا َوَل    

)20( ))ملهلكهم((، ))مهلك((:
مَّْوِعدًا}  لَِْهلِِكِهم  َوَجَعْلَنا  َظَلُموا  لَّا  َأْهَلْكَناُهْم  الُْقَرى  {َوتِْلَك  تعاىل:  قوله  يف   
ِه َما َشِهْدنَا 

ِّ
لَِولِي لََنُقوَلنَّ  َوَأْهَلُه ُثمَّ  َتنَُّه 

ِّ
لَُنَبي  ِ َتَقاَسُوا بِاللَّ ]الكهف: 59[، ويف قوله تعاىل: {َقالُوا 

َمْهِلَك َأْهلِِه َوإِنَّا َلَصاِدُقوَن} ]النمل: 49[.

ابن َغْلبون ) طاهر بن عبد املنعم(، التذكرة يف القراءات الثمان، حتقيق د. اأمين ر�سدي �سويد، اجلماعة اخلريية لتحفيظ القراآن   )1(
القراءات  يف  الرو�سة  اإبراهيم(،  بن  بن حممد  )احل�سن  املالكّي  البغدادّي  علّي  اأبو  الكرمي بجدة، 1412هـ= 1991م، 2/ 507، 
الإحدى ع�سرة، درا�سة وحتقيق م�سطفى عدنان حممد �سلمان، )ر�سالة دكتوراه(، كلية الآداب، اجلامعة امل�ستن�سرية، 1419هـ= 

1999م، �س 617.
كنز املعاين 2/ 389.  )2(

العلمية، بريوت،  الكتب  ال�سباع، توزيع دار  الع�سر، ت�سحيح على حممد  القراءات  الن�سر يف  املو�سح 2/ 727،ابن اجلزرّي،    )3(
لبنان، 1/ 425.

حجة القراءات لبن زجنلة �س 737، 754.  )4(
كنز املعاين 2/ 390.  )5(
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�نفرد حف�ص: بفتح �مليم، وك�سر �لالم، فيهما، م�سدر ميمي �سماعي من )هلك(   
جع( من )رَجَع(، �أو ��سم زمان �لهالك.)1( جاء نادر�ً، كـ)�ملَررْ

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ِم ُعوِّل ٍم َواْلَك�ْضِر ِف الالَّ �ِضَوى َعا�ضِ وا َوَمـْهلََك اأَْهِلــــِه   ِلَْهلَِكـِهْم �َضــمُّ  

)21( ))اأن�سانيه((:
ي َنِسيُت الُْوَت َوَما َأنَسانِيُه 

ِّ
ْخَرةِ َفإِن يف قوله تعاىل: {َقاَل َأَرَأْيَت إِْذ َأَويَْنا إَِل الصَّ  

َذ َسبِيَلُه ِف الَْبْحِر َعَجبًا} ]الكهف: 63[. ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتََّ إالَّ الشَّ
�نفرد حف�ص: ب�سم �لهاء على �الأ�سل؛ الأن �أ�سلها �لبناء على �ل�سم.)2(  

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
..................................... ِهْم   ْف�ضِ مَّ ِلَ َوَها َك�ْضِر اأَن�َضاِنيِه �ضُ  

)22( ))ت�ساقط((:
ي إِلَْيِك بِِْذعِ النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطباً َجنِيهًّا} ]مرمي: 25[.

ِّ
يف قوله تعاىل: {َوُهز  

�أنه م�سارع  �لقاف، على  �ل�سني، وك�سر  �لتاء، وتخفيف  ب�سم  �نفرد حف�ص:   
)�ساقط(، و�لفاعل �سمري يعود على �لنخلة، و)رطباً( مفعوله.)3(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال ـــــــاَل َفُتُحمِّ َوَخفَّ َت�َضاَقْط َفا�ضِ  .........................................  
................................... ُهمْ  مِّ َوالتَّْخِفيِف َواْلَك�ْضِر َحْف�ضُ َوِبال�ضَّ  

)23( ))قال((:
 

ِّ
 اْحُكم بِالَْق

ِّ
يف �ملو�سع �لثاين من �سورة �الأنبياء يف قوله تعاىل: {َقاَل َرب  

ُن الُْْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن} ]االأنبياء: 112[. حَْ َوَربَُّنا الرَّ
�أنه فعل ما�ص م�سند �إىل  �نفرد حف�ص: بفتح �لقاف و�لالم بينهما �ألف، على   

�سمريه �سلى �هلل عليه و�سلم، و�لكالم �إخبار عما قاله �سلى �هلل عليه و�سلم.)4(
امل�ستنري ملحي�سن 1/ 318، التلخي�س �س 317، وغاية الخت�سار 2/ 556، والك�سف 2/ 65.  )1(

كنز املعاين 2/ 400، والك�سف 42و 43، واملو�سح1/ 238و 239.  )2(
اإعداد  ال�سبع، )ر�سالة ماج�ستري(  القراءات  لُبغية املريد يف  الفّحام )عبد الرحمن بن عتيق(، التجريد  التي�سري �س 149، ابن    )3(

م�سعود اأحمد اإليا�س، اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة، 1408هـ، �س 268، واحلجة للفار�سّي 5/ 200، والك�سف 2/ 87.
التلخي�س �س 333، ابن �ِسوار )اأحمد بن علّي(، امل�ستنري يف القراءات الع�سر واختيار اليزيدّي، )ر�سالة دكتوراه(،اإعداد اأحمد   )4(

طاهر اأوي�س، اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املنورة، 1413هـ، �س 446، والك�سف 2/ 110، واملو�سح2/ 860.
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قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
................................. وُقل قال عن �ُضهٍد واآخَرها ُعال    

)24( ))�سواء((:
ِ َوالَْْسِجِد الََْرامِ الَِّذي َجَعْلَناُه  وَن َعن َسبِيِل اللَّ يف قوله تعاىل: {إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصدُّ  

لِلنَّاِس َسَواء الَْعاِكُف فِيِه َوالَْباِد َوَمن يُِرْد فِيِه بِِإلَْاٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم} ]احلج: 25[.
�نفرد حف�ص: بن�سب �لهمزة، على �أنه مفعول ثان جلعلنا �لتي مبعنى �سرينا،   

وللنا�ص متعلق بجعل، و)�لعاكف( فاعل �سو�ء �أنه ��سم م�سدر مبعنى ��سم �لفاعل.)1(
و�ملعنى جعلناه م�ستوياً فيه �لعاكف و�لباد.

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال َوَرْفُع �َضَواًء َغْيُ َحْف�ٍس َتَنخَّ   ................................  

)25( ))واخلام�سة اأن غ�سب اهلل((:
اِدِقنَي} ]النور: 9[. ِ َعَلْيَها إِن َكاَن ِمَن الصَّ يف قوله تعاىل: {َوالَْاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَّ  

لفعل  مطلق  مفعول  �أنها  على  )و�خلام�سة(،  يف  �لتاء  بن�سب  حف�ص:  �نفرد   
و)�أّن  �سهاد�ٍت(  )�أربَع  على  عطفاً  �أو  �خلام�سَة،  �ل�ّسهادَة  وي�سهد  تقديره:  حمذوف 

َب(: بدل منه.)2( َغ�سَ
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمة �هلل(:

ُر،................................ ْف�ِس َخاِم�َضُةاْلأَِخيـــ   ....َوَغْيُ اْلَ  
)26( ))يتقه((:

يف قوله تعاىل: {َوَمن ُيِطعِ اللََّ َوَرُسوَلُه َويََْش اللََّ َويَتَّْقِه َفُأْولَِئَك ُهُم الَْفائُِزوَن}   
]النور: 52[.

�لقاف  �أن  �لهاء من غري �سلة، و�لوجه:  �لقاف وك�سر  ب�سكون  �نفرد حف�ص:   
�سار �آخر �لفعل بعد حذف �لياء فاأ�سكنت.)3(

بالقاهرة، 1354هـ=  ال�سبع، مطبعة م�سطفى احللبّي  القراءات  اهلل حممد(،الكايف يف  )اأبو عبد  �ُسريح  ابن  التذكرة 2/ 551،   )  )1(
1935م، �س 137، واحلجة لبن خالويه �س 253، 326، واملو�سح 2/ 877.

( ابن ِمهران )اأحمد بن احل�سني(، املب�سوط يف القراءات الع�سر، حتقيق �سبيع حمزة حاكمي، دار القبلة للثقافة الإ�سالمية بجدة،   )2(
وموؤ�س�سة علوم القراآن ببريوت، ط2، 1408هـ= 1988م، �س 266، والتي�سري �س 161، والتلخي�س �س 342.

اأبو حممد مكي بن اأبي طالب، التب�سرة يف القراءات ال�سبع، حتقيق د. حممد غوث الندوّي، طبع الدار ال�سلفية، بومباي، الهند،   )3(
1402هـ، �س 611و 612، احلجة لبن خالويه �س 263، وحجة القراءات �س 503.
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قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ْفَوُه َقْوٌم ِبُخْلٍف َواأَْنَهال َحَمى �ضَ ِقـــــــــــهْ  ْلِقــْه َوَيتَّ َوَعْنُهْم َوَعــْن َحْفــ�ٍس َفاأَ  
.................................. ُهمْ  ِر َحْف�ضُ َوُقْل ِب�ُضُكوِن اْلَقاِف َوالَق�ضْ  

)27( ))ت�ستطيعون((:
َوَمن  َنْصراً  َوال  َصْرفاً  َتْسَتِطيُعوَن  َفَما  َتُقولُوَن  بَِا  بُوُكم  َكذَّ تعاىل: {َفَقْد  قوله  يف   

نُكْم ُنِذْقُه َعَذاباً َكِبيًا} ]الفرقان: 19[.
ِّ
َيْظلِم م

�نفرد حف�ص: بتاء �خلطاب و�ملخاطب �مل�سركون.)1(  
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:

ال ...... َوَخاِطْب َي�ْضَتِطيُعوَن ُعمَّ   ....................................  
)28( ))ك�سفًا((:

يف �ملو�سعني �لتاليني:
اِدِقنَي} ]ال�شعراء: 187[.  إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

ِ
َماء َن السَّ

ِّ
{َفَأْسِقْط َعَلْيَنا ِكَسفاً م 	•

بِِهُم  نَِْسْف  نََّشْأ  إِن  َواألَْْرِض   
ِ
َماء السَّ َن 

ِّ
م َخْلَفُهم  َوَما  َأْيِديِهْم  َبنيَْ  َما  إَِل  َيَرْوا  {َأَفَلْم  	•

 َعْبٍد مُّنِيٍب} ]�شباأ: 9[.
ِّ
ُكل

ِّ
 إِنَّ ِف َذلَِك َلَيًة ل

ِ
َماء َن السَّ

ِّ
األَْْرَض َأْو ُنْسِقْط َعَلْيِهْم ِكَسفاً م

َفٍة( كقطعة وقطع.)2( �نفرد حف�ص: بفتح �ل�سني يف �ملو�سعني، على �أنه جمع )ِك�سرْ  
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:

..................................       َوَعــــــــــــمَّ نــــــــــــَدًى ِك�ْضفــــــاً ِبَتْحِريِكـــــــــِه َول  
ْلِف ُم�ْضِكال ْن َلْي�َس ِف اْلُ وِم �َضكِّ َعَراِء ُقلْ       َوِف الرُّ َوِف �َضَباإٍ َحْف�ٌس َمْع ال�ضُّ  

)29( ))الرهب((:
 َواْضُمْم إِلَْيَك 

ٍ
يف قوله تعاىل: {اْسُلْك َيَدَك ِف َجْيِبَك تَُْرْج َبْيَضاء ِمْن َغْيِ ُسوء  

َفاِسِقنَي}  َقْوماً  َوَمَلئِِه إِنَُّهْم َكانُوا  َك إَِل فِْرَعْوَن 
ِّ
ب ُبْرَهانَاِن ِمن رَّ ْهِب َفَذانَِك  َجَناَحَك ِمَن الرَّ

]الق�ش�ص: 32[.

مبعنى  )رهب(  م�سدر  من  لغة  �لهاء،  و�سكون  �لر�ء،  بفتح  حف�ص:  �نفرد   
�خلوف.)3(

الإقناع 2/ 714، احلجة للفار�سّي 5/ 340، واملو�سح 2/ 928.  )1(
الرو�سة �س 686، امل�ستنري لبن �ِسوار �س 468، 496، امل�ستنري ملحي�سن 2/ 163.  )2(

الرو�سة �س 695، التي�سري �س 171، الك�سف 2/ 173، واملو�سح 2/ 981.  )3(
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قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ْهِب َوا�ْضِكْنُه ُذبَّال ـــَبٌة َكْهُف �َضمَّ الرَّ ْحبـ   ........................... َو�ضُ  

)30( ))خل�سف بنا((:
يَْبُسُط  اللََّ  َوْيَكَأنَّ  َيُقولُوَن  بِاألَْْمِس  َمَكاَنُه  تََنَّْوا  الَِّذيَن  {َوَأْصَبَح  تعاىل:  قوله  يف   
ْزَق لَِن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َوَيْقِدُر َلْوال َأن مَّنَّ اللَُّ َعَلْيَنا لَََسَف بَِنا َوْيَكَأنَُّه ال يُْفلُِح اْلَكافُِروَن} 

ِّ
الر

]الق�ش�ص: 82[.

�هلل  على  يعود  �سمري  للفاعل  �لبناء  على  و�ل�سني،  �خلاء  بفتح  حف�ص:  �نفرد   
تعاىل.)1(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال َوِف ُخ�ِضَف اْلَفْتَحْيِ َحْف�ٌس َتَنخَّ   .....................................  

)31( ))للعاملني((:
َأْلِسَنتُِكْم  َواْخِتالُف  َواألَْْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلُق  آيَاتِِه  {َوِمْن  تعاىل:  قوله   يف   

ْلَعاِلنَِي} ]الروم: 22[.
ِّ
َوَألَْوانُِكْم إِنَّ ِف َذلَِك َليَاٍت ل

�نفرد حف�ص: بك�سر �لالم �لتي قبل �مليم، على �أنها جمع )عامِل( �سد �جلاهل،   
كاأّن �لتدبّر للعامِل دون �جلاهل، نحو{وما يعقلها إال العالون} ]العنكبوت: 43[.)2(

قال �الإمام �ل�ساطبي )رحمه �هلل(:
............، ِلْلَعاَلَِي اْك�ِضُروا ُعلَى   .....................................  

)32( ))ال مقام لكم((:
ْنُهْم يَا َأْهَل يَْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَيْسَتْأِذُن 

ِّ
ائَِفٌة م يف قوله تعاىل: {َوإِْذ َقاَلت طَّ  

ْنُهُم النَّبَّ َيُقولُوَن إِنَّ بُُيوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهَي بَِعْوَرةٍ إِن يُِريُدوَن إالَّ فَِرارًا} ]االأحزاب: 13[.
ِّ
َفِريٌق م

�نفرد حف�ص: ب�سم �مليم �الأوىل، على �أنها ��سم مكان من " �أقام " �أي ال مكان   
�إقامة لكم، �أو م�سدر من " �أقام " �أي�ساً �أي ال �إقامة لكم.)3(

القراءات  يف  املنتهي  وتذكرة  املبتدي  اإر�ساد  بندار(،  بن  احل�سني  بن  )حممد  القالن�سّي  العز  اأبو   ،479 �س  �ِسوار  لبن  امل�ستنري   )  )1(
الع�سر، حتقيق ودرا�سة د. عمر حمدان الكبي�سّي، جامعة اأم القرى مبكة املكرمة، ط1، �سنة 1404هـ= 1984م، �س 486، حجة 

القراءات �س 549، والك�سف 2/ 175و 176.
الفّراء )يحيى بن زياد(، معاين القراآن، حتقيق اأحمد يو�سف جناتي وحممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت، ط2، 1400هـ=   )2(

1980م، 2/ 323، احلجة للفار�سّي 5/ 444.
املب�سوط �س 300، التلخي�س �س 371، احلجة لبن خالويه �س 239، الك�سف 2/ 195.  )3(
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قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ُدَخان ِ............................. مَّ َوالثَّاِن َعمَّ ِف الدْ  ْف�ٍس �ضُ َمَقاَم ِلَ  

)33( ))اأو اأن((:
َل 

ِّ
ي َأَخاُف َأن يَُبد

ِّ
يف قوله تعاىل: {َوَقاَل فِْرَعْوُن َذُرونِي َأْقُتْل ُموَسى َولَْيْدُع َربَُّه إِن  

ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظهَِر ِف األَْْرِض الَْفَساَد} ]غافر: 26[.
�أنها  على  �لو�و،  �سكون  مع  �لو�و،  قبل  مفتوحة  همزة  بزيادة  �نفرد حف�ص:   
)�أو( �لتي الأحد �ل�سيئني، على �أّن فرعون خاف من �لتبديل �أو �إظهار �لف�ساد،)ويظهر( 

ب�سم �لياء، وك�سر �لهاء، و)�لف�ساد( بالن�سب.)1(
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــال اأَْو اأَْن ِزْد اْلَهْمـــــــــــــــــــــــــَز ُثمَّ  ،........................................  
َل َعاِقٍل َحال ْب اإِ َوَرْفَع اْلَف�َضاُد اْن�ضِ ُمْم بـِ: َيْظَهَر َواْك�ِضَرنْ  ْن َلُهْم َوا�ضْ َو�َضكِّ  

)34( ))فاأطلع((:
َكاِذباً  ألََُظنُُّه  ي 

ِّ
َوإِن ُموَسى  إَِلِه  إَِل  لَِع  َفَأطَّ َماَواِت  السَّ {َأْسَباَب  تعاىل:  قوله  يف   

بِيِل َوَما َكْيُد فِْرَعْوَن إالَّ ِف َتَباٍب} ]غافر: 37[. َن لِِفْرَعْوَن ُسوُء َعَملِِه َوُصدَّ َعِن السَّ
ِّ
َوَكَذلَِك ُزي

على  �ل�سببية،  فاء  بعد  باأن  من�سوب  �أنه  على  �لعني،  بن�سب  حف�ص:  �نفرد   
جو�ب �لرتّجي.)2(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
................................... ِلَع اْرَفـــــــــــــْع َغْيَ َحْف�ٍس......   َفاأَطَّ  

)35( ))اأ�سورة((:
ن َذَهٍب َأْو َجاء َمَعُه الَْالئَِكُة ُمْقَتِننَِي} 

ِّ
يف قوله تعاىل: {َفَلْوال أُلِْقَي َعَلْيِه َأْسِوَرةٌ م  

]الزخرف: 53[.
مرة( و)ِخمار(.)3( �نفرد حف�ص: باإ�سكان �ل�سني وق�سرها جمع )�ِسَو�ر( مثل:)�أَخرْ  

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ل ِر ُعدِّ ْن وِبالَق�ضْ َواأَ�ْضِوَرٌة �َضكِّ   ..................................  

التب�سرة �س 663، امل�ستنري لبن �ِسوار �س 519، معاين القراآن  3/ 7، الإمالء 2/ 218.  )1(
التلخي�س �س 395، امل�ستنري لبن �ِسوار �س 520، امل�ستنري ملحي�سن 3/ 39.  )2(

احلجة للفار�سّي 6/ 151، وحجة القراءات لبن زجنلة �س 651.  )3(
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)36( ))عليه اهلل((:
ِ َفْوَق َأْيِديِهْم َفَمن نََّكَث  ا يَُبايُِعوَن اللََّ َيُد اللَّ يف قوله تعاىل: {إِنَّ الَِّذيَن يَُبايُِعوَنَك إِنََّ  

ا يَنُكُث َعَلى َنْفِسِه َوَمْن َأْوَفى بَِا َعاَهَد َعَلْيُه اللََّ َفَسُيْؤتِيِه َأْجراً َعِظيمًا} ]الفتح: 10[. َفإِنََّ
�نفرد حف�ص: ب�سم هاء �ل�سمري، على �الأ�سل، وتغليظ �لالم من لفظ �جلاللة.)1(  

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ال َوَمْعُه َعلَْيِه اهلَل ِف اْلَفْتِح َو�ضَّ هْم   ْف�ضِ مَّ ِلَ َوَها َك�ْضِر اأَن�َضاِنيِه �ضُ  

)37( ))بالغ اأمره((:
ِ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ  يف قوله تعاىل: {َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال يََْتِسُب َوَمن يََتَوكَّْل َعَلى اللَّ  

 َقْدرًا} ]الطالق: 3[.
ٍ
 َشْيء

ِّ
اللََّ َبالُِغ َأْمِرهِ َقْد َجَعَل اللَُّ لُِكل

�نفرد حف�ص: بقر�ءة )بالغ(بغري تنوين، لطلب �لتخفيف، و)�أمره( باجلر م�سافاً   
�إليه، من �إ�سافة ��سم �لفاعل �إىل مفعوله، �إ�سافًة جمازّيًة على نية �لتنوين.)2(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
ْف�ٍس.......................... ِلَ َوباَِلُغ ل َتْنِويَن َمْع َخْف�ِس اأَْمِرِه    

)38( ))نّزاعًة((:
َوى} ]املعارج: 16[. لشَّ

ِّ
اَعًة ل يف قوله تعاىل: {َنزَّ  

�نفرد حف�ص: بالن�سب، على �حلال �ملوؤكدة من �ل�سمري �مل�ستكن يف )لظى(  
�أنها جارية  �إال  نّز�عة، فهي و�إن كانت علماً  �إال  �لّلظى ال تكون  �ل�ّسابقة، الأّن  من �الآية 

جمري �مل�ستقات فهي مبعنى �ملتلظي.)3(
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:

................................ ِهْم.....   اَعًة َفْاْرَفْع �ِضوى َحْف�ضِ َوَنزَّ  
)39( ))ب�سهاداتهم((:

يف قوله تعاىل: {َوالَِّذيَن ُهم بَِشَهاَداتِِهْم َقائُِموَن} ]املعارج: 33[.  
�ل�ّسهادة،  �أنو�ع  لتعدد  �جلمع  على  �لد�ل،  بعد  �ألف  باإثبات  حف�ص:  �نفرد   

الك�سف 1/ 42- 43، واملو�سح 1/ 238، 239.  )1(
التلخي�س �س 439، املو�سح 3/ 1275، الك�سف 2/ 324.  )2(

غاية الخت�سار 2/ 691، الك�سف 2/ 335، الإمالء 2/ 269.  )3(
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ولي�ساكل ما قبله: {والذين هم ألماناتهم} ]املعارج: 32[.)1(
قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:

َبال �َضَهاَداِتهْم ِباجِلْمِع َحْف�ٌس َتقَّ   ....................................  
جز((: )40( ))والرُّ

ْجَز َفاْهُجْر} ]املدثر: 5[. يف قوله تعاىل: {َوالرُّ  
�نفرد حف�ص: ب�سم �لر�ء، لغة �أهل �حلجاز، مبعنى �لعذ�ب.)2(  

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
.................................. ْجَز �َضمَّ الَك�ْضِر حف�ٌس،........   َوالرِّ  

)41( ))ُيْنى((:
 يَُْنى} ]القيامة: 37[.

ٍّ
ن مَِّن

ِّ
يف قوله تعاىل: {َأَلْ َيُك ُنْطَفًة م  

�نفرد حف�ص: بالياء �لتحتية�أي،بالتذكري على �الأ�سل،على جعل �ل�سمري عائد�ً   
على )منّي(.)3(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
َنى ُعلَى َعال .................، ُيْ   .................................  

)42( ))فكهني((:
يف قوله تعاىل: {َوإَِذا انَقَلُبوْا إَِل َأْهلِِهُم انَقَلُبوْا َفِكِهنَي} ]املطففني: 31[.  

�أنها �سفة م�سبهة من فكه مبعنى  �نفرد حف�ص: بحذف �الألف بعد �لفاء، على   
فرح، �أو عجب، �أو تلذذ �أو تفكه.)4(

قال �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
.................................. ْر ُعلَى............   َوِف َفاِكِهَي اْق�ضُ  

)43( ))كفوا((:
يف قوله تعاىل: {َوَلْ َيُكن لَُّه ُكُفواً َأَحٌد} ]االإخال�ص: 4[.  

التلخي�س �س 445، الإقناع 2/ 792، حجة القراءات لبن زجنلة �س 724، واملو�سح �س 691.  )1(
اأبو حممد الوا�سطّي )عبد اهلل بن عبد املوؤمن(، الكنز يف قراءات الع�سرة، درا�سة وحتقيق خالد اأحمد عبد القادر امل�سهدايّن )ر�سالة   )2(

دكتوراه(، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1417هـ= 1997م، �س 606.
التلخي�س �س 453، معاين القراآن 3/ 213، والك�سف 2/ 351.  )3(

التذكرة 2/ 759، امل�ستنري لبن �ِسوار �س 594، معاين القراآن 3/ 249، املو�سح 3/ 1352.  )4(
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�نفرد حف�ص: بعدم �لهمز، �أو يقال: باإبد�ل �لهمز و�و�ً و�ساًل ووقفاً؛ الأنه كره   
�لهمز بعد �سمتني فلّينها.)1(

قال �الإمام �ل�ساطبّي )رحمه �هلل(:
اَل    واِكِن ُف�ضِّ َوُهْزوؤاً َوُكفوؤاً ِف ال�ضَّ   ...............................  

ــال ِبواٍو، وحف�ٌس واقفاً ُثمَّ ُمو�ضِ مَّ ِلباِقيِهْم، َوَحْمَزُة َوْقُفــُه   َو�ضُ  

اخلامتــــــة
�حلمد هلل �لذي بنعمته تتم �ل�ساحلات، و�أحمده على توفيقي الإمتام هذ� �لبحث   

وال �أدعي فيه �لكمال وح�سبي �أين بذلت و�سع جهدي، وتو�سلت �إىل �لنتائج �الآتية:
�نفرد حف�ص عن عا�سم من خالل �ل�ّساطبية يف ثالثة و�أربعني لفظاً كلها يف باب   -
فر�ص �حلروف، �أما لفظ )ويتقه( فهي من �لكلمات �لتي وقع بها �خلالف بني �لقر�ء 
�ل�سبعة يف باب هاء �لكناية وهي من �أبو�ب �الأ�سول، وهي من حاالت هاء �لكناية 
قاعدته،  ح�سب  حلف�ص  فيها  �سلة  ال  �حلالة  وهذه  ومتحرك  �ساكن  بني  �لو�قعة 
وُذِكرت يف باب هاء �لكناية يف رو�ية حف�ص عن عا�سم ال الأنها ��ستثناء يف رو�يته 

من قاعدته، بل الأنها �نفر�د يف رو�يته.
كان �نفر�ده يف �لفر�ص لفظاً ال عدد�ً و�أق�سد بالعددي بالوجهني ومل �أجده �إال يف   -
�سورة �لروم يف لفظ )�سعف( يف مو��سعه �لثالثة وهي قوله تعاىل: {اللَُّ الَِّذي 
ةٍ َضْعفاً َوَشْيَبًة يَُْلُق  ةً ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد ُقوَّ ن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ

ِّ
َخَلَقُكم م

َما َيَشاُء َوُهَو الَْعلِيُم الَْقِديُر} ]الروم: 54[، قال �ساحب �لتي�سري يف �سورة �لروم:" �أبو 
بكر وحمزة )من �سعف( يف �لثالثة بفتح �ل�ساد، وكذلك روى حف�ص عن عا�سم 
فيهن، غري �أنه ترك ذلك و�ختار �ل�سم �تّباعاً منه لرو�يًة حّدثه بها �لف�سل بن مرزوق، 
عن عطية �لعويف عن �بن عمر �أن �لنبّي �أقر�أه ذلك بال�سم ورّد عليه �لفتح و�أباه. 
قال: وعطية ي�سُعف، وما رو�ه حف�ص عن عا�سم عن �أئمته: �أ�سح، وبالوجهني �آخذ 
يف رو�يته الأتابع عا�سماً على قر�ءته، و�أو�فق حف�ساً على �ختياره".)2(وهذ� معنى 

احلجة لبن خالويه �س 82، حجة القراءات لبن زجنلة �س 101.  )1(
التي�سري �س 135.  )2(
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اد)1(، ثم قال: حف�ص عن  قول �بن جماهد:" عا�سم وحمزة )من �سعف( بفتح �ل�سّ
اد، فقوله عن نف�سه، يعني: �ختيار�ً منه، ال نقاًل عن عا�سم، ويف  نف�سه: ب�سم �ل�سّ
كتاب  مكي: قال حف�ص:" ما خالفت عا�سماً يف �سيء مما قر�أت به عليه �إال �سم هذه 

�لثالثة �الأحرف.")2(
-  فباللفظ يكون قد حافظ على قر�ءة عن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، وبالعدد 
�ختيار�ً منه يكون قد جمع بني �للغتني، وهو �لتعبري �لذي يقال ملن يقر�أ بوجهني 
بوجه  قر�أها  �آخر  وفريق  بوجه،  قر�أها  قد  �لقر�ء  من  فريق  يكون  و�حدة  كلمة  يف 
�آخر، و�لكل �آخذ عن �سيوخه ب�سندهم �ملت�سل بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن 

جربيل عليه �ل�ّسالم عن رب �لعّزة جّل يف عاله. 
يو�سي �لباحث باالأتي:

طباعة �نفر�د�ت �لر�وي حف�ص و�إبر�زها جنباً �إىل جنب برو�ية حف�ص يف �مل�سحف   -
مو�رد  من  ينا�سبها  ما  ح�سب  على  �النفر�د�ت  هذه  بتوجيه  �لعناية  مع  �ل�سريف 

�لتوجيه.
�لعلوم  من  هو  �لقر�ء  بانفر�د�ت  يخت�ص  ما  وخا�سة  وعلومها  �لقر�ء�ت  علم  �إن   -
�لنادرة جد�ً، لذلك �أو�سي �ملخت�سني يف هذ� �ملجال بكرثة �لبحث فيه حتى تعم 

�لفائدة ونحافظ على هذ� �لعلم. 

ال�سبعة يف القراءات �س 508.  )1(
التب�سرة �س 304.  )2(
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فهر�ص امل�سادر واملراجع
�لقر�آن �لكرمي:  -1

ع �مللك فهد لطباعة  �مل�سحف �مل�سبوط على رو�ية حف�ص عن عا�سم، طبع جممَّ  
�مل�سحف �ل�سريف باملدينة �ملنّورة.

�إر�ساد �ملبتدي وتذكرة �ملنتهي يف �لقر�ء�ت �لع�سر، الأبي �لعز حممد بن �حل�سني   -2
حمد�ن  عمر  د.  ودر��سة  حتقيق  512هـ(،  )ت  �لقالن�سّي  �لو��سطّي  بند�ر  بن 

�لكبي�سّي، جامعة �أم �لقرى مبكة �ملكرمة، ط1، �سنة 1404ه= 1984م.
�إعر�ب �لقر�آن، الأبي جعفر �أحمد بن حممد بن �إ�سماعيل �لّنحا�ص )ت 338هـ(،   -3

حتقيق د. زهري غازي ز�هد، مطبعة �لعاين ببغد�د، 1397هـ= 1977م.
�الإقناع يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، الأبي جعفر �أحمد بن علّي �ملعروف بابن �لباَذ�ص )ت   -4

540هـ(، حتقيق د. عبد �ملجيد قطام�ص، جامعة �أم �لقرى، ط1، 1403هـ.
�إمالء ما مّن به �لرحمن من وجوه �الإعر�ب و�لقر�ء�ت يف جميع �لقر�آن، الأبي   -5
�إبر�هيم  حتقيق  616هـ(،  )ت  �لُعكربّي  �هلل  عبد  بن  �حل�سني  1بن  �هلل  عبد  �لبقاء 

عطوة عو�ص، مطبعة �لبابّي �حللبّي مب�سر، ط1، �سنة 1380هـ= 1961م.
�لبيان يف غريب �إعر�ب �لقر�آن، الأبي �لربكات �الأنبارّي )ت 577هـ(، حتقيق د.   -6
طه عبد �حلميد ومر�جعة م�سطفى �ل�ّسقا، طبع د�ر �لكتاب �لعربّي بالقاهرة، �سنة 

1389هـ= 1969م.
�لتب�سرة يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، الأبي حممد مكّي بن �أبي طالب �لقي�سّي )ت 437هـ(،   -7

حتقيق د. حممد غوث �لندوّي، طبع �لد�ر �ل�ّسلفية، بومباي، �لهند، 1402هـ.
عتيق  بن  �لرحمن  عبد  �لقا�سم  الأبي  �ل�سبع،  �لقر�ء�ت  يف  �ملريد  لُبغية  �لتجريد   -8
�أحمد  م�سعود  �إعد�د  ماج�ستري(  )ر�سالة  516هـ(،  )ت  �لفّحام  بابن  �ملعروف 

�إليا�ص، �جلامعة �الإ�سالمية باملدينة �ملنورة، 1408هـ.
بون )ت 399هـ(، حتقيق  �لتذكرة يف �لقر�ء�ت �لثمان، لطاهر بن عبد �ملنعم بن َغلرْ  -9
د. �أمين ر�سدي �ُسَويرْد، �جلماعة �خلريية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي بجدة، 1412هـ= 

1991م.



{37}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

قاليّن )ت 852هـ(،  تقريب �لتهذيب، الأحمد بن علّي �ملعروف بابن حجر �لَع�سرْ  -10
�مة، د�ر �لر�سيد، حلب، �سوريا، 1406هـ= 1986م. حتقيق حممد عوَّ

�لقريو�يّن  بلِّيمة  �بن  خلف  �حل�سن  الأبي  �الإ�سار�ت،  بلطيف  �لعبار�ت  تلخي�ص   -11
�لقبلة، جدة، ط1، 1409هـ=  �سبيع حمزة حاكمّي، د�ر  )ت 514هـ(، حتقيق 

1988م.
حابة  �ل�سّ د�ر  �لقادر،  عبد  يو�سف  وطرقهم،  ورو�تهم  �لع�سرة  �لقر�ء  تر�جم   -12

للرت�ث، طنطا، م�سر، 1427هـ= 2006م.
تاريخ مدينة دم�سق، الأبي �لقا�سم علّي بن �حل�سن �ملعروف بابن ع�ساكر �لدم�سقّي   -13
�للغة  جممع  مطبوعات  من  وزميَليه،  في�سل  �سكري  د.  حتقيق  571هـ(،  )ت 

�لعربية بدم�سق، 1402هـ= 1982م.
�لتي�سري يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، الأبي عمرو عثمان بن �سعيد �لد�يّن )ت 444هـ(،   -14

َعِنَي بت�سحيحه �أوتوبرتزل، جمعية �مل�ست�سرقني �الأملانية، 1930م.
354هـ(،  )ت  �لُب�ستّي  �لتميمّي  �أحمد  بن  ِحّبان  بن  حممد  حامت  الأبي  �لثقات،   -15
مطبعة د�ئرة �ملعارف �لعثمانية بحيدر �آباد �لدكن يف �لهند، ط1، �سنة 1393هـ= 

1973م.
)ت  خالويه  بن  �أحمد  بن  �حل�سني  �هلل  عبد  الأبي  �ل�سبع،  �لقر�ء�ت  يف  �حلجة   -16
�سنة  بريوت، ط4،  �ل�سروق،  د�ر  مكرم،  �سامل  �لعال  عبد  د.  370هـ(، حتقيق 

1401هـ= 1981م.
ََلَة )ت نحو403هـ(،  َعة عبد �لرحمن بن حممد بن َزنرْ حجة �لقر�ء�ت، الأبي ُزررْ  -17

حتقيق �سعيد �الأفغايّن، موؤ�س�سة �لر�سالة، ط2، 1399هـ= 1979م.
�حلجة للقر�ء �ل�سبعة، الأبي علّي �حل�سن بن �أحمد �لفار�سّي )ت 377هـ(، حتقيق   -18

بدر �لدين قهوجّي وزمالئه، د�ر �ملاأمون للرت�ث، ط1، 1404هـ= 1984م.
حرز �الأماين ووجه �لتهاين يف �لقر�ء�ت �ل�سبع، نظم �الإمام �أبي حممد �لقا�سم   -19
بن فريه �لرعينّي �ل�ّساطبّي )ت 590هـ(، طبع م�سطفى �لبابّي �حللبّي، 1355هـ= 

1937م.
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�مللك  بن عبد  لة، الأبي عبد �هلل حممد  �ملو�سول و�ل�سّ لكتابَيرْ  �لذيل و�لتكملة   -20
�ك�سّي )ت 703هـ( حتقيق د. �إح�سان عبا�ص، د�ر �لثقافة،  �الأو�سّي �الأن�سارّي �ملرَّ

بريوت، 1973م.
�لرو�سة يف �لقر�ء�ت �الإحدى ع�سرة، الأبي علّي �حل�سن بن حممد بن �إبر�هيم   -21
�لبغد�دّي �ملالكّي )ت 438هـ(، در��سة وحتقيق م�سطفى عدنان حممد �سلمان 

)ر�سالة دكتور�ه(، كلية �الآد�ب، �جلامعة �مل�ستن�سرية، 1419هـ= 1999م.
�ل�سبعة يف �لقر�ء�ت، الأبي بكر �أحمد بن مو�سى بن �لعبا�ص بن جماهد �لبغد�دّي   -22

)ت 324هـ(، حتقيق د. �سوقي �سيف، د�ر �ملعارف، �لقاهرة، ط2.
�سري �أعالم �لنبالء، الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد �لّذهبّي )ت 748هـ(، حتقيق   -23

�سعيب �الأرناوؤوط وزمالئه، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، 1402هـ.
طبقات �ل�سافعية، لعبد �لرحيم بن �حل�سن �الإ�سنوّي )ت 772هـ(، حتقيق عبد �هلل   -24

�جُلُبورّي، ديو�ن �الأوقاف، بغد�د، 1391هـ.
طبقات �ل�سافعية، الأبي بكر بن �أحمد �بن قا�سي �ُسهبة )ت 851هـ(، بت�سحيح   -25
لبنان، 1408هـ=  �لّندوة �جلديدة، بريوت،  د�ر  موؤ�س�سة  �لعليم خان،  د. عبد 

1987م.
771هـ(،  )ت  بكي  �ل�سُّ �لدين  تقي  بن  �لدين  لتاج  �لكربى،  �ل�سافعية  طبقات   -26
حتقيق د. حممود حممد �لطناحي ود. عبد �لفتاح حممد �حللو، هجر للطباعة 

و�لن�سر و�لتوزيع، ط2، 1413هـ. 
�لعقد �لن�سيد يف �سرح �لق�سيد، لل�ّسمني �حللبي �أبي �لعبا�ص �أحمد بن يو�سف   -27
بن حممد )ت 756هـ(، در��سة وحتقيق د. �أمين ر�سدي �سويد، د�ر نور �ملكتبات 

للن�سر و�لتوزيع بجدة، ط1، 1422هـ= 2000م.
غاية �الخت�سار يف قر�ء�ت �لع�سرة �أئمة �الأم�سار، الأبي �لعالء �حل�سن بن �أحمد   -28
�أ�سرف حممد فوؤ�د طلعت، �جلماعة  �لَهَمذ�يّن �لعّطار )ت 569هـ(، حتقيق د. 

�خلريية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي بجدة، ط1، 1414هـ= 1994م.
غاية �لنهاية يف طبقات �لقّر�ء، ملحمد بن حممد بن حممد �جلزرّي )ت 833هـ(،   -29

َعِنَي بن�سره ج. برج�سرت��سر، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان، 1400هـ.
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�لو��سح،  د�ر  �سال،  حليمة  وتاأليف  �إعد�د  وحف�ص،  ور�ص  رو�يتا  �لقر�ء�ت   -30
�الإمار�ت، ط1، 1435هـ= 2014م.

بن  مكّي  الأبي حممد  وعللها وحججها،  �ل�سبع  �لقر�ء�ت  �لك�سف عن وجوه   -31
�أبي طالب �لقي�سّي )ت 437هـ(، حتقيق د. حمي �لدين رم�سان، طبع موؤ�س�سة 

�لر�سالة ببريوت، ط2، �سنة 1401هـ= 1981م.
�لكنز يف قر�ء�ت �لع�سرة، الأبي حممد عبد �هلل بن عبد �ملوؤمن �لو��سطّي )ت   -32
740هـ(، در��سة وحتقيق خالد �أحمد عبد �لقادر �مل�سهد�يّن )ر�سالة دكتور�ه(، 

كلية �الآد�ب، جامعة بغد�د، 1417هـ= 1997م.
كنز �ملعاين يف �سرح حرز �الأماين، الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد بن حممد بن   -33
د.  وحتقيق  در��سة  656هـ(،  )ت  ب�سعلة  �ملعروف  �حلنبلّي  �ملو�سلّي  بن  �أحمد 
حممد �إبر�هيم �مل�سهد�يّن، د�ر �لغوثاين للدر��سات �لقر�آنية، د�ر �لربكة، ط1، 

1433هـ= 2012م.
)ت  �الإ�سبيلّي  �ُسَريرْح  بن  حممد  �هلل  عبد  الأبي  �ل�سبع،  �لقر�ء�ت  يف  �لكايف   -34
مطبعة  وحتّرر،  �ل�سبع  �لقر�ء�ت  من  تو�تر  فيما  �ملكّرر  كتاب  بهام�ص  476هـ( 

م�سطفى �حللبّي بالقاهرة، 1354هـ= 1935م.
بن  �أحمد  �لعبا�ص  �أبي  �لدين  ل�سهاب  �لقر�ء�ت،  فنون  يف  �الإ�سار�ت  لطائف   -35
عبد  ود.  عثمان  �ل�ّسيِّد  عامر  �ل�سيخ  حتقيق  923هـ(،  )ت  َطاليّن  �لَق�سرْ حممد 

بور �ساهني، �ملجل�ص �الأعلى لل�سوؤون �الإ�سالمية، �لقاهرة، ط1، 1392هـ. �ل�سّ
�ملب�سوط يف �لقر�ء�ت �لع�سر، الأبي بكر �أحمد بن �حل�سني بن ِمهر�ن �الأ�سبهايّن   -36
)ت 381هـ(، حتقيق �سبيع حمزة حاكمي، د�ر �لقبلة للثقافة �الإ�سالمية بجّدة، 

وموؤ�س�سة علوم �لقر�آن ببريوت، ط2، 1408هـ= 1988م.
خمت�سر �لفتح �ملو�هبّي يف مناقب �الإمام �ل�ساطبّي، ل�سهاب �لدين �أبي �لعبا�ص   -37
َطاليّن )ت 923هـ(، �خت�سار حممد ح�سن عقيل مو�سى،  �أحمد بن حممد �لَق�سرْ

�جلماعة �خلريية لتحفيظ �لقر�آن �لكرمي بجّدة، ط1، 1415هـ= 1995م.
�جليل،  د�ر  �سامل حمي�سن،  �ملتو�ترة، د. حممد  �لقر�ء�ت  تخريج  �مل�ستنري يف   -38

بريوت، ط1، 1409هـ= 1989م.
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�بن  �أحمد بن علّي  �ليزيدّي، الأبي طاهر  �لع�سر و�ختيار  �لقر�ء�ت  �مل�ستنري يف   -39
�أُوي�ص،  �أحمد طاهر  �إعد�د  �لبغد�دّي )ت 496هـ(، )ر�سالة دكتور�ه(،  �ِسو�ر 

�جلامعة �الإ�سالمية، �ملدينة �ملنورة، 1413هـ.
�لقا�سم  �ل�سبع، الأبي حممد  �لقر�ء�ت  �لتهاين يف  �الأماين ووجه  منظومة حرز   -40
�بن فريه بن خلف بن �أحمد �ل�ساطبّي �لرعينّي �الأندل�سّي )538- 590هـ(، حتقيق 
1434هـ=  ط1،  �سورية،  دم�سق،  �جلزرّي،  �بن  مكتبة  �سويد،  ر�سدي  �أمين  د. 

2013م.
�لرت�ث  �إحياء  د�ر  �حَلَموّي )ت 626هـ(،  �هلل  عبد  بن  لياقوت  �لبلد�ن،  معجم   -41

�لعربّي ببريوت، 1399هـ= 1979م.
معرفة �لقر�ء �لكبار، الأبي عبد �هلل حممد بن �أحمد �لّذهبّي )ت 748هـ(، حتقيق   -42

�سعيب �الأرناوؤوط وزميَليه، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت، 1404هـ.
�أحمد يو�سف ناتي  معاين �لقر�آن، ليحيى بن زياد �لفّر�ء )ت 207هـ(، حتقيق   -43

وحممد علّي �لّنّجار، عامل �لكتب، بريوت، ط2، 1400هـ= 1980م.
�ملو�سح يف تعليل وجوه �لقر�ء�ت �ل�سبع، الأبي �لعبا�ص �أحمد بن عّمار �ملهدوّي   -44
كلية  ماج�ستري(،  )ر�سالة  �حلمد  قدوري  �سامل  وحتقيق  در��سة  440هـ(،  )ت 

�الآد�ب، جامعة بغد�د، 1408هـ= 1988م.
ت�سحيح  �لع�سر، ملحمد بن حممد �جلزرّي )ت 833هـ(،  �لقر�ء�ت  �لن�سر يف   -45

ّباع، توزيع د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان. علّي حممد �ل�سّ
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االحتجـــاج بالقـــراءات القرآنيـــة الشـــاذة
د. عثم�ن اأحمد حممد الب�صري)1(

م�ستخل�ص البحث
تناولت هذه �لدر��سة ق�سية �الحتجاج بالقر�ء�ت �ل�ساذة على قو�عد   

�للغة �لعربية �لتي �نق�سمت فيها �آر�ء �لعلماء ما بني موؤيد لها ومعار�ص.
وقد هدفت �لدر��سة �إىِل تع�سيد �لر�أي �لقائل بحجية �لقر�ء�ت �ل�ساذة   
على قو�عد �للغة و�لنحو و�ل�سرف م�ستندة يف هذ� �لتع�سيد و�لتاأييد على 
مربر�ت و�أ�سباب ف�سلتها �لدر��سة، وكذلك �لرد على من رف�ص �الحتجاج 
بها وتفنيد �حلجج �لتي ��ستندو� عليها – وقد خل�ست �لد�ر�سة �إِىل عدد من 

�لنتائج و�لتو�سيات �أهمها.
�عتماد �لقر�ء�ت �ل�ساذة م�سدر�َ من م�سادر �الحتجاج على قو�عد �للغة   /1

و�لنحو و�ل�سرف.
�سرورة �الهتمام بتعليم وتعلم �لقر�ء�ت �ل�ساذة وبيان �أَوجهها من حيث   /2

�للغة و�الإِعر�ب. 
تخريجاتها  ومعرفة  �ل�ساذة  �لقر�ء�ت  جلميع  و��ستق�ساء  در��سة  عمل   /3

�لنحوية و�ل�سرفية ح�سب توجيهات علماء �للغة �لعربية.

اأ�شتاذ النحو وال�شرف امل�شارك - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�شيل العلوم.  )1(
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مقدمـــــة
�الأمني،  �ل�سادق  نبيه  على  ون�سلم  ون�سلي  �لعاملني،  رَب  هلل  �حلمد   

وعلى �أ�سحابه �لغر �مليامني وبعد:
�للغة  قو�عد  على  �ل�ساذة  �لقر�آنية  بالقر�ء�ت  �الحتجاج  ق�سية  فاإَِن   
�لعربية، قد ��ستحوذت على �هتمام كثري من علماء �لعربية، ال�سيما من �رتبط 
منهم در�سه بالتف�سري و�الإعر�ب و�أوجه �لقر�ء�ت، كابن �جلزري و�ل�سيوطي 
و�لفخر �لر�زي و�ل�سفاق�سي، و�ل�سمني �حللبي، وعبد �لقادر �لبغد�دي و�أبي 
�لقطان  �لزرقاين، ومناع  �لعظيم  �ملتاأخرين حممد عبد  �لفار�سي. ومن  علي 
�سامل  وحممد  �لف�سلي  �لهادي  وعبد  �ملخزومي  ومهدي  �الأفغاين  و�سعيد 
�لدروي�ص وغريهم- وكان هذ� �الهتمام ملا للقر�ء�ت �لقر�آنية متو�ترها و�ساذها 

من �أثر كبري يف تقعيد �لقو�عد �للغوية و�لنحوية. 
وملا كانت �لقر�ء�ت �ل�ساذة حمل نظر عند بع�ص علماء �لنحو و�للغة   
�للغوي و�لنحوي، جاء هذ�  بها كم�سدر من م�سادر �الحتجاج  �الأخذ  يف 
يف  �ل�ساذة  �لقر�آنية  �لقر�ء�ت  ية  بحجَّ �لقائل  �لر�أي  ويع�سد  ليقوي  �لبحث 
�الأمثلة  ببع�ص  �للغوية و�لنحوية، مدًعماً  �لقو�عد  بها على �سحة  �ال�ست�سهاد 
و�لنماذج من �لقر�ء�ت �لقر�آنية �ل�ساذة �لتي �أ�سافت وجهاً لالأوجه �الإعر�بية 
�أو �ل�سرفية، �أو لغة من لغات �لقبائل �لعربية. وذلك الأن �ل�سذوذ �ملو�سوفة به 
هذه �لقر�ء�ت لي�ص �سذوذ�ً على �سنن �لعربية وطبيعتها، و�إمنا �سذوذ يف �إطار 

تو�تر �لقر�ء�ت �لقر�آنية �ملتعبد بها يف �ل�سالة وغريها. 
بالقر�ء�ت  و�ال�ست�سهاد  �الحتجاج  �سحة  �إىل  �لبحث  هذ�  خل�ص   
من  و�أدق  �أ�سبط  باعتبارها  و�لنحوية  �للغوية  �لقو�عد  على  �ل�ساذة  �لقر�آنية 
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�للغوية و�ل�سرفية  �لقو�عد  به على �سحة  ي�ست�سهد  �لذي  �لعرب  كالم عامة 
و�لنحوية وذلك ال�ستيفائها جميع �ل�سروط �ملو�سوعة ل�سحة ما يحتج به من 
بال  فهي  �لر�وي؛  يف  وعد�لة  مكاين  و�آخر  زماين  �سرط  من  �لعربي  �لكالم 
�سك �أقوى من �أي كالم عربي �آخر، دعك عن كونها قر�آن منقول ب�سًنٍد ما عن 

�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم.
وقد جاءت خطة �لبحث م�ستملة على مبحثني وخم�سة مطالب ومذيلة   

بخامتة الأهم �لنتائج و�لتو�سيات و�أهم �مل�سادر و�ملر�جع.
م�سكلة البحث:

�ال�ست�سهاد  حجية  يف  �لنحاة  �ختالف  يف  �لبحث  م�سكلة  تكمن   
�أن  �لدر��سة  و�ل�سرف وحتاول  و�لنحو  �للغة  قو�عد  �ل�ساذة على  بالقر�ء�ت 

ت�سل �إِىل �لر�أي �لر�جح يف هذه �مل�سالة.
اأهداف البحث:

يهدف هذ� �لبحث �إِىل �لو�سول �إىِل نتائج جتعل من �لقر�ء�ت �لقر�آنية   
�ل�ساذة حمل �تفاق بني �لعلماء �ملتاأخرين و�عتبارها �أحد �الأركان �لتي يقوم 

عليها �الحتجاج يف تقعيد �لقو�عد �للغوية و�لنحوية و�ل�سرفية.
اأ�سئلة البحث :

�لبحث  هذ�  مو�سوع  �الأ�سئلة  بع�ص  على  يجيب  �أن  �لبحث  يحاول   
وهى: 

ما �لقر�ء�ت �ل�ساذة؟  -
ماذ� يعني �ل�سذوذ عند �أهل �للغة و�لنحو و�ل�سرف؟  -

ماذ� يعني �ل�سذوذ عند علماء �لقر�ء�ت؟  -
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منهجية البحث:
�تبع �لباحث �ملنهج �لو�سفى �لتحليلي ملا تطلبه �لدر��سة.  

م�سطلحات البحث:
مثل  �للغوية  �ملعاجم  تناولتها  �لتي  �لكلمات  من  عدد�َ  �لبحث  تناول   
كلمة – �لقر�ء�ت �لقر�آنية – �لقر�ء�ت �ل�ساذة – �الحتجاج و�ال�ست�سهاد يف 

�للغة.
الدرا�سات ال�سابقة: 

م�ساأَلة  و�حلديثة  �لقدمية  و�ل�سرف  و�لنحو  �للغة  علماء  كتب  تناولت   
هذه  ولكن  م�سنفات،  لها  و�أَفردو�  �ملتو�ترة  �لقر�آنية  بالقر�ء�ت  �الحتجاج 
�ل�ساذة  بالقر�ء�ت  �ال�ست�سهاد  حجية  �لتحديد  وجه  على  تناولت  �لدر��سة 

وخرجت بنتائج تع�سد �الآر�ء �لتى ذهبت �إِىل حجيتها.
هيكل البحث:

جاء هيكل �لبحث م�ستماَل على مبحثني وخم�سة مطالب وختم : باأهم   
�لنتائج –و�لتو�سيات – وقائمة باأهم �مل�سادر و�ملر�جع.



{45}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

بحث بعنو�ن:
�الحتجاج بالقر�ء�ت �ل�ساذة على قو�عد �للغة �لعربية

�ملبحث �الأول: �لقر�ء�ت �لقر�آنية معناها و�الحتجاج بها 
�ملطلب �الأول: تعريف �لقر�ء�ت �لقر�آنية لغة و��سطالحاً  

�ملطلب �لثاين: �أق�سام �لقر�ء�ت �لقر�آنية و�سو�بطها و�الحتجاج بها   
ية �ال�ست�سهاد بها  �ملبحث �لثاين: �لقر�ء�ت �ل�ساذة معناها وُحجِّ

�ملطلب �الأول: تعريف �ل�سذوذ لغة و��سطالحاً  
ية �ال�ست�سهاد بالقر�ء�ت �ل�ساذة  �ملطلب �لثاين: ُحجِّ  

�ملطلب �لثالث: مناذج من �الحتجاج بالقر�ء�ت �ل�ساذة يف �لقر�آن �لكرمي  
�خلامتة:

1. �أهم �لنتائج.  
2. �أهم �لتو�سيات.  

3. قائمة باهم �مل�سادر و�ملر�جع.  
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�ملبحث �الأول
القراءات القراآنية معناها واالحتجاج بها

�ملطلب �الأول
تعريف القراءات القراآنية لغة وا�سطالحًا

تعريف القراءات لغة: 
َء�ً  ُروؤُه َقررْ ه، ويَقرْ َروؤُ جاء يف ل�سان �لعرب)1(. مادة قر�أَ، وقر�أُت. قر�أَه يَقرْ  
ء. وي�سمى كالم �هلل تعاىل: كتاباً، وقر�آناً، وفرقاناً.  وِقر�َءة، وقر�آناً، فهو مقُرورْ
في�سمها. وقوله  �ل�سور  الأنه يجمع  قر�آناً  �لقر�آن معنى �جلمع، و�سمي  ومعنى 
َعُه َوُقْرآَنُه •	َفِإَذا َقَرأْنَاُه َفاتَّبِْع ُقْرآَنُه •	ُثمَّ إِنَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه}]القيامة: 19-17[،  تعاىل: {إِنَّ َعَلْيَنا جَْ

�أي جمعه وقر�ءته، {فإذا قراناه فأتبع قرآنه})2( �أي قر�ءته.
وهي  �للغة  يف  قر�أ  �لفعل  م�سدر  قر�ءة،  مفردها  جمع،  و�لقر�ء�ت   
�إىل  بع�سه  و�سممت  جمعته  �أي  قر�آناً  �ل�سيء  قر�أَُت  تقول:  �سماعي.  م�سدر 
معناها  �ن�سرف  �أطلقت  �إذ�  و�لقر�ءة  وقر�آناً.  قر�ءًة  �لكتاب  وقر�أت  بع�ص، 
بح�سب ما ت�ساف �إليه، �أو تو�سف به، كقر�ءة عبد �هلل بن م�سعود، �أو �لقر�ءة 

�ملتو�ترة ، �أو �ل�ساذة �إىل غري ذلك.   
تعريف القراءة ا�سطالحًا: 

�لقر�آنية؛  للقر�ءة  تعريفات  عدة  و�الخت�سا�ص  �لعلم  �أهل  �أورد   
�لقر�ء�ت؛  علم  وم�سطلح  �لقر�ء�ت،  م�سطلح  تعريف  بني  خلط  وبع�سهم 
ذلك �أن �لقر�ء�ت تخت�ص ببيان مذ�هب �لناقلني لكتاب �هلل، فهي �إذن تقت�سر 
�لرو�ية،  عند حدِّ  يقف  ال  فهو  �لقر�ء�ت  علم  �أما  فقط.  �لرو�ية  جانب  على 
انظر: ل�سان العرب لبن منظور، حممد بن املكرم بن اأبي احل�سن اأحمد الأن�ساري. دار �سادر للطباعة والن�سر- بريوت، لبنان-   )1(

الطبعة الأويل 2000م – مج"2" �س266 – مادة "ق ر اأ ".
انظر امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري للرافعي- تاأليف اأحمد بن علي املقري القبوجي. املكتبة العلمية- بريوت، لبنان-   )2(

ج 11�س303، مادة{ق– اأ}.
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ولكنه يحاول �الحتجاج للوجوه �ملنقولة، وتعليلها وتوجيهها، وهو ما ي�سمى 
بجانب �لدر�ية.

فاإذ� كانت �لقر�ء�ت تخت�ص بجانب �لرو�ية؛ فاإن علم �لقر�ء�ت ي�سمل   
�ال�ست�سهاد  بحجية  تعنى  �لدر��سة  هذه  كانت  وملا  و�لدر�ية.  �لرو�ية  جانبي 

بالقر�ء�ت �ل�ساذة لزم ذلك تعريف �مل�سطلحني معاً.
�ملذكور  �لوحي  �ألفاظ  "�ختالف  بقوله:  �لقر�ء�ت  �لزرك�سي  ف  عرَّ  
فها  عرَّ وكذلك  وغريها")1(.  وتثقيل  تخفيف  من  كيفيتها  �أو  �حلروف  كنه  يف 

�ل�سيوطي)2(.
طان فعَرفها بقوله: )مذهب من مذ�هب �لنطق يف �لقر�آن يذهب  �أما �لقَّ  
باأنها:  �لزرقاين  فها  وعرَّ غريه()3(.  به  يخالف  مذهباً  �لقر�ء  �الأئمة  من  �إمام  به 
)مذهب يذهب �إليه �إمام من �الأئمة �لقر�ء خمالفاً به غريه يف �لنطق بالقر�آن 
مع �تفاق �لرو�يات و�لطرق عنه �سو�ء كانت هذه �ملخالفة يف نطق �حلروف �أو 
يف نطق هيئاتها()4(. وعرفها عبد �لهادي �لف�سلي باأنها: "�لنطق باألفاظ �لقر�آن 
كما نطقها �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أو كما نطقت �أمامه فاأقرها، �سو�ء كان 
�لنطق باللفظ �ملنقول عن �لنبى �سلى �هلل عليه و�سلم- فعاًل �أو قواًل �أو تقرير�ً 

و�حد�ً �أو متعدد�ً")5(. 
اأواًل: من خالل ما �سبق ند �أن �لتعريفات كلها قد ركزت على �لعناية مبو�طن 
�الختالفات بني �لقر�ء�ت، ومل تُ�سر �إىل مو�طن �التفاق، علماً باًن �لقر�ء�ت 

ت�سمل كل ذلك. 
الربهان يف علوم القراآن- حممد بن عبد اهلل الزرك�سي –حتقيق/حممد اأبو الف�سل اإبراهيم –دار اإحياء الكتب العربية –القاهرة – ط   )1(

)1( ج )1( �س318.
انظر الإتقان يف علوم القراآن جلالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي بتحقيق/حممد اأبو الف�سل اإبراهيم. دار الرتاث-القاهرة- ج )1(   )2(

�س80 ط)1( 1387هـ - 1967م.
مباحث يف علوم القراآن- ملناع القطان- مكتبة وهبة - القاهرة ط )5( �س147.  )3(

مناهل العرفان- حممد عبدالعظيم الزرقاين- مطبعة عي�سي البابي احللبي ج )1( �س405.  )4(
القراءات القراآنية تاأريخ وتعريف/ عبد الهادي الف�سلي-  دار القلم بريوت ط )2( 1980 �س56.  )5(
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ثانيًا: بع�ص �لتعريفات ن�ست على �أن كل �لقر�ء�ت هي مذ�هب �الأئمة �لقر�ء 
�لقر�آن- وهذ� يوهم عدم  �لعرفان. مباحث يف علوم  "مناهل  �مل�سهورين- 

دخول �لرو�يات و�لطرق و�لقر�ء�ت �ل�ساذة حتت م�سمى �لقر�ء�ت.
�سمن  يدخل  �لقا�سي،  �لفتاح  وعبد  و�لدمياطي  �جلزري  �بن  تعريف  ثالثًا: 
م�سطلح علم �لقر�ء�ت. يقول �بن �جلزري يف تعريف �لقر�ء�ت ��سطالحاً، 
ويقول  لناقله".  معزو�ً  و�ختالفها  �لقر�آن  كلمات  �أد�ء  بكيفية  "علم  باأنها: 
�لدمياطي: "علم منه �تفاق �لناقلني لكتاب �هلل، و�ختالفهم يف �حلذف و�الإثبات 
و�لتحريك و�لت�سكني و�لف�سل و�لو�سل، وغري ذلك من هيئة �لنطق و�الإبد�ل 
نف�سه  �لدمياطي  تعريف  هو  �ل�سباع  وتعريف  �ل�سماع".)1(  حيث  من  وغريه 
خمت�سر�)2( فقال هو )علم به يعرف �تفاق رو�ة �لقر�آن �لكرمي و�ختالفهم يف 
بالنطق  تعلق  مما  ذلك  وغري  �وو�سل  وف�سل  و�سكون  وحركة  و�ثبات  حذف 
)علم  هي  فقال  �لقا�سي)3(  �لفتاح  عبد  �أما  �ل�سماع(.  حيث  من  و�البد�ل 
يعرف به كيفية �لنطق بالكلمات �لقر�آنية وطريقة �أد�ئها �تفاقاً و�ختالفاً مع عزو 
�أنه  �إال  �أنه �أدق و�أوجز و�أ�سمل و�أجمع  كل وجه لناقله( وميزة هذ� �لتعريف 
�قت�سر على ما يروى من �لرو�يات و�لقر�ء�ت مع كيفية �الأد�ء و�لنطق ولكنه 
�أغفل �الحتجاج للقر�ء�ت وبيان عللها وتوجيهاتها، وهو ما ي�سمى بالقر�ء�ت 
در�ية. ولذلك يكون �لتعريف �جلامع ل�سموله علم �لقر�ء�ت رو�ية ودر�ية، 
باأنه: علم يعرف به كيفية �لنطق بالكلمات �لقر�آنية وطريقة �أد�ئها �تفاقاً و�ختالفاً 

مع عزو كل وجه لناقله، وحماولة �الحتجاج لهذه �لوجوه.

منجد املقرئني لبن اجلزري- نقاًل عن: القراءات القراآنية تاريخ وتعريف - �س55 ، عبد الهادي الف�سلي- مرجع �سابق.  )1(
الإ�ساءة يف بيان اأ�سول القراءة – ال�سيخ علي بن حممد  ال�سباع- حتقيق ال�سر حمزة – ط 1419- دار الكتب العلمية – بريوت   )2(

�س3 م-املكتبة الأزهرية للرتاث.
البذور الزاهرة يف القراءات املتواترة- لل�سيخ عبد الفتاح القا�سي- طبعة املعاهد الأزهرية- �س.5.  )3(
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�ملطلب �لثاين
اأق�سام القراءات القراآنية و�سوابطها واالحتجاج بها

اأ - اأق�سام القراءات القراآنية: 
�ل�سابقة  تعريفاتها  �سوء  �لقر�آنية، يف  �لقر�ء�ت  �لقر�ء�ت  علماء  ق�سم   
ومو�فقة  و�ل�سند،  �لقر�ء�ت   �سحة  حيث  من  للقر�ء�ت  مقاي�سهم  ووفق 

�لعربية، ومطابقة �لر�سم، ق�سموها �إىل ثالثة �أق�سام هي:
1. �لقر�ءة �ملتو�ترة 

2. �لقر�ءة �الأحادية                 
3. �لقر�ءة �ل�ساذة

بالنبي-  بات�سالها  �ملقطوع  �لقر�ءة  بها  عنو�  فقد  �ملتو�ترة  �لقر�ءة  ا  �أمَّ  
نقلها  ��ستفا�ص  �أي  ��ستفا�ص،  �أم  نقلها  تو�تر  �سو�ء  و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى 

وتلقتها �الأمة بالقبول. 
ا �لقر�ءة �الأحادية، فهي �لقر�ءة �جلامعة لالأركان �لثالثة، ومل يبلغ  �أمَّ  
نقلها م�ستوى تفيد معه �لقطع بات�سالها بالنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أي �لتي 
مل ت�ستف�ص يف نقلها، ومل تتلقها �الأمة بالقبول.)1( وهذ� �لق�سم مو�سع خالف 

عند علماء �لقر�ء�ت و�الأَكرث على قبوله. 
�أو  عليه،  �ملجمع  �مل�سحف  لر�سم  �ملخالفة  فهي  �ل�ساذة،  �لقر�ءة  ا  �أمَّ  
�لتو�تر من �ل�سرط �الأول.)2( �أو هي �ملخالفة الأحد �أركان �لقر�ءة �لثالثة �ملتفق 
عليها. ومن خالل �لتق�سيم �ل�سابق ن�ستطيع �أن نفرق بني ما تو�فرت فيه �سروط 
�لقر�ءة �ل�سحيحة، وهي �سحة �ل�سند، ومو�فقة �لعربية ومطابقة �لر�سم فنعتربه 
تاريخ  القراآنية،  القراءات   - �س16  1350هـ  ط  – القاهرة  الإ�سالمية  الوطنية  املطبعة  اجلزري-  لبن  املقرئني  منجد   - انظر   )1(

وتاأليف: عبد الهادي الف�سلي- مرجع �سابق- �س59.
انظر: يف اأ�سول النحو- �سعيد الأفغاين- املكتب الإ�سالمي، بريوت- لبنان، 1407هـ- 1987م �س30.  )2(
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قر�آناً ويتعبد به يف �ل�سالة وخارجها، وبني ما �فتقد ولو �سرطاً و�حد�ً، فيعد 
قر�ءة �ساذة، وال ي�سح �لتعبد به.هذ� هو ر�أي جمهور �لعلماء �ملقرئني، على 
�لرغم من وجود �آر�ء  �أخرى تعترب كل قر�ءة قر�آناً، حتى �لقر�ء�ت �ل�ساذة كما 

يذهب �إىل ذلك �بن دقيق �لعيد.)1(
ب - �سوابط القراءة القراآنية: 

و�سع علماء �لقر�ء�ت �سروطاً و�سو�بط ل�سحة �لقر�ءة �لقر�آنية.   
�لنطق  يف  عليها  �ملتعارف  �لنحوية  و�الآر�ء  للقو�عد  مو�فقة  تاأتي  �أن  اأولها: 

�لعربي �لف�سيح، ولو بوحه.
ثانيها: �أن تاأتي مو�فقة لر�سم �مل�سحف �لعثماين ولو �حتمااًل. 

بد�ية  من  �لكذب  على  تو�طوؤه  ميكن  ال  �لذى  �لكثري  �لعدد  يرويها  �أن  ثالثها: 
�ل�سند �إىل نهايته، وهو ما ��سطلح عليه بالتو�تر.

هي  �ملتو�ترة  �ل�سحيحة  فالقر�ءة  وعليه  �ل�سفاق�سى)2(:"...  يقول   
هذه  تعترب  عليها  بناًء  و�أنه  �ملتقدمة؛  �لثالثة  �الأركان  فيها  تتو�فر  �لتي  �لقر�ءة 
�لرو�ية قر�ءة قر�آنية ت�سح �لقر�ءة بها يف �ل�سالة وخارجها، وال خالف عند 
مطلقاً،  �لعربية  و�فقت  قر�ءة  "كل  �جلزري:  �بن  ويقول  ذلك".  يف  �لعلماء 
�لقر�ءة  هذه  نقلها،  وتو�تر  تقدير�ً،  ولو  �لعثمانية  �مل�ساحف  �أحد  وو�فقت 

�ملتو�ترة، �ملقطوع بها".
رو�ية  �سند  �سحة  ��سرت�ط  على  �لتو�تر  يف  �لعلماء  �أجمع  وقد  هذ�   
�أقو�ل؛  على  �ل�سند  �سحة  م�ستوى  يف  �ختلفو�  ولكنهم  �ملتو�ترة،  �لقر�ءة 
ر�أي  وهو  باال�ستفا�سة،  عنه  ويعربون  للعلم  �ملفيدة  �ل�سهرة  ي�سميه  فبع�سهم 

انظر: القراءات القراآنية تاريخ وتعريف- عبد الهادي الف�سلي- �س62 .  )1(
غيث النفع يف القراءات ال�سبع- لعلي النوري  ال�سفاق�سى- مطبوع بهام�س �سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي- لأبي   )2(

القا�سم البغدادي- دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع ط 1401-1981 �س54.
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من  ومنهم  �جلمهور  ر�أي  وهو  بالتو�تر،  ي�سميه  وبع�سهم  �لقدماء.  �ملحققني 
باإفادة �لعلم  يجمع بني �لتو�تر و�ال�ستفا�سة كابن �جلزري، ومنهم من ي�سميه 
مطلقاً، ويعنون به �أال ياأتي �ل�سند مفيد�ً للقطع �سو�ء كان م�ستفي�ساً �أم متو�تر�ً 
�أم �أحادياً، �قرتن مبا يفيد �لقطع. �أما ��سرت�طهم مو�فقة �لعربية ولو بوجه فلي�ص 
معناه �أن يخ�سعو� �لقر�ء�ت �لقر�آنية للقو�عد �لنحوية، و�إمنا لعلمهم باأن �لقر�ءة 
�ملتو�ترة ال تخالف �لعربية، �إذ ال بد �أن تلتقي مع مذهب �أو ر�أي نحوي فكان 

ذلك �سرطاً وقائياً كال�سروط �ل�سابقة.)1(
ج- االحتجاج بالقراءات القراآنية: 

�أجمع علماء �لعربية على �الحتجاج بالقر�ء�ت �لقر�آنية ب�سبب ما تو�فر   
لن�سها من عناية ودقة و�سبط، وحترير منت و�سند، �إ�سافة �إىل �أن �لعلماء تلقتها 
�أفو�ه �الأثبات �لف�سحاء من �لتابعني و�ل�سحابة عن ر�سول �هلل �سلى �هلل  من 
عليه و�سلم- عن جربيل عليه �ل�سالم عن رب �لعزة تبارك وتعاىل)2(، ال�سيما 
و�أن �أئمة �لقر�ء ال تعمل يف �سيٍء من حروف �لقر�آن على �الأف�سى يف �للغة 
و�الأقي�ص يف �لعربية، و�إمنا على �الأثبت يف �الأثر و�الأ�سح يف �لنقل و�لرو�ية؛ 
�سنة  الأنها  قيا�ص عربية،  لغة وال  ف�سو  يردها  ثبتت عندهم ال  �إذ�  �لقر�ءة  و�أن 

متبعة يلزم قبولها و�مل�سري �إليها.)3(
على �لرغم من هذ� �الإجماع من علماء �لعربية و�لقر�ء�ت حول �سحة   
�ال�ست�سهاد و�الحتجاج بالقر�ء�ت �لقر�آنية على كافة علوم �لعربية؛ �إال �أن بع�ص 
علماء �لنحو تعر�سو� لكثري من �لقر�ء�ت �لقر�آنية �ملتو�ترة، ورموها بعدد من 
�ل�سفات، كاللحن و�لقبح و�ل�سعف و�خلروج على �لعربية و�لرد�ءة وغريها 

منجد املقرئني لبن اجلزري- مرجع �سابق- �س15.  )1(
انظر القراءات القراآنية، تاريخ وتاأليف: عبد الهادي الف�سلي- مرجع �سابق- �س121.  )2(

انظر: يف اأ�سول النحو- الأفغاين- مرجع �سابق �س18.  )3(
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من �ل�سفات، كما و�سفو� قر�ءها بعدم �لدر�ية بالعربية و�أحياناً بالعجمة و�أحياناً 
�أخرى بعدم �ل�سبط �إىل غري ذلك. حدث ذلك الأئمة �لقر�ء �لع�سرة �أ�سحاب 

�لقر�ء�ت �ملتو�ترة �ملجمع على قبولها من علماء �الأمة.)1(
بها  �ال�ست�سهاد  �سحة  حول  �خلالف  تو�سع  فقد  �ل�ساذة  �لقر�ء�ت  �أما   

بحجة خمالفتها الأحد �أركان �لقر�ءة �ل�سحيحة.  

�ملبحث �لثاين
ية اال�ست�سهاد بها القراءات ال�ساذة معناها وُحجِّ

�ملطلب �الأول
تعريف ال�سذوذ لغة وا�سطالحًا

تعريف ال�سذوذ لغًة:
مل ترد كلمة "�سذذ" وم�ستقاتها يف �لقر�آن �لكرمي)2(و�إن جاء ورودها   
يف �ل�سعر �لعربي. وقد جاء يف ل�سان �لعرب)3(، مادة "�سذذ" ما يلي: قال: 
و�أَ�َسذَّ  �ساذ،  فهو  وندر  �جلمهور  عن  �نفرد  �ُسذوذ:   ، ويَ�ُسذُّ ذُّ  يَ�سِ عنه  �َسذ 
�ً و�سذوذ�ً، ندر عن  ذُّ ويَ�ُسذُّ �سذَّ غريه. وجاء يف �بن �سيده: �َسذَّ �ل�سيء؛ يَ�سِ

ه، �أَن�سذ �أبو �لفتح بن جني.)4( ه هو يَ�ُسّذه ال غري، و�أَ�سذَّ جمهوره، و�سذَّ
غ�ضن لأَول عا�ضد اأو عا�ضف ين لرورِهم فكاأنني   فاأ�ضذَّ  

انظر الن�سر يف القراءات الع�سر لالإمام احلافظ اأبي اخلري حممد بن حممد الدم�سقي- ال�سهري بابن اجلزري- حتقيق زكريا عمريات-   )1(
دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان ج )1( �س10.

اأنظر: عمدة احلفاظ يف تف�سري اأ�سرف الألفاظ- معجم معاين كلمات القراآن الكرمي. تاأليف اأبي العبا�س؛ �سهاب الدين اأحمد بن   )2(
يو�سف بن حممد بن م�سعود بن اإبراهيم احللبي ال�سافعي املعروف بال�سمني. حتقيق حممود حممد ال�سيد الرغيم، ط)1( 1407هـ - 

1978م ا�ستانبول ، مادة "�س.ر.ك" وما بعدها �س266.
انظر: ل�سان العرب لبن منظور- مرجع �سابق- ج )3( �س494- 495، ف�سل ال�سني املعجمة .  )3(

ار- دار العلم للماليني-  اد اجلوهري. حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطَّ انظر: تاج اللغة و�سحاح العربية. تاأليف اإ�سماعيل بن حمَّ  )4(
بريوت- لبنان ، ط )1( 1376هـ - 1956م ط )2( 1399هـ -1979م. ج )2( �س565 – ف�سل ال�سني .
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وقال �لليث؛ �سّذ �لرجل �إذ� �نفرد عن �أ�سحابه، وكذلك كل �سيء منفرد   
ذ: فى �لنا�ص �لذي يكون  حاح)1( : �َسذَّ فهو �ساذ، وكلمة �ساذة. وجاء يف �ل�سِّ
�ن �حل�سى- بالفتح و�لنون- �ملتفرق منه.  يف �لقوم ولي�سو� من قبائلهم. و�َسذَّ

قال �مروؤ �لقي�ص: 
�ضالب الُعَجْى َملثوُمها غي اأَمِعرا ان ال�ضى مبنا�ضم  يطاير �ضذَّ  

: نفر فهو �ساذ.  وجاء يف �مل�سباح �ملنري: �سذَّ �سذوذ�ً �نفرد عن غريه، و�سذَّ  
تعريف ال�سذوذ ا�سطالحًا: 

جاء يف �مل�سباح �ملنري: "�سذَّ عن �لقاعدة كذ�، �أو من �ل�سابط، يريدون   
 .)2(" و��ستعمااًل  قيا�ساً  �لتحديد من عمومه مع �سحته  لفظ  يعطيه  مما  خروجه 
ى �أهل �لنحو ما فارق ما عليه بقية بابه و�نفرد  وجاء يف ل�سان �لعرب: "و�َسمَّ
عن ذلك �إىل غريه �ساذ�ً، حماًل لهذ� �ملو�سع على حكم غريه ")3(. و�ل�ساذ يف 

��سطالح �لنحاة ثالثة �أق�سام)4( :
اأحدها: ما �سذَّ فى �لقيا�ص دون �ال�ستعمال، فهو قوى يف نف�سه يَ�سحُّ �ال�ستدالل به.

الثاين: ما �سذَّ يف �ال�ستعمال دون �لقيا�ص فهذ� ال يحتج به يف متهيد �الأ�سول، 
قول  يف  �الأجلل  ككلمة  �إليه.  �لرجوع  لل�ساعر  ويجوز  كاملرفو�ص،  الأنه 

�ل�ساعر:)5(
اأنت مليك النا�س رّباً فاأقرب المد هلل العليِّ الأْجلَل    

رف �لتي  وذلك الأن كلمة "�الأجلل" غري ف�سيحة ملخالفتها قو�عد �ل�سَ  
تقَت�سي �إدغام �لالمني " �الأجلَّ ".

العلمية-  –املكتبة  الفيومي  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  العالمة:  تاأليف  للرافعي:  الكبري  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح  انظر:   )1(
. " بريوت- لبنان- ج )1( �س307- مادة "�سذَّ

امل�سباح املنري للرافعي. ج )1( �س307 . مرجع �سابق.  )2(
ل�سان العرب لأبن منظور. ج )3( �س495 . مرجع �سابق.  )3(

انظر امل�سباح املنري للرافعي. ج )1( �س307 . مرجع �سابق.  )4(
مل اهتِد لقائله.  )5(
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ول عليه لفقد �أ�سليه نحو "�ملنا" يف �ملنازل.  الثالث: ما �سذَّ فيهما، فهذ� ال يُعَّ
" ما �ختل فيها ركن  باأنها:  فها علماء �لقر�ء�ت  �أما �لقر�ء�ت �ل�ساذة: فقد عرَّ
من �الأركان �لثالثة �لتي مر ذكرها. يقول �بن �جلزري)1(: "..... ومتى �ختل 

ركن من �الأركان �لثالثة �ملتقدمة �أُطلق عليها �سعيفة �أو �ساذة، يقول: 
وكان للر�ضم احتماًل يحوي وكل ما وافق وجه النحو   
فهـــــذه الثالثـــــــة الأركـــــــــــــان و�ضحَّ اإ�ضناداً هو القراآن   
�ضـــــذوذه لـــو اأَنــــه ف ال�ضبعــــة وحيثما يختل ركن اأثبت   

فيها  تو�فر  ما  �ل�ساذة عندهم، هي  �لقر�ءة  �أَنَّ  �إىل  �الأفغاين)2(  وذهب   
ر�سم  مو�فقتها  وهو  �لثاين  �ل�سرط  وتخلَّف  �لعربية،  ومو�فقة  �ل�سند؛  �سحة 
�مل�سحف �ملجمع عليه، �أو �لتو�تر من �ل�سرط �لثالث، وهذه هي �لتى منعو� 

�لقر�ءة بها يف �ل�سالة. 
ومهما يكن من �أمر فاإن �سذوذ �لقر�ءة عندهم �سببه �ختالل �أو تخلف   
�سحة  وهي  عليها،  �ملتفق  �ل�سحيحة  �لقر�ءة  �أركان  من  ركن  �أي  فقد�ن  �أو 

�ل�سند، ومو�فقة �لعربية ومطابقة �لر�سم. 
�ملطلب �لثاين 

حجيَّة اال�ست�سهاد بالقراءات ال�ساذة 
�ختلف علماء �لعربية يف حجيَّة �ال�ست�سهاد بالقر�ء�ت �ل�ساذة �ختالفهم   
يف قر�آنيتها، و�ختالفهم يف حجية �ال�ست�سهاد باحلديث �لنبوي �ل�سريف، فبينما 
ذهب بع�سهم �إىل �لقبول بحجيَّة �ال�ست�سهاد بها، رف�ص بع�سهم ذلك. ولكن 
باعتبارها قر�ء�ت قر�آنية رغم �فتقادها الأحد  بها  �الأ�سل هو قبول �ال�ست�سهاد 

الن�سر يف القراءات الع�سر لأبن اجلزري . ج )1( �س9 . مرجع �سابق.  )1(
انظر: يف اأ�سول النحو لالأفغاين.�س30 . مرجع �سابق .  )2(
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�أركان �لقر�ءة �لقر�آنية �ل�سحيحة. و�إذ� ذهبنا نبحث عن علل و�أ�سباب �ملانعني 
ندها تنح�سر يف �الآتي: 

اأواًل:�إِن بع�ص �لنحاة مل يبحثو� يف حجيَّة �لقر�ء�ت �لقر�آنية ومل يحققو� فيها 
�الأمر و�لنهي  �ل�سيغ من  �لظو�هر كدالالت  �الأ�سوليون يف حجيَّة  كما حقق 

وغريها. 
تو�ترها  �لقر�ء�ت مع  �لب�سرة- مل يجعلو�  �لنحاة- خا�سة نحاة  ثانيًا: بع�ص 
ويتعجب  قو�عدهم.  عليها  �أقامو�  �لتي  �سو�هدهم  من  باالحتجاج  �أوىل 
�لر�زي من فعل �لنحاة يف �إثبات �للغة، ذلك �أنهم- �أي �لنحاة- يتحريون يف 
تقرير بع�ص �الألفاظ �لو�ردة يف �لقر�آن �لكرمي، حتى �إذ� وجدو� لها بيت �سعر 
ملجهول طارو� فرحاً. وكان �الأوىل �أن يكون �سحة ما ذهبو� �إليه مما ورد يف 
�لقر�آن �لكرمي الأنه �الأوىل، ولي�ص مما ورد على ل�سان عربي جمهول.)1( فلذلك 
و�لرد�ءة  و�ل�سعف  باللحن  �إياها  و��سفني  �لقر�آنية  �لقر�ء�ت  من  كثري�ً  ردو� 
و�ل�سذوذ وغريها من �ل�سفات؛ وو��سفني �لقر�ء بعدم �لدر�ية. ال ل�سبب �إال 
الأنها تخالف �لقاعدة �لتي بنو عليها �ل�ساهد و�ل�ساهدين، حتى ولو كان هذ� 

�ل�ساهد ل�ساعر جمهول �أو لبدوي �أو �مر�أة غري معروفني من �أ�سد �أو متيم. 
يف  بها  يُتعبد  �لتي  �ل�سحيحة  �لقر�ءة  �أركان  و�سو�بط  �سروط  طبقو�  ثالثًا: 
على �سحة  �الحتجاج  �ل�ساذة يف  �لقر�ءة  على  طبقوها  �ل�سالة وخارجها؛ 
�أن  �لتطبيق غري دقيق؛ وكان �ل�سحيح هو  �لنحوية و�للغوية. وهذ�  �لقو�عد 
يطبقو� عليها �سروط و�سو�بط ما يحتج به من �لكالم �لعربي من حتديد زماين 
ومكاين؛ وهي بال �سك م�ستوفية لهذه �ل�سروط �لتي جعلوها مقيا�ساً ل�سحة 

�ال�ست�سهاد.
انظر: التف�سري الكبري- مفاتيح الغيب- ملحمد بن عمر بن احل�سني الرازي. دار الكتب العلمية- بريوت- لبنان- الطبعة الأويل   )1(

1411هـ - 1990م . ج )5( �س149 .
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رابعًا: نظرة بع�ص �لنحاة وتعاملهم مع �ل�سائع من لغات �لعرب و�إغفال غريه 
وهو كثري فو�سفوه بالقلة و�لندرة و�ل�سذوذ.

وو�سفهم  �ملتو�ترة،  �لقر�ء�ت  يف  �لقر�ء  الأئمة  �لنحاة  بع�ص  تلحني  خام�سًا: 
ال  جعلهم  �أخرى  مرة  وبالعجمية  مرة  بالعربية  �لدر�ية  بعدم  �لقر�ء  لبع�ص 

ياأبهون بالقر�ء�ت �ل�ساذة وال يقيمون لها وزناً وال يجعلون لها �عتبار�ً. 
عن  ين�سرفون  �لنحاة  بع�ص  جعلت  �أ�سباب  من  تقدم  ما  كل  رغم   
�ال�ست�سهاد بالقر�ء�ت �ل�ساذة �إال �أن هنالك عدد�ً من �أئمة علماء �لعربية ذهب 
�لقو�عد  �سحة  على  حجة  و�أقامها  �ل�ساذة  بالقر�ء�ت  �ال�ست�سهاد  �سحة  �إىل 
�ل�سيوطي)1( يف حجية  �لنحوية، و��ستقر ر�أي �لكثري منهم على ذلك. يقول 
�ال�ست�سهاد بالقر�ء�ت �ل�ساذة: ".... وقد �أطبق �لنا�ص على �لقر�ء�ت �ل�ساذة 
بها يف مثل  بل ولو خالفته. يحتج  معروفاً،  قيا�ساً  �إذ� مل تخالف  �لعربية،  يف 
تدل على كرثة  �أطبق  عليه". وكلمة  �لقيا�ص  يجز  و�إن مل  بعينه  �حلرف  ذلك 
بها حتى  �ل�سيوطي �الحتجاج  و�أكد  �ل�ساذة،  بالقر�ء�ت  �ال�ست�سهاد  قبل  من 
بالقيا�ص؛ والأن  يعار�ص  ال  فاإنه  �لنقل  �إذ� �سح  الأنه  معروفاً،  قيا�ساً  لو خالفت 
�لقيا�سات.  �إليه  تت�ساءل  �ملتو�تر  �خلرب  مبنزلة  هو  �لذي  �مل�ستفي�ص  �ال�ستعمال 
ولو قبل �لنحاة ذلك لفتحو� باباً و��سعاً لقيا�ساتهم �ل�سيقة �لتي �عتمدت على 

�سماع منقو�ص، وجمع �للغة غري �سامل وال دقيق.
�إجماع  �سبه  �إىل  ي�سري  حينما  ذلك  من  �أبعد  �إىل  �ل�سيوطي  ويذهب   
�لنحاة علي �سحة �الحتجاج بالقر�ء�ت �ل�ساذة حيث يقول: ".... وما ذكرته 
من �الحتجاج بالقر�ءة �ل�ساذة ال �أعلم فيه خالفاً بني �لنحاة، و�إن �ختلف يف 
القرتاح يف علم اأ�سول النحو. جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي: مطبعة ال�سعادة- القاهرة- م�سر ميدان اأحمد ماهر- ط )1(   )1(

1396هـ - 1976م . �س36 .
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�الحتجاج بها يف �لفقه")1( وكيف يكون هناك �سذوُذُ يف �الحتجاج بها على 
قو�عد �لعربية، طاملا �أن �ل�سذوذ �ملعني و�ملو�سوف بها عند �لقر�ء هو نتيجة 
لفقد�نها ركن من �أركان �لقر�ءة �ل�سحيحة؛ ولي�ص �سذوذ�ً عن �سنن �لعربية 
وطبيعتها؛ ذلك الأن �لقاري �لذي روى هذه �لقر�ءة �ل�ساذة هو عربي ف�سيح 
يحتج بكالمه. فمن باب �أوىل �أن يحتج بقر�ءته �لتي تو�فر فيها �سرطان من �سوط 
�أمثال  بال�سذوذ  قر�ءته  و�سفت  من  و�أن  ال�سيما  �ملتو�ترة،  �ل�سحيحة  �لقر�ءة 
�بن م�سعود و�ل�سيدة عائ�سة و�بن عبا�ص يحتج له باالأحاديث �لتي رو�ها عن 
�لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم. وهذه �لقر�ءة �أي�ساً رويت عن �لر�سول �سلى 
�هلل عليه و�سلم. وميكن �لتجاوز يف �حلديث ولكن ال ميكن �لتجاوز يف �لقر�آن 
الأنه كالم �هلل تعاىل.  و�أي�ساً ممن ذهب ل�سحة �ال�ست�سهاد بالقر�ء�ت �ل�ساذة، 
تبارك  ربنا  "�أما  يقول:  �إذ  �الأدب)2(  خز�نة  يف  �لبغد�دي  �لقادر  عبد  �ل�سيخ 
متو�ترة  به  �ال�ست�سهاد  ويجوز  و�أَبلغه،  كلم  �أف�سح  ��سمه  عّز  فكالمه  وتعاىل 
و�ساذة ". و�إذ� �تفق �لقر�ء على عدم قر�آنية ما ور�ء �لقر�ء�ت �لع�سر، وعدم 
�سحة �ل�سالة بها تعبد�ً؛ فلي�ص معنى ذلك بطالنها لغة ونحو�ً. وخروجها عن 
�سنن �لعربية. يقول �ل�سيوطي)3(: ".... هذ� وقد �تفق �لقر�ء على �أن ما ور�ء 
�لقر�ء�ت �لع�سر �لتي جمعها �لقر�ء �لع�سرة، و�لو�ردة يف طيبة �لن�سر البن 
�جلزري �ساذ، �أي غري متو�تر، وال يجوز �عتقاد قر�آنيته، وال ت�سح �ل�سالة به؛ 
ولكن يجوز تعلمها وتعليمها وتدوينها يف �لكتب وبيان وجهها من حيث �للغة 
و�الإعر�ب". وما ذهب �إليه �بن �جلزري هو ما ير�د من �لقر�ء�ت �ل�ساذة من 
�الحتجاج بها و�إن كنا نعتقد مع �بن �جلزري بعدم قر�آنية ما ور�ء �لقر�ء�ت 

املرجع ال�سابق- �س36.  )1(
اخلاجنى-  مكتبة  هارون-  حممد  ال�سالم  عبد  حتقيق  البغدادي-  عمر  بن  القادر  عبد  العرب-  ل�سان  لباب  ولب  الأدب  خزانة   )2(

القاهرة- م�سر ط )1( ج )2( �س4.
الإتقان يف علوم القراآن: لل�سيوطي- ج )2( �س186 . مرجع �سابق.  )3(
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�لع�سر �إال �أن من �لعلماء من ال يعتقد ذلك)1(. وما ير�د من �لقر�ء�ت �ل�ساذة هو 
تعلمها وتعليمها وتدوينها يف �لكتب وبيان �الأوجه �الإعر�بية و�للغوية فيها وهو 
حمل �هتمام علماء �لنحو و�لعربية، وكان ينبغي �أن يولوه مزيد�ً من �لدر�ِص 
�لعربي؛ ولكن  �لكالم  ل�سحة  به  يحتج  ما  ��ستيعابه �سمن  يتم  لكي  و�لبحث 
لالأ�سف مل يحدث ذلك ومل يحتج �لنحاة على �سحة قو�عد �للغة بالقر�ء�ت 
�ل�ساذة وحتى �لقر�ء�ت �ملتو�ترة �لتي مل تتفق مع قو�عدهم ردوها. يقول �بن 
جني)2( : " لي�ص ينبغي �أن يطلق على �سيء له وجه من �لعربية قائم، و�إن كان 

غريه �أقوي منه، �أَنه غلط ". 
على  �لنا�ص  �إطباق  من  �ل�سيوطي  �لدين  جالل  �إليه  ذهب  وما  هذ�   
�لقو�عد  �سحة  على  ودلياًل  �ساهد�ً  وقبولها  �ل�ساذة،  بالقر�ء�ت  �الحتجاج 
�لنحوية و�للغوية نده و��سحاً يف م�سنفات كثري من علماء �لعربية، فهذ� �بن 
جني يوؤلف م�سنفاً كاماًل يبني فيه وجوه �سو�ذ �لقر�ء�ت و�الإي�ساح عنها يقول 
يف مقدمته)3(: "..... و�سرباً تعدى ذلك ف�سماه �أهل زماننا �ساذ�ً؛ �أي خارجاً 
عن قر�ءة �لقر�ء �ل�سبعة �ملقدم ذكرها، �إال �أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة �إِىل 
م�ساٍو يف  منه،  كثري�ً  �أو  ولعله  �أمامه وور�ئه،  من  بالرو�يات  قّر�ئه، حمفوف 
�لف�ساحة للمجتمع عليه. نعم ورمبا كان فيه ما تلطف �سنعته، وت�سُنف بغريه 
ف�ساحته، ومتلوه قوى �أ�سبابه وتر�سو به قدم �إِعر�به ".   ثم يقول غر�سنا من 
تاأليف �لكتاب: " �أن نُري وجه قوة ما ي�سمى �الآن �ساذ�ً، و�أنه �سارب يف �سحة 
�لرو�ية بجريانه، �آخذ من �سمة �لعربية مهلة ميد�نيه، لئال يَُرى مرئٍي �أن �لعدول 

انظر: القراءات القراآنية تاريخ وتعريف- عبد الهادي الف�سلى- �س62 – مرجع �سابق.  )1(
املحت�سب يف تبيني وجوه �سواذ القراءات والإي�ساح عنها- تاأليف اأبي الفتح عثمان بن جني املو�سلي- حتقيق علي اجلندي نا�سف   )2(

واآخرين –القاهرة- تاريخ الطبعة 1415هـ- 1994م ، ج )1( �س236.
املرجع ال�سابق- مقدمة الكتاب-ج )1( �س14.  )3(
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عنه �إمنا هو غ�ٌص منه �أو تهمٌة له ".)1(
ويقول كذلك وهو �أي�ساً مو�سع �ساهدنا "... فاإن ق�سر �سيء منه عن   
بلوغه �إىل ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- فلن يق�سر عن وجه من �الإعر�ب 
�بن جني هو مق�سود هذه  �إليه  �لف�سحة و�الإ�سهاب".)2( وما ذهب  �إيل  د�ٍع 
�لدر��سة و�لبحث وهو �عتماد �لقر�ء�ت �لقر�آنية �ساهد�ً علي �سحة �لقو�عد 
�لعربية. وممن ��ست�سهد بالقر�ء�ت �ل�ساذة علي قو�عد �لعربية �بن مالك و�أقره 
عليها �أَبو حيان �الأندل�سي فانتقده على ��ست�سهاده باحلديث ومل ينتقده على 
��ست�سهاد�ً  �لنحاة  �أكرث  مالك  �بن  كان  وقد  �ل�ساذة،  بالقر�ء�ت  ��ست�سهاده 
�ال�ست�سهاد  من  �أكرث  �لت�سهيل)3(.وممن  كتابه  يف  خا�سة  �لقر�ء�ت  من  بال�ساذ 
بالقر�ء�ت �ل�ساذة �أبو علي �لفار�سي يف كتابه �حلجة للقر�ء �ل�سبعة، فقد �أورد 
هذه �لقر�ء�ت يف �الحتجاج �للغوي و�لنحوي و�ل�سريف يف �أكرث من �ستني 
مو�سعاً)4(. وهذ� �بن جني نر�ه يد�فع عن قر�ءة �ساذة الأبي عمرو بن �لعالء 
�لب�سري يقول: " ال بد من �إح�سان �لظن باأبي عمرو وال�سيما وهو �لقر�آن، وما 
�أبعده عن �لزيغ و�لبهتان".)5( وما قاله �بن جني يف حق �أبي عمرو �لب�سري- 
كانو�  �إذ�  بال�سذوذ ال�سيما  قر�ءتهم  بل جميع من و�سفت  معظم  ينطبق على 
�سحابة ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أو تابعني جميعهم ما �أبعدهم عن 

�لزيغ و�لبهتان ونح�سن �لظن بغريهم من �لقر�ء ما ور�ء �لع�سرة.  
مما �سبق نخل�ص �إىل �الآتي:

املحت�سب- لبن جني ج )1( �س14 .مرجع �سابق.  )1(
املرجع نف�سه- �س14.  )2(

انظر: اأ�سول التفكري النحوي- د: علي اأبو املكارم- من�سورات اجلامعة الليبية كلية الرتبية- 1392هـ - 1973م، �س132.  )3(
" احلجة للقراء ال�سبعة". بالن�سبة للن�سر  اأبي علي الفار�سي يف كتابه  انظر: التوجيه النحوي وال�سريف للقراءات القراآنية عند   )4(

والتوزيع- 1429هـ - 2008م ط )1( �س59. د: �سحر �سويلم را�سي- كلية الآداب ج املنوفية.
املحت�سب لأبن جني ج )1( �س236. مرجع �سابق .  )5(
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�لقر�آنية،  �لقر�ء�ت  وجوه  بيان  هي  �لقر�ء�ت  علم  غاية  كانت  ملا   
لل�سرط  حتقيقاً  �للغوي  م�ستندها  ومعرفة  و�للغة،  �لنحو  لقو�عد  ومو�فقتها 
�العرت��سات  رد  �إىل  تهدف  �أنها  كما  بوجه،  ولو  �لعربية  مو�فقة  �ملعروف؛ 
�الإعر�بية؛  �لوجوه  بع�ص  على  �للغويون  �لنحاة  يوردها  �لتى  و�النتقاد�ت 
ميعن  �أن  هو  �ل�سليم  �ملنهج  كان  كله.  ذلك  �لقر�ء�ت هى  علم  غاية  كانت  ملا 
�سححو�  قو�عدهم  منها  خالف  فما  �ل�سند،  �ل�سحيحة  �لقر�ء�ت  يف  �لنحاة 
�أفيد  فذلك  عليه،  �أبقوها  و�فقها  وما  فيها،  �لنظر  ور�جعو�  �لقو�عد،  تلك  به 
�لتي  �ل�سحيحة  �لقر�ء�ت  �ملو�سوعة على  �لقو�عد  تتحكم  �أن  للنحو. ولكن 
نقلها �لعلماء �لف�سحاء، فهذ� قلب للحقائق وعك�ص للمنطق. فينبغي �أن تكون 
�لرو�يات �ل�سحيحة م�سدر �لقو�عد ال �لعك�ص.)1( يقول �بن حزم معرب�ً عن 
من  عليه  يقف  �لذي  �ملقد�ر  من  ينتزع  من  �لنحاة  " من  هذه:  �لنحاة  حالة 
�آية على خالف  عليه  تعر�ص  ثم  مذهباً،  ويتخذه  لفظياً،  �لعرب حكماً  كالم 
�لقر�ء�ت  عن  قيل  وما  وجهها".)2(  عن  �الآية  �سرف  عن  فياأخذ  �حلكم  ذلك 
و�إعادة  �ملر�جعة  �سرورة  من  بد  فال  �ل�ساذة،  �لقر�ء�ت  يف  يقال  �ل�سحيحة 
�لنظر، و�عتمادها م�سدر�ً من م�سادر �الحتجاج فذلك بال �سك �سيكون �أفيد 

للنحو و�أثرى للغة. 
يف  بها  �لتعبد  هو  �ملتو�ترة  �لقر�آنية  �لقر�ء�ت  من  �لغر�ص  كان  و�إذ�   
�ل�سالة وخارجها، �إذ�َ فما �لغر�ص من �لقر�ء�ت �ل�ساذة؟ جاء يف �الإتقان)3(: 
"يقول �أبو عبيد �لقا�سم بن �سالم؛ �ملق�سود من �لقر�ءة �ل�ساذة هو تف�سري �لقر�ءة 
�مل�سهورة وتبني معانيها". فاإذ� كان �لغر�ص هو تف�سري �لقر�ءة �مل�سهورة؛ فهل 
الأويل  الطبعة  والتوزيع.  للن�سر  ال�سعب  ومكتبة  دار  الدروي�س  �سامل  حممد  د/  القراآن.  معاين  كتب  يف  النحوي  الحتجاج  انظر:   )1(

2009م- �س31 .
انظر: التف�سري الكبري – للرازي . ج )5( �س149- مرجع �سابق.  )2(

الإتقان يف علوم القراآن –جالل الدين ال�سيوطي ج )1( �س75 مرجع �سابق.  )3(
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�لتف�سري يوؤدي �إىل �ل�سذوذ و�خلروج عن قو�عد �لنحو و�للغة؟! فاأين �ل�سذوذ 
فى قر�ءة �ل�سيدة عائ�سة ر�سي �هلل عنها - يف قوله تعايل: {والصالة الوسطى} 
]البقرة: 238[ �سالة �لع�سر" فاأين �ل�سذوذ على قو�عد �للغة يف هذه �لزيادة؟.

و�أين �ل�سذوذ يف قر�ءة �بن م�سعود يف قوله تعاىل: {َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال يَُِدوَن 
إِْن  َفَكاتُِبوُهْم  َأيَْاُنُكْم  َمَلَكْت  اْلِكَتاَب مَّا  يَْبَتُغوَن  َوالَِّذيَن  َفْضلِِه  يُْغنَِيُهْم اللَُّ ِمن  نَِكاحاً َحتَّى 
ِ الَِّذي آَتاُكْم َوال ُتْكِرُهوا َفَتَياتُِكْم َعَلى الْبَِغاء إِْن َأَرْدَن  ن مَّاِل اللَّ

ِّ
َعلِْمُتْم فِيِهْم َخْياً َوآُتوُهم م

َغُفوٌر  )لٌن(  إِْكَراِهِهنَّ   َبْعِد  ِمن  اللََّ  َفِإنَّ  ُيْكِرههُّنَّ  َوَمن  نَْيا  الدُّ الََْياةِ  َعَرَض  َتْبَتُغوا 
ِّ
ل ناً  تََصُّ

ِحيٌم} ]النور: 33[. رَّ
فاإ�سافة �ل�سمري �ملنف�سل �ملذكور هذ� لي�ص فيه �سذوذ�ً يخالف �لعربية.   
�ملتو�ترة. وكذلك  �لقر�ءة �ل�سحيحة  نعم فيه �سذوذ يخالف قو�عد و�أركان 
�إجماع  �للغة،  �أيديهما؛ وفيها زيادة على  ")1( بدل  �أميانهما  " فاقطعو�  قر�ءته: 
عبا�ص  �بن  قر�ءة  وكذلك  �ل�سرقة.  حالة  يف  �ليمني  �ليد  قطع  علي  �لفقهاء 
حرب هذه �الأمة وترجمان �لقر�آن. قوله تعايل: {لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْبَتُغوْا َفْضالً 
ُكْم}]البقرة: 198[ ، يف مو��سم �حلج. فهذه كلها قر�ء�ت تف�سريية كما قال 

ِّ
ب ن رَّ

ِّ
م

�لعلماء، جاءت لتف�سري �لقر�ءة �مل�سهورة ولتبيني معانيها. فلي�ص فيه �سذوذ�ً 
يخالف �للغة �أو ي�سادم قو�عد �لعربية. فهي قطعاً م�ستح�سنة كما قال �ل�سيوطي: 
"وقد كان هذ� يروي عن �لتابعني يف �لتف�سري في�ستح�سن، فكيف �إذ� ُروي عن 
كبار �ل�سحابة، ثم �سار يف نف�ص �لقر�ء، فهذ� �أكرث من �لتف�سري و�أقوى، فاأدنى 

ما ي�ستنبط من هذه �حلروف معرفة �سحة �لتاأويل")2(. 
�للغة  حيث  من  وجهها  لبيان  وتعلمها  �ل�ساذة  �لقر�ء�ت  تعليم  �إنَّ   
و�الإعر�ب، و�حد من �أهم �أغر��ص �لقر�ءة �ل�ساذة؛ وقد ن�ص علي ذلك كثري 

�سورة املائدة )38(.  )1(
الإتقان لل�سيوطي ج )1( �س168.  )2(
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من علماء �لعربية و�لقر�ء�ت. يقول �ل�سيوطي: "هذ� وقد �تفق �لقر�ء جميعاً 
على �أن ما ور�ء �لقر�ء�ت �لع�سر �لتي جمعها �لقر�ء �لع�سرة، و�لو�ردة يف 
يف  وتدوينها  وتعليمها  تعلمها  يجوز  ولكن  �ساذ.  �جلزري  البن  �لن�سر  طيبة 

�لكتب، وبيان وجهها من حيث �للغة و�الإعر�ب")1(. 
و�إذ� �سلمنا باأن �ل�سذوذ �ملو�سوفة به هذه �لقر�ء�ت �سذوذ عن �لقو�عد   
�لعربية فاإننا ال ن�سلم باأن �لقو�عد �ملو�سوعة للعربية قد قامت و�عتمدت على 
��ستق�ساٍء كاٍف الأو�ساع �لعربية و�أحو�لها؛ بل �إن �الأخذ �لذي متت على �سوئه 
ماآخذ عدة وحتفظو�  �لعربية  �أخذ عليه كثري من علماء  �لعربية،  و�سع قو�عد 
�لقر�آنية  �لقر�ء�ت  �أن  �إىل  باالإ�سافة  هذ�  معلوم:  هو  كما  �سروطه  بع�ص  على 
وحتى �ل�ساذة منها �أثبت نقاًل و�أوثق �سند�ً من كالم كثري من �الأعر�ب �لذين 
�أخذت عنهم �للغة وقو�عد �لعربية؛ كما �أن لها فو�ئد فقهية وعقائدية ��ستنبطت 
"وله  وقا�ص:  �أبي  بن  �سعد  كقر�ءة  عليها،  �ملجمع  �الأحكام  بع�ص  لبيان  منها 
بينَّت �لقر�ءة �ل�ساذة �ملر�د باالإخوة هنا وهي  �أم")2(، حيث  �أو �أخت من  �أخ 
)3(، بك�سر �لالم ففيه 

�أما قر�ءة من قر�أ: {وَملِكاً كبيًا}]الإن�شان: 20[ �الإخوة الأم. 
�أعظم دليل للقائلني بروؤية �هلل تعاىل يف �لد�ر �الآخرة.     

�ملطلب �لثالث 
مناذج لالحتجاج بالقراءات ال�ساذة 

1/ يف قوله تعاىل: {َواتَُّقوا اللََّ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواألْرَحاَم} ]الن�شاء: 1[.
ثالث قر�ء�ت؛ �ثنتان متو�ترتان وو�حدة �ساذة.  

فاأّما القراءة االأوىل املتواترة: فبن�سب �الأرحام على �ملفعولية وهي حمل   
�تفاق بني جميع �لنحاة وال خالف عليها. 

�سورة الن�ساء الآية )12(.  )1(
�سورة الإن�سان الآية )20(.  )2(

انظر: املحت�سب لأبن جني �س10 مرجع �سابق.  )3(
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و�أّما القراءة الثانية املتواترة: فبجر �الأرحام. وقد طعن فيها بع�ص �لنحاة   
كالزجاج و�ملربد، ويرجع ذلك الختالف منهج �ملدر�ستني �لب�سرية و�لكوفية 
حول م�ساألة جو�ز عطف �ال�سم �لظاهر علي �ل�سمري �ملجرور من غري �إعادة 

�جلار، ففي حني جّوز ذلك �لكوفيون منعه �لب�سريون.
�أّما القراءة الثالثة: فربفع �الأرحام وقر�أ بها �أبو عبد �لرحمن عبد �هلل بن   
على  خلروجها  �لقر�ء  �أئمة  وكذلك  بال�سذوذ  �لنحاة  عليها  حكم  وقد  يزيد، 
و�أما �جلزء  �البتد�ء،  �لرفع على  �لنحاة على  �ملتو�ترة. وقد خرجها  �لع�سرة 

�ملحذوف فقدره: 
�بن عطية بـ: "�أَهل �أن تو�سل".   

وقدره �لزخم�سري بـ: "و�الأرحام مما يتقي".   
وقدره �أبو �لبقاء بـ: "و�الأرحام حمرتمة". �أي: و�جب حرمتها.   

و�ملعنوية  �للفظية  لداللته  �لزخم�سري  تقدير  �حللبي  �ل�سمني  ن  وح�سَّ  
الأنف�سكم  حتتاطو�  و�ن  تتقَوه  �أَنرْ  يجب  " و�الأرحام‘ مما  بـ  جني  �بن  وقدره 
ر له ببع�ص �الأمثلة فقال:  ن �لرفع "الأنه �أوكد يف معناه ونظَّ فيه:وقال �إن مما "ح�سَّ
�أال ترى �أَنك �إذ� قلت :�سربت زيد� ،فزيد ف�سلة على �جلملة ،و�إمنا ذكر فيها 
مرة و�حدة ؟. و�إذ� قلت :زيد �سربته ، فزيد رب �جلملة ، فال ميكن حذفه كما 

يحذف �ملفعول على �أنه ف�سله بعد ��ستقالل �جلملة، نعم ولزيد فيها ذكر�ن:
اأحدهما : ��سمه �لظاهر و�الآخر: �سمريه وهو �لهاء .وملا كانت �الأرحام مما يعنى 
به ويقوى �الأمر يف مر�عاته .جاءت بلفظ �ملبتد�أ �لذي هو �أقوى من �ملفعول.

.فاإن  للحذف  متعر�سة  ف�سلة،و�لف�سلة  فهي  �أو ُجرت  �الأرحام  نُ�سبت  و�إذ� 
قلت : فقد ُحذف خرب �الأرحام �أي�سا على قولك، قيل :�أجل، ولكنه مل يحذف 
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�إال بعد �لعلم به . ولو قد حذفت �الأرحام من�سوبة �أو جمرورة فقلت :"و�تقو� 
�أو  مر�دة  �أنها  �الأرحام  على  دليل  �لكالم  يف  يكن  ".مل  ت�ساءلون  �لذي  �هلل 
مقدرة ،وكلما قربت �لداللة على �ملحذوف كان حذفه �أ�سوغ0وما ذهب �إليه 

�بن جني �أيده بال�سعر كما يف قول �لفرزدق)1(: 
اإل القبائـــــل من قتــــــــل واإبا�س يا اأيها ال�ضتكي ُعْكاًل وما َجَرمت   
ن�ضبي ونقتل حتى ُي�ضلم النا�ُس رجـــــةٌ  اإنـــــــــا كذلك اإذا كانـــــــــت همَّ  

�أذهب يف �سكو�ه  بالرفع الأنه  لفظه  �أي�سا كذلك، فقوى  و�إبا�ص  قتل  �إي :من 
�أباه.ومن ذلك �أي�سا قوله :

من الال اإل م�ضحتا اأو جملُف وع�س زمان ياابن مروان ل يدع   
وهكذ� ر�أينا كيف �أن �لقر�ءة �ل�ساذة مل تخرج على قو�عد �لعربية، بل   
رمبا ت�ساوت يف لفظيها مع معناها يف �لقر�ءة �ملتو�ترة، و�أ�سافت وجهاً �إعر�بياً 

جديد�ً. 
ويف قوله تعاىل: {إنَّ اللََّ اْشتََى ِمَن الُْْؤمِِننَي َأنُْفَسُهْم َوَأْمَوالَُْم بَِأنَّ لَُُم الَْنََّة....   /2

ْر الُْْؤمِِننَي} ]التوبة: 112-111[. 
ِّ

التَّائُِبوَن الَْعابُِدوَن إَِل: َوَبش
�لرفع  بالرفع- وتقدير  يف))�لتائبون(( قر�ءتان: �الأويل قر�ءة �جلمهور   

على:
�أنها مبتد�أ وخربه "�لعابدون" وما بعده �أو�ساف، �أو �أخبار متعددة.  �أ . 

�أنها مبتد�أ و�خلرب قوله"�الآمرون". ب . 
�أنها مبتد�أ و�خلرب حمذوف. �أي: �لتائبون �ملو�سوفون بهذه �الأو�ساف  ج . 
من �أهل �جلنة. ويوؤيده قوله" وب�سر �ملوؤمنني" وهذ� عند من يرى �أن 

هذه �الآية منقطعة مما قبلها. ولي�ست �سرطاً يف �ملجاهدة.
 )2( ط  – لبنان  – بريوت  للطباعة  خليفة  – موؤ�س�سة  للكتاب  العاملية  احلاوي– ال�سركة  – ابليا  الفرزدق  ديوان  �سرح  انظر:   )1(

1995م.
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وغريه.فيكون  كال�سحاك  �ملجاهدة  يف  �سرط  �أنها  زعم  من  و�أما  د . 
"�لتائبني" مبتد�أ حمذوف �أي هم �لتائبون. وهذ� من باب  �إعر�ب 
من  �لقائلني:  هوؤالء  عند  �الأو�ساف  هذه  �أن  وذلك  �لنعوت،  قطع 
�سفات �ملوؤمنني يف قوله تعاىل "من �ملوؤمنني" ويوؤيد ذلك قر�ءة �أبي 

و�بن م�سعود و�العم�ص "�لتائبني".
ويحتمل  جر�ً  يكون  �أن  فيحتمل   : بالياء  )�لتائبني(  �لثانية  و�لقر�ءة  هـ. 
: {إن  تعاىل  قوله  �ملوؤمنني يف  �جلر و�سف  ن�سباً. وعلى  يكون  �أن 
اللََّ اْشتََى ِمَن الُْْؤمِِننَي َأنُْفَسُهْم} "�لتائبني �لعابدين" كما �أنك مع �لرفع 

�أ�سمرت �لرفع ملعنى �ملدح)1(. 
�أركان  �إذن �خلروج عن ر�سم �مل�سحف يف هذه �الآية هو خروج على   
�لعربية  �ملتو�ترة ولي�ص خروجاً وال �سذوذ�ً عن �سنن  �ل�سحيحة  �لقر�ءة 

وقو�عدها.
�لعربية،  �للغة  �أوجه  من  لوجه  �لقر�ءة  مو�فقة  عن  نبحث  هنا  ونحن   
و�لنعت، و�لن�سب على �ملدح كالهما من �أوجه �لعربية �ملتفق عليها بني 

�لنحاة.
برفع  �ل�سمال  �أبو  قر�أ    ،]7 ]الرحمن:  َرَفَعَها}  َماَء  {َوالسَّ تعاىل:  قوله  وفى   /3
�أظهر من قر�ءة �جلماعة،  باأنها  �لرفع  �بن جني قر�ءة  "�ل�سماُء" فو�سف 
�جلملة  على  عطف  فيكون  �البتد�ء  �إىل  ي�سرف  �لرفع  باأن  ذلك  وعلل 
َجُر َيْسُجَداِن} ]الرحمن: 6[، فكما �أن  �لكبرية �لتي هي قوله تعاىل: {َوالنَّْجُم َوالشَّ
َماَء َرَفَعَها"  هذه �جلملة مركبة من مبتد�أ وخرب ، فكذلك قوله تعاىل " َو�ل�سَّ
َجُر َيْسُجَدان} و�أما  جملة من مبتد�أ وخرب معطوف على قوله {َوالنَّْجُم َوالشَّ

انظر املحت�سب لبن جني- �س 304 مرجع �سابق.  )1(
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ُجَد�ِن" وحدها،  َماَء َرَفَعَها" فمعطوفة على "يَ�سرْ قر�ءة �لعامة بالن�سب َو�ل�سَّ
وهى جملة من فعل وفاعل ، و�لعطف يقت�سي �لتماثل يف تركيب �جلمل 
في�سري تقديره : ي�سجد�ن ورفع �ل�سماء فلما �أ�سمر ف�سره بقوله"َرَفَعَها" 
كقولك: قام زيد، وعمر�ً �سربته ، �أي " و�سربته عمر�ً ، لتعطف جملة من 

فعل وفاعل على �أخرى مثلها)1(. 
فاأنت ترى �أن �لقر�ءة �ل�ساذة "بالرفع" �أ�سبحت فى قوة �لقر�ءة �ملتو�ترة   
بالن�سب و�ن كنا ال نف�سلها على قر�ءة �جلمهور �لتز�ماً ب�سو�بط �لقر�ءة 
�لقر�آن  �لقر�ءة ال يعملون يف �سيء من حروف  �أئمة  �ل�سحيحة ، والأن 
على �الأف�سى يف �للغة و�الأقي�ص يف �لعربية ، و�إمنا على �الأثبت يف �الأثر 
و�الأ�سح يف �لنقل و�لرو�ية ، و�أن �لقر�ءة �ذ� ثبتت عندهم ال يردها ف�سو 
لغة وال قيا�ص عربية.ولكن ال �سبيل لرد هذه �لقر�ءة – من وجهة �للغة 

و�الإعر�ب – رغم خمالفتها ر�سم �مل�سحف �ملجمع عليه.
كلمة  " حططنا" بدل  كلمة   : �لعثماين  �مل�سحف  لر�سم  خمالفاً  جاء  ومما   /4
"و�سعنا "يف قر�ءة �أن�ص فيما رو�ه عن �أبيه : ))وحططنا عنك وزرك(()2(  
�أبا حمزة " وو�سعنا" قال و�سعنا، وحللنا، وحططنا، عنك  قال قلت يا 
�قر�أ على  فقال  و�سلم  عليه  �هلل  �لنبي �سلى  �أتى  �إنَّ جربيل  �سو�ء  وزرك 
�سبعة �أَحرف، مامل تخلط مغفرة بعذ�ب �أو عذ�ب مبغفرة . ولكن لي�ص 
�لكالم كما قال �بن جني على �إطالقه بل على ح�سب ما تلقى عن �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم فكل ما تلقاه �ل�سحابة عن نبيهم �سلى �هلل عليه و�سلم 
– كانو� يقروؤون به ، ولي�ص �ملق�سود �أنهم كانو� يقروؤون كذلك من تلقاء 

انظر املحت�سب لبن جني. �س 309م مرجع �سابق.  )1(
�سورة ال�سرح الآية 2.  )2(
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�أَنف�سهم، الأنه متفق على �أن �لقر�ءة �سنة ياأخذها �الآخر من �الأول)1(.ولكن 
من حيث �لعربية وقو�عد �لنحو فاإنَّ �الأَمر كله كما قال �سيدنا �أن�ص �سو�ء 
�أن نطبق �حلكم �لذي و�سع للقر�ءة  ؛ و�ذ� كان �الأَمر كذلك فال ينبغي 
�ل�سحيحة �ملتو�ترة على �حلكم �لذي و�سع لعامة كالم �لعرب من �سعر 

ونرث.
و�أي�ساً مما جاء خمالفاً لر�سم �مل�سحف" �ل�سابئني" بالياء �ملثناة من قوله   /5
َوالَْيْومِ   ِ بِاللَّ آَمَن  َمْن  ابِئنَِي  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  َهاُدوا  َوالَِّذيَن  آَمُنوا  الَِّذيَن  {إِنَّ  تعاىل: 
يََْزنُوَن}  ُهْم  َوال  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوال  ِهْم 

ِّ
َرب ِعنَد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َصاِلًا  َوَعِمَل  اْلِخِر 

�أبي �بن كعب وعثمان بن عفان و�ل�سيدة عائ�سة  ]البقرة: 62[.  وهي قر�ءة 

و�جلحدري و�سعيد بن جبري وجماعة ، وفيها خمالفة ل�سو�د �مل�سحف، 
"�إن" ولها نظائر يف  وهي خمالفة ب�سري وتخريجها عطفاً على لفظ ��سم 
وبابه  "�سر�ط")2(.   كثري  �بن  عن  قنبل  كقر�ءة  فهي  �ملتو�ترة،  �لقر�ء�ت 
�ل�سني؛ وكقر�ءة حمزة يف رو�ية "بالز�ي" وهو ��سم مر�سوم بال�ساد يف 
�سائر �مل�ساحف: ونحو قر�ءة �جلميع "�إيالفهم")3( بالياء ، و�لر�سم بدونها 
فهي   ، �ملتو�ترة  �لقر�ء�ت  يف  نظائر  لها  �لقر�ءة  فهذه  �إذن  �جلميع.  يف 
يف حكم �لتو�تر ال �سيما وقد نقلها �لزخم�سري عن �بن كثري، فال وجه 
وال حجة يف عدم �الحتجاج بها على قو�عد �لعربية. �أما قر�ءة �حل�سن 
خال�سة  ياء  وبعدها  �لباء  بك�سر  " و�ل�سابئون" )4(   و�لزهري  �لب�سري 

تخفيفاً للهمزة فهي كقر�ءة نافع �ملتو�ترة "ي�ستهزيون")5(.
انظر املحت�سب لبن جني. �س 713.  )1(

�سورة الفاحتة الآية 5.  )2(
�سورة قري�س الآية 1.  )3(

�سورة املائدة الآية 69.  )4(

�سورة البقرة الآية 14.  )5(



جملة ت�أ�صيل العلوم {68}

وفى قوله تعاىل: {َوَيْوَم يَُْشُرُهْم َوما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الل} ]الفرقان: 17[، مثال   /6
�آخر ولكن للجانب �ل�سريف فقد قر�أ �الأعرج بك�سر �ل�سني يف "يح�سرهم" 
يف جميع �لقر�آن، فقال عنها �بن عطية هي قليلة يف �ال�ستعمال قوية يف 
"يفعل" ب�سم  من  �أقي�ص  �ملتعدي  �لعني يف  "يفعل" بك�سر  الأن  �لقيا�ص؛ 
�لعني ويقول �أبو �لف�سل �لر�زي: وهو �لقيا�ص من �الأفعال �لثالثية �ملتعدية؛ 
ُعل" ب�سم �لعني قد يكون من �لالزم �لذي هو "َفُعل" ب�سمها يف  الأن "يفرْ
ِعل بك�سر �لعني مع �سماع  �ملا�سي؛ و�أجاز �بن ع�سفور �أن تقول: زيد يفرْ

�ل�سم، و�سبقه �إىل هذ� �لقول �بن در�ستوريه.
و�إن كان �لنحاة على خالفه)1( وقد ذهب علماء �لعربية �إىل �أن من قوة   
�لقيا�ص، �أن ما قي�ص على كالم �لعرب فهو عندهم من كالم �لعرب.و�أن 
�لناطق على قيا�ص لغة من لغات �لعرب م�سيب غري خمطئ، و�إن كان غري 
ما جاء به خري�ً منه. فقر�ءة �الأعرج جارية على �أوز�ن وقيا�سات �لعربية، 

و�إن كان بع�ص �لنحاة على خالفها.
ومما فيه قلة �ل�سماع وقوة �لقيا�ص قوله تعاىل : {بسم الل الرحن الرحيم})2(  /7
برفع �ل�سفتني "�لرحمُن �لرحيُم" فهو مما مل يرد به �ل�سماع �إال قلياًل وقوي 
يف �لقيا�ص. يقول �بن جني: وما يتحمله �لقيا�ص ومل يرد به �ل�سماع كثرُيُ. 
منه �لقر�ء�ت �لتي توؤثر رو�ية وال تتجاوز، الأنها مل ي�سمع فيها ذلك كقوله 
{بسم الل الرحن الرحيم} فال�سنة �ملاأخوذ بها يف ذلك �تباع  ��سمه  – عز 
�ل�سفتني �إعر�ب ��سم �هلل �سبحانه- �أي �جلر- و�لقيا�ص يبيح �أ�سياء فيها، 
و�إن مل يكن �سبيل �إىل ��ستعمال �سيء منها - �أي فى قر�ءة �لقر�آن - ثم 

انظر: الدر امل�سون لل�سمني احللبي – ح)2( �س 576 مرجع �سابق.  )1(
�سورة الفاحتة الآية )1(.  )2(
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يقول: نعم وهنالك من قوة غري هذ� �ملقروء به ما ال ي�سك �أحد من �أهل 
نه كاأن يُقر�أ {بسم الل الرحُن الرحيُم} برفع �ل�سفتني  هذه �ل�سناعة يف ُح�سرْ
�أي  عليه.  جميعاً  �لرحيَم" بن�سبها  "�لرحمَن  ويجوز  �ملدح  على  جميعاً 
على �ملدح ويجوز "�لرحمُن �لرحيَم" برفع �الأول ون�سب �لثاين ويجوز 
"�لرحمَن �لرحيُم" بن�سب �الأول ورفع �لثاين وكل ذلك على وجه �ملدح، 
ف فلي�ص �لغر�ص يف ذلك  وما �أح�سنه ههنا. وذلك �أن �هلل تعاىل �إذ� ُو�سِ
تعريفه مبا يتبعه من �سفته الأن هذ� �ال�سم ال يعرت�ص �سك فيه، فيحتاج �إىل 
و�سفه لتخلي�سه، الأنه �ال�سم �لذي ال ي�سارك فيه على وجه، وبقية �أ�سمائه 
–عزوجل-  كاالأو�ساف �لتابعة لهذ� �ال�سم و�إذ� مل يعرت�ص �سك فيه مل 
جتئ �سفته لتخل�سه، بل �لثناء على �هلل تعاىل، و�إذ� كان ثناء فالعدول عن 
�إتباعه �إعر�به جار فى �للفظ جمرى ما  �أن  �إعر�ب �الأول �أوىل به، وذلك 
يتبع للتخلي�ص، و�لتخ�سي�ص. فاإذ� هو ُعدل به عن �إعر�به علم �أنه للمدح 
�أو �لذم يف غري هذ� ، فلم يبق فيه هنا �ال �ملدح، ثم يقول يف �آخر كالمه 
فلذلك قوي عندنا �ختالف �الإعر�ب يف " �لرحمن �لرحيم" بتلك �الأوجه 
�لتي ذكرناها، ولهذ� يف �لقر�آن و�ل�سعر نظائر كثرية)1(. فال�ساهد هنا هو 
�أن �الإتباع �لذي ذكره �بن جني جائز بل وح�سن رغم عدم ورود �لقر�ءة 
حتى �ل�ساذة به. مما يدل على �ملر�د هو مطابقة �للغة ولو بوجه من وجوه 
�الإعر�ب فقبوله يف غري �لقر�ءة �ل�ساذة دليل قوي على قبوله �إن وردت 

به �لقر�ءة �ل�ساذة.
 ِ اللَّ ِمَن  َتْقَوى  َعَلى  بُْنَياَنُه  َس  َأسَّ {أَفَمْن  �لتوبة:  �سورة  يف  تعاىل  قوله  وفى   /8
َس بُْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفانَْهاَر بِِه ِف نَاِر َجَهنََّم َواللَُّ  َوِرْضَواٍن َخيٌْ َأْم َمْن َأسَّ

انظر اخل�سائ�س لبن جني.- ج"1"  - �س399.  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {70}

اِلنَِي} ]التوبة: 109[، حكي �بن �سالم، قال: قال �سيبويه : كان  اليَْهِدي الَْقْوَم الظَّ
ن؟ قال ،  عي�سى بن عمر يقر�أ " على تقوًى من �هلل" قلت : على �أي �سيء نوَّ
ن �أحد غريه؟ قال �سيبويه: ال.  �أي �سيبويه ال �أدري وال �أعرفه .قلت هل نوَّ
�أخرب بهذه �حلكاية �أبو جعفر بن علي بن �حلجاج عن �أبي خليفة �لف�سل بن 
�حلباب عن حممد بن �سالم. يقول �بن جني معقباً على قول �سيبويه: فاأما 
�لتنوين و�إن كان غري م�سموح به �إال يف هذه �لقر�ءة فاإن قيا�سه �أن تكون 
ن وجعلها ملحقة بجعفر. ولوال  �ألفه لالإحلاق ال للتاأنيث، كترتى فيمن نوَّ
�أن هذه �حلكاية رو�ها �بن جماهد ورويناها عن �سيخنا �أبى بكر لتوقفت 
فيها. فاأما �أن يقول �سيبويه: مل يقر�أ بها �أحد فجائز، يعني فيما �سمعه، لكن 
ال عذر له يف �أن يقول: ال �أَدري، الأن قيا�سها �أخف و�أ�سهل على ما �سرحنا 

من كون �ألفه لالإحلاق)1(. 
بن�سبة  �لعربية،  �للغة  �إىل قو�عد  �ل�ساذة  �لقر�ءة  �لقيا�ص  َردَّ  وهكذ� فقد   
يف  لها  نظري  وجود  �لقر�ءة  هذه  وقوى  �لتاأنيث،  ولي�ص  لالإحلاق  �ألفها 

�لقر�ءة �ملتو�ترة وهي قر�ءة �أبي عمر �بن كثري يف �آية "�ملوؤمنني".
َأْبَواُب  لَُْم  ُتَفتَُّح  ال  َعْنَها  َواْسَتْكربَُوا  بِآيَاتَِنا  بُوا  َكذَّ الَِّذيَن  {إِنَّ  تعاىل:  قوله  وفى   /9
الُِْْرِمنَي}  َوَكَذلَِك جنَِْزي  اْلَِياِط   

ِّ
ِف َسم الََْمُل  يَلَِج  َحتَّى  الَْنََّة  َيْدُخُلوَن  َوال   

ِ
َماء السَّ

]االأعراف: 40[، قر�أ �لعامة "�جلٌمل" و�ملعني �أي ال يدخلون �جلنة حتى يقتحم 

�أعظم �الأ�سياء و�أكربها عند �لعرب يف �أ�سيق �الأ�سياء و�أ�سغرها، �أي: ال 
�بن  عبا�ص يف رو�ية  �بن  قر�أ  �مل�ستحيل. وقد  يوجد هذ�  يدخلون حتى 
حو�سب، وجماهد و�بن يعمر و�ل�سعبي و�أبو رجاء و�أبان وغريهم، قرءو� 
حبل  �ُص:  �لَقلرْ �ُص،  �لَقلرْ وهو  �مل�سدودة،  �مليم  وفتح  �جليم  "�جُلٌمل" ب�سم 

انظر: املحت�سب لبن ابي جني. �س 303 مرجع �سابق.  )1(
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غليظ يجمع مع حبال كثرية فيفتل، وهو حبل �لغينة، وقيل �حلبل �لذي 
�لر�وي ذلك عن  �لك�سائي، وقال:  �لقر�ءة  �لنخل. غلط هذه  به  ي�سعد 

د �مليم. �بن عبا�ص �أعجمي، ف�سدَّ
�أعجمي علي  �لر�وي  �أن  بالغلط بحجة  �لقر�ءة  �لك�سائي       وهكذ� و�سف 
عطية  �بن  ولكن   ، �لقر�ءة  تلك  غري  عبا�ص  �بن  عن  روى  �أنه  من  �لرغم 
�ل�سمني  عنها  وقال  عبا�ص،  �بن  عن  رو�تها  لكرثة  �لك�سائي  قول  �سعف 
�حللبي هي قر�ءة م�سهورة بني �لنا�ص ومما يوؤكد قر�ءتها على هذ� �لوجه، 
و�أنه لي�ص رو�ية �الأعجمي قول �بن عبا�ص و�إن �سح عنه – �أنه قال : �إن �هلل 
�أح�سن ت�سبيهاً من �أن ي�سبه باجلمل، الأن �ملنا�سب ل�سٌم �الإبرة �سيء ينا�سب 
�خليط �مل�سلوك فيها. ومما يوؤكد �سحة �ملعنى �لذي ذهب �إليه �بن عبا�ص 
ورود قر�ء�ت �أخرى يف �لكلمة بنف�ص هذ� �ملعنى، معنى �خليط �لغليظ.

فقر�أ �بن عبا�ص بر�وية عطاء "�جُلُمل" ب�سم �جليم و�مليم �ملخففة وقر�أَ بها   
�ل�سحاك و�جلحدري ، وقر�أ عكرمة و�بن جبري ب�سم �جليم و�سكون �مليم 
ل" وكلها  "�جَلمرْ و�ل�سكون  بالفتح  �جُلوز�ء  و�بن  �ملتوكل  "�جُلٌمل" وقر�أ 
�ُص" �ملذكور وعندما �سئل �بن م�سعود عن "�جَلَمَل" يف  لغات يف " �لَقلرْ

�الآية فقال: "زوج �لناقة" كاأنه فهم ما �أر�د �ل�سائل فا�ستغباه)1(. 
وهكذ� فاإن ورود هذه �للغات كلها يف هذه �لكلمة، وكلها مبعني و�حد وهو   
�ص، دليل على �سحتها ومو�فقتها لقو�عد �لعربية، فال حجة يف �إبعادها  �لَقلرْ
عن �لعربية ب�سبب �سذوذها عن قو�عد و�أركان �لقر�ءة �ل�سحيحة �ملتو�ترة، 
ي�سعفها،  وال  ويقويها  وينميها  ينق�سها  وال  يزيدها  �لعربية  �إىل  فاإ�سافتها 

فكيف نبعدها عن قامو�ص �لعربية ب�سبب �سذوذها وعدم تو�ترها.
انظر الدر امل�سون لل�سمني احللبي ج "3" �س 270.  )1(
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اخلامتـــــــة
غاية  �سيء  ولكل  نهاية  بد�ية  لكل  جعل  �لذي  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد   
ولكل نبي هد�ية، ثم �ل�سالة و�ل�سالم على خري �خللق �أجمعني �سيدنا حممد 
بن عبد �هلل �لذي �أر�سله ربه كاآفة للنا�ص �أجمعني، بل�سان عربي مبني، �لقائل " 
�إن هذ� �لقر�آن نزل على �سبعة �أحرف فاقر�أو� ما ت�سري منه " تعريفاً لقوله تعاىل : 
َ لَُْم َفُيِضلُّ اللهُّ َمن َيَشاُء َويَْهِدي َمن َيَشاُء َوُهَو 

ِّ
ُسوٍل إالَّ بِلَِساِن َقْوِمِه لُِيَبني {َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَّ

الَْعِزيُز الَِْكيُم} ]اإبراهيم: 4[.
نوجز يف ختام هذ� �لبحث �أهم �لنتائج و�لتو�سيات �لتي تو�سل �إليها   

�لباحث، وهي كاالآتي:
�أواًل: النتائج:

�ملخالفة الأحد  �لقر�آنية، وهى  �لقر�ء�ت  �أق�سام  �أحد  �ل�ساذة هي  �لقر�ءة   /1
�أركان �لقر�ءة �لثالثة �ملتفق عليها وهي �لتو�تر، ور�سم �مل�سحف ومو�فقة 

�لعربية ولو بوجه.
ية �ال�ست�سهاد بالقر�ءة �ل�ساذة على قو�عد �لعربية  �إطباق �لنحاة على حجِّ  /2
�إذ� مل تخالف قيا�ساً معروفاً، ولو خالفته يحتج بها يف مثل ذلك �حلرف 

بعينه، و�إن مل يجز �لقيا�ص عليه.
جو�ز تٌعلم وتعليم �لقر�ءة �ل�ساذة وتدونيها يف �لكتاب وبيان وجهها من   /3

حيث �للغة و�الإعر�ب.
تاأتي �لقر�ءة �ل�ساذة مف�سرة للقر�ء�ت �مل�سهورة ومبّينة ملعانيها.  /4

�للغة  قو�عد  على  خروجها  يعني  ال  بال�سذوذ  �ل�ساذة  �لقر�ء�ت  و�سف   /5
علماء  عند  ��سطالحاً  بال�سذوذ  �ملق�سود  الأن  وطبيعتها؛  و�سننها  �لعربية 
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�لقر�ءة فقد�ن ركن من �أركان �لقر�ءة �ل�سحيحة �ملتفق عليها، �لتي يجوز 
بها �لتعبد يف �ل�سالة وغريها.

�ل�ساذة  �لقر�ءة  على  �ل�سحية  �لقر�ءة  �أركان  و�سو�بط  �سروط  تطبيق   /6
يف �الحتجاج على �سحة �لقو�عد �لعربية و�لنحوية، تطبيق غري دقيق، 
و�ل�سحيح هو �أن يطبقو� على �لقر�ءة �ل�ساذة �سروط و�سو�بط ما يحتج به 
من �لكالم �لعربي، من حتديد للزمان و�ملكان و�سروط للرو�ية، و�لقر�ءة 
�لتي جعلوها مقيا�ساً  �ل�سروط  �أدين �سك م�ستوفية لهذه  �ل�ساذة هي بال 

ل�سحة �ال�ست�سهاد على �لكالم �لعربي.
ثانياً : التو�سيات:

يو�سي �لباحث باالآتي:
�عتماد �لقر�ء�ت �ل�ساذة م�سدر�ً �أ�سا�ساً من م�سادر �الحتجاج �لنحوي   /1
مثل  مثلها  عليها،  و�للغوية  �لنحوية  �لقو�عد  وتخريج  بها  و�الهتمام 

�لقر�ء�ت �ملتو�ترة.
عمل در��سة و��ستق�ساء جلميع �لقر�ء�ت �ل�ساذة يف �لقر�آن �لكرمي، ومعرفة   /2

تخريجاتها �لنحوية و�ل�سرفية ح�سب توجيهات علماء �لعربية فيها.
�الهتمام بتعلم وتعليم �لقر�ء�ت �ل�ساذة، وبيان �أوجهها من حيث �للغة   /3

و�الإعر�ب.
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التدابري الوقائية حلماية البيوت من الفاحشة على ضوء ماجاء يف سورةيوسف »عليه السالم«
د. حممد بن �ص�مل بن حممد البي�ص�ين الزهراين)1(

امل�ستخل�ص
تناولت �لبحث �لتد�بري �لوقائية حلماية �لبيوت من �لفاح�سة على �سوء ما   
جاء يف �سورة يو�سف عليه �ل�سالم ،�الأ�سباب و�سبل �لوقايةدر��سة مو�سوعية، 
عالج  يف  �لقر�آنية  �لدر��سات  توظيف  يف  �إىل�الإ�سهام  �لبحث  وهدف 
�مل�سكالت �ملعا�سرة و�لنهو�ص باالأمة.و�لتحذير من �النحر�ف نحو �ل�سهو�ت، 
وبيان �أ�سبابها يف ثنايا عر�ص �لق�س�ص �لقر�آين؛ الأن �لغاية منه هو �أخذ �لعربة 
و�لعظة. وذلك يف خطة تكونت من مقدمة،ومتهيد ومبحثني،وخامتة. تناولت 
يف �ملقدمة: وفيها �أهمية �لبحث،و�أهد�فه، وحدوده،وهيكله. و�لتمهيد: وفيه 
حترير�لو�قعة،و�لعمر �لذي وقعت فيه. و�تبعت �ملنهج �ال�ستقر�ئي و�لتحليلي، 
وتو�سلت من خالل �لبحث على جملة من �لنتائج و�لتو�سيات، من �أبرزها، 
�أن �لعزم يبد�أ بفكرة، فاإذ� تطورت �لفكرة حتولت �إىل عمل، لذ� فاإن �الإن�سان 
من  �لوقاية  و�سائل  من  كو�سيلة  �أنو�عها  بكافة  �ملزعجة  �خلو�طر  بدفع  ماأمور 
�النحر�ف. �أن كل هذه �الأحد�ث �لو�ردة يف �لق�سة وقعت على �ل�سحيح 

قبل نبوته، ملا تقرر من �أن �الأنبياء تبعث حني بلوغ �الأ�سد؛ وهو �أربعني �سنة.

 
االأ�شتاذ امل�شاعد بق�شم القراآن وعلومه بكلية ال�شريعة واأ�شول الدين - جامعة امللك خالد - اأبها.  )1(
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املقدمــة
�حلمد هلل �ملحمود بكل ل�سان، �ملعبود يف كل زمان، �لذي ال يخلو من   
ه عن �ل�ساحبة و�الأوالد، ونفذ  علمه مكان، جلَّ عن �الأ�سباه و�الأند�د، وتنزَّ

حكمه يف جميع �لعباد. ثم �أما بعد:
فاإن ق�سة يو�سف–عليه �ل�سالم- متثل �لنموذج �لكامل ملنهج �الإ�سالم   
ويف  مو�سوعه  يف  و�حد  �لقر�آين  �ملنهج  �أن  ومع  للق�سة،  �لفني  �الأد�ء  يف 
�ملتخ�س�ص  �ملعر�ص  تبدو وكاأنها  �ل�سالم-  –عليه  �أن ق�سة يو�سف  �إال  �أد�ئه؛ 

يف عر�ص هذ� �ملنهج من �لناحية �لفنية لالأد�ء.
و�لقر�آن �لكرمي يعر�ص �لق�س�ص معتمًد� على �أهم �الأحد�ث �لو�ردة   
فيها مع غ�ص �لنظر عن كثري مما ال عالقة له بهد�ية �لقلب، وال تربيته، وال تقومي 
�ل�سلوك، بل يدل �ملكان عنها، كما ال يعتني بت�سجيل �الأ�سماء الأنها ال فائدة من 

ذكرها، بل �ملهم هو �حلادثة وما فيها من �لعرب و�لعظات.
وكذلك فاإنه يحافظ يف عر�ص �لق�سة على نظافة �الأد�ء وعدم �الإخالل   

به، فحتى مع عر�ص �لق�سة مل يتخل عن طابعه �لنظيف مرة و�حدة. 
ومع �سدق �لت�سوير و�لتعبري عن هذ� �لنموذج �لب�سري �خلا�ص بكل   
مرة و�حدة، حتى  �لنظيف  طابعه  يتخلَّ عن  �لقر�آين مل  �الأد�ء  فاإن  و�قعيته، 
وهو ي�سور حلظة �لتعري �لنف�سي و�جل�سدي �لكامل بكل �ندفاعها وحيو�نيتها، 
�ل�سخ�سيات  تنوع  مع  �لكامل  �لو�قعي  لالأد�ء  نظيفة  �سورة  �لق�سة  وظلت 

وتنوع �ملو�قف. 
اأهمية البحث:

�ل�سهو�ت  مر�ص  �ملجتمعات:  �أمن  تهدد  �لتي  �الأمر��ص  �أخطر  من  �إن   .1
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ى �هلل عز وجلمثل هذ� �لوباء مر�ساً يف قوله تعاىل:  و�ل�سبهات، وقد �سمَّ
لذ� جاء هذ�  َقلبِِه َمَرض}]االأحزاب:32[.  ِف  الَِّذي  َفَيطَمَع  بِلَقوِل  {َفال َتَضعَن 

�لبحث لت�سليط �ل�سوء على بع�ص منها.
�أمر��ص  من  وحمايته  جمتمع  كل  بناء  يف  �الأ�سا�ص  هي  �لبيوت  �أن   .2

�لفو�ح�ص.
اأهداف البحث:

�ملعا�سرة  �مل�سكالت  �لقر�آنية يف عالج  �لدر��سات  توظيف  �الإ�سهام يف   .1
و�لنهو�ص باالأمة.

عر�ص  ثنايا  يف  �أ�سبابها  وبيان  �ل�سهو�ت،  نحو  �النحر�ف  من  �لتحذير   .2
�لق�س�ص �لقر�آين؛الأن �لغاية منه هو �أخذ �لعربة و�لعظة.

�أو  �سر�حًة  �لكرمي  �لقر�آن  �آيات  من  �لفاح�سة  يف  �لوقوع  دو�عي  بيان   .3
حتلياًل.

بيان �أ�سباب �لنجاة من �لوقوع يف �لفاح�سة من �لقر�آن �لكرمي �لذي �أنزل   .4
نوًر� وهدى للنا�ص يف كل زمان ومكان.

حدود البحث:
�عتمدُت يف هذ� �لبحث على ما ذكره �هلل عز وجل يف �سورة يو�سف   
�لعزيز،  �مر�أة  �ملعروفة مع  ق�سته  �ل�سالم- على وجه �خل�سو�ص يف  –عليه 
وجعلُتمن مفا�سل �الآيات �لو�ردة يف �لق�سة �أ�سبابًا و�آثاًر�. فاإن �هلل عز وجلذكر 
يف هذه �لق�سة �الإ�سار�ت �لو��سحة، و�ملعامل �لبارزة يف الأ�سباب �لوقوع يف 

�لفاح�سة وطريق �لنجاة منها.
و�خللوة،  و�ملر�ودة،  كاالإغر�ء،  �أ�سبابًا:  �لق�سة  من  جعلت  وقد   
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و�لعزم.و�آثار�ً:كالظلم، و�سياع �لن�سل، و�سعف �لرقابة.وطريًقا �إىل �لنجاة 
من �لوقوع: كالدعاء، ومفارقة �لبيئة �لفا�سدة، و�الإخال�ص هلل تعاىل.

خطة البحث:
تتكون خطة �لبحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة.  

املقدمة:وفيها �أهمية �لبحث، و�أهد�فه، وحدوده، وهيكله.
التمهيد:وفيهتحرير �لو�قعة، و�لعمر �لذي وقعت فيه.

�سورة  يف  جاء  ما  �سوء  على  �لفاح�سة  يف  �لوقوع  دو�عي  االأول:  املبحث 
يو�سف-عليه �ل�سالم - وفيه خم�سة مطالب:

�ملطلب �الأول: �لهم و�خلو�طر �ل�سيئة.  
�ملطلب �لثاين: �خللوة.  

�ملطلب �لثالث: �الإغر�ء.  

�ملطلب �لر�بع: �ملر�ودة.  
�ملطلب �خلام�ص: �سعف �ملر�قبة.  

�ملبحث �لثاين : �سبل �لوقاية من �لفاح�سة على �سوء ما جاء يف �سورة يو�سف.
وفيه خم�سة مطالب:

�ملطلب �الأول: �الإخال�ص - قيام �ملانع.  
�ملطلب �لثاين: �لدعاء.  

�ملطلب �لثالث: �لتدخل �الإلهي - �حلماية �الإلهية.  
�ملطلب �لر�بع: �لتنبيه �الإلهي.  

�ملطلب �خلام�ص: مفارقة �لبيئة �لفا�سدة.  
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التمهيــــد
حتـرير �لو�قعة، و�لعمـر �لذي وقعت فيه:

تكمن �أهمية هذ� �ملطلب يف رفع كثري من �ل�سكوك �لتي لرمبا تطر�أ على   
بالفاح�سة، وهو خملٌّبمقام  مقام �لنبوة، �أو �لطعن فيها؛ الأنه رمبا يقال:�إن نبيًّا همَّ

�لنبوة على �لقول يف وقوع �للََّمم.
ر وقت وقوع �حلادثة و�أنها قبل �لنبوة-الأن �إيفاد �لنبوة غلب  و�إذ� حترَّ  

�أن يكون يف �سن �الأربعني- �رتفع هذ� قبله.
َبَلَغ  {َولَّا  تعاىل:  قال  كما  �الأ�سد،  بلوغ  بعد  وقعت  قطًعا  و�حلادثة   

ُهَءاَتيَنُه ُحكما َوِعلما} ]يو�شف: 22[.و�الأ�سد: �لقوة. َأُشدَّ
�سنة)1(.وقال  �الأ�سد ثالث وثالثون  �بن عبا�ص-ر�سي �هلل عنه-:  قال   
�حل�سن: �أربعون �سنة)2(.وقال �ل�سحاك: ع�سرون �سنة)3(.وقيل خم�ص وثالثون 

ومتامه �أربعون)4(.
وترتيب �الآيات يقت�سي �أن تكون �لو�قعة بعد �لنبوة، الأنه �أخرب �أنه ملا بلغ   
�الأ�سد �آتاه �حلكم و�لعلم على �لقول باأنها �لنبوة، ثم ما ح�سل بعد ذلك من 

�ملر�ودة.ويدل عليه ما ر�آه من �لربهان و�لع�سمة �لتي وقعت له.
�إذ ال دليل  �لنبوة،  �الأربعني وقبل  �لو�قعة يف �سن  �أن تكون  ويحتمل   

و��سح يدل �أن �الأ�سد هو كمال �الأربعني وبهذ� تكون �لو�قعة قبل �لنبوة.
ولعل هذ� �أ�سلم يف �جلزم يف ورود زمن �لو�قعة، الأنه ال دليل �أناالأ�سد   
هو متام �الأربعني، لذ� قال �لطربي)5(: "و�الأ�سد: هو �نتهاء قوته و�سبابه، وجائز 

ينظر: زاد امل�سري 211/5.  )1(

ينظر: زاد امل�سري 213/5.  )2(
ينظر: تف�سري القرطبي 11/4..  )3(

ينظر: تف�سري القرطبي 12/4.  )4(
هو: حممد بن جرير الطربي مف�سر، وموؤرخ، من اأ�سهر اآثاره: "جامع البيان يف تف�سري القراآن، وله تاريخ كبري معروف"، تويف �سنة   )5(

310 هـ. ينظر: �سري اأعالم النبالء للذهبي 434/14.
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�أتاه وهو �بن  �أن يكون  �أتاه ذلك وهو �بن ثماين ع�سر �سنة، وجائز  �أن يكون 
ع�سرين �سنة، وجائز �أن يكون �أتاه وهو �بن ثالث وع�سرين �سنة، وال داللة يف 

كتاب �هلل وال �أثر وال �جتماع على �أي ذلك كان")1(.
وقد خا�ص بع�ص �ملف�سرينفي هذ� من باب �لتقدير قائاًل:"نتوقع �أن يكون   
�أو حولها، وهي  �خلام�سة و�لع�سرين  يو�سف يف  �الأربعني عندما يكون  �سنها 

�ل�سن �لتي نرجح �أن �حلادثة وقعت فيها، وهي ما ترتجمه �سو�هد �حلال")2(.
وال �سك �أنه ال دليل يدل على مطلق �لعمر فيهما، ولكنه رجم بالغيب   
وحكم بالغالب،وفائدته: هو �جلزم باأن �لو�قعة �إمنا وقعت قبل �لنبوة ال بعدها؛ 

وهو ما عليه �أكرث �ملف�سرين)3(.

�ملبحث �الأول
دواعي الوقوع يف الفاح�سة على �سوء ما جاء يف �سورة يو�سف -عليه ال�سالم-

�ملطلب �الأول
الهم واخلواطر ال�سيئة

�لعزم يبد�أ بالفكرة، فاإذ� تطورت �لفكرة حتولت �إىل عمل، لذ� فاإن من   
�أعظم مقا�سد �ل�سريعة: دفع �خلو�طر �ل�سيئة.

وحديث �لنف�ص يف ذ�ته ال �إثم فيه ما مل يحدث عماًل، لكون �الإثم فيما   
يرتتب على �لعمل ال على �الأفكار، وي�سهد لهذ� ما جاء عن �لنبي –�سلى �هلل 
عليه و�سلم-يف قوله:»�إن �هلل عفا عن �أمتي ما حدثت به نف�سها ما مل تعمل �أو 

تف�سري الطربي 23/15.  )1(
ينظر: الظالل 159/4.  )2(

وقد جزم به ابن عطية يف تف�سريه املحرر الوجيز 211/6. واأبو حيان يف البحر املحيط 35/5. وابن عا�سور يف التحرير والتنوير   )3(
.411/6
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تتكلم«)1(.
و�لقول جانب من جو�نب �لعمل لكونه ي�سرتك يف �أثر �خلو�طر �لقلبية على 

�الإن�سان، لذ� كان �لو�جب دفع �خلو�طر �ل�سيئة �لو�ردة على �لقلب. 
وقد حتدث �ملف�سرون –بال �سك– عن )�لهم( �لو�رد يف �الآية، ول�سُت   
ب�سدد ِذكر ما قالوه عن هذه �الآية، فما ذكروه فيه �لكفاية و�لغنية)2(،ولكنبات 
على  �لو�ردة  باخلو�طر  �مل�سبوق  )�لهم(  جعل  �أهمية  �إىل  �ملهماالإ�سارة  من 
يتكلم  لذ�  �لفاح�سة،  �لوقوع يف  �أ�سباب  �سبًبا من  �ملع�سية  فعل  �إىل  �الإن�سان 

�لعلماء  هنا عن وجوب �سد �لذر�ئع.
و�الآية �لكرمية �سدرت )�لهم(بكونه وقع �بتد�ء من �مر�أة �لعزيز، كما   
ت بِِه}]يو�شف: 24[، فالهم وقع من �مر�أة �لعزيز �أواًل مما  قال جلَّ �ساأنه: {َولََقد َهمَّ
يعني �أنها �لباب �الأول لهذ� �الأمر قبل �حلديث عن وقوع يو�سففي �لهم.و�أكد 

ذلك بـ "قد" �ملفيدة لتحقق وقوع �لهم من �ملر�أة.
و�لهم بطبيعة �حلال م�سبوق مبا يع�سده من �الأ�سباب �لد�عية �إليه قبله،   
هذه  �سد  �لو�جب  من  كان  ذلك.لذ�  �إىل  وما  و�خللوة؛  و�ملعاملة،  كالنظر، 

�الأبو�ب عموماً قبل �أن ت�سل �إىل حتمية �لهم.
ولعل �ملجتمع �لذي كان يعي�ص فيه نبي �هلل يو�سف  كان جمتمًعا يعج   
باالختالط و�ل�سفور، ويف �الآيات �لكرمية ما ي�سهد لذلك كما �سياأتي -�إن �ساء 

�هلل-.
هذه  �سياق  بد�ية  يف  موجودة  �لكرمي  �لنبي  لهذ�  �الإلهية  و�حلماية   
�لقتل،  من  له  �ل�سابقة  بالعناية  �إيحاء�ت  كلها  �ل�سورة  بل  �ملباركة،  �ل�سورة 

رواه م�سلم يف �سحيحه- باب الإميان- 411/3 برقم 1151.  )1(
ل املف�سرون يف تف�سري هذين الهمني، ون�سب بع�سهم ليو�سف ما ل يجوز ن�سبته لآحاد الف�ساق".البحر  وكما قال اأبو حيان: "طوَّ  )2(

املحيط 257/6.
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�إن يو�سف– �لقول  �لبعد  و�الأ�سر، و�ال�ستعباد، و�لنقد،و�لزنا، لذ� كان من 
عليه �ل�سالم– وقع يف �لهم �لذي وقعت فيه �مر�أة �لعزيز.

هذ�  طبيعة  ما  ولكن  �لكرمية،  �الآية  به  �سرحت  �لهمكما  يف  وقع  نعم   
�لهم؟ وما طريقته؟ �أم �أن �الآية وقعت كما يقال على �سبيل �مل�ساكلة؟

وكما �سبق �أن بيَّنُت �أين لن �أخو�ص يف هذه �مل�ساألة ففي كتب �لتفي�سر   
ما يغني ويكفي، ولكني �ساأعرج على بع�ص �الآر�ء �لتي ال متت �إىل �الآية ب�سلة، 

و�لتي فيها ما يدل على ت�سويه مقام �لنبوة.
�إنه جل�ص منها جمل�ص �لرجل من �مر�أته)1(.كما قال  فمن ذلك ما قيل:   
ا: ��ستلقت  �بن عبا�ص: حل �لهميان)2(، وجل�ص منها جمل�ص �خلاتن)3(.وعنه �أي�سً
تكة  �أطلق  جبري:  بن  �سعيد  ثيابه)4(.وقال  ينزع  رجليها  بني  وقعد  قفاها  على 

�سر�ويله)5(.وقال جماهد: حل �ل�سر�ويل حتى بلغ �الإليتني)6(.
بقوله:  �الأقو�ل  تف�سريه على هذه  �لقرطبي)7( يف  يعقِّب  �أن  و�لغريب   

وعامتهم")8(. �ملف�سرين  معظم  ذهب  �لقول  هذ�  "و�إىل 
وهذ� من �أعظم �لغلط يف كتب �لتف�سري، و�الأمر كما يقول �أبو حيان)9(:   
ل �ملف�سرون يف تف�سري هذين �لهمني، ون�سب بع�سهم ليو�سف ما ال يجوز  "طوَّ

ن�سبته الآحاد �لف�ساق")10(.
تف�سري القرطبي 14/5. البحر املحيط 331/3.  )1(

الهميان: طرفا الإزار. ينظر: ل�سان العرب 331/7.  )2(
تف�سري القرطبي 14/5. البحر املحيط 42/3.  )3(
تف�سري القرطبي 13/5. البحر املحيط 42/3.  )4(

تف�سري القرطبي 31/4. البحر املحيط 335/6.  )5(

تف�سري القرطبي 32/4. البحر املحيط 335/6.  )6(
هو: حممد بن اأحمد بن اأبي بكر الأن�ساري الأندل�سي، من كبار املف�سرين، �سالح متعبد، من اأ�سهر اآثاره: "اجلامع لأحكام القراآن"،   )7(

تويف �سنة: 671 هـ. ينظر: الأعالم للزركلي 322/5.
تف�سري القرطبي 31/4.  )8(

هو: حممد بن يو�سف بن علي، اأبو حيان الغرناطي الأندل�سي، �سالح متعبد، من كبار العلماء بالعربية والتف�سري، من اأ�سهر اآثاره:   )9(
.252/7 للزركلي  الأعالم  ينظر:  745هـ.  �سنه:  تويف  املحيط"،  "البحر 

البحر املحيط 257/6.  )10(
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و�الآية �لكرمية لي�ص فيها �سيء من هذه �الأقو�ل �أبًد�، ولي�ص فيها �إ�سارة   
�إىل ما قالوه؛ بل �أطلقت وقوع �لهم منه –عليه �ل�سالم-.

فاإذ� كان �لعلماء قد تنازعو� يف وقوع )�لهم(، فكيف يقال بعد هذ� �أنه   
وقع منه ما هو �أكرب من �لهم؟

ا(، و�لهم لي�ص هو �لفعل بل هو �ل�سبب  ولي�ص يف �الآية �لكرمية �إال )همًّ  
�ملوؤدي �إليه، وما نقل من �أنه �أطلق تكة �سر�ويله و�أنه حلها وجل�ص منها جمل�ص 
�لرجل من �مر�أته؛ كل هذه �الأقو�ل ز�ئدة على جمرد )�لهم(�لذي �سرحت به 

�الآية.كما �أنها مل تنقل عن كبار �ملف�سرين.
�الأقو�ل،  هذه  قوم  �أنكر  �سالم)1(:"وقد  بن  �لقا�سم  عبيد  �أبو  قال  لذ�   
و�لقول ما قال متقدمو�هذه �الأمة، وهم كانو� باهلل �أعلم �أن يقولو� يف �الأنبياء–

عليهم �ل�سالم- من غري علم")2(.
ت بيو�سف �أن يفرت�سها، وهمَّ بها يو�سف �أن تكون  ومثله �لقول �أنها: همَّ  
له زوجة. فاإنه من �لغلط مبكان، وهو ال يليق مبقام �الأنبياء –عليهم �ل�سالم-.

بع�ص  وقع يف  �ل�سالم-  –عليه  �أنه  يذكر  �لنا�ص  "وبع�ص  تيمية)3(:  �بن  وقال 
وال  �خلاتن،  مقعد  منها  وقعد  �ل�سر�ويل  حل  �أنه  يذكرون  ما  مثل  مقدماتها، 
م�ستند لهم فيه �إال �لنقل عن بع�ص �أهل �لكتاب، وقد عرف كالم �ليهود يف 
�الأنبياء وغ�سهم منهم، كما قالو� يف �سليمان ما قالو�، ويف د�ود ما قالو�")4(.

لذ� قال �لبغوي)5(: "وهذ� �لتاأويل و�أمثاله غري مر�سية ملخالفتها �أقاويل   
الأعالم  ينظر:  157هـ.  �سنة  تويف  احلديث"،  "غريب  اآثاره:  اأ�سهر  من  وحديث،  وفقه  لغة  عامل  الهروي،  �سالم  بن  القا�سم  هو:   )1(

للزركلي 665/6.
معامل التنزيل 228/4.  )2(

هو: تقي الدين ابن تيمية، الإمام، �سيخ الإ�سالم، اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم احلراين، اآية يف التف�سري والأ�سول، من   )3(
اأ�سهر اآثاره: "الفتاوى، ومنهاج ال�سنة"، تويف �سنة: 728 هـ. ينظر: الأعالم للزركلي 144/1.

جمموع الفتاوى 31/14.  )4(
تويف  التنزيل"،  "معامل  اآثاره:  اأ�سهر  من  واللغة،  بالتف�سري  عامل  ال�سنة(  )حميي  يلقب  البغوي  م�سعود  بن  احل�سني  حممد  اأبو  هو:   )5(

�سنة516هـ.ينظر: �سري اأعالم النبالء 775/7.
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ين و�لعلم")1(. �لقدماء من �لعلماء �لذين يوؤخذ عنهم �لدِّ
�أرفع من هذ�، فهم موؤ�خذون على �خلطرة و�للمحة؛  ومقام �الأنبياء   

ف�ساًل عن �لعزم على �خلطيئة.
و�ملق�سود من هذ� �أن �لقول باأن �لهم هو �الن�سر�ف عن مو�قعة �لزنا بعد   
�لقدرة عليه من �أعظم �خلطاأ، والأنه غلب على كتب �لتف�سري �ختالطها مبرويات 
بني �إ�سر�ئيل ففي �لتور�ة و�الإنيل من �لق�س�ص �مل�ستنق�سة ملقام �الأنبياء ما ال 

يح�سى كرثة؛ �سيما �أنبياء بني �إ�سر�ئيل كد�ود و�سليمان –عليه �ل�سالم-.
�هلل  �الأقو�ل،�إخبار  هذه  مثل  بطالن  يف  يل  ظهرت  �لتي  �الأدلة  ومن   
تعاىلعنه بالهرب و�لفر�ر للخروج من �ملكان �لذي كانت فيه �مر�أة �لعزيز، 

وهو ما يوؤيد �لفر�ر من �لفاح�سة ر�أ�ًسا ف�ساًل عما هو دون ذلك.
ي�سميهم  من  �إىل  ون�سبها  �الأقو�ل  بهذه  �لزخم�سري)2(  تهكم  وقد   
�ساحب  خبط  "وقد  عا�سور)4(:  �بن  قال  و�ملجربة()3(،حتى  )�حل�سوية 
�لك�ساف يف �إل�ساق هذه �لرو�يات مبن ي�سميهم �حل�سوية و�ملجربة، وهو يعني 
�الأ�ساعرة، وغ�ص ب�سره عن �أ�سماء من عزيت �إليهم هذه �لتاأويالت )رمتني 

بد�ئها و�ن�سلت(")5(.
و�ملق�سود هو �أهمية دفع �خلو�طر �ل�سيئة على �الإن�سان و�لتي تقود �إىل   
ما ال يحمد، و�الآية �لكرمية تع�سد ذلك مبا يدل على وجوب تربية �لقلب ودفع 

�لو�رد�ت �لتي ت�سره.
معامل التنزيل 141/4.  )1(

اآثاره:  اأ�سهر  ب بجار اهلل، من  هو: حممود بن عمر اخلوارزمي، جار اهلل. عامل باللغة والأدب والتف�سري، جاور بامل�سجد احلرام فُلِقّ  )2(
.335/3 للزركلي:  الأعالم  ينظر:  هـ.   538 �سنة:  تويف  "الك�ساف"، 

الك�ساف 31/2.  )3(
هو: حممد الطاهر بن عا�سور، رئي�س املفتني املالكيني بتون�س، من اأ�سهر اآثاره: "التحرير والتنوير"، تويف �سنة: 1393 هـ. ينظر:   )4(

الأعالم للزركلي 174/6.
التحرير والتنوير 11/6.  )5(
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يو�سف مل  �أن  "و�ملق�سود  تيمية:  �بن  قول  هاهنا  ذكر  ما  �أح�سن  ومن   
يفعل ذنًبا ذكره �هلل عنه، وهو �سبحانه ال يذكر عن �أحد من �الأنبياء ذنًبا �إال ذكر 
��ستغفاره منه، ومل يذكر عن يو�سف ��ستغفاًر� من هذه �لكلمة؛ فعلم �أنه مل 

يفعل ذنًبا")1(.
�ملطلب �لثاين

االإغــــــراء
َلَك}]يو�شف:  َهيَت  {َوَقاَلت  �لعزيز:  �مر�أة  عن  �سبحانه  لقوله  �ملتاأمل   
مليئة  �لفاح�سة، وهي عبارة  �إىل  �لدعوة  �للغة �جلريئة يف  لهذه  23[،يتعجب 

بالتعري�ص و�الإغر�ء.
يف  تكون  �إمنا  �ملر�أة،  من  دعوة  �أول  تكون  ال  �جلاهرة  �لدعوة  وهذه   

�لدعوة �الأخرية، وقد ال تكون �أبًد�، �إذ� مل ت�سطر �إليها �ملر�أة ��سطر�ًر�. 
�ملر�ودة  على  �ملبا�سر  يو�سف  رد  �أن  يف  وقاطع  �سريح  هنا  و�لن�ص   

�ل�سافرة كان هو �لتاأبيامل�سحوب بتذكر نعمة �هلل عليه.
م و�أقبل وتعال، وال يفيد �خلالف هنا هل هي كلمة  و{َهيَت َلَك}�أي: هلُّ  
�سريانية، �أو قبطية)2(، �ملهم �أن �ملق�سود من ور�ء هذه �لكلمة هو طلب �الإقبال 

عليها، وهو �أعظم �أنو�ع �الإغر�ء �لذي و�جهه يو�سف –عليه �ل�سالم-.
�لهياأة وهي �حلالة �الأخرية  تهياأت لك، من  �لتعريف تعني:  وهي عند   

�لتي �سارت �إليها.
باخلطاب،  �ملق�سود  بيان  "لك" لزيادة  يف  "و�لالم  عا�سور:  �بن  قال   
ويظهر �أنها طلبت منه �أمًر� كان غري بدع يف ق�سورهم باأن ت�ستمع �ملر�أة بعبدها 
كما ي�ستمتع �لرجل باأمته، ولذلك مل تتقدم �إليه من قبل برتغيب؛ بل �بتد�أت 

جمموع الفتاوى 117/13.  )1(
معامل التنزيل 211/5. تف�سري القرطبي 225/5.  )2(
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بالتمكني من نف�سها")1(.
يف  �لعادة  هي  كما  �الأنبياء،  باأحو�ل  تليق  ال  رو�يات  وردت  وقد   
–عليهم  باالأنبياء  �ملتعلقة  �لقر�آنية  �الأحد�ث  ذكر  عند  �لباطلة  �لرو�يات  �سرد 

�ل�سالم-.
كالقول �إن يو�سف �متنع عن قبول �إغر�ئها بحو�ر د�ر بني �مر�أة �لعزيز ويو�سف 
–عليه �ل�سالم-، وهو مروي عن �ل�سدي حيث قال: "ملا �أر�دت �مر�أة �لعزيز 
مر�ودة يو�سف جعلت تذكر حما�سنه وت�سوقه �إىل نف�سها، فقالت: ما �أح�سن 
�سعرك! فقال: �أول ما ينترث من ج�سدي، فقالت: ما �أح�سن عينك، فقال: �أول 
�أح�سن وجهك، فقال: هو للرت�ب  ت�سيل من وجهي يف قربي، فقالت: ما  ما 

ياأكله")2(.
فهذ� �الأثر �ملنقول يف كتب �ملف�سرين ال ي�سح بحال و�أمار�ت �لكذب   
عليه و��سحة، وقد نقله �لقرطبي بدون �سنٍد ُمر�ٍص بقوله: "ويف �خلرب و�لغالب 
على �لظن �أن �ل�سدي تلقاه من �أهل �لكتاب، وله رو�يات �أخرى قريبة من هذ� 
�خلرب ت�سبه �ملرفوعات �إىل �لنبي –�سلى �هلل عليه و�سلم- و�لغالب �أنه �أخذها 

من �أهل �لكتاب")3(.
حيث  �ل�سالم-  –عليه  يو�سف  عن  نقله  يف  �لر�زي)4(  �أح�سن  وقد   
 ،]23 }]يو�شف:  اللَِّ َمَعاَذ  �أ�سياء،�أحدها:{َقاَل  بثالثة  كالمها  و�جه  قال:"�أنه 
لُِموَن}  ي َأحَسَن َمثَواَي} ]يو�شف: 23[،و�لثالث: {إِنَُّه ال يُفلُِح الظَّ

ِّ
و�لثاين:{إِنَُّه َرب

]يو�شف: 23[.ثم قال: وهذ� �لرتتيب يف غاية �حل�سن، وذلك الأن �النقياد باأمر �هلل 

التحرير والتنوير 45/5.  )1(
ذكره الطربي يف تف�سريه 25/5. والقرطبي يف تف�سريه 225/5.  )2(

تف�سري القرطبي 225/5.  )3(
هو: حممد بن عمر بن احل�سن التيمي املف�سر، اأوحد زمانه يف املعقول، من اأ�سهر اآثاره: " مفاتيح الغيب، واأ�سا�س التقدي�س"، تويف   )4(

�سنة: 606 هـ. ينظر: الأعالم للزركلي: 11/5.
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ا �للذة �لقليلة �إذ�تبعها حذر �سديد  من �أهم �الأ�سياء لكرثة �إنعامه و�ألطافه، و�أي�سً
الُِوَن}،�إ�سارة �إليه")1(. فالعقل يقت�سي تركها، وقوله: {إِنَُّه ال يُفلُِح الظَّ

وهذه �الأجوبة كلها مبثابة �سد �ملغريات �لو�ردة على �الإن�سان وعلى   
قلبه، وهي كالرتياق لهذه �الأوبئة �ملنت�سرة يف زماننا �ليوم.

و�الإغر�ء يف �لن�ساء �أكرث منه يف �لرجال، لذ� فقد �أخرب �لنبي –�سلى   
�هلل عليه و�سلم- �أنهن:»�أكرث �أهل �لنار«)2(.

و�لقر�آن �لكرمي ير�سدنا �إىل مو�جهة مثل هذه �ملغريات بتذكر نعم �هلل   
}]يو�شف: 23[  تعاىل. فعلى �الإن�سان �اللتجاء �إليه بالتعوذ حيث قال: {َمَعاَذ اللَِّ
�أي: �أعوذ باهلل و�أحت�سن به فهو يعيذين �أن �أكون من �جلاهلني �لفا�سقني، وهو نظري 
ي َأُعوُذ 

ِّ
ما وقع ملرمي �بنة عمر�ن، حيث قالت للملك �لذي متثل لها ب�سًر� �سويًّا: {إِن

َحِن مِنَك إِن ُكنَت َتقِيهّا}]مرمي: 18[. بِالرَّ
وقد �أغلظ �ل�سيد ر�سيد ر�سا)3( على هذ� �لتابعي �جلليل)�ل�سدي( –   

ين وقلة �الأدب)4(. فيما رو�ه �أعاله - ، ون�سبه �إىل �جلهل بالدِّ
ج لهذه �لرو�يات ال على  وهو ال يليق، فاللوم �إمنا ين�سب على من روَّ  

من نقلها، فالناقل ال يلحقه ذم بنقلها لتعدد �أغر��ص �لنقلة يف �لنقل.
و�سعف ما د�ر بينهما من حو�ر بقوله: "ونقل رو�ة �الإ�سر�ئيليات عنها   
�إال من �هلل  فاإن مثله ال يعلم  �أنه كذب،  بال�سرورة  ما يعلم  �لوقاحة  وعنه من 

تعاىل،�أو بالرو�ية �ل�سحيحة عنها �أو عنه")5(.

مفاتيح الغيب 315/6.  )1(
رواه الرتمذي يف �سننه- 311/6. من حديث اأبي هريرة و�سنده �سحيح.  )2(

هو: حممد ر�سيد بن علي ر�سا بن حممد �سم�س الدين القلموين، من اأ�سهر اآثاره: "جملة املنار، وتف�سري القراآن الكرمي"، تويف �سنة:   )3(
1354 هـ. ينظر: الأعالم للزركلي 126/6.

تف�سري املنار 311/5.  )4(
املرجع ال�سابق.  )5(
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�هلل  �إىل  باللجوء  �ملغريات  هذه  مثل  ر�سد  حماولة  هو  و�ملق�سود   
تعاىلوتذكر نعمه عليه �لظاهرة و�لباطنة، فن�ساأل �هلل �أن يع�سمنا بع�سمته، و�أن 

يوفقنا لطاعته، �إنه على كل �سيء قدير. 
�ملطلب �لثالث

 املـــــــراودة
رمبا كان جعل "�ملر�ودة" �سبًبا من دو�عي �لوقوع يف �لفاح�سة غريًبا،   
حيث �إنه ال يح�سل ب�سكل و��سح كما وقع يف ق�سة يو�سف –عليه �ل�سالم- 
�إال �إذ� جعلنا �ملق�سود من �ملر�ودة هو: تطويع �سبل �لفاح�سة وت�سهيل �لو�سول 

�إليها.
ي�سدق  ما  بكل  تقع  و�لطلب)1(،وهي  �الإر�دة  من  مفاعلة  و�ملر�ودة:   

عليه �للفظ من �ملفاعلة �سو�ء باالأقو�ل، �أو �الأفعال، �أو �لهيئات، و�الأحو�ل.
ال  ما  �لرغبة  تلبية  يف  و�لرفق  �للني  معنى  من  )�ملر�ودة(  لفظ  ويف   
يف  �لرفق  فاملر�ودة:  برفق،  �أي:  رويًد�  مي�سي  فالن  تقول:  و�لعرب  يخفى، 
�لطلب، يقال يف �لرجل: ر�ودها عن نف�سها، ويف �ملر�أة: ر�ودته عن نف�سه)2(.

وقد حكى �لقر�آن �لكرمي �أن �مر�أة �لعزيز �بتد�أت فعل �ملر�ودة ليو�سف بقوله: 
{َوَراَوَدتُه}، و�سور �ملر�ودة كثرية، و�لقر�آن ذكر هذه �ل�سورة يف �ملر�ودة 

وهي مر�ودة �لهيئة، وتت�سح ب�سورة كاملة عند قوله: {َوَغلََّقِت األبَواَب}.
�سيغة  الأن  للتكرير،  مقت�سًيا  )�ملر�ودة(  لفظ  عا�سور  �بن  جعل  وقد   
ل �لقر�آن عن  �ملفاعلة م�ستعملة يف �لتكرير �أي: من طرفها، ومع هذ� فقد �سجَّ

يو�سف –عليه �ل�سالم- ثباته على �لعفاف، و�لوفاء، وكرم �خللق)3(.
تف�سري القرطبي 311/4.  )1(

معاين القراآن للنحا�س 35/3.  )2(
التحرير والتنوير 311/6.  )3(
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و�ملر�ودة �إمنا وقعت من طرف ال من طرفني، و�ملفاعلة هنا لي�ست على   
بابها كما هو قول �أكرث علماء �لتف�سري)1(.

و�أطلق �لر�زي �لقول:"�أنه حاول كل و�حد منهما �لوطء و�جلماع")2(.  
وهو خطاأ فيو�سف–عليه �ل�سالم- مل يحاول ذلك، وال ميكن تف�سري )�لهم(
باإر�دة �لعزم على �لفعل كما �سبق بيانه، فاملفاعلة تقديرية باأن �عترب �لعمل من 

جانب و�ملمانعة من جانب مبنزلة مقابلة �لعمل مبثله كما �أفاده �بن عا�سور)3(.
فرتيد  �الإر�دة  تنازع غريك يف  �أن  "�ملر�ودة:  �لر�غب)4(بقوله:  �ه  وقوَّ  

غري ما يريد، �أو ترود غري ما يرود". وذكر �سو�هد �الآيات يف �لق�سة)5(.
و�ملق�سود �أن �مر�أة �لعزيز كما خابت يف �لتعري�ص له باملغازلة و�ملهازلة،   

تنزلت �إىل �ملكا�سفة و�مل�سارحة بقولها:{َهيَت َلَك}.
و�الآية �لكرمية توؤكد خطر ت�سهيل �أ�سباب �لفاح�سة باأي �سكل من �أ�سكال   
فعلها، ولقد تغنى كثري من دعاة �لفاح�سة يف عر�ص �سور و�أ�سكال �ملر�ودة 

يف �لقنو�ت و�الإذ�عات ب�ستَّى �سورها وفنونها.
�أن �ملر�ودة هي �ملنازعة يف �الإر�دة، وقد ظهرت  بيَّنُت  �أن  وقد �سبق   
�ستى �ملنازعات يف �الإر�دة �لطيبة و�لنية �ل�ساحلة ب�سور ال ح�سر لها يف ظل 
�النفتاح �لثقايف �ليوم عرب و�سائل �لتو��سل مطلًقا، وقد كانت �ملجتمعات �إىل 
عهد قريب تنعم بالعفة و�حل�سانة قبل ظهور مثل هذه �لنو�فذ، وقلَّما �سلمت 
و�لو�جب هو  ب�سيء من وحلها،  و�أ�سيبت  �إال  فيها  �مل�ساركة  من  �ملجتمعات 
�إيجاد �لبد�ئل و�حللول �مل�سادة لكبح جماح هذ� �خلطر �لغازي على �لبيوت 

و�لقلوب.
البحر املحيط 31/4. التحرير والتنوير 335/5.  )1(

مفاتيح الغيب 411/6.  )2(
التحرير والتنوير 13/5.  )3(

هو: احل�سني بن حممد الأ�سفهاين املعروف بالراغب، اأديب، من احلكماء، من اآثاره: "املفردات يف غريب القراآن، واأفانني البالغة"،   )4(
تويف �سنة 502هـ. ينظر: العالم للزركلي 333/6.

املفردات 175.  )5(
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�ملطلب �لر�بع
اخللــــــــوة

تعد �خللوة �سبًبا ظاهًر� يف �لدعوة �ل�سامتة �إىل �لزنا، و�إن قوي �لو�زع   
عند �أكرث �لنا�ص، ويف ق�سة يو�سف–عليه �ل�سالم- مل تقع �خللوة �لو�ردة يف 
قوله تعاىل: {َوَغلََّقِت األبَواَب}]يو�شف:23[، يف حث يو�سف على عمل منه، الأن 
�لتغليق �بتد�أ مبر�ودة �مر�أة �لعزيز له، و�آل �الأمر �إىل غلق �الأبو�ب؛ لتتم بذلك 

�ملر�ودة من غري خوف.
ا الإغالق �الأبو�ب �لنافذة �إىل  لذ� فقد كان حماربة �خللوة مطلًبا مهًمّ  

�ل�سبل �ملي�سرة �إىل �لفاح�سة.
�الأ�سئلة هنا: كيف وقعت هذه �خللوة؟ وما هي  ورمبا كان من بد�هة   

تد�عيات �ال�ستجابة �إليها؟
�ملق�سود  يبيِّنه، الأن  �لكرمي �سكت عن هذ� ومل  �لقر�آن  �أن  و�جلو�ب:   

وقوع �خللوة بينهما، �إذ ال فائدة من ذكر �لتد�عيات لذلك.
من  �فتعال  �خللوة  "�إن  بالقول:  هذ�  يف  �ملف�سرين  بع�ص  خا�ص  وقد   

�مر�أة �لعزيز، بدليل حركة تغليق �الأبو�ب")1(.
ثم �إذ� �أ�سفنا �إىل هذ��سعف �لرقابة �لزوجية، كما قيل: �إنَّ زوجها كان   
عاجًز� ديوًثا، لذ� فقد عدلت �ملر�أة �إىل غريه")2( -�إذ� �أ�سفنا هذ�- كان �لقول 

باأن �الأ�سباب و�لتد�عيات كانت حا�سرة �سهلة.
تغليق �الأبو�ب يدل على وجود قدر كبري  �إىل  �لعزيز  �مر�أة  وعدول   

من �لتحكم يف �أمور �لبيت، وهو ما يوؤكد �سعف زوجها، وقلة حيلته.
ينظر: الظالل 511/6.  )1(

وهذا املعنى ذكره ابن تيمية يف عر�س تف�سري ق�سة يو�سف. جمموع الفتاوى 211/16. تف�سري الطربي 315/6. وقد جعلها الطربي   )2(
عادة يف اأهل م�سر، واأن ن�ساء م�سر تغلب رجالها.
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بل كانت �خللوة �لتي �فتعلتها �مر�أة �لعزيز حمكمة �الأبو�ب، فالتعبري   
بقوله: {َوَغلََّقِت األبَواَب}]يو�شف:23[، يدل �أنه لي�ص بابًا و�حًد� متَّ �إغالقه بل هي 
ل" تفيد  �أبو�ب كثرية، وهذه �مل�ساألة مفادها قوله: {َوَغلََّقِت}هل �سيغة "فَعّ

�لتكثري و�لعدد؟ �أو لو�سف حال �لتغليق و�أنه وقع بقوة و�سدة؟
قال �لبغوي: "وكانت �الأبو�ب �سبعة")1(.  

بقوة  لالإغالق  هنا  �لت�سديد  �أن  "و�لظاهر  عا�سور:  �بن  وقال   
و�إحكام")2(.

بغلقها  قامت  �لتي  �الأبو�ب  عدد  على  يدل  دليل  ال  �أنه  و�حلقيقة   
كقول  �ثنني،  و�أقله  ع  "�الأبو�ب" جمرْ �أن  قوله:  ما ميكن  وغاية  �لعزيز،  �مر�أة 

�لزخم�سري: �أنه باب د�خلي وباب بر�ين)3(.
وفائدة ذكر عدد �الأبو�ب هو حماولة �ل�سرت على نف�سها، وعلى غالمها   

من �لف�سيحة، وهو ما يوؤكد خطورة �خللوة عموًما.
معي  �دخل  ليو�سف:  قالت  �ملر�أة  "�أن  �لقرطبي:  ذكره  ما  هنا  �أثر  ومما   

�لقيطون)4(، فقال: �لقيطون ال ي�سرتين من �هلل")5(.
وقد جاءت �ل�سنة �ل�سريفة بتاأكيد هذه �ملعاين و�عتبارها؛ كما جاء يف   
�أنه  –�سلى �هلل عليه و�سلم-  –ر�سي �هلل عنه- عن �لنبي  �أبي هريرة  حديث 

قال: »ال يخلون رجل بامر�أة �إال كان �ل�سيطان ثالثهما«)6(.
يف  وو�سائلها  طرقها  ب�ستى  �خللوة  مظاهر  هذ�  زماننا  يف  كرثت  وقد   
بني  �مل�سروع  غري  �الختالط  كرث  كما  و�ملو��سالت،  �ملعامالت،  �لتجار�ت، 

معامل التنزيل 35/5.  )1(
التحرير والتنوير 415/7.  )2(

الك�ساف 333/2.  )3(
لغة عربانية، تعني: البيت يف جوف بيت، وهكذا كانت الق�سور؛ حيث يوجد بداخلها اأبواب كثرية تق�سم الغرف.  )4(

تف�سري القرطبي 316/6.  )5(
رواه الرتمذي يف �سننه- 411/5 برقم 1115. وقال: حديث ح�سن �سحيح.  )6(
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�جلن�سني، مما ت�سبب عنه كثري من �النحر�ف و�جلر�ئم و�مل�سكالت �لنف�سية.
�ل�سالم-على  –عليه  يو�سف  ثبات  لتقدير  �الآيات  تعر�ست  وقد   

�لعفاف، و�لوفاء، وكرم �خُللق.
�ملطلب �خلام�ص

�سعــف الرقابــــة
لي�ص يف �الآيات �لكرميات ما ي�سري �إىل هذ� �ملبحث من قريب �أو بعيد،   
ورمبا  �لو�قعة،  هذه  عند  كتبهم  يف  �ملف�سرون  يذكره  ما  جملة  من  هو  و�إمنا 
َعن  َأعِرض  {يُوُسُف  بقوله:  �لعزيز  باكتفاء  �الأمر  هذ�  على  �لبع�ص  ��ستدل 

َهَذا}]يو�شف:29[.
وهذ� غاية ما فعل عند �سهود �لو�قعة، حيث مل يزجرها ومل يوبخها �أو   
يعظها، و�إمنا �قت�سر على هذ� �لقول فقط، وعقب بكونها خمطئة بقوله:{إِنَِّك 
�لغرية  بقلة  برميه  �ملف�سرين  بع�ص  حمل  ما  اَلاطِ ئنَي}]يو�شف:29[،وهو  ِمَن  ُكنِت 

على �أهله.
قال �لقرطبي: "قيل �إنه مل يكن غيوًر� فلذلك كان �ساكًنا، وعدم �لغرية   

يف كثري من �أهل م�سر موجوًد�")1(.
ونقل مثله �لر�زي بقوله: "وقال �أبو بكر �الأ�سم: �إن ذلك �لزوج كان   

قليل �لغرية فاكتفى فيها باال�ستغفار")2(.
وقد �أملح �إىل ذلك �بن تيمية بقوله: "وقد روى �أنها قالت: هذ� �لقبطي   
هتك عر�سي، وحب�سه الأجل �ملر�أة معاونة لها على طلبها لدياثته وقلة غريته، 
فدخل هو فيمن دعا يو�سف �إىل �لفاح�سة".وقال: "فعلم �أن يو�سف مل يرتك 
�لفاح�سة الأجله �أي: �لعزيز، وال خلوفه منه، و�إن يو�سف لو �أعطاها ما طلبت مل 

رواه الرتمذي يف �سننه- 411/5 برقم 1115. وقال: حديث ح�سن �سحيح.  )1(
مفاتيح الغيب 335/6.  )2(
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يكن �لزوج يدري، ولو درى فلعله مل يكن يفكر")1(.
قوة  �إىل  هذ�  يف  �ل�سبب  يرجع  �أن  �هلل-  تيميةرحمه  �بن  حاول  وقد   
�لزوجة ومتكنها من زوجها)2(. فاإن هذ� من �أعظم �أ�سباب هدم �لبيوت؛ يقول: 

له")3(. �لقاهرة  �لزوج  على  �حلاكمة  هي  "فكانت 
وقد قال �لنبي –�سلى �هلل عليه و�سلم-:»ما ر�أيت من ناق�سات عقل   

ودين �أذهب للب �لرجل.
»�إنكن  قال:  �ل�سديق  �إمامة  يف  ر�جعته  وملا  �إحد�كن«)4(،  من  �حلازم   

�سو�حب يو�سف«)5(.
وملا �أن�سده �ل�ساعر:  

.............................   َوُهنَّ �َضرُّ َغاِلٍب ِلَْن ُغِلْب)6(  

�لترت)7( ن�ساء  من  ن�ساوؤهم  تغلبهم  �لنا�ص  من  خلًقا  �لنا�ص  عهد  وقد   
وغريهم.

و�ملق�سود من هذ� �أن قلة �لغرية و�لدياثة توجب �سعف �لرقابة على   
متابعته  �سعف  �أوجب  مما  بيته،  �أهل  يتتبع  �لعزيز  يكن  فلم  و�لبيت،  �الأ�سرة 
ا على رعيته،  لهم، وهكذ� يتوجب على ربِّ �لبيت و�الأ�سرة �أن يكون حري�سً
�نت�سار  �أمر �هلل تعاىلبه، وينهاهم عما نهى عنه، �سيما يف ظل  ياأمرهم مبا  و�أن 

و�سائل �لغو�ية يف كل مكان.
جمموع الفتاوى 65/15.  )1(

املرجع ال�سابق.  )2(
جمموع الفتاوى 117/13.  )3(

رواه الرتمذي يف �سننه- 225/3. من حديث اأبي هريرة و�سنده �سحيح.  )4(
رواه البخاري يف �سحيحه- كتاب: الأذان- باب: حد املري�س اأن ي�سهد اجلماعة- 133/1 برقم 664.  )5(

َت�َسْب. ي َبنْيَ َع�ْسٍر ُموؤْ البيت لالأع�سى ديوانه: 190. و�سدره: َوَقْد َفَتنِّ  )6(
الترت: جمموعة من القبائل املغولية التي اجتاحت ال�سرق العربي يف القرنني الثاين ع�سر والثالث ع�سر وقد ظهروا يف عهد قائد املغول   )7(

جنكيز خان واأقاموا اإمرباطورية وا�سعة وهي الآن متتد من ال�سني اإىل نهر الدانوب. معجم البلدان 44/6.
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حللمه  ذلك  قال  �إمنا  كونه  �إىل  �ملعنى  هذ�  عن  �لزخم�سري  وعدل   
�لعزيز  كان  "وما  قال:  لقلة غريته، حيث  �ل�سالم- ال  –عليه  بيو�سف  ولطفه 
له،  تقريب  بيو�سف  ند�ئه  "ويف  حيانبقوله:  �أبو  �إليه  و�أ�سار  حليًما")1(،  �إال 

وتلطيف")2(،وهو حمتمل؛ و�الأول �أقوى منه لقوة �ل�سو�هد يف ذلك.
ومل مينع �بن تيمية�أن ي�سف �لعزيز باأو�ساف �أكرث مما قيل فيه، فقد �أل�سق   
مل  �ملر�أة  يزجر  �أن  عادته  �لذي  زوجها  �إن  "ثم  قال:  حيث  �لدياثة  و�سف  به 
يعاقبها بل �أمر يو�سف باالإعر��ص، كما ينعر �لديوث، ثم �إنها ��ستعانت بالن�ساء 

وحب�سته")3(.
وعلى كل حال فمر�قبة �لزوج وقوته وغريته على حمارم �هلل تعاىلمن   

�أعظم �أ�سباب حماية �لبيوت من �لوقوع يف هذه �ملهالك.
و�ليوم ويف ظل كرثة �لو�سائل �ملف�سية �إىل جرمية �لزنا عرب �ملو�قع، بل   
بات �أ�سهل مما م�سى بكثري على جميع �لفئات و�لطبقات من �لنا�ص، و�الأ�سد �أنه 
يف �لبيوت، ويف �أيدي �الأبناء و�لبنات �ل�سغار فيهم و�لكبار؛ عرب �الأجهزة 

�جلديدة و�النفتاح �لثقايف.
تربيتنا الأبنائنا وبناتنا،  �لرقابة على  ت�سديد  �ملهم  بات من  يف ظل ذلك   
باالآد�ب  و�ملخلة  �لقاتلة  �لتيار�ت  هذه  �إىل  �النر�ف  يف  �لت�ساهل  وعدم 

و�الأخالق.
�إننا �ليوم لفي بالء �أكرث مما م�سى، فجميع �لو�سائل �سهلة ومي�سرة �أقلها   

هو �لنظر، و�لعني تزين وزناها �لنظر، وهي �سهم حمرم من �سهام �إبلي�ص.

الك�ساف 37/2.  )1(
البحر املحيط 415/5.  )2(
جمموع الفتاوى 11/6.  )3(
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�أو  �ملو�قع،  هذه  مثل  حجب  و�لدول  و�الأمم  �الأفر�د  على  يجب  لذ�   
يف  �لنظر  و�لعلمية  �خلريية  �ملوؤ�س�سات  وعلى  ي�ساهدها،  من  وتغرمي  مر�قبتها 
�لذي  �خلطر  هذ�  تقمع  �لتي  �ل�سحيحة  �حللول  و�إيجاد  �العتبار،  بعني  �الأمر 

يد�همنا، و�لذي ي�سلخ �الأمة من دينها وتعاليمها و�آد�بها و�أخالقها.

�ملبحث �لثاين
�سبل الوقاية من الفاح�سة على �سوء ما جاء يف �سورة يو�سف -عليه ال�سالم-

�ملطلب �الأول
ال�سدق – قيام املانع

معر�ص  يف  بال�سدق  �ل�سالم-  –عليه  يو�سف  �لكرمي  �لقر�آن  و�سف   
اُلخَلِصنَي}]يو�شف:24[.  ِعَباِدنَا  ِمن  بقوله:{إِنَُّه  �لفاح�سة  �لوقوع يف  من  �لنجاة 

وهي جملة مبنزلة �لتعليل كما �سرح به �أكرث �ملف�سرين)1(.
وتقوية  تهيئة  باأ�سباب  م�سبوق  �لنف�ص  يف  د�خلي  د�فع  و�الإخال�ص:   
وتنمية، فيكون �سبًبا يف نبذ �ملعا�سي و�خلطايا، و�إجالل �ملنعم �سبحانه و�خلوف 
منه، وهو �سبب وقائي للحماية من �لوقوع يف �أي ذنب، لي�ص �لزنا فح�سب بل 

�لذنوب كافة، الأن حقيقة مر�قبة �هلل مكلًفا يف جميع �الأحو�ل.
وهو يف �ملعنى �للغوي: �لتنقية و�لتهذيب، خل�سته: �إذ� نقيته وهذبته،   

وهو �أ�سل و�حد مطرد ال يتخلف �سيء من �أفر�ده عنه)2(.
بهما،  �لعالقة  �ل�سو�ئب  من  و�لروح  للنف�ص  د�خلية  تنقية  فاالإخال�ص   
لي�سل �لقلب �إىل مرحلة خا�سة من �ل�سفافية ي�سعر مبا يطر�أ عليه من �ملتغري�ت 

�لتي يكون �سببها خمالطة �لنا�ص ومعاملتهم، �أو �قرت�ف �لذنوب و�ملعا�سي.
تف�سري القرطبي 211/6. التحرير والتنوير 445/6.  )1(

ينظر: ل�سان العرب )خل�س( 126/5. معجم مقايي�س اللغة 208/2.  )2(
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مقدمات  �إىل  بحاجة  هو  و�إمنا  وهلة،  �أول  من  للعبد  يتحقق  ال  وهو   
يف  �لوقوع  من  للحماية  مبا�سًر�  �سبًبا  لي�ص  فهو  لذ�  وت�سحيحه،  لتحقيقه 

�لفو�ح�ص، حتى يتحقق ويقوم يف قلب �ساحبه و�سفه من غري نق�سان.
ويف تعريفه عند �لعلماء كالم مهم ال بد من ِذكره كي ينبني �ملق�سود   
به على وجه تام، فيقول �حلارث �ملحا�سبي)1(: "�الإخال�ص: �إخر�ج �خللق عن 

معاملة �لرب")2(.
وقال �جلنيد)3(: "�الإخال�ص ت�سفية �لعمل من �لكذب")4(.  

وقيام هذ� �لو�سف يف قلب �لعبد يجعله د�ئًما على خط �ملر�قبة، لذ�   
فهو ال يقع يف �ملع�سية لقيام �ملانع �حلقيقي لذلك.

مالحظة  عن  و�ل�سد  �لباطن،  بعمارة  �لعناية  له:  �ملحققة  �ل�سبل  ومن   
�ملخلوقني، و�إفر�د �حلق �سبحانه بالق�سد، و�أال تطلب على عملك �ساهًد� غري 

�هلل تعاىل وال جماٍز �سو�ه.
�لعبد  �أخل�ص  "�إذ�  �لد�ر�ين)5(:  �سليمان  حكاه  ما  �آثاره  �أعظم  ومن   

�نقطعت عنه كرثة �لو�ساو�ص و�لرياء")6(.
ويو�سف –عليه �ل�سالم- كان له �لن�سيب �الأكرب من هذه �ملعاين، فقد   
و�سفه �للهتعاىلبـ)�ملخل�ص( بفتح �لالم وك�سرها)7(،�أما على �لك�سر فاملر�د: �أن 

�هلل ��ستخل�سه لنف�سه، و��سطفاه حل�سرته، وهو نوع من �لعناية �الإلهية الأنبيائه.
هو: احلارث بن اأ�سد املحا�سبي من اأكابر ال�سوفية على طريقة اأهل ال�سنة، كان عامًلا بالأ�سول واملعامالت واعًظا مبكًيا، من اأ�سهر   )1(

اآثاره: "اآداب النفو�س"، تويف �سنة 243 هـ. ينظر: الأعالم للزركلي 653/2.
مدارج ال�سالكني 130/2.  )2(

هو: اأبو القا�سم حممد بن اجلنيد البغدادي، �سويف اأول من تكلم يف التوحيد ببغداد، اإمام الدنيا يف زمانه، من اأ�سهر اآثاره: "دواء   )3(
الأرواح"، تويف �سنة 297هـ. ينظر: الأعالم للزركلي 141/2.

مدارج ال�سالكني 155/2.  )4(
هو: �سليمان بن حبيب الداراين، قا�ٍس، من ثقات التابعني، كان ينعت بقا�سي اخللفاء، تويف �سنة 120هـ. ينظر: الأعالم للزركلي   )5(

.122/3
مدارج ال�سالكني 153/2.  )6(

قراءتان. ينظر: الن�سر 313/1.  )7(
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و�ملق�سود �أن قيام �ملانع يف قلب �مل�سلم من �أعظم ما يحقق له طاعة ربه   
�سبحانه، و�مل�سلم مطالب باأن ينمي هذ� �لو�زع ويغذيه ويقومه، فكلما قوي �إميان 

�لعبد بربه؛قوي �لو�زع �حلامي له من �لوقوع فيما ال ير�سي مواله �سبحانه.
•	إالَّ  َأَجِعنَي  تَِك ألَُغوِيَنَُّهم  َفبِِعزَّ �إبلي�ص: {َقاَل  �سبحانه عن  قال  فقد  لذ�   
ِعَباَدَك مِنُهُم اُلخَلِصنَي} ]�ص:82-83[، فاأقرَّ باأنه ال ميكنه �إغو�ء �ملخل�سني، ويو�سف 

من �ملخل�سني، فكان هذ� �إقر�ًر� من �إبلي�ص باأنه ما �أغو�ه وما �أ�سله.
�ملطلب �لثاين

الدعـــــــــاء
من  فريدة  بحالة  �ل�سالم-  –عليه  يو�سف  �لكرمي  �لقر�آن  و�سف   
�حلو�دث.  بربه عند حلول  �لكرمي  �لنبي  �عت�سام هذ�  �سجلت  �لتي  �حلاالت 
�أن جار �إىل  �إال  �أن ر�ودته �مر�أة �لعزيز وتهياأت له، ما كان من يو�سف  فبعد 
�لقر�آن  يف  �لكلمة  هذه  وردت  وقد  }]يو�شف:23[.  اللَِّ {َمَعاَذ  تعاىلبقوله:  �هلل 
�ل�سالم- هذه  –عليه  يو�سف  ل�سان  �ل�سورة من  كله مرتني كالهما يف هذه 
ِ َأن نَّأُخَذ إالَّ َمن َوَجدنَا َمَتَعَنا ِعنَدُه}  �الأوىل و�لثانية عند قوله: {َقاَل َمَعاَذ اللَّ

]يو�شف:79[. 

ومعاذ �هلل �أي: �أعوذ باهلل و�أ�ستجري به مما دعوتني �إليه، وهي م�سدر �أي:   
�أعوذ باهلل معاًذ�، وهي �سورة بالغة �لغاية يف �للجوء �إىل �هلل تعاىلو�لعوذ به 

عند �الأزمات.
وهكذ� �لقر�آن ي�سور لنا حالة �ل�سعف �لتي ي�سري �إليها �الإن�سان يف مثل   
هذه �ملو�قف �أن يلجاأ �إىل �لقوي �لعزيز، و�أن ي�ستعيذ به من �سر �ملدلهمات 

و�خلطوب، كي ي�ستعي�ص عن �سعفه مبدد �لقوى �الإلهية.
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}نوع من �لدعاء �لذي يلجاأ �إليه �ملوؤمن، وقد ظهر يف ثنايا هذه  و{َمَعاَذ اللَِّ
�ل�سورة �ملباركة كرثة �للجوء �إىل �هلل تعاىلمن يو�سف –عليه �ل�سالم- فقد 
َوإالَّ  إِلَيِه  َيدُعوَنِن  إَِليَّ مَّا  جُن َأَحبُّ 

ِّ
 الس

ِّ
�أي�ساً عند قوله:{َقاَل َرب �لدعاء  متثل 

من  وغريها  اَلاِهلنَِي}]يو�شف:33[،  َن 
ِّ
م َوَأُكن  إِلَيِهنَّ  َأصُب  َكيَدُهنَّ   

ِّ
َعن َتصِرف 

�ملو��سع.
و�لدعاء: هو �ل�سالح �لذي يقي من �ل�سرور قبل وقوعها وبعد وقوعها،   

كما قال: »�لدعاء ينفع مما نزل ومما مل ينزل«)1(.
دعاءه،  له  �هلل  فا�ستجاب  للدعاء،  يو�سف  "تعر�ص  �لقرطبي:  قال   

وع�سمه من �لوقوع يف �لزنا")2(.
وملَّا ز�د �الإغر�ء و�خلوف من كيد �لن�سوة �لالتي قطعن �أيديهن قال: {  

 َكيَدُهنَّ َأصُب إِلَيِهنَّ 
ِّ

جُن َأَحبُّ إَِليَّ مَّا َيدُعوَنِن إِلَيِه َوإالَّ َتصِرف َعن
ِّ

 الس
ِّ

َقاَل َرب
َن اَلاِهلنَِي}]يو�شف:33[.

ِّ
َوَأُكن م

�بن  قال  �ل�سالم-  –عليه  يو�سف  �إليها  جلاأ  للدعاء  �أخرى  �سيغة  وهذه   
َن 

ِّ
ُّ{م قوله:  �إىل  جُن}َّ 

ِّ
الس  

ِّ
�ل�سالم-{َرب –عليه  يو�سف  "قول  عطية)3(: 

تعاىلمن حاله، و�لدعاء يف ك�سف  �إىل �هلل  �ل�سكاية  يت�سمن  اَلاِهلنَِي}كالم 
بلو�ه، فلذلك قال �هلل تعاىل له: {َفاسَتَجاَب َلُه َربُُّه َفَصَرَف َعنُه َكيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو 

ِميُع الَعلِيُم}]يو�شف:34[")4(. السَّ
وبهذ� يتبني �أثر �لدعاء يف رفع �لبالء، و�حلفظ من �خلطيئة، ومن �لوقوع   
فيها �سو�ء تاأخرت �الإجابة �أو تقدمت، على �أن �لظاهر من قوله: {َفاسَتَجاَب}هو 

رواه الرتمذي يف �سننه- 211/5 برقم 2111. و�سنده ح�سن.  )1(
تف�سري القرطبي 226/5.  )2(

هو: عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية املحاربي، املف�سر، فقيه اأندل�سي، من اأ�سهر اآثاره: "املحرر الوجيز يف تف�سري   )3(
الكتاب العزيز"، تويف �سنة: 542 هـ. ينظر: الأعالم للزركلي: 11/6.

املحرر الوجيز 11/6.  )4(
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�لتعقيب، وهو �سرعة وقوع �الإجابة، على ما يدل عليه حرف )�لفاء( يف �إفادة 
ذلك.

و�لقر�آن �لكرمي يوؤكد �أن �لن�سوة كلهن �ساركن �مر�أة �لعزيز يف هذ�   
}، و�أكده   َكيَدُهنَّ

ِّ
�الإغر�ء و�جتمعن عليه، كما يفيده قوله: {َوإالَّ َتصِرف َعن

�لر�زيبقوله: "�إن �لن�سوة �جتمعن عليه، كل و�حدة منهن كانت ترغبه وتخوفه 
بطريق �آخر، فخاف –عليه �ل�سالم- �أن توؤثر هذه �الأ�سباب �لقوية فيه، فعندئٍذ 

�لتجاأ �إىل �هلل تعاىل")1(.
وقد حاول �لر�زياأن ي�سرف وجه �لدعاء �إىل مانع �آخر وهو:"ما يحدثه   
لدو�عي  �ملنافية  �ملعار�سة  �لدو�عي  �ل�سالم- من  يو�سف–عليه  قلب  �هلل يف 
�ملع�سية، فهي مو�نع تطر�أ على �لقلب بنق�سه يف �خلطيئة وترجح كفتها على 

كفة فعلها")2(.
وال يبعد مثل هذ� يف كيفية �إجابة �لدعاء، و�هلل �أعلم بكيفيته �إذ قد ي�سرف   
ا  �هلل تعاىل�لعبد عن �خلطيئة ل�سبب عار�ص يخلقه عند وجودها، وي�سرفها �أي�سً

بدون �سبب؛ فهو على كل �سيء قدير، وباالإجابة جدير �سبحانه.
�ملطلب �لثالث

التدخل االإلهي - احلماية االإلهية
متكررة  �إلهية  عناية  لالإن�سان  �الإلهية  �لتد�بري  وقوع  وفق  �ل�سوء  �سرف   
لعباده �الأنبياء يف �لقر�آن �لكرمي، و�لقر�آن �لكرمي ي�سجل �أن يو�سف –عليه �ل�سالم- 
مرَّبحالة �سعف �إز�ء هذه �حلادثة بدليل هذ� �لتدخل �الإلهي �لو��سح يف قوله تعاىل: 

وَءَوالَفحَشاَء إِنَُّه ِمن ِعَباِدَنا اُلخَلِصنَي} ]يو�شف:24[. {َكَذلَِك لَِنصِرَف َعنُه السُّ

مفاتيح الغيب 337/5.  )1(

مفاتيح الغيب 337/5.  )2(
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يقول:{َولُِتصَنَع  �ل�سالم-  –عليه  وتعاىلمبو�سى  �سبحانه  عنايته  ويف   
َعَلىَعين}]طه:39[.

َيُكُر  يقول: {َوإِذ  و�سلم-  عليه  �هلل  –�سلى  بنبيه حممد  عنايته  ويف   
َخُي  َواللَُّ  اللَُّ  َوَيُكُر  َوَيُكُروَن  ُيِرُجوَك  َأو  يَقُتُلوَك  َأو  لُِيثبُِتوَك  َكَفُروْا  الَِّذيَن  بَِك 

اَلاِكِريَن}]االأنفال:30[. 
�أئمة �ل�سوفية تكلم يوًما  �إمام من  قال �بن �لعربي: كان مبدينة �ل�سالم   
على يو�سف و�أخبارهحتى ذكر بتربئته مما ن�سب �إليه من مكروه، فقام رجل من 
"يا �سيخ يا �سيدنا: فاإًذ� يو�سف همَّ وما متَّ، قال: نعم، الأن  �آخر جمل�سه فقال: 

�لعناية ثمَّ")1(.
فطنة  �إىل  و�نظر  و�ملتعلم،  �لعامل  حالوة  �إىل  "فانظر  �لقرطبي:  قال   

�لعامي يف �سوؤ�له، وجو�ب �لعامل يف �خت�ساره")2(.
وهذه �لعناية تن�سحب على عباد �هلل �ل�ساحلني، وكل من قام يف قلبه   
ما قام يف قلوب �أنبيائه ، و�إن كان ال يح�سل ذلك على وجه تام، ويف �أخبار 

�ل�ساحلني ما ي�سهد لذلك.
وقد رمى �لقرطبيباإ�سارة �إىل هذ� �ملعنى حيث ذكر ق�سة �سليمان بن   
فامتنع عنها، فر�أى يف  �مر�أة  �لنا�ص وجًهافا�ستاقته  �أجمل  �أنه كان من  ي�سار)3( 
نومه يو�سف –عليه �ل�سالم- فقال له: "من �أنت؟قال �أنا يو�سف �لذي هممت، 

و�أنت �سليمان �لذي مل تهم")4(.

تف�سري القرطبي 5/تف�سري القرطبي 221/5  )1(
تف�سري القرطبي 225/5.  )2(

�سنة 107 هـ. ينظر:  باملدينة، ثقة عامل فقيه كثري احلديث،تويف  ال�سبعة  الفقهاء  اأحد  املوؤمنني،  اأم  اأيوب موىل ميمونة  اأبو  هو:   )3(
الأعالم للزركلي 138/3.

تف�سري القرطبي 226-225/5.  )4(



{101}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

بهم،  وعنايته  تعاىللهم  �هلل  نظر  حمل  فاالأنبياء  كذلك؛  �الأمر  ولي�ص   
وقد رد �بن تيمية هذ� �لوهم بقوله:"وال ينبغي �لظن بهذه �لق�سة �أن �بن ي�سار 
�أكمل حااًل من يو�سف-عليه �ل�سالم- الأن �بن ي�سار مل يكن حتت حكم �ملر�أة 

�ملر�ودة وال عليه حكم وال عليه قدرة، و�لفرق بينهما كبري")1(.
�ملطلب �لر�بع

التنبيـــه االإلهـــي
�أو  �إقباله  جر�ء  للعبد  �الإلهية  �لتنبيهات  معرفة  �ل�سعب  من  كان  رمبا   
�لعبد وفق  �الإلهي: هو نور يقذفه �هلل يف قلب  �إدباره عليه �سبحانه، و�لتنبيه 

�ل�سنن �الإلهية يف �ملوؤ�خذة بالعقوبة مينعه من ممار�سة �خلطيئة.
و�لربهان: �لذي ر�آه يو�سف هو �أمارة �لتنبيه للبعد عن معاقدة �لذنب   
�أن  بعيني قلبه، مع �جلزم  �أم  بعيني ر�أ�سه  �لنظر هل ر�آه  �أو ركوبه، مع غ�ص 
على  �أدل  وال  بها،  للمح�سو�سات  عالقة  ال  علمية  قلبية  �أكرثها  �الأنبياء  علوم 

ذلك من �لوحي �الإلهي لالأنبياء.
ومع هذ� فلم يرتك من تكلم يف معنى )�لربهان( ماورد من �أخبار بني   

�إ�سر�ئيل فيامل�ساهد�ت �لتي متثلت ليو�سف –عليه �ل�سالم-.
و�أ�سعف �الأقاويل يف حقيقة هذ� �لربهان هو �لقول:�أنه ر�أى كًفا مكتوبًا   
َنى إِنَُّه َكاَن َفاِحَشة َوَساَء َسبِيال}]االإ�شراء:32[.و�أن �هلل بعث 

ِّ
عليها {َوال َتقَرُبوْا الز

ملًكا فكتب يف وجه �ملر�أة بالدم هذه �الآية)2(.
�الأول  �أن  مع  لو�ئحه،  عليه  تلوح  ما  �لكذب  من  �لقولني  ففي هذين   
من�سوب �إىل �بن عبا�ص –ر�سي �هلل عنه- وال �أظن �إال �أنه �أخذه عن بع�ص من 

نقل عن بني �إ�سر�ئيل مثل كعب �الأحبار.
جمموع الفتاوى 165/15.  )1(
تف�سري القرطبي 335/4.  )2(
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ففي يو�سف –عليه �ل�سالم- من مو�نع �لوقوع �لطبيعية ما يكفي لعدم   
�ل�سقوط،  غاية  يف  قول  طبعي،  ال  ديني  �متناعه  �إن  و�لقول  �لذنب،  ممار�سة 
الأنه نفي للعفة �ملركبة يف يو�سف–عليه �ل�سالم-، و�إ�سناد �المتناع �إىل �لدين 

وحده ال يكفي يف �إثبات هذه �ل�سفات �جلبلية فيه.
ال  يو�سف  يا  ند�ًءيقول:  �سمع  قال:"�أنه  من  قول  �ل�سعف  يف  ويليه   
�لباب  عند  �سيده  ر�أى خيال  �أو  له،  ري�ص  ف�سار ال  ري�ص  له  كان  تكن كطائر 

فهرب")1(.
وهذه �لعناية تدل على �أن يو�سف مل يقع منه �سيء، بل �سرف �هلل كل   
ذلك عنه، و�لتعبري عن �لع�سمة بالعرف ي�سري �إىل �أن �أ�سباب ح�سول �ل�سوء 

و�لفح�ساء موجودة ولكن �هلل �سرفها عنه)2(.
و�ل�سرف: نقل �ل�سيء من مكان �إىل مكان، وهو هنا كناية عن �حلفظ،   
َه  �سبحانه:{َوَكرَّ قال  كما  جرمه؛  و�سدة  �لفعل  على  �الإقد�م  كر�هة  وحقيقته: 

إِلَيُكُم الُكفَرَوالُفُسوَق َوالِعصَياَن}]احلجرات:7[،وهو �سامل للزنا ومقدماته.
�ل�سوء و�لفح�ساء، وال  �أنه �سرف �سبحانه عنه  �لكرمي يخربنا  و�لقر�آن   
�سك �أن �ملر�د بالفح�ساء هو: �لدنيا، �أما �ل�سوء فقد تباينت �أقو�ل �ملف�سرين ما 
ذ�ت  �خليانة)5(، وكلها حتقق  �أو  �لقبيح)4(،  �لثناء  �أو  �ل�سهوة)3(،  �إنه  قائل:  بني 
قال:  �إ�سر�ئيل، كقول من  بني  �أخبار  �إير�د  �ملف�سرون من  �أكرث  �ملق�سود. وقد 

خرجت �سهوته من �أنامله، وقولهم: وىلَّ هاربًا)6(؛ �إىل غري ذلك.

البحر املحيط 313/6.  )1(
جمموع الفتاوى 165/15.  )2(
تف�سري القرطبي 226/5.  )3(

مفاتيح الغيب 311/6.  )4(
البحر املحيط 415/6.  )5(

مفاتيح الغيب 312/6.  )6(
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�أربع  �لفاح�سة  من  �لتامة  بطهارته  �سهدت  �الآية  "وهذه  �لر�زي:  قال   
اُلخَلِصنَي}  ِعَباِدنَا  ِمن  إِنَُّه  وَءَوالَفحَشاَء  السُّ َعنُه  لَِنصِرَف  مر�ت؛{َكَذلَِك 

]يو�شف:24[")1(.

�ملطلب �خلام�ص
مفارقة البيئة الفا�سدة

باب  ل�سد  �الأخري  �لطريق  �حلر�م  �إىل  �ملو�سلة  �ملنافذ  �إغالق  كان  رمبا   
مبا�سًر� غري  �سبًبا  كان  و�إن  �ملنافذ، وهو  كانت هذه  �أيًّا  �الإن�سان  �لفاح�سة يف 
�أال يهمل �ل�سبب �حلقيقي يف ردع �لنف�ص عن مقاربة �ل�سهو�ت  �أنه ال ينبغي 
وتربيتها على تنمية �لو�زع �ل�سرعي �ملبني على �لو�زع �لطبعي يف �الإن�سان.

ورمبا قيل �أين هذ� يف ق�سة يو�سف عليه �ل�سالم؟
�إن حماولة �لهرب �لتي �فتعلها يو�سف –عليه �ل�سالم- للخروج من   
�لو�قع �لذي كان فيه هي حماولة الإغالق هذ� �ملنفذ للو�سول �إليه، و�لبعد عن 

مو�طن �ل�سبهة.
وهذه �حلالة ال متثل �لبعد عن مو�طن �لفاح�سة فح�سب؛ بل �لهروب   
منها الأن لفظ )�ال�ستباق( يدل على طلب �مل�سابقة و�الجتهاد يف �أمامية �ل�سري 

و�ل�سبق �إليه.
وو�سول �ملر�أة �إىل دبر �لقمي�ص يدل �أن يو�سف كان �أ�سعد منها بال�سبق،   

الأنها مل تدرك منه �إال طرف �لقمي�ص فتعلقت به فقدَّته من �خللف.
هذ� مع كرثة �الأبو�ب �ملغلقة و�لتي قيل �إنها �سبعة �أبو�ب)2(،وعلى هذ�   
َدَها َلَدا الَباِب}]يو�شف:25[،وقد 

ِّ
فلي�ص �لباب و�حًد� كما يفهم من قوله:{َوَألَفَيا َسي

��ست�سكله �لزخم�سري بقوله: " فاإن قلت: كيف وحَّد �لباب وقد جمعه يف قوله: 
مفاتيح الغيب 775/6.  )1(

نقله القرطبي واأبو حيان 225/5.  )2(
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{َوَغلََّقِت األبوَاَب}]يو�شف:23[، قلت: �أر�د �لباب �لرب�ين �لذي هو �ملخرج من 
�لقفل  فر��ص  جعل  هرب  ملا  روي:"�أنه  وقد  �لعار")1(.  من  و�ملخل�ص  �لد�ر، 

يتناثر وي�سقط حتى خرج من �الأبو�ب كلها")2(.
وقد ورد يف �ل�سنة �ل�سريفة ما ي�سهد لذلك، كما ورد يف ق�سة �لقاتل   
ملئة نف�ص؛ حيث جاء: »قي�سو� ما بني �الأر�سني فاإىل �أيتهما كان �أدنى فهو له، 

فقا�سوه فوجدوه �أدنى �إىل �الأر�ص �لتي �أر�د، فقب�سته مالئكة �لرحمة«)3(.
فهذ� �لرجل ملا �أر�د �أن يتوب �هلل عليه فارق �لبيئة �لتي كان فيها، فقب�سه   

�هلل و�سمله برحمته.
�خللوة  من  وخروجه  ف�سباقه  �ل�سالم-،  –عليه  ليو�سف  وقع  وهكذ�   

�لتي �فتعلتها �مر�أة �لعزيز حماولة منه ملفارقة �ملكان قدر �الإمكان.
وقد كرث يف زماننا هذ� �الأماكن �ل�ساخبة، و�لبقاع �لد�عية �إىل �لفو�ح�ص   
يف كثري من �لبلد�ن، و�لو�جب هو �إنكار �ملنكر�ت، و�إال فمفارقة �أماكنها وعدم 
بقوله: {َوَقد  �لق�سايا  �لكرمي مثل هذه  �لقر�آن  �أكد  معاف�ستهم ومقاربتهم، وقد 
ِ ُيكَفُر بَِها َوُيسَتهَزُأ بَِها َفال َتقُعُدوْا َمَعُهم  َل َعَليُكم ِف الِكَتِب َأن إَِذا َسِعُتم َءايَاِت اللَّ َنزَّ
ثُلُهم}]الن�شاء:140[،وهذ� �أمر مبفارقة �ملكان 

ِّ
َحتَّى يَُوُضوْا ِف َحِديٍث َغيِهِ إِنَُّكم إِذا م

�لذي يخو�سون فيه؛ قال �لقرطبي: "فدلت �الآية على وجوب �جتناب �أ�سحاب 
فعلهم، و�لر�سا  فقد ر�سي  يجتنبهم  الأن من مل  منكر،  منهم  �إذ� ظهر  �ملعا�سي 
بالكفر كفر". وقال: "وينبغي �أن ينكر عليهم �إذ� تكلمو� باملع�سية وعملو� بها، فاإن 
مل يقدر على �ملنكر فينبغي �أن يقوم عنهم حتى ال يكون من �أهل هذه �الآية")4(.

الك�ساف 111/2.  )1(
نقله اأبو حيان يف تف�سريه 225/5.  )2(

)3(  رواه م�سلم يف �سحيحه- كتاب: التوبة- باب: قبول توبة القاتل- 135/4 برقم 4972. من حديث اأبي �سعيد اخلدري.
تف�سري القرطبي 116-115/3.  )4(
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النتائج والتو�سيات
ومما نتج عن �لبحث ما يلي:

فاإن  لذ�  عمل،  �إىل  حتولت  �لفكرة  تطورت  فاإذ�  بفكرة،  يبد�أ  �لعزم  �أن   .1
�أنو�عها كو�سيلة من و�سائل  �الإن�سان ماأمور بدفع �خلو�طر �ملزعجة بكافة 

�لوقاية من �النحر�ف.
و�لديني  �أواًل،  �لفطري  �لو�زع  �سعف  هو  �ملع�سية  يف  �لوقوع  �سبب   .2
�ملجتمعات هو  ايف  �أي�سً �سببها  ثانًيا،و�إن  �لطهر  �إىل  �لفطرة  ند�ء  و�إهمال 

�سعف �ملر�قبة، و�إهمال �إقامة �حلدود و�لت�ساهل فيها.
�إن مع�سية �لفاح�سة ال ين�سب �لنهي فيها عن فعلها فقط، بل كافة و�سائلها   .3
َنى}]االإ�شراء:32[. لذ� جاء هذ� 

ِّ
�ملوؤدية �إليها؛ كما قال تعاىل: {َوال َتقَرُبوْا الز

�حلديث معنيًّا بدر��سة �الأ�سباب و�لو�سائل �لو�قية.
�هلل  �أخرب  كما  بخري  مت�سي  ال  �لغالب  يف  و�لرتف  �لق�سور  �أجو�ء  �أن   .4
َءاُه  •	َأن رَّ لََيطَغى  اإلِنَسَن  إِنَّ  تعاىل: {َكالَّ  قال  للطغيان،  �سبب  تعاىل�أنها 

اسَتغَنى} ]العلق:7-6[.
وكما قال �ل�ساعر)1(: 

لوله)2( ل تقطع يي ال�ضارق
ول بدت مظلمٌة من فا�ضِق

ول ا�ضماأز باخل من طارق
ول ا�ضتكى المطول مطل العائِق

وحبه عند ذوي الالئق
يدعو اإل ارتكاب �ضخط الالِق

اأوردها احلريري يف )املقامات( 311/2.  )1(
اأي: املال.  )2(
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�سيما  �إ�سر�ئيل،  بني  �أخبار  من  فيها  �لو�ردة  �الأكاذيب  من  �لق�سة  تنقية   .5
�ملتعلقة فيها بنز�هة يو�سف –عليه �ل�سالم- وعفته)1(.

در��سة �الأ�سباب �حلقيقة �لو�ردة يف �الآيات على �سبيل �لتن�سي�ص كالهم،   .6
فاعلة  �أ�سبابًا  وجعلها  و�الإغر�ء،  و�خللوة،  �البو�ب،  وتغليق  و�ملر�ودة، 

يف �لغو�ية و�لدعوة �ل�سافرة �إىل �لرذيلة وقيا�ص غريها عليها.
در��سة �ل�سبل �لو�قية �لو�ردة يف �الآيات على �سبيل �لتن�سي�ص كاالإخال�ص،   .7
لكونها  �لوقوع  من  تقي  و�سائل  وجعلها  �ملنافذ،  و�إغالق  و�ال�ستعاذة، 

وردت على ل�سان مع�سوم.
�لهم  من  حتى  وقع،  ما  كل  يف  �لتامة  �ل�سالم-  –عليه  يو�سف  نز�هة   .8
�ملختلف فيه؛ حيث تبنيَّ �أن �لر�جح �أن �لهم مل يقع �أ�ساًل النتفاء متعلقه.

قبل  �ل�سحيح  على  وقعت  �لق�سة  يف  �لو�ردة  �الأحد�ث  هذه  كل  �أن   .9
نبوته،ملا تقرر من �أن �الأنبياء تبعث حني بلوغ �الأ�سد؛ وهو �أربعني �سنة.

 
فهر�ص امل�سادر واملراجع

�لقر�آن �لكرمي.  -1
�الأعالم" للزركلي )ت:1396هـ( طبعة د�ر �لعلم للن�سر.  -2

�لفكر  د�ر  طبعة  )ت:745هـ(  حيان  الأبي  �لتف�سري"  يف  �ملحيط  �لبحر   -3
للن�سر – بريوت – بتحقيق �سدقي حممد جميل.

�لد�ر  طبعة  )ت:1393هـ(  �لتون�سي  عا�سور  البن  و�لتنوير"  �لتحرير   -4
�لتون�سية للن�سر – تون�ص -.

كالقول: اأنه نزع اإزاره، واأنه جل�س منها جمل�س الرجل من امراأته، واأنه راأى يعقوب يع�سُّ على اأ�سابعه ويقول له: ل تفعل. ينظر   )1(
تف�سري القرطبي 211/5، وغري هذا مما هو م�سحون يف كتب املف�سرين.
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تف�سري �لقر�آن �حلكيم = تف�سري �ملنار" ملحمد ر�سيد ر�سا )ت:1354هـ(   -5
طبعة �لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب للن�سر– م�سر -.

موؤ�س�سة  طبعة  )ت:310هـ(  للطربي  �لقر�آن"  تاأويل  يف  �لبيان  جامع   -6
�لر�سالة للن�سر - بتحقيق �أحمد حممد �ساكر.

�جلامع �لكبري = �سنن �لرتمذي" للرتمذي )ت:279هـ( طبعة د�ر �لغرب   -7
�الإ�سالمي – بريوت – بتحقيق ب�سار عو�د معروف.

�لقرطبي  �لدين  ل�سم�ص  �لقرطبي"  تف�سري   = �لقر�آن  الأحكام  �جلامع   -8
�أحمد  بتحقيق   - �لقاهرة   - �مل�سرية  �لكتب  د�ر  طبعة  )ت:671هـ( 

�لربدوين/ �إبر�هيم �أطفي�ص.
�أمور ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه  �جلامع �مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر من   -9
و�سلم- و�سننه و�أيامه - �سحيح �لبخاري" للبخاري )ت:256هـ( طبعة 

د�ر طوق �لنجاة للن�سر - حتقيق حممد زهري بن نا�سر �لنا�سر.
طبعة  )ت:629م(  قي�ص  بن  ميمون  لالأع�سى  �لكبري"  �الأع�سى  ديو�ن   -10

�ملطبعة �لنموذجية –م�سر - �سرح وحتقيق حممد ح�سني.
�لكتاب  د�ر  )ت:597هـ(  �جلوزي  �لتف�سري" البن  علم  يف  �مل�سري  ز�د   -11

�لعربي للن�سر - بريوت - بتحقيق عبد �لرز�ق �ملهدي.
�سري �أعالم �لنبالء" للذهبي )ت:748هـ( طبعة موؤ�س�سة �لر�سالة للن�سر   -12

حتقيق جمموعة من �ملحققني باإ�سر�ف �ل�سيخ �سعيب �الأرناوؤوط.
 – �ل�سروق  د�ر  طبعة  )ت:1385هـ(  قطب  ل�سيد  �لقر�آن"  ظالل  يف   -13

�لقاهرة- بريوت -.
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�لك�ساف عن حقائق غو�م�ص �لتنزيل" للزخم�سري )ت:538هـ( طبعة   -14
د�ر �لكتاب �لعربي للن�سر – بريوت -.

ل�سان �لعرب" البن منظور )ت:711هـ( طبعة د�ر �سادر – بريوت-.  -15
�لوفاء-  د�ر  طبعة  )ت:728هـ(  �حلر�ين  تيمية  �لفتاوى" البن  جمموع   -16

بتحقيق �أنور �لباز/ عامر �جلز�ر.
)ت:542هـ(  عطية  البن  �لعزيز"  �لكتاب  تف�سري  يف  �لوجيز  �ملحرر   -17
طبعة د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت - بتحقيق عبد �ل�سالم عبد �ل�سايف 

حممد.
مد�رج �ل�سالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني" البن قيم �جلوزية   -18
حممد  بتحقيق   - بريوت   – �لعربي  �لكتاب  د�ر  طبعة  )ت:751هـ( 

�ملعت�سم باهلل �لبغد�دي.
�مل�سند �ل�سحيح �ملخت�سر بنقل �لعدل عن �لعدل �إىل ر�سول �هلل -�سلى   -19
�إحياء  د�ر  طبعة  )ت:261هـ(  م�سلم" مل�سلم  �سحيح  و�سلم-  عليه  �هلل 

�لرت�ث �لعربي – بريوت – بتحقيق حممد فوؤ�د عبد �لباقي.
معامل �لتنزيل يف تف�سري �لقر�آن = تف�سري �لبغوي" للبغوي �ل�سافعي )ت:510هـ(   -20
طبعة د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع–�لريا�ص - حقَّقه وخرَّج �أحاديثه حممد عبد 

�هلل �لنمر/ عثمان جمعة �سمريية/ �سليمان م�سلم �حلر�ص.
مكة   – �لقرى  �أم  جامعة  طبعة  )ت:338هـ(  للنحا�ص  �لقر�آن"  معاين   -21

�ملكرمة – بتحقيق حممد علي �ل�سابوين.
 – �سادر  د�ر  طبعة  )ت:626هـ(  �حلموي  لياقوت  �لبلد�ن"  معجم   -22

بريوت.
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مفاتيح �لغيب = �لتف�سري �لكبري" للر�زي )ت:606هـ( طبعة د�ر �إحياء   -23
�لرت�ث �لعربي للن�سر – بريوت -.

للن�سر  �لفكر  �للغة" البن فار�ص )ت:395هـ( طبعة د�ر  معجم مقايي�ص   -24
حتقيق عبد �ل�سالم حممد هارون.

طبعة  )ت:502هـ(  �الأ�سفهاين  للر�غب  �لقر�آن"  غريب  يف  �ملفرد�ت   -25
د�ر �لقلم، �لد�ر �ل�سامية - دم�سق - بريوت – بتحقيق �سفو�ن عدنان 

�لد�ودي.
مقامات �حلريري" للحريري )ت:516هـ( طبعة د�ر �لباز للن�سر و�لتوزيع   -26

.- �ملكرمة  – مكة 
�ملطبعة  طبعة  )ت:833هـ(  �جلزري  �لع�سر" البن  �لقر�ء�ت  يف  �لن�سر   -27

�لتجارية �لكربى – بتحقيق علي حممد �ل�سباع.
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األخـــــالق فـــي القـــرآن الكريــــم
د. ف��صل بن �ص�لح بن عبداهلل ال�صهري)1(

م�ستخل�ص البحث
�لكرمي،  �لقر�آن  يف  �الأخالق  مو�سوع  بدر��سة  �لبحث  هذ�  يتعلق   
متناواًل فيه مفهوم �الأخالق وعالقتها بالغريزة، وبيان �أ�سلوب �لقر�آن يف عر�ص 
�الأخالق، وقد هدفت من خالله �إىل بيان �أ�سلوب �لقر�آن يف عر�ص �الأخالق، 
�أ�سلوب �لقر�آن وطريقته  بالغريزة، وبيان  وجتلية مفهوم �الأخالق وبيان �سلته 
يف عر�ص �الأخالق، وقد �سلكت فيه �ملنهج �ال�ستقر�ئي �لتحليلي، ومن �أهم ما 
تو�سلت �إليه من نتائج �أن �لقر�آن يعد �ملنبع �الأول �لذي ت�ستقى منه �الأخالق، 
ويو�سي �لبحث ب�سرورة �الهتمام بدر��سة �الأخالق من خالل �لقر�آن �لكرمي 

وتنزيلها على �لو�قع. 

مقدمــــــة 
�حلمد هلل نزل على عبده �لكتاب،هدى وذكرى الأويل �الألباب، و�أودعه   

من �لعلوم �لنافعة و�لرب�هني �لقاطعة،منتهى �حلكمة وف�سل �خلطاب.
لالإ�سالم  وباطنة،فهديتنا  ظاهرًة  نعمك  علينا  �أ�سبغت  �للهم  نحمدك   
ومننت علينا بنبي �لرحمة و�سيد �الأنام .. من كان خلقه �لقر�آن، ويف قوله غاية 
�ل�سالة و�أزكى  �أف�سل   ، �لكر�م  �آله و�أ�سحابه  نبينا حممد، عليه وعلى  �لبيان 

�ل�سالم . وبعد..
وح�سد  �أخالقي،  دن�ص  كل  عن  باالبتعاد  �أمرنا  وتعاىل  تبارك  �حلق  �إن   
معنوي فاأر�د لنا �لطهارة �حل�سية و�ملعنوية �لتي يجب �أن يتزين بها �مل�سلم حتى 

اأ�ستاذ م�ساعد – ق�سم القراآن وعلومه بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين - جامعة املالك خالد – اأبها.  -1
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�لذي  وتعاىل  تبارك  �حلق  طريق  �إىل  ب�سلوكه  هاديًا   ، �خللق  بني  و�ساًء  يكون 
ر�سمه لنا نبي �لرحمة -�سلى �هلل عليه و�سلم- �لذي �أعلى من قدره ربه فقال - 
و��سًفا �إياه - {َوإِنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم}]القلم: 4[، وكذ� و�سفت �ل�سيدة عائ�سة 
– ر�سي �هلل عنها- ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم  فيما رو�ه يَِزيَد برِْن بَابَُنو�َص 
لَّى �هللُ  ُوؤرِْمِننَي! َما َكاَن ُخُلُق َر�ُسوَل �هللَِّ �سَ َنا: يَا �أُمَّ �ملرْ َنا َعَلى َعاِئ�َسَة َفُقلرْ َقاَل: َدَخلرْ

�آَن ... ")1(. ُقررْ : "َكاَن ُخُلُقُه �لرْ ِه َو�َسلََّم؟ َقالَترْ َعَليرْ
اأهداف البحث:

يهدف �لبحث �إىل
1- جتلية مفهوم �الأخالق

2- بيان �أ�سلوب �لقر�آن يف عر�ص �الأخالق
3- بيان �لفرق بني �الأخالق و�لغريزة.

م�سكلة البحث:
تتمثل م�سكلة �لبحث يف �الآتي:

- ما �ملق�سود باالأخالق 
- ما عالقة �الأخالق بالغريزة.

- ما �أ�سلوب �لقر�آن يف عر�ص �الأخالق.
منهج البحث:

�سلك �لباحث �ملنهج �ال�ستقر�ئي �لتحليلي.
هيكل البحث: 

�ملبحث �الأول: تعريف �الأخالق يف �للغة و�ال�سطالح
�ملطلب �الأول: تعريف �الأخالق لغة   

اأحاديثه وعلق  اأبو عبد اهلل ، حقق  اإبراهيم بن املغرية البخاري،  اإ�سماعيل بن  �سحيح الأدب املفرد لالإمام البخاري ، حممد بن   )1(
 َ عليه: حممد نا�سر الدين الألباين ، النا�سر: دار ال�سديق للن�سر والتوزيع ، الطبعة: الرابعة، 1418 هـ - 1997 م َباُب َمْن َدَعا اهللَّ

اأَْن يح�سن خلقه – 144 ــــ 308/234 قال ال�سيخ الألباين حديث )�سحيح لغريه( )�س: 129( .
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�ملطلب �لثاين : تعريف �الأخالق يف �ال�سطالح   
�ملطلب �لثالث: بيان �لفرق بني �الأخالق و�لغريزة  

�ملبحث �لثاين: �أ�سلوب �لقر�آن يف عر�ص �الأخالق
�ملطلب �الأول: �الأ�سلوب �ملبا�سر  

�ملطلب �لثاين: �الأ�سلوب غري �ملبا�سر  
�ملبحث �لثالث: �الأخالق يف �لقر�آن
�ملطلب �الأول: طهارة �لنف�ص  

�ملطلب �لثاين: �لعفة، �الحت�سام، غ�ص �لب�سر  
�ملطلب �لثالث: �لتحكم يف �الأهو�ء  

�ملبحث �الأول
تعريف االأخالق يف اللغة واال�سطالح

�ملطلب �الأول
 تعريف االأخالق يف اللغة

ق و�خُللق ُت�ستعمالن  ق �أو �خُلُلق:�لدين و�ل�سجية و�لطبع،وكلمتا �خللرْ �خَللرْ  
ِق و�خُلُلِق ، �أي ح�سن �لظاهر و�لباطن ، فاخللق :  مًعا ، فيقال فالن ح�سن �خَللرْ
، و�أ�سل كلمة خلق )خ ل ق(  �لباطنة  :�ل�سورة  �لظاهرة ، و�خُللق  �ل�سورة 
�ل�سجية  �ل�سيء.فكاأن  ومالم�سة  �مل�ستقيم  �أ�سلني:�لتقدير  �إىل  يعود  �للغة  يف 
�أن نف�ص  قد ُقّدرت على �ساحبها،ولها �سفة �ملالم�سة و�لليونة و�لي�سر وذلك 
�ساحبها قد �عتادت عليها فتخرج بكل �سهولة وي�سر ، �سو�ء �الأخالق �حل�سنة 

�أم �لقبيحة)1(.
النهاية يف غريب احلديث والأثر ،اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد اجلزري ، دار الن�سر : املكتبة العلمية - بريوت - 1399هـ -   )1(
1979م ، حتقيق : طاهر اأحمد الزاوى - حممود حممد الطناحي ، 2  / 70،.تاج العرو�س من جواهر القامو�س ، حممد مرت�سى 
احل�سيني الزبيدي ، دار الن�سر : دار الهداية ، حتقيق : جمموعة من املحققني25 /258،و ل�سان العرب ، حممد بن مكرم بن منظور 

الأفريقي امل�سري ، دار الن�سر : دار �سادر - بريوت ، الطبعة : الأوىل ، 10 /87 .
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�ملطلب �لثاين
تعريف االأخالق يف اال�سطالح

ورد يف �الأخالق تعريفات كثرية منها :�سفة م�ستقرة يف �لنف�ص  فطرية   
�أو مكت�سبة  ذ�ت �آثار يف �ل�سلوك �ملحمود �أو �ملذموم ")1(.

و�أنها " هيئة يف �لنف�ص ر��سخة عنها ت�سدر �الأفعال ب�سهولة وي�سر من   
غري حاجة �إىل فكر وروي وبذل �جلميل وكف �لقبيح ")2(.

كما تعرف بـــــ "�لتخلي عن �لرذ�ئل و�لتحلي بالف�سائل ")3(.  
كما يق�سد بها "�الأحكام �لقيمية �لتي تن�سب على �الأفعال �الإن�سانية من   

ناحية �أنها خري �أو �سر")4(.
وبعد �أن عّرفت �الأخالق �أفّرق بني �خُللق و�لغريزة ، فالغريزة من �لفعل   
)غَرَز( ويعني �الإدخال ، نقول : غرز �الإبرة يف �سيء �أي �أدخلها فيه، و�لغريزة 
هي �الأ�سل و�لطبيعة و�ل�سجيةمن خري �أو �سر كاجلر�أة و�جلنب ")5( .�لغر�ئز هي 
�لفطري  �لد�فع  �أن  �إال  �الإن�سان عليها، كحب �الأكل و�جلماع مثاًل،  �لتي ُجبل 
�إىل  متوجهة  تكون  فاإنها  �لعاطفة،  بخالف  معني،  �إىل  متوجه  غري  عاًما  يكون 
معني، فمثاًل: حب �الأكل د�فع فطري، ولكن حب �لتفاح يكون عاطفة، و�مليل 
�إىل �لن�ساء د�فع، ولكن توجهه �إىل �لزوجة �ملعينة يكون عاطفة)6(. فالغر�ئز قُد 
الوجيز يف الأخالق الإ�سالمية  ، عبد الرحمن ح�سن حبنكة امليداين بريوت : دار. الريان . الطبعة الثانية �سنة 1425 ه  2004 م .   )1(

�س 11.
اإحياء علوم الدين ، حممد بن حممد الغزايل اأبو حامد ، دار الن�سر : دار ااملعرفة– بريوت ، 2 /161.  )2(

الكتاب  : دار  الن�سر  اأبو عبد اهلل ، دار  الزرعي  اأيوب  اأبي بكر  واإياك ن�ستعني ، حممد بن  اإياك نعبد  ال�سالكني بني منازل  مدارج   )3(
العربي - بريوت - 1393 - 1973 ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : حممد حامد الفقي2 / 307 .

كتاب التعريفات ، علي بن حممد بن ال�سريف اجلرجاين احل�سيني احلنفي: حتقيق : د . حممد عبد الرحمن املرع�سلي . بريوت : دار   )4(
النفائ�س . الطبعة الأوىل �سنة 1424 ه  2003 م . �س 233.

ل�سان العرب– ابن منظور  3 / 603 .  )5(
اأثر الإميان يف حت�سني الأمة الإ�سالمية �سد الأفكار الهدامة ، عبد اهلل بن عبد الرحمن اجلربوع ، النا�سر: عمادة البحث العلمي   )6(
باجلامعة الإ�سالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعوديةالطبعة: الأوىل، 1423هـ/2003م ، 1 / 303  ، وراجع علم الأخالق 
الإ�سالمية ، مقداد ياجلن حممد علي ، النا�سر: دار عامل الكتب للطباعة والن�سر – الريا�سالطبعة: الأوىل 1413هـ- 1992م الطبعة 

الثانية 1424هـ-2003م ، �س 357 .
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ُغرزت يف نف�ص �ساحبها وُجبلت عليها كغريزة �مليل للجن�ص �الآخر ، وحب 
�ملال وغريها .

�أم  �خلري  يف  �أكانت  �سو�ء  منها  يتّخل�ص  �أن  لالإن�سان  ميكن  ال  فالغر�ئز   
يف �ل�سر ، فهوجمبول عليها ، وهي �سابقة على �الأخالق ، �أما �الأخالق فيمكن 
يف  تنغرز  و�الأخالق   ، �لعك�ص  �أو  �لقبيح  �إىل  �حل�سن  من  يغريها  �أن  لالإن�سان 
�لنف�ص بعد ممار�سة �الإن�سان لها يف �ل�سلوك �ليومي �سو�ءيف �خلري �أم يف �ل�سر 
جمبول  بفطرته  مثاًل  فاالإن�سان   ، �لغر�ئز  تّهذب  �أن  ميكنها  �الأخالق  �أن  كما   ،
لتهذب  �الأخالق �حل�سنة  تاأتي  �أن  فاإما   ، �الآخر  للجن�ص  �ملال و�مليل  على حب 
هذه �لغريزة ُفت�سدرلها بع�ص �الأحكام مثل : �لنهي عن �ل�سرقة و�لظلم و�لربا 
و�لزنا، فيظهر �الإن�سان يف �أح�سن �سلوك فيكون حمبوبًا حمموًد� عند �لنا�ص 
�إن مل تّهذب  �لنتيجة على خالف ذلك متاًما  �أن تكون  وعند �هلل تعاىل . و�إما 

�لغريزة وت�سبط بال�سرع �حلكيم)1( .

�ملبحث �لثاين
اأ�سلوب القراآن يف عر�ص االأخالق

�أنزل �هلل تعاىل �لقر�آن �لكرمي ، على حممد �سلى �هلل عليه و�سلم ؛ ليخرج   
�لنا�ص من �لظلمات �إىل �لنور، قال تعاىل : {الر كَِتاٌب َأنَْزلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخِرَج النَّاَس 
ِهْم إَِل ِصَراِط الَْعِزيِز الَِْميِد} ]اإبراهيم: 1[، فهذ� �لقر�آن 

ِّ
ُلَماِت إَِل النُّوِر بِِإْذِن َرب ِمَن الظُّ

كتاب �أنزلناه �إليك -�أيها �لر�سول- لتخرج �لنا�ص من �لكفر و�جلهل و�ل�ساللة 
�إىل �الإميان و�لعلم و�لهد�ية �إىل دين �الإ�سالم �لذي هو طريق �هلل �لعزيز �لذي 

http://www. الإن�سان والغريزة والأخالق ، حممود الباتع ، احلوار املتمدن-العدد: 1962 – 30 / 6 / 2007،مقال مبوقع  )1(
الجتماع. وعلم   ، النف�س  ،علم  الفل�سفة  املحور:   ahewar.org/debat/show.art.asp
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ال يغالبه �أحد، �ملحمود يف كل �سيء)1(.
وجاءت ر�سالة حممد �سلى �هلل عليه و�سلم خامتة لكل �لر�ساالت ، فيها   
�أخبار �ل�سابقني �الأولني ؛ لتذكر �لنا�ص باخلري وحّتذرهم من �ل�سر . كان ذلك 
و�جتناب  �حل�سنة  �الأخالق  �لتز�م  �إىل  دعانا  �لذي   ، �ملعجز  �لقر�آن  باأ�سلوب 

�ل�سيئ منها ، وقد عمد �لقر�آن �لكرمي �إىل ذلك باأ�سلوبني هما :
�الأ�سلوب �ملبا�سر ، و�الأ�سلوب غري �ملبا�سر .

�ملطلب �الأول
االأ�سلوب املبا�رش

�لتز�م  �إىل  دعا  قد  �لكرمي  �لقر�آن  �أن  يجد  الآياته  و�ملتدبر  للقر�آن  �لقارئ   
�أنه �أكرث من �لتحذير من �الأخالق  �الأخالق �حل�سنة ولكنه مل يكرث من ذلك ، �إال 
�ل�سيئة ؛وذلك ملا لها من �أثرمبا�سر وغري مبا�سر على �لنف�ص وعلى �الآخرين، �سو�ء 
�أكان �الآخرون روؤ�ساء �أم �أتباعا .قال �هلل �سبحانه وتعاىل : {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا 
ِ َوَرُسولِِه  َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤمِِننَي •	َفِإْن َلْ َتْفَعُلوا َفْأَذنُوا بَِْرٍب ِمَن اللَّ

ِّ
اللََّ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الر

َوإِْن تُْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم ال َتْظلُِموَن َوال ُتْظَلُموَن} ]البقرة: 278-279[، فال�سر ثابت 
�ليوم  �لوقت كما هو  �لعربي يف ذلك  �ملجتمع  للعيان يف  �لربا، و��سح  �آثار  يف 
�أمو�ل �لنا�ص بالباطل،وملا كان �لذنب  ،فالنا�ص يكتوون بناره ، و�ملر�بون ياأكلون 
بهذ��النت�سار وذ�ك �خلطر ، كان حتذير �لقر�آن �لكرمي منه يف �الآيتني طلُب �لرتِك للربا 
كه من مقت�سيات �الإميان: وهذ� من �الآية: {يَاَأيَُّهاالَِّذيَن آَمنوْا اتَّقوْا اللهَّ َوذُروْا َما  الأن تررْ
َبا إِن ُ كُنتم مُّْؤمِِننَي} ففيها �إف�ساء �إىل �لت�سريع �ل�سريح �ملق�سود)2(، وقد 

ِّ
َبِقَي ِمَن الر

�أ�سار �الإمام �لطربي  �إىل هذ� �ملعنى حيث قال " �تركو� طلب ما بقي لكم من ف�سل 
املخت�سر يف تف�سري القراآن الكرمي ت�سنيف: جماعة من علماء التف�سرياإ�سراف: مركز تف�سري للدرا�سات القراآنية ،الطبعة: الثالثة،   )1(

1436 هـ )1/ 255(.
التحرير والتنوير ابن عا�سور، الإمام ال�سيخ حممد الطاهر ، تون�س : دار �سحنون للن�سر والتوزيع ،3  /93.  )2(
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على روؤو�ص �أمو�لكم �لتي كانت لكم قبل �أن تربو� عليها ")1(.
ثم �أخذ �أ�سلوب �لتهديد �ل�سديد على عدم ترك �لربا : وهذ� من �الآية :   
ِ َوَرُسولِِه َوإِن ُتْبتْم ََفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَوالُِكْم َ ال َتْظلُِموَن  َن اللهّ

ِّ
ْ َتْفَعلوْا َفْأُذنوْاَبْرب م {فِإن لَّ

َوالُ تْظَلُموَن} ، حيث كان �لتحذير من �حلرب زيادة يف �لتحذير من �لربا و�سره 
تعظيم  من  يبلغ  " مل  حيث  تركه  ،فيوجوب  و�إيغاال  عنه  �لنهي  يف  وزيادة   ،
�أمر �أر�د �الإ�سالم �إبطاله من �أمور �جلاهلية ما بلغ من تعظيم �لربا ، وال بلغ من 
�لتهديد يف �للفظ و�ملعنى ما بلغ �لتهديد يف �أمر �لربا ")2( ويف �حلديث" عن 
�لنبي �سلى �هلل عليه  َقَر�أَُهنَّ  َبَقَرِة  �لرْ �آِخُر  نََزلَترْ  مَلَّا  قالت  َعاِئ�َسَة ر�سي �هلل عنها 

ِر ")3(. َمرْ ِجِد ثُمَّ َحرََّم �لتَِّجاَرَة يف �خلرْ َ�سرْ و�سلم عليهم يف �ملرْ
وقوله تعاىل : {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِالَْباِطِل إالَّ َأْن َتُكوَن   

تَِاَرةً َعْن َتَراٍض مِْنُكْم َوال َتْقُتُلوا َأنُْفَسُكْم إِنَّ اللََّ َكاَن بُِكْم َرِحيًما} ]الن�شاء: 29[.
�لربا و�لقمار وغري  �أمو�ل بع�ص مبا حرم عليه من  ياأكل بع�سكم  �أي ال   

ذلك من �الأمور �لتي نهاكم �هلل عنها �إال �أن تكون جتارة)4(.
وقد حذر من �الأخالق �لقبيحة، وحثنا كثرًي� على تركها و�جتنابها، فقال   
ِه َوُأِحلَّْت َلُكُم 

ِّ
ِ َفُهَو َخيٌْ َلُه ِعْنَد َرب ْم ُحُرَماِت اللَّ

ِّ
تعاىل يف قول �لزور: {َذلَِك َوَمْن يَُعظ

وِر} ]احلج: 30[.  ْجَس ِمَن األَْْوَثاِن َواْجَتنُِبوا َقْوَل الزُّ
ِّ
األَْنَْعاُم إالَّ َما يُْتَلى َعَلْيُكْم َفاْجَتنُِبوا الر

من طلب  ويقال  برتك خمالفته،  �أمره  وتعظيم  �أمره  بتعظيم  �حلرمات  فتعظيم 
جامع البيان عن تاأويل اآيالقراآن ، حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي اأبو جعفر ، دار الن�سر : دار الفكر - بريوت – 1405   )1(

.106 /  3 ،
الأ�سا�س يف التف�سري ، �سعيد حّوى )املتوفى 1409 هـ(النا�سر: دار ال�سالم – القاهرة ، الطبعة: ال�ساد�سة، 1424 هـ 1 / 633.  )2(

اجلامع ال�سحيح املخت�سر ، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي ، دار الن�سر : دار ابن كثري ، اليمامة - بريوت -   )3(
َبا  َم الرِّ ِ عز وجل) َواأََحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرَّ 1407 - 1987 ، الطبعة : الثالثة ، حتقيق : د. م�سطفى ديب البغا، ِكَتاب اْلُبُيوِع َوَقْوُل اهللَّ
َبا َل َيُقوُموَن  َبا َو�َساِهِدِه َوَكاِتِبِه َوَقْوِلِه َتَعاىَل )الَِّذيَن َياأُْكُلوَن الرِّ َرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم (، َباب اآِكِل الرِّ ( َوَقْوُلُه )اإل اأَْن َتُكوَن ِتَاَرًة َحا�سِ
َبا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة من  َم الرِّ َبا َواأََحلَّ اهلل اْلَبْيَع َوَحرَّ ْيَطاُن من امْلَ�سِّ ذلك ِباأَنَُّهْم قالوا اإمنا اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ُطُه ال�سَّ اإل كما َيُقوُم الذي َيَتَخبَّ

اِر ُهْم فيها َخاِلُدوَن(  2 /734 . ِ َوَمْن َعاَد َفاأُوَلِئَك اأَ�ْسَحاُب النَّ َربِِّه َفاْنَتَهى َفَلُه ما �َسَلَف َواأَْمُرُه اإىل اهللَّ
جامع البيان: الطربي- 30/5.  )4(
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�آثره من هو�ه على ر�سى مواله، وال  �لر�سا بغري ر�سى �هلل مل يبارك له فيما 
حمالة �سيلقى �سريًعا عاقبته)1(.

وقال تعاىل يف �خلمر و�ملي�سر و�الأن�ساب و�الأزالم : {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا   
َلَعلَُّكْم  َفاْجَتنُِبوُه  ْيَطاِن  الشَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْجٌس  َواألَْْزالُم  َواألَْْنَصاُب  َوالَْْيِسُر  الَْْمُر  ا  إِنََّ
هذه  يف  و�ملي�سر  �خلمر  حترمي  وتعاىل  �سبحانه  د  �أُكِّ ولقد   ،]90 ]املائدة:  ُتْفلُِحوَن} 
رت �جلملة باإمناء وُقِرنا باالأ�سنام و�الأزالم  دِّ �الآية �لكرمية بفنون �لتاأكيد حيث �سُ
َمر باالجتناب  ٌت و�أَ يا رج�ًسا من عمل �ل�سيطان تنبيًها على �أن تعاطيهما �سرٌّ بحرْ و�ُسمِّ
قة  عن عينهما وجعل ذلك �سبًبا يرجى منه �لفالح فيكون �رتكابهما َخيبة وحَمرْ

ثم قرر ذلك بيان ما فيهما من �ملفا�سد �لدنيوية و�لدينية �ملقت�سية للتحرمي)2(.
 إِنَّ َبْعَض 

ِّ
ن ويف �لظن قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكِثيًا ِمَن الظَّ  

َمْيتًا  َأِخيِه  يَْأُكَل لََْم  َأْن  َأَحُدُكْم  َبْعًضا َأيُِبُّ  َبْعُضُكْم  َيْغَتْب  َوال  ُسوا  إِْثٌم َوال تََسَّ  
ِّ

ن الظَّ
اٌب َرِحيٌم} ]احلجرات: 12[. �أي: �أَبِعدوه عنكم،و�جعلوه  َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اللََّ إِنَّ اللََّ َتوَّ
جانًبا منكم. لكي ال ت�ستحقو� عليه �لعقاب، وذلك �لبع�ص كثري؛ الأنه ظن �ل�سوء 
باملوؤمنني، و�لتبعي�ص يوؤذن باجتناب بع�ص �لظن، وال يقدم عليه �إال بعد �لنظر 
يف حال �ل�سخ�ص، فاإن كان مو�سوًما بال�سالح، فال يظن به �ل�سوء باأدنى توهم، 
بل يحتاط يف ذلك، وال تظنن �سوًء� �إال بعد �أال جتد �إىل �خلري �سبياًل، و�أما ظن 
�ل�سالح بال�سلحاء و�لعلماء باهلل و�ل�سرع، فمندوب �إليه، و�أما �لف�ساق، فلنا 

�أن نظن بهم مثل �لذي ظهر منهم)3(.
لطائف الإ�سارات = تف�سري الق�سريي ، عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك الق�سريي ، املحقق: اإبراهيم الب�سيوين ، النا�سر: الهيئة   )1(

امل�سرية العامة للكتاب – م�سر ، الطبعة: الثالثة )2/ 541(.
تف�سري اأبي ال�سعود = اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي ، اأبو ال�سعود العمادي حممد بن حممد بن م�سطفى )املتوفى:   )2(

982هـ( ، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت)3/ 75(.
فتح الرحمن يف تف�سري القراآن ، جمري الدين بن حممد العليمي املقد�سي احلنبلي اعتنى به حتقيقا و�سبطا وتخريجا: نور الدين   )3(
وِن الإِ�ساَلِمّيِة(  ، الطبعة: الأوىل، 1430هـ  طالب ، النا�سر: دار النوادر )اإ�سَدارات وَزارة الأوقاف وال�ُسوؤُون الإِ�سالِمّية - اإَداَرُة ال�ُسوؤُ

- 2009 م )6/ 371(.
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يوؤدي  تركها  �أن  �إىل  تعاىل ذكر م�ساوئ �الأخالق م�سرًي�  �أجمل �هلل  ثم   
�إىل مغفرة �لذنوب و�لتجاوز عن �لزالت ، فقال تعاىل: {إِْن تََْتنُِبوا َكَبائَِر َما 
َئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكْم ُمْدَخال َكِريًا} ]الن�شاء: 31[، و �ملعنى: �إِن 

ِّ
ْر َعْنُكْم َسي

ِّ
تُْنَهْوَن َعْنُه ُنَكف

تبتعدو� - �أيها �مل�سلمون - عن �لذنوب �لكبائر �لتي نهى �هلل عنها، وتوعدكم 
�أن نكفر عنكم �سيئاتكم،  على فعلها، فاأَطعتم �هلل ور�سوله - كان ثمرة ذلك، 
�لطاعة،  هذه  ب�سبب   - �لكبرية  حدَّ  تبلغ  مل  �لتي  معا�سيَكم  عليكم  ون�سرت 
يَون فيها حياة ال ي�سوبها  وندِخَلُكم د�ر �لنعيم حيث تقيمون فيها مكرمني، وحترْ

كدر وال عناٌء.
وهذ� مظهر �آخر من مظاهر �لرحمة �الإلهية �ل�ساملة، يتمثل يف هذ� �لوعد   
�لكرمي من �هلل لعباده �ملتقني .. ويف �إِ�سباغ ف�سله عليهم بالثو�ب �جلزيل، �لذي 

يزيد �أ�سعاًفا على ما ي�ستحقون)1(.
ون�سوق فيما ياأتي مثااًل على �الأمر باالأخالق �حل�سنة ب�سورة مبا�سرة :   
]التوبة: 119[، جاءت  اِدِقنَي}  َمَع الصَّ قال تعاىل : {يَاَأيَُّها الَِّذيَن آَمنوْا اتَّقوْا اللهَّ َوكُونوْا 
هذه �الآية بعد �أن ُذكرت ق�سة �لثالثة)2( �لذين تخلفو� يف غزوة تبوك   ، ويف 

هذه �الآية �أمر مبا�سر للموؤمنني �أن يكونو� مع �ل�سادقني �أمًر� �سريًحا و��سًحا.
ي�سلح  ال   : عنهما  �هلل  ر�سي  م�سعود  �بن  "عن   : �لزخم�سري   يقول   
�لكذب يف جد وال هزل وال �أن يعد �أحدكم �سبيه ثم ال ينجزه ، �قرءو� �إن 

�سئتم وكونو� مع ) �ل�سادقني ، فهل فيها من رخ�سة ")3(.

التف�سري الو�سيط للقراآن الكرمي ،جمموعة من العلماء ، باإ�سراف جممع البحوث الإ�سالمية بالأزهر ، النا�سر: الهيئة العامة ل�سئون   )1(
املطابع الأمريية ، الطبعة: الأوىل، )1393 هـ = 1973 م( - )1414 هـ = 1993 م( )2/ 800(.

والثالثة هم : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن اأمية ر�سي اهلل عنهم . انظر اأ�سباب نزول القراآن ،اأبو احل�سن علي بن اأحمد   )2(
بن حممد بن علي الواحدي، الني�سابوري، ال�سافعي ،املحقق: ع�سام بن عبد املح�سن احلميدان: 297.

الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل ، اأبو القا�سم حممود بن عمر الزخم�سري اخلوارزمي ، دار الن�سر : دار   )3(
اإحياء الرتاث العربي - بريوت ، حتقيق : عبد الرزاق املهدي2 /306 .
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قال �بن كثري  يف معنى هذه �الآية : "�أي ��سدقو� و�لزمو� �ل�سدق تكونو�   
مع �أهله وتنجو� من �ملهالك ويجعل لكم فرًجا من �أموركم وخمرًجا")1(. �إال 
�أن �بن عا�سور قد �سرحاأن �الأمر بال�سدق بهذه �ل�سيغة "كونو� مع �ل�سادقني" 

�أبلغ يف �لتخلق بال�سدق من نحو : ��سدقو� ")2(.
وقد �أمر �هلل تعاىل يف كتابه �لعزيز �ملوؤمنني باالأخالق �حل�سنة ، يف كثري   

من �ملو��سع منها :
 

ِّ
ِة َوُقْل َرب حَْ  ِمَن الرَّ

ِّ
ل يف بر �لو�لدين قوله تعاىل : {َواْخِفْض لََُما َجَناَح الذُّ  

ُهَما َكَما َربََّيانِي َصِغيًا} ]االإ�شراء: 24[، �أي �أن تتو��سع لهما وتتذلل، وتطيعهما  اْرحَْ
�إذ هما  بهما و�سفقة عليهما،  به مما مل يكن مع�سية هلل، رحمة منك  �أمر�ك  فيما 
قد �حتاجا �إىل من كان �أفقر �خللق �إليهما، وذلك منتهى ما يكون من �ل�سر�عة 
من  ال  بهما،  رحمة  �لتذلل  ذلك  يكون  �أن  �أي  �لرحمة،  من  و�مل�سكنة،وقوله: 
�أجل �متثال �الأمر وخوف �لعار فقط، فتذّكر نف�سك مبا تقّدم لهما من �الإح�سان 
بحال  معهما  حاله  مثل  عليهما.وقد  �ل�سفقة و�حلدب  من  به  �أمرت  ومبا  �إليك، 
�لطائر �إذ� �أر�د �سم فرخه �إليه لرتبيته، فاإنه يخف�ص له جناحه، فكاأنه قال للولد: 

�كفل و�لديك، باأن ت�سمهما �إىل نف�سك، كما فعال ذلك حال �سغرك)3(.
آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {يَا   : قوله  يف  كلها  �خلري  وجوه  تعاىل  �هلل  جمع  وقد   
اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َواْفَعُلوا الَْيَْ َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن} ]احلج: 77[، يقول �هلل 
تعاىل ياأيها �لذين �سدقو� �هلل ور�سوله �ركعو� هلل يف �سالتكم و��سجدو� له فيها 
�أمركم  و�عبدو� ربكم وذلو� لربكم و�خ�سعو� له بالطاعة و�فعلو� �خلري �لذي 
به طلباتكم عند  فتدركو�  بذلك  لتفلحو�  يقول  تفلحون}  بفعله {لعلكم  ربكم 

تف�سري القراآن العظيم ، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري الدم�سقي اأبو الفداء ، دار الن�سر : دار الفكر - بريوت  400/2.  )1(
التحرير والتنوير ، حممد الطاهر بن عا�سور ، دار الن�سر : دار �سحنون للن�سر والتوزيع - تون�س - 1997م ،11 / 54.  )2(

تف�سري املراغي، اأحمد بن م�سطفى املراغي  ، النا�سر: �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابى احللبي واأولده مب�سر ، الطبعة: الأوىل،   )3(
1365 هـ - 1946 م )15/ 35(.
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ربكم)1(.
ثم قال: {َواْعُبُدوا َربَُّكْم}، �أي وحدوه {وأطيعوه، َواْفَعُلوا الَْي} �أي:   
�أكرثو� من �لطاعات و�خلري�ت ما ��ستطعتم، وبادرو� �إليها. ويقال: �لت�سبيحات. 
{َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن}، يعني:تنجون من عذ�ب �هلل تعاىل)2(. ففي هذ� لفظ �سريح 

ومبا�سر بالتز�م �الأخالق وفعل �حل�سنات ب�سورة و��سحة ال لب�ص فيها .
�ملطلب �لثاين

االأ�سلوب غري املبا�رش 
باالأ�سلوب  �إليها  و�لدعوة  لالأخالق  كمار�أينا  �لكرمي  �لقر�آن  عر�ص   
�ملبا�سر، وطرح �لتخلي عن �الأخالق �ل�سيئة و�لتحلي باحل�سن منها باالأ�سلوب 
غري �ملبا�سر، فنجد �أن �لقر�آن �لكرمي بعد ذكره ق�سة من ق�س�ص �ل�سابقني يّعقب 
�الأخالق،  على  و�لرتكيز  و�التعاظ  �العتبار  �إىل  �لقارئ  تدعو  بطريقة  عليها 

باأ�سلوب ح�سن ر�ئع، يهذب فيه �لنف�ص �لب�سرية.
فمثاًل: بعد �أن ذ َكَر �هلل تعاىل ق�سة لوط عليه �ل�سالم، وما حل بقومه من   
ْيَحُة ُمْشِرِقنَي •	َفَجَعْلَنا َعالَِيَها َسافَِلَها  �لعذ�ب، ند قول �هلل تعاىل: {َفَأَخَذْتُهُم الصَّ

ِِّنَي} ]احلجر: 75-73[.
يٍل •	إِنَّ ِف َذلَِك َليَاٍت لِْلُمَتَوس

ِّ
َوَأْمَطْرنَا َعَلْيِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ِسج

�أر�سهم  عايل  ل  وجعرْ �ل�سباح،  وقت  يف  �ل�سيحة  �أخذتهم  �أن  فبعد   
�سافلها وبعد �أن �أُمطرو� باحلجارة �مل�سّجلة)3(، يذكر �هلل تعاىل بعد ذلك كله:" 
�إن يف �لذي فعلنا بقوم لوط من �إهالكهم،و�أحللنا بهم من �لعذ�ب لعالمات 
�أهل  �أمور  ، وعربة على عو�قب  �هلل  بعالمات  �ملعتربين  للمتفر�سني  ودالالت 

جامع البيان  17 / 204.  )1(
تف�سري ال�سمرقندي امل�سمى بحر العلوم ، ن�سر بن حممد بن اأحمد اأبو الليث ال�سمرقندي ، دار الن�سر : دار الفكر - بريوت ،   )2(

حتقيق : د.حممودمطرجي)2/ 471(.
الفواكه العذاب يف الرد على من مل يحكم ال�سنة والكتاب ، حمد بن نا�سر بن عثمان اآل معمر التميمي احلنبلي ، 5  /274،   )3(
اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن ،حممد الأمني بن حممد بن املختار اجلكني ال�سنقيطي.  ، دار الن�سر : دار الفكر للطباعة 

والن�سر.  - بريوت. - 1415هـ - 1995م.  ، حتقيق : مكتب البحوث والدرا�سات. 5 / 268.
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معا�سيه و�لكفر به .و�إمنا يعني تعاىل ذكره بذلك قوم نبي �هلل �سلى �هلل عليه 
و�سلم من قري�ص  يقول : قل لقومك يا حممد يف قوم لوط ، وما حل بهم من 

عذ�ب �هلل حني ّكذبو� ر�سولهم ومتادو� يف غيهم و�ساللهم ، معترب ")1(. 
�أما فيما  �ل�سر ،  �أو  �ملثال يف �العتبار مبا حل مبن �سبق ، يف �خلري  هذ�   
يخ�ص �لتحذير،من �ل�سر فقد قال تعاىل : {َفإِنَُّهْم َيْوَمئٍِذ ِف الَْعَذاِب ُمْشَتُِكوَن •	إِنَّا 
َكَذلَِك َنْفَعُل بِالُِْْرِمني} ]ال�شافات: 33-34[. بعد �أن بينت �الآيات �ل�سابقة عاقبة �لكرب�ء 
و�الأتباع ، يترب�أ كل منهم من �الآخر ، ولكن عذ�ب �هلل تعاىل لهم ثابت ، فكما 
�أنهم ��سرتكو� يف �ل�سرك وعمله فهم �ليوم م�سرتكون يف �لعذ�ب ، ويعني هذ� 
�أن �ملتبوع و�لتابع و�ملخدوم و�خلادم م�سرتكون يف �لوقوع يف �لعذ�ب كما 

كانو� يف �لدنيا م�سرتكني يف �لغو�ية)2(. 
•	َوبالَّلْيِل  ُمصْبِحنَي  َعَلْيِهْم  َن  لََتُمروُّ {َوإنَُّكْم   : وجّل  عّز  �هلّل  قول  وكذلك   
َأفال َتْعقُِلوَن} ]ال�شافات: 137-138[، �أي تركناها عربة وعظة ملن خاف عذ�ب �الآخرة 
وخ�سي �لرحمن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى �لنف�ص عن �لهوى فانزجر عن 
حمارم �هلل وترك معا�سيه وخاف �أن ي�سابه قوم لوط ومن ت�سبه بقوم فهو منهم 
و�إن مل يكن من كل وجه فمن بع�ص �لوجوه كما قال بع�سهم فاإن مل تكونو� 
قوم لوط بعينهم    فما قوم لوط منكم ببعيد فالعاقل �للبيب �خلائف من ربه 
�لفاهم ميتثل ما �أمره �هلل به عز وجل ويقبل ما �أر�سده �إليه ر�سول �هلل من �إتيان ما 
خلق له من �لزوجات �حلالل و�جلو�ري من �ل�سر�ري ذو�ت �جلمال و�إياه �أن 

يتبع كل �سيطان مريد فيحق عليه �لوعيد)3(.
جامع البيان14  / 45.  )1(

العلمية -  : دار الكتب  الن�سر  ال�سافعي ، دار  الرازي  التميمي  الدين حممد بن عمر  الغيب ، فخر  اأو مفاتيح  الكبري  التف�سري   )2(
بريوت- 1421هـ - 2000م ، الطبعة : الأوىل ،26 / 118.

البداية والنهاية ، اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي اأبو الفداء ، دار الن�سر : مكتبة املعارف - بريوت ، 1  / 183 وراجع نظم   )3(
الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ، برهان الدين اأبي احل�سن اإبراهيم بن عمر البقاعي ، دار الن�سر : دار الكتب العلمية - بريوت 

- 1415هـ- 1995م ، حتقيق : عبد الرزاق غالب املهدي 340/6.
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وَن َعَلْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعِرُضوَن}  َمَواِت َواألْرِض يَُرُّ ْن ِمْن آَية ِف السَّ
ِّ
ومثله: {َوكَأي  

]يو�شف: 105[، �أي : وكم . )مناآية( د�لة لهم على توحيد �هلل )وهم عنها معرضون(. 

فهم و�إن �أقرو� بربوبية �هلل تعاىل، و�أنه �خلالق �لر�زق �ملدبر جلميع �الأمور، فاإنهم 
�إىل هذه �حلال،مل  �لذين و�سلو�  �ألوهية �هلل وتوحيده، فهوؤالء  ي�سركون يف 

يبق عليهم �إال �أن يحل بهم �لعذ�ب، ويفاجئهم �لعقاب وهم �آمنون)1(.
فمن �سار فكانت له ب�سرية �عترب وعقل ، ومن مّر على �الآيات فنظر �إليها   
منها تذكر و�أقبل ، ومن �أمر �هلّل عّز وجّل بامل�سي يف مناكب ب�ساطه و�الأكل من 
رزقه بعد �إظهار نعمته بتذليل مهاده فقال �سبحانه وتعاىل : {ُهَو الَّذي َجَعَل َلُكْم 
األْرَض َذلُوالً َفاْمُشوا ف َمَناكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزقِِه} ]امللك: 15[، قيل : يف �أ�سو�قها ، وقيل: 
قر�ها ، وقيل : جبالها ، وكان ب�سر �حلايف يقول : يا مع�سر �لقر�ء �سيحو� تطيبو� 
فاإن �ملاء �إذ� كرث مقامه يف مو�سع تغرّي ، وقيل : �إمنا �سمي �سفًر� الأنه ي�سفر عن 
ا ي�سفر عن �آيات �هلّل �سبحانه وقدره وحكمه يف �أر�سه،  �أخالق �لنف�ص ، و�أي�سً
فاإذ� عزم على �ل�سفر فلي�سّل ركعتي �ال�ستخارة وليعقد �لتوّكل على �هلّل عّز 
وجّل ، فكفى ناظًر� و�ساكًنا �إليه تبارك وتعاىل و�ثًقا به ومعتمًد� عليه م�ستوًر� 
حاله ر��سًيا عنه عّز وجّل يف تقّلبه ومثو�ه ، �العتبار باالآثار و�لنظر �إىل �الآيات 
باال�ستب�سار و�البتغاء من ف�سل �هلّل �سبحانه فيما ندبه �إليه من �الأ�سباب ، ويقال 
: �إّن �هلّل تبارك وتعاىل وّكل بامل�سافرين مالئكة ينظرون �إىل مقا�سدهم فيعطي 
كل و�حد على نحو نيته ، فمن كانت نيته طلب �لدنيا �أعطي منها ونق�ص من 
�آخرته �أ�سعافه وفرق عليه همه وكرث باحلر�ص و�لرغبة �سغله)2( فهو �العتبار ممن 
تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان ، عبد الرحمن بن نا�سر ال�سعدي ، دار الن�سر : موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت - 1421هـ-   )1(

2000م ، حتقيق : ابن عثيمني ، �س 406.
اإىل مقام التوحيد ، حممد بن علي بن عطية احلارثي امل�سهور باأبي طالب  قوت القلوب يف معاملة املحبوب وو�سف طريق املريد   )2(
املكي، دار الن�سر : دار الكتب العلمية  - بريوت/لبنان - 1426هـ -2005 م ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : د.عا�سم اإبراهيم 

الكيايل ، 2  / 343 .
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�رتكب ُخُلًقا �سيًئا ، فال تكونن منهم وال تفعلن فعلتهم حتى ال تذوق عذ�بهم 
على  �حلث  يف  �ملبا�سر  غري  �الأ�سلوب  ،وهذ�  �لقيامة  يوم  بح�سرتهم  وتتح�سر 

�الأخالق �حل�سنة و�لتحذير من �الأخالق �ل�سيئة من خالل �لن�سق �لقر�آين .

�ملبحث �لثالث
االأخالق يف القراآن الكرمي

�لقر�آن �لكرمي هو �أ�سل �الأخالق �الإ�سالمية، و�الإ�سالم يربط بني �لقول   
و�لعمل، و�لقيمة و�ل�سلوك. و�الأخالق يف �الإ�سالم قا�سم م�سرتك على خمتلف 
�أوجه �حلياة، �سيا�سية و�جتماعية وقانونية وتربوية. وغاية �الأخالق يف �الإ�سالم 
بناء مفهوم ))�لتقوى(( �لذي يجعل �أد�ء �لعمل �لطيب و�جًبا حمتًما ويجعل 

جتنب �لعمل �ل�سار و�جًبا حمتًما، ويجعل �خلوف من �هلل �أقوى.
فالقيم �الأ�سا�سية يف �الإ�سالم ثابتة ال تتغري الأنها �ساحلة لكل زمان ومكان،   
و�إن �الأخالق و�لعقيدة و�ل�سريعة لي�ست من �سنع �الإن�سان ولذلك فهي قائمة 
على �لزمان ما بقي �لزمان على �ختالف �لبيئات و�لع�سور و�إن �حلق �سيظل 

هو �حلق ال يتغري.
�أبرز قو�عد �الإ�سالم هو )ثبات �لقيم ( ، وبالتايل )ثبات  ولذلك فاإن   
�الأخالق( و�إن �اللتز�م �خللقي هو قانون �أ�سا�سي ميثل �ملحور �لذي تدور حوله 
�لقيم �الأخالقية فاإذ� ز�لت فكرة �اللتز�م ق�سي على جوهر �لهدف �الأخالقي، 
ذلك �أنه �إذ� �نعدم �اللتز�م �نعدمت �مل�سوؤولية و�إذ� �نعدمت �مل�سوؤولية �ساع 

كل �أمل يف و�سع �حلق يف ن�سابه. 
�لف�سائل يف  �إىل  تقود  �أخالقية متكاملة  و�الإ�سالم يحمل قو�عد نظرية   
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رحمة  هي  �لتي  �الإ�سالم  ر�سالة  غاية  من  ينبع  وهذ�  عليه،  تكون  ما  �أح�سن 
َرَة قال:  للعاملني.وهذ� ما يرى و��سًحا يف �ل�سنة �لنبوية �ملطهرة ما رو�ه �أبو ُهَريرْ
َو�ِلُكمرْ  َو�أَمرْ َوِرُكمرْ  ُظُر �إىل �سُ يَنرْ اَل  قال ر�سول �هللَِّ �سلى �هلل عليه و�سلم )�إِنَّ �هللََّ 

.)1() َماِلُكمرْ ُظُر �إىل ُقُلوِبُكمرْ َو�أَعرْ َولَِكنرْ يَنرْ
�لتوحيد  كلمة  يذكر  �ملنافق  �أن  وهو  ح�سنة  نكتة  �حلديث  هذ�  ويف   
عماًل  ذ�ته  �لعمل،فرت�ه يف  لرتى  �إنك  نعم  بالقلب)2(  ير�ساها  ال  وهو  بالل�سان 
مربوًر�. فاإذ� �طلعت على مقا�سده وبو�عثه، وجدته قد �نقلب �إثًما وفجوًر�، 

�أو قد حتول �سغاًل دنيويًا مباًحا ال بر فيه وال فجور.
من �أجل ذلك كان حًقا على �ملوؤمن ــ قبل �الإقد�م على   عمل ما ــ �أن   
ماذ�  �لرد عليه:  نف�سه يف طلب  يلح على  و�أن  �ل�سوؤ�ل،  نف�سه هذ�  يلقي على 
 ، باإجابة �سحيحة �سريحة  منها  فاإذ� ظفر  �لعمل؟  �لنف�ص من هذ�  �أيتها  تبتغني 
غري خمدوعة وال خمادعة ، فليعر�ص هذه �الإجابة على مر�آة �لقر�آن وليخربها 
باملعايري �لتي و�سعها �لقر�آن ،لي�ستبني بذلك قيمة عمله،بل لي�ستبني درجة �إميانه 
، بل لينك�سف له جوهر نف�سه ومعدن روحه ، فيعلم : هل علوية ربانية هي ، �أم 
�سيطانية ماردة ، �أم طينية باردة ؟. ولعله لي�ست هناك ق�سية عني �لقر�آن بتحليل 
بو�عثها وحتديد قيمتها، على �سوء تلك �لبو�عث، �أ�سد من عنايته بق�سية �لبذل 

و�الإنفاق وترتيب منازلها؛ برها وفاجرها وما بني ذلك)3(.
وهذ� �مل�سلك البد �أن ي�سري عليه �ملوؤمن وال يتخذ �سبيل �ملاكرين �ملخادعني   
�سحيح م�سلم ، م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سني الق�سريي الني�سابوري ، دار الن�سر : دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت ، حتقيق:   )1(
َوَماِلِه ، ج 4   �س  ِه  َوِعْر�سِ َوَدِمِه  َواْحِتَقاِرِه  َوَخْذِلِه  امْلُ�ْسِلِم  ُظْلِم  حَتِْرمِي  َواْلآَداِب ، َباب  َلِة  َوال�سِّ اْلرِبِّ  ِكَتاب  حممد فوؤاد عبد الباقي ، 

.1987
اهلل  عبيد  بن  بن علي  بن حممد  احل�سن علي  اأبي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  اأبو  الدين  ، جمال  ال�سامعني  وريا�س  الواعظني  ب�ستان   )2(
اأمين   : حتقيق   ، الثانية   : الطبعة   ،  1998  -  1419  - لبنان   - بريوت   - الثقافية  الكتب  موؤ�س�سة   : الن�سر  دار   ، البغدادي 

البحريي، 1 /22.
من   ، الأن�سارى  ابراهيم  عبداهلل  العلم  خادم  حتقيق   ،  ، تعاىل  اهلل  رحمه  دراز  عبداهلل  حممد  ال�سيخ  للدكتور   ، القراآن  خلق  من   )3(

مطبوعات اإدارة ال�سئون الدينية بدولة قطر 1399هـ  ــ 1979م . ، �س 105 : 109.
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كما �سنع �ليهود �إذ دعو� ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �إىل طعامهم، وقد 
د�سو� له �ل�سم يف �للحم: {َوَمَكُروا َوَمَكَر اللَُّ َواللَُّ َخيُْ الَْاِكِريَن} ]اآل عمران: 54[.

وهذ� رجل �آخر؛ مينحك من ف�سله ونو�له، ال ليكرمك ولكن لي�ستعبدك   
وي�ستخدمك! يحاول �أن ي�سرتي �سمريك وذمتك، �أو ل�سانك �أوقلمك، �أو يدك 
بك  وين�سر  �لباطل،  عند  بك  لي�سرب  ال  بك.  ي�سرب  �أن  يريد  فاإنه  ي�سربك، 
ظلمة �حلق. ولكن ليحارب بك �هلل ور�سوله، وي�سد بك عن �سبيله. فتلك هي 
الَِّذيَن  {إِنَّ  �لكرمي:  �لقر�آن  يف  �أمثالها  لنا  �هلل  و�سف  �لتي  �ل�سيطانية،  �لنفو�ص 
ُثمَّ  َحْسَرةً  َعَلْيِهْم  َتُكوُن  ُثمَّ  َفَسُيْنِفُقونََها   ِ اللَّ َسبِيِل  َعْن  وا  لَِيُصدُّ َأْمَوالَُْم  يُْنِفُقوَن  َكَفُروا 
يُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا إَِل َجَهنََّم يَُْشُروَن} ]االأنفال: 36[. وطائفة من �لنا�ص تر�ها تنفق 
عن �سعة ، وتبذل عن �سخاٍء وال تبتغى باأمو�لها �سًر� ، وال ت�سمر الأحد غدًر�، 
عند  �ملحببة  �ل�سمعة  وطلب   ، �لظهور  حب  من  خفية  ل�سهوة  تخ�سع  ولكنها 

�الآخرين . فذلك هو �لرياء �لذي و�سفه �هلل لنا)1(.
�أما �لنية �ملثالية يف �ل�سدقات ؛ فهي �لنية �لنقية �مل�سفاة من كل عو�ص،   
هي  وتلك   ، ا  خال�سً تعاىل  �هلل  وجه  بها  يق�سد  و�إمنا   ، غر�ص  كل  عن  �ملنزهة 
�لنفو�ص �لعلوية �لربانية ، �لتي و�سفها �لقر�آن �لكرمي يف غري ما�آية : {لَْيَس َعَلْيَك 
ُهَداُهْم َوَلِكنَّ اللََّ يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ َفلَِنُْفِسُكْم َوَما تُْنِفُقوَن إالَّ ابْتَِغاَء 
ِ َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْيٍ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنُْتْم ال ُتْظَلُموَن} ]البقرة: 272[.قيل �سبب نزول  َوْجِه اللَّ
�ليهود وكانو�  قر�بات و�أ�سهار يف  لهم  �مل�سلمني كان  نا�ًسا من  �أن  �الآية:  هذه 
ينفعوهم  �أن  كرهو�  �أ�سلمو�  فلما  ي�سلمو�  �أن  قبل  عليهم  وينفقون  ينفعونهم 
فلما  �ملدينة  �أهل  يت�سدقون على فقر�ء  ي�سلمو� وقيل كانو�  �أن  و�أر�دو� بذلك 
كرث �مل�سلمون نهى ر�سول �هلل �سّلى �هلل عليه و�سّلم عن �لت�سدق على �مل�سركني 
اجلامع ال�سحيح لل�سرية النبوية ، الأ�ستاذ الدكتور �سعد املر�سفي ، النا�سر: مكتبة ابن كثري، الكويت ،الطبعة: الأوىل، 1430   )1(

هـ - 2009 م ، 3  /836 .
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كي حتملهم �حلاجة �إىل �لدخول يف �الإ�سالم حلر�سه �سّلى �هلل عليه و�سّلم على 
�إ�سالمهم فنزل لي�ص عليك هد�هم ومعناه لي�ص عليك هد�ية من خالفك حتى 
متنعهم �ل�سدقة الأجل �أن يدخلو� يف �الإ�سالم فحينئذ نت�سدق عليهم فاأعلمه �هلل 
تعاىل �أنه �إمنا بعث ب�سرًي� ونذيًر� ود�عًيا �إىل �هلل باإذنه، فاأما كونهم مهتدين فلي�ص 
ِدي َمنرْ يَ�ساُء يعني �أن �هلل تعاىل يوفق من ي�ساء فيهديه  ذلك �إليك َولِكنَّ �هللََّ يَهرْ
�إىل �الإ�سالم)1( {ال َخيَْ ِف َكِثيٍ ِمْن جنََْواُهْم إالَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح 
ِ َفَسْوَف نُْؤتِيِه َأْجًرا َعِظيًما} ]الن�شاء: 114[.  َبنيَْ النَّاِس َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك ابْتَِغاَء َمْرَضاِت اللَّ
نزلت يف تناجي �أهل طعمة بن �أبريق ليال بالف�ساد وتعاونهم على �ل�سر و�إل�ساق 
تهمة �ل�سرقةباليهودي.وروي �أن طعمة ملا حكم عليه �لنبي �سّلى �هلل عليه و�سّلم 
بالقطع، هرب �إىل مكة، و�رتد عن �الإ�سالم، ومات م�سرًكا، وهذ� �أمر �لذين 
طعمة  وهم  �هلل  من  ي�ستخفون  وال  �لنا�ص  من  وي�ستخفون  �أنف�سهم،  يختانون 
بن �أبريق وم�ساعدوه �لذين تاآمرو� يف �ل�سر الإيقاع �لربيء بال�سرقة، فبنّي �هلل 
تعاىل هنا �أن كل حديث �سري �أو تدبري خفي �أو مناجاة ال خري فيه �إال ما كان 
بق�سد �لتعاون �أو �الأمر باملعروف �أو �الإ�سالح، ثم ذكر �هلل تعاىل �أن خمالفة 
�أمر �لر�سول �سّلى �هلل عليه و�سّلم و�تباع غري �سبيل جماعة �ملوؤمنني جرم عظيم 

ي�ستوجب دخول نار جهنم)2(.
و�سدق �هلل �لعظيم حيث ير�سد �إىل بيان �الأخالق �ل�سوية �لقومية حتى   
ولو مع �ملخالفني يف �لعقيدة.ولذ� يدعو �أتباعه �إىل �أموٍر عظيمة �لقدر ميكن 

�إيجازها فيما يلي: 

 ، باخلازن  املعروف  احل�سن،  اأبو  ال�سيحي  عمر  بن  اإبراهيم  بن  حممد  بن  علي  الدين  عالء   ، التنزيل  معاين  يف  التاأويل  لباب   )1(
النزول  ا�سباب   ،.  )  206 /  1  ( هـ  الأوىل، 1415  الطبعة:  – بريوت  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  �ساهني  علي  ت�سحيح: حممد 

للواحدي:121.
 : الطبعة  – دم�سق  املعا�سر  الفكر  دار   : النا�سر  الزحيلي ،  وال�سريعة واملنهج ، د وهبة بن م�سطفى  العقيدة  املنري يف  التف�سري   )2(

الثانية، 1418 هـ ، 5 / 267.
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�ملطلب �الأول
طهارة النف�ص

بينك  �لعالقة  ت�سفي  �لتي  �ل�سريرة  �سالمة  يف  تتجلى  �لنف�ص  وطهارة   
وبني �هلل وبينك وبني �ملخلوقني وهي �لتي تنقي �لقلب من �الأدر�ن �لتي توؤدي 
به �إىل �لهلكة من �أمر��ص �لقلب �ملعنوية من حقد وح�سد وف�سق وفجور �إىل 
غري ذلك من �الأمور �لتي ال ير�ساها �هلل عز وجل ولكنه ير�سى �لرب و�لتقوى و 

�لطهارة و�لنقاء .
َوَما  مبيًنا {َوَنْفٍس  فيقول �حلق  �إىل ذلك  �لتوجيه  د�ئم  �لكرمي  و�لقر�آن   
اَها}  اَها •	َفَألََْمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها •	َقْد َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها •	َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ َسوَّ
]ال�شم�ص: 7-10[، ويق�ِسُم ربُّنا بنف�ِص �الإن�ساِن �لتي خَلَقها، ومبَنرْ خلَقها �سِويًَّة، معتِدلًَة 

�أي:  َوَتْقَواَها}؛  ُفُجوَرَها  {َفَألََْمَها  تعاىل:  وقولُه  ِويَِتها.  بَت�سرْ �أو  متفاِوتَة،  غري 
ًما من غرِي تعليٍم، �ألقى فيها ما ينبغي لها �أن  خلَق �لنف�َص م�ستِويًة، فاألقى فيها ِعلرْ
َأْفَلَح َمْن َزكَّاَها •	َوَقْد َخاَب  تاأتي من خرٍي وتََدَع من �سرٍّ و�أما قولُه تعاىل: {َقْد 
اَها} �أي قد ناَل �لَظَفَر و�لفوَز من َطهََّر نف�َسُه من �ملعا�سي، و�أ�سَلَحها  َمْن َدسَّ
باالأعماِل �ل�ساحلة، وقد َخ�ِسَر وفاتَه �لفوُز من د�صَّ نف�َسُه فاأخفاها و�أَهَلكها بفعِل 

�ملعا�سي، وترِك �لطاعات)1(. 
ومنه قوله تعاىل: {َوال تُِْزنِي َيْوَم يُْبَعُثوَن •	َيْوَم ال يَْنَفُع َماٌل َوال َبُنوَن •	إالَّ َمْن َأَتى   
اللََّ بَِقْلٍب َسلِيٍم} ]ال�شعراء: 87-89[. وقد �ختلفت عبار�ت �لنا�ص يف معنى �لقلب 
�ل�سليم و�الأمر �جلامع لذلك : �إنه �لذي قد �سلم من كل �سهوة تخالف �أمر �هلل 
ونهيه ومن كل �سبهة تعار�ص خربه ف�سلم من عبودية ما �سو�ه و�سلم من حتكيم 
غري ر�سوله ف�سلم يف حمبة �هلل مع حتكيمه لر�سوله يف خوفه ورجائه و�لتوكل 
الثامنة،  الطبعة:  ابن اجلوزي ،  النا�سر: دار  الطيار ،  نا�سر  الطيار ، د م�ساعد بن �سليمان بن  تف�سري جزء عم لل�سيخ م�ساعد   )1(

1430هـ )�س: 157 ، 158(.
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عليه و�الإنابة �إليه و�لذل له و�إيثار مر�ساته يف كل حال و�لتباعد من �سخطه بكل 
طريق وهذ� هو حقيقة �لعبودية �لتي ال ت�سلح �إال هلل وحده فالقلب �ل�سليم : هو 
�لذي �سلم من �أن يكون لغري �هلل فيه �سرك بوجه ما ، بل قد خل�ست عبوديته هلل 
تعاىل : �إر�دة وحمبة وتوكاًل و�إنابًة و�إخباتًا وخ�سًية ورجاًء وخل�ص عمله هلل)1(.

فكان جز�ء من �أتى �هلل بقلب �سليم �جلنة وهذ� ما دلنا عليه �لقر�آن �لكرمي   
يف موطن �آخر يف قوله تعاىل {َوُأْزلَِفِت الَْنَُّة لِْلُمتَِّقنَي َغيَْ َبِعيٍد •	َهَذا َما ُتوَعُدوَن 

َن بِالَْغْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب} ]ق: 33-31[. حَْ اٍب َحفِيٍظ •	َمْن َخِشَي الرَّ  َأوَّ
ِّ
لُِكل

نَُّة  َ �جلرْ وقربت  ِلَفِت  �أُزرْ يوم  �ملطيعني  �أمر  �هلل  ر�سول  يا  ا-  �أي�سً َو�ذكر-   
قبل  قربها  غاية  من  فيها  منازلهم  يرون  بحيث  بل  بَِعيٍد   َ َغريرْ ُمتَِّقنَي  ِللرْ �ملوعودة 
دخولهم ويتمنون �لو�سول فيقال لهم حينئٍذ هذ� ما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ �أَوَّ�ٍب رجاع 
�إىل �هلل من عموم زالته ومطلق فرطاته يف  نحو �حلق يف عموم ملماته تو�ب 
ن�ساأة �الختبار َحِفيٍظ لتوبته على وجه �لندم و�الإخال�ص بال توهم عود ورجوع 
ْحَن بِالَْغْيِب} و�جتنب عن عموم حمارمه  �إليها �أ�سال وباجلملة {َمْن َخِشَي الرَّ
ومنهياته خائًفا من �سخطه ر�جًيا من �سعة رحمته حال كونه يف ن�ساأة �العتبار 
ور�سي  �الأخرى  �لن�ساأة  وحلول  و�الأ�ستار  �ل�سر�ئر  �نك�ساف  قبل  و�الختبار 
بالتكاليف �الإلهية ووطن نف�سه المتثال عموم �الأو�مر و�لنو�هي ومبطلق �الأحكام 
ٍب ُمِنيٍب �إىل �هلل مقبل  �جلارية على �أل�سنة �لر�سل و�لكتب َومع ذلك قد جاَء ِبَقلرْ
من  حينئذ  لهم  قيل  ر�سوله  وطاعة  �هلل  طاعة  يف  خمل�ص  ورغًبة  طوًعا  نحوه 
�لتي جتعل  �إىل غري ذلك من �الأمور �لو��سحة  �لتب�سري)2(  قبل �حلق على وجه 
اأبو عبد اهلل ، دار الن�سر : دار املعرفة - بريوت - 1395  اأبي بكر اأيوب الزرعي  اإغاثة اللهفان من م�سائد ال�سيطان ، حممد بن   )1(
- 1975 ، الطبعة : الثانية ، حتقيق : حممد حامد الفقي ،  1/ 7 ، وانظر فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم 
التف�سري ، حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين ، دار الن�سر : دار الفكر – بريوت ، 4 / 106 وانظر ، اإي�ساح املكنون يف الذيل على 
ك�سف الظنون ، ا�سم املوؤلف:  اإ�سماعيل با�سا بن حممد اأمني الوفاة: 1339ه ، دار الن�سر : دار الكتب العلمية - بريوت - 1413 

.313/  3  ،  1992 –
بال�سيخ  ويعرف  النخجواين،  حممود  بن  اهلل  نعمة   ، الفرقانية  واحلكم  القراآنية  للكلم  املو�سحة  الغيبية  واملفاحت  الإلهية  الفواحت   )2(

علوان، النا�سر: دار ركابي للن�سر - الغورية، م�سر، الطبعة: الأوىل، 1419 هـ - 1999 م )2/ 349(.
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�الإن�سان �مل�سلم ما بد�خله لي�ص بعيًد� عما يرتجم يف �أر�ص �لو�قع �أي الخالف 
بني �لد�خل و�خلارج حتى ينال ر�سو�ن �هلل تبارك وتعاىل .

�ملطلب �لثاين
العفة ـ االحت�سام ـ غ�ص الب�رش

فاملوؤمن �حلق هو �لذي يتحكم يف جو�رحه حتى يطوعها يف طاعة �هلل   
ويبعدها كل �لبعد عن �ملع�سية �إذ� �أدرك �أن هذه �لنعمة مما َمنَّ �هلل عليه من نعم 
والبد �أن ي�سكره �سبحانه عن طريق �لطاعة و�إخ�ساعها لطاعة ربها و�إبعادها عن 
�ملع�سية بكل ما �أوتي من قوة �إميان فياأمرها مبا �أمر يف قوله تعاىل: {ُقْل لِْلُمْؤمِِننَي 
وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َويََْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى لَُْم إِنَّ اللََّ َخِبٌي بَِا َيْصَنُعوَن} ]النور: 30[،  َيُغضُّ
فاخلطاب هنا موّجه �إىل �ملوؤمنني، �لذين هم بحكم �إميانهم باهلل، ومر�قبتهم له، 
�أهل الأن ميتثلو� �أمر �هلل وي�ستجيبو� له..وغ�ّص �لب�سر، هو ك�سره، وعدم ملء 
�لعني من �لنظر �إىل �ملحرمات من �لن�ساء، خمال�سة، �أو معالنة.. فاإن �لنظر هو 
ر�سول �ل�سيطان �إىل حتريك �ل�سهوة، و�لدعوة �إىل �لفاح�سة..وقّدم �لرجال 
على �لن�ساء، الأن �لن�ساء، عورة، و�لنظر �إليهن يدعو �إىل �لفتنة �أكرث من نظر 

�لن�ساء �إىل �لرجال)1(.
َرَة عن  َبَه ِباللََّمِم مِمَّا قال �أبو ُهَريرْ وقد �أ�سار �بن َعبَّا�ٍص قال ما ر�أيت �سيًئا �أَ�سرْ  
َرَك ذلك  نَا �أَدرْ �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �إِنَّ �هللََّ َكَتَب على بن �آَدَم َحظَُّه من �لزِّ
ُج  َفررْ َتِهي َو�لرْ �ُص تتمنى َوتَ�سرْ ِطُق َو�لنَّفرْ َنرْ ِ �لنََّظُر َوِزنَا �للِّ�َساِن �ملرْ الََة َفِزنَا �لرَْعنيرْ اَل حَمَ
ِمَن  رَثَ  �أَكرْ َمنرْ  َفاإِنَّ  نَى  �لزِّ �َسَبُب  �لنََّظَر  �أَنَّ  ُلوٌم  �أو يكذبه)2(َوَمعرْ ُكلَُّه  ُق ذلك  دِّ يُ�سَ
�َسَبَب  يَُكوُن  مَتَكًُّنا  ِبِه  َقلرْ ِمنرْ  ُحبَُّها  ِب�َسَبِبِه  يََتَمكَُّن  َقدرْ  َمثَاًل  َر�أٍَة  �مرْ َجَماِل  �إِىَل  �لنََّظِر 
 /9( القاهرة   - العربي  الفكر  دار  النا�سر:   ، 1390هـ(  بعد  )املتوفى:  اخلطيب  يون�س  الكرمي  ،عبد  للقراآن  القراآين  التف�سري   )1(

.)1263
َواِرِح ُدوَن اْلَفْرِج ، ح )5889( ، 5/ 2304. �سحيح البخاري  ،ِكَتاب اِل�ْسِتْئَذاِن ، باب  ِزَنا اجْلَ  )2(
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.)1( ِعيَاُذ ِباهللَِّ َهاَلِكِه، َو�لرْ
ومن هنا ياأتي �الأمر من �هلل تبارك وتعاىل بالعفاف يف قوله: {َولَْيْسَتْعِفِف   
الَِّذيَن ال يَُِدوَن نَِكاًحا َحتَّى يُْغنَِيُهُم اللَُّ ِمْن َفْضلِِه َوالَِّذيَن يَْبَتُغوَن اْلِكَتاَب مَّا َمَلَكْت َأيَْاُنُكْم 
َفَتَياتُِكْم َعَلى  ُتْكِرُهوا  آَتاُكْم َوال  الَِّذي   ِ َماِل اللَّ ِمْن  َوآُتوُهْم  فِيِهْم َخْيًا  َعلِْمُتْم  إِْن  َفَكاتُِبوُهْم 
إِْكَراِهِهنَّ  َبْعِد  ِمْن  َفِإنَّ اللََّ  ُيْكِرْهُهنَّ  َوَمْن  نَْيا  الدُّ لَِتْبَتُغوا َعَرَض الََْياةِ  نًا  َأَرْدَن تََصُّ إِْن   

ِ
الْبَِغاء

�أ�سبابه،  عن  ويبحث  ويطلبه  �لعفاف  يحاول  يعني:   ،]33 ]النور:  َرِحيٌم}  َغُفوٌر 
يجاهد �أن يكون عفيًفا، و�أول �أ�سباب �لعفاف �أن يغ�صَّ ب�سره حني يرى، فال 
يوجد له ُمهيِّج ومثري، فاإنرْ وجد يف نف�سه ُفتوة وقوة فعلية �أن يُلجمها ويُ�سِعفها 
بالو�سائل �ل�سرعية)2(كما قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم َ: » يا مع�سر �ل�سباب 
َمِن ��ستطاع منكم �لباءة - يعني: نفقات �حلياة �لزوجية - فليتزوج، ومن مل 

يجد فعليه بال�سوم فاإنه له وجاء«)3(.
يء من �سر��سة �لغريزة؛  و�ل�سوم يعمل على �نك�سار هذه �ل�سهوة ويُهدِّ  

َده، وال يبقى يف بدنه ما يثري �ل�سهوة)4(. ذلك الأنه ياأكل فقط ما يقيم �أَورْ
ا للمر�أة الأنها د�خًلة  وهذ� �الأمر غري موجه للرجل فقط ولكنه موجه �أي�سً  
فقال  �إن ع�ست  وتعاقب  �أطاعت  �إن  يثيبها  �لذي  �ل�سرعي  �لتكليف  نطاق  يف 
تِي ال َيْرُجوَن نَِكاًحا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح َأْن َيَضْعَن ثَِياَبُهنَّ   الالَّ

ِ
َساء

ِّ
تعاىل: {َوالَْقَواِعُد ِمَن الن

َجاٍت بِِزيَنٍة َوَأْن َيْسَتْعِفْفَن َخيٌْ لَُنَّ َواللَُّ َسِيٌع َعلِيٌم} ]النور: 60[. 
ِّ
َغيَْ ُمَترب

�للو�تي قعدن عن �حلي�ص وعن �لولد فلي�ص فيهن رغبة لكل �أحد وال   
يتعلق بهن �لقلب يف نكاح ويجوز �لنظر �إليهن بخالف �ل�سباب منهن )فليس 

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن )5/ 510(.  )1(
تف�سري ال�سعراوي – اخلواطر حممد متويل ال�سعراوي ، النا�سر: مطابع اأخبار اليوم )16/ 10264(.  )2(

ْوِم ، ح  َكاِح مِلَْن َتاَقْت َنْف�ُسُه اإليه َوَوَجَد ُموؤََنُه َوا�ْسِتَغاِل من َعَجَز عن امْلُوؤَِن ِبال�سَّ َكاِح ،َباب ا�ْسِتْحَباِب النِّ �سحيح م�سلم ِكَتاب النِّ  )3(
.1018 /  2،)1400(

تف�سري ال�سعراوي )16/ 10264(.  )4(
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�أو  �لرد�ء  به  يعني  �بن م�سعود  ثيابهن( جلبابهن وهو قول  عليهن جناح أن يضعن 
ت�سع  �أو  �لثياب  من  بعده  ما  �سرتها  �إذ�  عنها  ت�سعه  �خلمار  فوق  �لتي  �ملقنعة 
خمارها وذلك يف بيتها ومن ور�ء �سرتها من ثوب �أو جد�ر وذلك قوله غري 
متعر�سات  وال  منهن  �إليه  يتطلع  ملا  مظهر�ت  غري  وهن  يعني  بزينة  متربجات 
بالتزيني للنظر �إليهن و�إن كن لي�ص مبحل ذلك منهن و�إمنا خ�ص �لقو�عد بذلك 
دون غريهن الن�سر�ف �لنفو�ص عنهن والأن ي�ستعففن بالت�سرت �لكامل خري من 

فعل �ملباح لهن من و�سع �لثياب)1(.
�لن�ساء ولكن �الأغرب من  بقا�سر على عو�م  للن�ساء  ولي�ص هذ� �الأمر   
ا لزوجات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �لالتي عا�سرن  ذلك �أن يكون �الأمر �أي�سً
لهن  عليه و�سلم فجاء �خلطاب  �هلل  منه �سلى  �لنبوة  باأدب  وتاأدبن  �هلل  ر�سول 
 إِِن اتََّقْيتَّ َفال تََْضْعَن بِالَْقْوِل 

ِ
َساء

ِّ
 َلْستَّ َكَأَحٍد ِمَن الن

ِّ
يف كتاب �هلل بقوله {يَا نَِساَء النَِّب

بُُيوتُِكنَّ َوال َتربَّْجَن َتربَُّج الَْاِهلِيَِّة  •	َوَقْرَن ِف  َمْعُروفًا  َقْوال  َوُقْلَن  َقْلبِِه َمَرٌض  َفَيْطَمَع الَِّذي ِف 
ْجَس 

ِّ
ا يُِريُد اللَُّ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الر َكاَة َوَأِطْعَن اللََّ َوَرُسوَلُه إِنََّ الَة َوآتنَِي الزَّ األُْوَل َوَأقِْمَن الصَّ

َرُكْم َتْطِهيًا} ]االأحزاب: 32-33[، فهذه مز�يا �إيجابية عظيمة لن�ساء �لنبي 
ِّ
َأْهَل الَْبْيِت َوُيَطه

�سلى �هلل عليه و�سّلم يف مقابل و�جبات �ألزمن بها، فيا �أيها �لن�سوة �آل �لبيت ال 
�سبيه لكّن بني بقية �لن�ساء، فاأننت �أف�سل �لن�ساء، ب�سرط �لتقوى، فعليكن �إظهار 
�حلزم يف �لقول، وترك �للني يف �لكالم، ومتيز �لنطق باجلّد و�حلزم و�لقوة، 
وقال  قتادة،  قال  كما  نفاق  �أي  مر�ص،  قلبه  من يف  �خليانة  يطمع يف  ال  حتى 
�لقول  وقلن  عطية،  �بن  قال  كما  �ل�سو�ب،  وهو  وغزل،  ف�سق  �أي  عكرمة: 
عن  �لبعيد  �لنفو�ص،  وال  �ل�سريعة  تنكره  ال  �لذي  �ل�سو�ب  وهو  �ملعروف: 

ترخيم �ل�سوت وعن �لريبة.
اأحكام القراآن ، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل ابن العربي ، دار الن�سر : دار الفكر للطباعة والن�سر - لبنان ، حتقيق : حممد عبد القادر   )1(

عطا ،  3  /419 .
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�لتقوى، ملا منحهن �هلل من �سحبة  وهذه �خل�سو�سية م�سروطة ب�سرط   
�لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم، وعظم �ملكانة، ونزول �لقر�آن يف حقهن)1(.

�ملطلب �لثالث
التحكم يف االأهواء

ِه َونََهى النَّْفَس َعِن الََْوى •	َفِإنَّ الَْنََّة ِهَي الَْْأَوى} ]النازعات: 
ِّ
{َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب  

40-41[، فبعد �أن ذكر �حلق تبارك وتعاىل �سورة �ملخالف الأمر �هلل يف قوله: {َفَأمَّا 

َمْن َطَغى} �أي: جاوز �حلد، باأن جتر�أ على �ملعا�سي �لكبار، ومل يقت�سر على ما 
نَْيا} على �الآخرة ف�سار �سعيه لها، ووقته م�ستغرقا يف  حده �هلل. {َوآَثَر الََْياَة الدُّ
حظوظها و�سهو�تها، ون�سي �الآخرة وترك �لعمل لها. {َفِإنَّ الَِْحيَم ِهَي الَْْأَوى} 
ِه} �أي: خاف �لقيام عليه 

ِّ
�ملقر و�مل�سكن ملن هذه حاله، {َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب

وجماز�ته بالعدل، فاأثر هذ� �خلوف يف قلبه فنهى نف�سه عن هو�ها �لذي يقيدها 
�لهوى و�ل�سهوة  �لر�سول، وجاهد  به  ملا جاء  تبًعا  عن طاعة �هلل، و�سار هو�ه 
�ل�سادين عن �خلري، {َفِإنَّ الَْنََّة} �مل�ستملة على كل خري و�سرور ونعيم {ِهَي 
�لقيامة،  يوم  ربه  يدي  بني  وقوفه  حذر  من  فكل  و�سفه)2(.  هذ�  ملن  الَْْأَوى} 
�لوقوع  نف�سه  مقد�ر عظمته وقهره، وغلبة جربوته و�سطوته، وجنب  و�أدرك 

يف حمارمه، فاجلنة مثو�ه وقر�ره)3(.
َفَمَثُلُه  َهَواُه  تعاىل: {َواتََّبَع  فقال  ي�سري ور�ء هو�ه  ملن  �آخر  وهذ� و�سف   
ك�سفة  و�ل�سعة  �خل�ّسة  يف  مثل  هي  �لتي  ف�سفته   ،]176 ]االأعراف:  اْلَكْلِب}  َكَمَثِل 
�سو�ء   ، و�ت�ساله  به  �للهث  دو�م  و�أذلها وهي حال  �أحو�له  �أخ�ّص  �لكلب يف 
حمل عليه �أي �سّد عليه وهيج فطرد �أو ترك غري متعّر�ص له باحلمل عليه ، وذلك 

التف�سري الو�سيط ، د وهبة بن م�سطفى الزحيلي ، النا�سر: دار الفكر – دم�سق ، الطبعة : الأوىل - 1422 هـ )3/ 2069(.  )1(
تف�سري ال�سعدي = تي�سري الكرمي الرحمن )�س: 910(.  )2(

تف�سري املراغي )30/ 34(.  )3(
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�أّن �سائر �حليو�ن ال يكون منه �للهث �إاّل �إذ� هيج منه وحّرك ، و�إاّل مل يلهث ، 
و�لكلب يت�سل لهثه يف �حلالتني جميًعا ،ولو �سئنا لرفعناه بها ولكنه �أخلد �إىل 

�الأر�ص فحططناه وو�سعنا منزلته)1(.
وقال �سبحانه تعاىل لنبيه حممد�سلى �هلل عليه و�سلم و��سرب يا حممد   
نف�سك مع �أ�سحابك �لذين يدعون ربهم بالغد�ة و�لع�سي بذكرهم �إياه بالت�سبيح 
و�لتحميد و�لتهليل و�لدعاء و�الأعمال �ل�ساحلة من �ل�سلو�ت �ملفرو�سة وغريها 
ا من عر�ص �لدنيا: {َواْصربِْ َنْفَسَك  يريدون بفعلهم ذلك وجهه ال يريدون عر�سً
 يُِريُدوَن َوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة الَْياةِ 

ِّ
َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَُّهْم بِالَْغداةِ َوالَْعِشي

نْيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنا َواتََّبَع َهواُه َوكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا} ]الكهف: 28[، وقوله وال  الدُّ
تطع من �أغفلنا قلبه عن ذكرنا و�تبع هو�ه يقول تعاىل ذكره لنبيه �سلى �هلل عليه 
و�سلم وال تطع يا حممد من �سغلنا قلبه من �لكفار �لذين �ساألوك طرد �لرهط 
�لذين يدعون ربهم بالغد�ة و�لع�سي عنك عن ذكرنا بالكفر وغلبة �ل�سقاء عليه 
و�تبع هو�ه وترك �تباع �أمر �هلل ونهيه و�آثر هوى نف�سه على طاعة ربه وهم فيما 

ذكر عيينة بن ح�سن و�الأقرع بن حاب�ص وذووهم)2(.
ومع �أن �الأنبياء مع�سومون من �لزلل لكن جاء �خلطاب يف هذه �الآية   
 َوال َتتَّبِعِ الََْوى َفُيِضلََّك 

ِّ
موجًها لكل حاكم يف قوله تعاىل: {َفاْحُكْم َبنيَْ النَّاِس بِالَْق

َيْوَم الَِْساِب}  َنُسوا  بَِا  َشِديٌد  َعَذاٌب  لَُْم   ِ َسبِيِل اللَّ َعْن  َيِضلُّوَن  الَِّذيَن  إِنَّ   ِ َسبِيِل اللَّ َعْن 
َقِّ َفُكنرْ  َ �لنَّا�ِص ِباحلرْ ِني اَل بُدَّ ِمنرْ َحاِكٍم بنَيرْ َقِّ يَعرْ َ �لنَّا�ِص ِباحلرْ ُكمرْ بنَيرْ ]�ص:26[، �أي �حرْ

آيََة،  �الرْ �هللَِّ.  �َسِبيِل  َعنرْ  لََّك  َفيُ�سِ �لرَْهوى  تَتَِّبِع  َوال  َقاَل:  ُثمَّ  َاِكَم  �حلرْ َذِلَك  �أَنرَْت. 
�ِسرُيُه �أَنَّ ُمَتابََعَة �لرَْهَوى تُوِجُب �ل�سَّاَلَل َعنرْ �َسِبيِل �هللَِّ، َو�ل�سَّاَلُل َعنرْ �َسِبيِل  َوتَفرْ

الك�ساف2 /168.  )1(
جامع البيان 15  / 234 ،236.  )2(
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�لرَْعَذ�ِب)1(. �ُسوَء  تُوِجُب  �لرَْهَوى  ُمَتابََعَة  �أَنَّ  ُتُج  َفيَنرْ �لرَْعَذ�ِب،  �ُسوَء  يُوِجُب  �هللَِّ 
الأن �الأحكام �إذ� كانت مطابقًة لل�سريعة �حلقيقية �الإلهية �نتظمت م�سالح �لعامل 
�الأهوية وحت�سيل  َوفق  على  �الأحكام  كانت  و�إذ�   ، �خلري�ت  �أبو�ب  و�ت�سعت 
�خللق  يف  و�ملََرج  �لَهَرج  ووقوع  �لعامل  تخريب  �إىل  �أف�سى  �الأنف�ص  مقا�سد 

�سي �إىل هالك ذلك �حلاكم)2(. وذلك يُفرْ
االقتداء بالقدوة احل�سنة :

ُسِل َوال َتْسَتْعِجْل لَُْم َكَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َما يُوَعُدوَن  {َفاْصربِْ َكَما َصربََ ُأولُو الَْعْزمِ ِمَن الرُّ  
َلْ يَْلَبُثوا إالَّ َساَعًة ِمْن نََهاٍر َبالٌغ َفَهْل يُْهَلُك إالَّ الَْقْوُم الَْفاِسُقوَن} ]االأحقاف: 35[.

�أي ��سرب كما �سرب من كان قبلك من �لر�سل �بتلى �إبر�هيم بالنار وذبح   
�لولد فر�سي و�أ�سلم ، و�أيوب بالبالء ف�سرب ، و�إ�سماعيل بالذبح فر�سي ، ونوح 
بالتعذيب ف�سرب ، ويون�ص ببطن �حلوت فدعا و�لتجاأ ، ويو�سف بال�سجن و�جلب 
فلم يتغري ، ويعقوب بذهاب �لب�سر وفقد �لولد ف�سرب و�سكا بثه �إىل �هلل ومل 
ي�سك �إىل غريه   . قال �لو��سطي يف قوله : )أولو العزم( �أولو �جلد منهم ، ذلك 
باأن �ملقادير جتري على خالف �مل�سيئة و�لتد�بري و�أن �لدنيا �أ�س�ست على �ملحن 

ولي�ص للمحن دو�ء �إال �ل�سرب)3(.
ـــــ �إىل �لتاأ�سي بخامت �لنبيني يف قوله: {لََقْد َكاَن  ـــ �سبحانهـ  وكذ� �أر�سدناـ   
ِ ُأْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِْن َكاَن َيْرُجو اللََّ َوالَْيْوَم اْلِخَر َوَذَكَر اللََّ َكِثيًا} ]االأحزاب: 21[،  َلُكْم ِف َرُسوِل اللَّ
يقول: لكم بر�سول �هلل �قتد�ء لو �قتديتم به يف ت�سرفه و�ل�سرب معه يف مو�طن 
عمه  وقتل  حاجبه،  و�سج  رباعيته،  ك�سرت  �إذ  �أحد،  يوم  هو  فعل  كما  �لقتال 
مفاتيح الغيب = التف�سري الكبري ،اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي   )1(

خطيب الري ، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوتالطبعة: الثالثة - 1420 هـ )26/ 386(.
اللباب يف علوم الكتاب ، اأبو حف�س عمر بن علي ابن عادل الدم�سقي احلنبلي ، دار الن�سر : دار الكتب العلمية  - بريوت /   )2(
لبنان - 1419 هـ -1998م ، الطبعة : الأوىل ، حتقيق : ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود وال�سيخ علي حممد معو�س ، 16 /409.

: دار الكتب  الن�سر  ال�سلمي ، دار  الأزدي  اأبو عبد الرحمن حممد بن احل�سني بن مو�سى  التف�سري ،  ال�سلمي وهو حقائق  تف�سري   )3(
العلمية - لبنان/ بريوت - 1421هـ - 2001م ، الطبعة : الأوىل ، حتقيق : �سيد عمران 2  / 245.
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فو��ساكم مع ذلك بنف�سه، فهالَّ فعلتم مثل ما فعل هو.الأن �لتاأ�سي بر�سول �هلل 
�إمنا كانت ملن كان يرجو ما عند �هلل من �لثو�ب و�لنعيم.ويخ�سى �هلل ويخ�سى 
�لبعث �لذي فيه جز�ء �الأعمال،وهو يف كل حال ذ�كًر� �هلل متبًعا الأمره بخالف 
�لغافل عن ذكره)1(.ومن �أمثلة ذلك كثرية يف كتاب �هلل ويف �سنة نبيه �سلى �هلل 

عليه و�سلم.
اأفعال تناق�ص االأقوال :

 َوَتْنَسْوَن َأنُْفَسُكْم َوَأنُْتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعقُِلوَن} ]البقرة: 
ِّ
{َأَتْأُمُروَن النَّاَس بِاْلرب  

44[، �إنه حق؛ لكن متنعه رئا�سته، وجاهه �أن يوؤمن به؛ وهذ� توبيخ هوؤالء �لذين 

�لوعيد  ورد  وقد  للعقل؛  مناٍف  ذلك  الأن  �أنف�سهم؛  وين�سون  بالرب،  ياأمرون 
�ل�سديد على من كان هذ� د�أبه)2(.

َقى  ِقيَاَمِة َفيُلرْ فقد �أخرب �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم "يَُجاُء ِبالرَُّجِل يوم �لرْ  
ُل �لنَّاِر  َتِمُع �أَهرْ َماُر ِبَرَحاُه َفيَجرْ ِ َتابُُه يف �لنَّاِر َفيَُدوُر كما يَُدوُر �حلرْ َدِلُق �أَقرْ يف �لنَّاِر َفَتنرْ
َكِر  ُنرْ َهانَا عن �ملرْ ُروِف َوتَنرْ َعرْ ُمُرنَا ِباملرْ َت تَاأرْ لَيرْ�َص ُكنرْ نَُك �أَ عليه َفيَُقولُوَن �أَيرْ ُفاَلُن ما �َساأرْ

َكِر َو�آِتيِه")3(. ُنرْ ُروِف وال �آِتيِه َو�أَنرَْهاُكمرْ عن �ملرْ َعرْ قال كنت �آُمُرُكمرْ ِباملرْ
و�ملعنى: كيف يليق بكم يا مع�سر �ليهود، و�أنتم تاأمرون �لنا�ص باأمهات   
�لف�سائل، و�ألو�ن �خلري�ت، �أن تن�سو� �أنف�سكم، فال تاأمترو� مبا تاأمرون به غريكم، 
�لنا�ص  ياأمر  ملن  �أليمة  عقوبة  �أي  وتدركون  تور�تكم،  تقر�أون  ذلك  مع  و�أنتم 
باخلري وين�سى نف�سه، �أفال عقل لكم يحب�سكم عن هذ� �ل�سفه �لذي ترديتم فيه، 
الو�سيط يف تف�سري القراآن املجيد ، اأبو احل�سن علي بن اأحمد بن حممد بن علي الواحدي، الني�سابوري، ال�سافعي ، حتقيق وتعليق:   )1(
اجلمل،  الغني  اأحمد عبد  الدكتور  اأحمد حممد �سرية،  الدكتور  ال�سيخ علي حممد معو�س،  املوجود،  اأحمد عبد  عادل  ال�سيخ 
الدكتور عبد الرحمن عوي�سقدمه وقرظه: الأ�ستاذ الدكتور عبد احلي الفرماوي  - النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت –لبنان 

،الطبعة: الأوىل، 1415 هـ - 1994 م )3/ 464(.
تف�سري العثيمني: الفاحتة والبقرة ، حممد بن �سالح بن حممد العثيمني ، النا�سر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية ال�سعودية ،   )2(

الطبعة: الأوىل، 1423 هـ )1/ 157 ،  158(.
اِر َواأَنََّها خَمُْلوَقٌة  ، ح )3094(  3  / 1191. َفِة النَّ ْلِق ، َباب �سِ �سحيح البخاري ،ِكَتاب َبْدِء اخْلَ  )3(
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ويحذركم من �سوء عاقبته؟)1(
 ِ ومنه قوله تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَ َتُقولُوَن َما ال َتْفَعُلوَن •	َكربَُ َمْقتًا ِعْنَد اللَّ  

َأْن َتُقولُوا َما ال َتْفَعُلوَن} ]ال�شف: 3-2[.
أُوىَل �أِنرَْكار�ً َعَلى �لَِّذيَن يَُقولُوَن َما  آيَِة �الرْ فبني �حلق تبارك وتعاىل يِف �الرْ  
ِتِه َعَلى َمنرْ يَُكوُن َكَذِلَك،  ِب �هللَِّ َوَمقرْ آيَِة �لثَّاِنيَِة بَيَاُن �ِسدَِّة َغ�سَ َعُلوَن، َويِف �الرْ اَل يَفرْ
ِجَب  َتورْ ُ�سرْ ِه َو�ملرْ َُعاتَِبنَي َعَليرْ ُه، َو�ملرْ ِهيِّ َعنرْ َنرْ ِل �ملرْ ِفعرْ َُغاِيَر ِللرْ َل �ملرْ َقورْ رْ ُهَنا �لرْ َولَِكنرْ مَلرْ يَُبنيِّ
ِل،  ِفعرْ ِل َو�لرْ وِع �لرَْقورْ �سُ ِعُر مِبَورْ َدُهَما يُ�سرْ آيَِة �لثَّاِلثَِة بَعرْ يَء �الرْ ِب �إاِلَّ �أَنَّ جَمِ دَِّة �لرَْغ�سَ ِل�سِ

َهاُد يِف �َسِبيِل �هللَِّ. ِ َوُهَو �جلرْ
َدُهمرْ  �ِسرِي َعَلى �أَنَّ �َسَبَب �لنُُّزوِل َمَع تََعدُِّدِه ِعنرْ َوَقِد �تََّفَقترْ َكِلَمُة ُعَلَماِء �لتَّفرْ  
ِرَفِة �أََحبِّ  َهاِد َوَمعرْ ِ ِن لَُهمرْ يِف �جلرْ إِذرْ َبٍة يِف �الرْ َهاِد يِف �َسِبيِل �هللَِّ ِمنرْ َرغرْ ِ َل �جلرْ �أَنَُّه َحورْ

ِو َذِلَك)2(. َماِل �إِىَل �هللَِّ، َونَحرْ أَعرْ �الرْ
احل�سد والطمع :

فاحل�سد �آفة حذر منه �حلق تبارك وتعاىل وعاب على �أهل �لكتاب فقال:   
اْلِكَتاَب َوالِْْكَمَة  إِْبَراِهيَم  آَل  آَتْيَنا  َفَقْد  َفْضلِِه  ِمْن  آَتاُهُم اللَُّ  َما  {َأْم يَُْسُدوَن النَّاَس َعَلى 
�سّر  وهما  و�حل�سد  بالبخل  �ليهود  و�سف   ،]54 ]الن�شاء:  َعِظيًما}  ُمْلًكا  َوآَتْيَناُهْم 
خ�سلتني: مينعون ما �أوتو� من �لنعمة ويتمنون �أن تكون لهم نعمة غريهم فقال 
ِك على �أن �أم منقطعة ، ومعنى �لهمزة الإنكار �أن يكون  ُلرْ يٌب ِمَن �ملرْ �أَمرْ لَُهمرْ نَ�سِ
لهم ن�سيب من �مللك ثم قال َفاإًِذ� ال يُوؤرْتُوَن �أي لو كان لهم ن�سيب من �مللك فاإذ�ً 

ال يوؤتون �أحًد� مقد�ر نقري لفرط بخلهم: و�لنقري: �لنقرة يف ظهر �لنو�ة)3(.

 – الفجالة  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  م�سر  نه�سة  دار  النا�سر:   ، طنطاوي  �سيد  حممد   ، الكرمي  للقراآن  الو�سيط  التف�سري   )1(
القاهرةالطبعة: الأوىل )1/ 111(.

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن )8/ 104(.  )2(
الك�ساف   )1/ 521(.  )3(
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�آل  فليح�سدو�  �لرْف�سل،  من  �أُوتي  مِبَا  �لرَّ�ُسول  ح�سدو�  �إِن  �أَنهم  �أي   
تلُفو�  �خرْ َعِظيًما}  ملًكا  {وآتيناهم  كَمة  َو�حلرْ �لرْكتاب  �أُوتُو�  قد  َفاإِنَُّهم  �إِبرَْر�ِهيم؛ 
ِبِه  �لرَْعِظيم  لك  �ملرْ َجات، ف�سر  �لرْف�سل بتحليل �لزَّورْ �لرَْعِظيم: َفمن ف�سر  لك  �ملرْ يِف 

ا)1(. �أَيرْ�سً
 
ِ
َساء

ِّ
َجاِل َنِصيٌب مَّا اْكَتَسُبوا َولِلن

ِّ
َل اللَُّ بِِه َبْعَضُكْم َعَلى َبْعٍض لِلر {َوال َتَتَمنَّْوا َما َفضَّ  

 َعلِيًما} ]الن�شاء: 32[، فقد 
ٍ
 َشْيء

ِّ
َنِصيٌب مَّا اْكَتَسبَْ َواْسَألُوا اللََّ ِمْن َفْضلِِه إِنَّ اللََّ َكاَن بُِكل

�أُعطي �أخوُه من �أهٍل وماٍل و�أن  َر ذلك باحل�سِد، وهو متّني �لرجِل نف�َص ما  ُف�سِّ
َر بتمنِّي ما هو ممتنع �سرًعا �أو قدًر�، كتمنِّي �لنِّ�ساِء �أن يكنَّ  ينتقَل ذلك �إليِه، وُف�سِّ
�لدينيِة، كاجلهاِد.و�لدنيويِة  �لف�ساِئل  من  للرجاِل  ما  مثُل  لهن  يكون  �أو  رجااًل 

كاملري�ِث و�لعقِل و�ل�سهادِة، ونحو ذلك.وقيل: �إنَّ �الآيَة ت�سمُل ذلك ُكلَّه)2(.
�ٍص.  ُكمرْ َعَلى بَعرْ �سَ َتُهو� َما َف�سََّل �هللَُّ ِبِه بَعرْ ِني ِبَذِلَك َجلَّ ثََناوؤُُه: َواَل تَ�سرْ يَعرْ  
َجاِل ، َو�أَنرْ يَُكوَن لَُهمرْ َما لَُهمرْ ، َفَنَهى  َ َمَناِزَل �لرِّ وُذِكَر �أَنَّ َذِلَك نََزَل يِف ِن�َساٍء مَتَنَّنيرْ
َمايِنُّ  أَ ِلِه ، �إِذرْ َكانَِت �الرْ اأَلُوُه ِمنرْ َف�سرْ َباِطَلِة ، َو�أََمَرُهمرْ �أَنرْ يَ�سرْ أََمايِنِّ �لرْ �هللَُّ ِعَباَدُه َعِن �الرْ
نَا)3( فيجب على كل  َباِر مِبَا َذَكررْ أَخرْ ُر �الرْ َقِّ ِذكرْ ِ �حلرْ َي ِبَغريرْ َبغرْ َ�َسَد َو�لرْ َلَها �حلرْ تُوِرُث �أَهرْ
من �آمن باهلل تعاىل و�سدق مبا جاء من عن نبيه �أن يكون قانًعا مبا وهبه �هلل من نعم 
وال ينظر �إىل ما يف يد غريه الأن هذ� �الأمر يخرجه من مقام �لر�سا بالق�ساء �إىل 
منزلة �لقنوط وكفره مبا يف يديه من نعم �سو�ء �أكانت نعمة �ل�سحة �أو �أي نعمة 

�أعطاه �هلل �إياها .
تف�سري القراآن ، اأبو املظفر، من�سور بن حممد بن عبد اجلبار ابن اأحمد املروزى ال�سمعاين التميمي احلنفي ثم ال�سافعي ، املحقق:   )1(
يا�سر بن اإبراهيم وغنيم بن عبا�س بن غنيم ، النا�سر: دار الوطن، الريا�س – ال�سعودية ، الطبعة: الأوىل، 1418هـ- 1997م )1/ 

.)437
روائع التف�سري )اجلامع لتف�سري الإمام ابن رجب احلنبلي(املوؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد بن رجب بن احل�سن، ال�َسالمي،   )2(
البغدادي، ثم الدم�سقي، احلنبلي جمع وترتيب: اأبي معاذ طارق بن عو�س اهلل بن حممدالنا�سر: دار العا�سمة - اململكة العربية 

ال�سعودية ، الطبعة: الأوىل 1422 - 2001 م )1/ 333(.
جامع البيان :6/ 663.  )3(
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من  �لكرمي  �لقر�آن  و�سحها  �لتي  �لفا�سلة  �الأخالق  من  ذلك  غري  �إىل   
نو�حي  جميع  �إىل  �الإ�سالم  فنظر  �الإن�ساين  �ل�سلوك  تقومي  يف  منهجه  خالل 
قبيح حتى  ماهو ح�سن وما هو  �إىل  �الإر�ساد  �سبل  �ملتبع  �مل�سلم  فاأر�سد  �حلياة 
رفع �حلبيب �مل�سطفى قدر �أ�سحاب �خللق �لرفيع بقوله "عن َجاِبٍر �أَنَّ َر�ُسوَل 
ِقيَاَمِة  ِل�ًسا يوم �لرْ َرِبُكمرْ ِمنِّي جَمرْ �هللَِّ �سلى �هلل عليه و�سلم قال �إِنَّ من �أََحبُِّكمرْ �إيل َو�أَقرْ
ثَاُروَن  ِقيَاَمِة �لرثَّرْ ِل�ًسا يوم �لرْ ُكمرْ �إيل َو�أَبرَْعَدُكمرْ ِمنِّي جَمرْ اَلًقا َو�إِنَّ �أَبرَْغ�سَ خرْ �أََحا�ِسَنُكمرْ �أَ
ُقوَن فما  َُت�َسدِّ ثَاُروَن َو�ملرْ َنا �لرثَّرْ ِهُقوَن قالو� يا َر�ُسوَل �هللَِّ قد َعِلمرْ َُتَفيرْ ُقوَن َو�ملرْ َُت�َسدِّ َو�ملرْ

ُوَن)1(. َُتَكربِّ ِهُقوَن قال �ملرْ َُتَفيرْ �ملرْ
�لقر�آن  و�سحه  ما  وهذ�  ذلك  �إىل  �لقدوة  هو  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  " وكان 
ِ ُأْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِْن َكاَن َيْرُجو اللََّ َوالَْيْوَم اْلِخَر  �لكرمي بقوله: {لََقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَّ

َوَذَكَر اللََّ َكِثيًا} ]االأحزاب: 21[.

خامتة البحث
فاإذ� كان �لنبع �الأول �لذي ��ستقى منه �لرعيل �الأول �سحابة ر�سول �هلل   
�سلى �هلل عليه و�سلم هو نبع �لقر�آن، فما كان حديث ر�سول �هلل وهديه �إال �أثًر� 
�لنبع فعندما �سئلت عائ�سة ر�سي �هلل عنها عن خلق ر�سول �هلل  �آثار ذلك  من 

قالت: كان خلقه �لقر�آن.
ويتخرجون  به  ويتكيفون  منه،  ي�ستقون  �لذين  �لنبع  هو  �لقر�آن  وكان   
عليه، ومل يكن ذلك كذلك الأنه مل يكن للب�سرية يومها ح�سارة، وال ثقافة، وال 
علم، وال موؤلفات، وال در��سات كال فقد كانت هناك ح�سارة �لرومان وثقافتها 
وكانت  �متد�ده.  على  �أو  عليه،  تعي�ص  �أوروبا  تز�ل  ما  �لذي  وقانونها  وكتبها 
اجلامع ال�سحيح �سنن الرتمذي ، ال�سلمي حممد بن عي�سى اأبو عي�سى الرتمذي ، دار الن�سر : دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت ،   )1(

حتقيق : اأحمد حممد �ساكر واآخرين َباب ما جاء يف َمَعايِل اْلأَْخاَلِق حديث)2018 ( 4  /370.
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يز�ل  ما  وهو  وفنها،  وفل�سفتها  ومنطقها  �الإغريقية  �حل�سارة  خملفات  هناك 
ينبوع �لتفكري �لغربي حتى �ليوم، وكانت هناك ح�سارة �لفر�ص وفنها و�سعرها 
قا�سيةود�نية:  �أخرى  وح�سار�ت  كذلك  حكمها  ونظم  وعقائدها  و�أ�ساطريها 
�لرومانية و�لفار�سية  �إلخ. وكانت �حل�سارتان  �ل�سني  �لهند وح�سارة  ح�سارة 
حتفان باجلزيرة �لعربية من �سمالها ومن جنوبها. كما كانت �ليهودية و�لن�سر�نية 
�لعاملية  �حل�سار�ت  يف  فقر  عن  �إذن  يكن  فلم  �جلزيرة،  قلب  يف  تعي�سان 
و�لثقافات �لعاملية يق�سر ذلك �جليل على كتاب �هلل وحده.. يف فرتة تكونه. 
و�إمنا كان ذلك عن ت�سميم مر�سوم ونهج مق�سود يدل على هذ� �لق�سد غ�سب 
ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - وقد ر�أى يف يد عمر بن �خلطاب ر�سي 
�هلل عنه �سحيفة من �لتور�ة، وقوله: "�إنه و�هلل لو كان مو�سى حيا بني �أظهركم ما 

حل له �إال �أن يتبعني")1(.
عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  تركه  �إرثاً  للم�سلم  �أن  على  يدل  �لغ�سب  وهذ�   
و�سلم فالبد و�أن ي�ستقي منه �أال وهو كتاب �هلل و�سنة نبيه عماًل بحديث "  َجاِبٍر 
َم َعَرَفَة َوُهَو َعَلى نَاَقِتِه  ِه َو�َسلََّم يِف ِحجَِّتِه يَورْ لَّى �هللَُّ َعَليرْ َقاَل: َر�أَيرُْت َر�ُسوَل �هللَِّ �سَ
مُترْ ِبِه  َخذرْ ُت ِفيُكمرْ َما �إِنرْ �أَ ينِّ تََركرْ ُتُه يَُقوُل: " يَا �أَيَُّها �لنَّا�ُص �إِ ُطُب َف�َسِمعرْ َو�ِء يَخرْ �لرَْق�سرْ
لُّو�: ِكَتاَب �هللَِّ وعرتتي �أهل بيِتي")2( ومن هنا يجب على �ملوؤمن �أن ينطلق  لَنرْ تَ�سِ

من هذه �لنقطة �لتي حددها له ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم .

خمت�سر العلو للعلي العظيم للذهبي ، �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي ، حققه واخت�سره:   )1(
حممد نا�سر الدين الألباين ، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، ط الثانية 1412هـ-1991م. )�س: 59(.

اأبو عبد اهلل، ويل الدين، التربيزي املحقق: حممد نا�سر الدين الألباين ،  م�سكاة امل�سابيح ، حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري،   )2(
النا�سر: املكتب الإ�سالمي – بريوتالطبعة: الثالثة، 1985  رقم احلديث 6152   قال الألباين )�َسِحيح ِبالَِّذي بعده( )3/ 1735(.
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تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص ، حممد :  مرت�سى �حل�سيني �لزبيدي،   -31
د�ر �لن�سر : د�ر �لهد�ية ، حتقيق : جمموعة من �ملحققني. 

تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان ،�ل�سعدي: عبد �لرحمن بن   -32
 ، �لر�سالة - بريوت - 1421هـ- 2000م  موؤ�س�سة   : �لن�سر  د�ر   ، نا�سر 

حتقيق : �بن عثيمني . 
تف�سري �لت�سرتي ، �لت�سرتي :  �أبو حممد �سهل بن عبد �هلل بن يون�ص بن   -33
رفيع ، جمعها: �أبو بكر حممد �لبلدي �ملحقق: حممد با�سل عيون �ل�سود، 
�لنا�سر: من�سور�ت حممد علي بي�سون / د�ر�لكتب �لعلمية – بريوت ، 

�لطبعة: �الأوىل - 1423 هـ.
تف�سري �لقر�آن �لعظيم ،�لدم�سقى :  �إ�سماعيل بن عمر بن كثري �أبو �لفد�ء ،   -34

د�ر �لن�سر : د�ر �لفكر - بريوت – 1401. 
تف�سري �ل�سلمي وهو حقائق �لتف�سري ، �ل�سلمى :  �أبو عبد �لرحمن حممد   -35
بن �حل�سني بن مو�سى �الأزدي ، د�ر �لن�سر : د�ر �لكتب �لعلمية - لبنان/ 

بريوت - 1421هـ - 2001م ، �لطبعة : �الأوىل ، حتقيق : �سيد عمر�ن .
تف�سري �ل�سمرقندي �مل�سمى بحر �لعلوم ،�ل�سمر قندي : ن�سر بن حممد   -36
د.   : حتقيق   ، بريوت   - �لفكر  د�ر   : �لن�سر  د�ر   ، �لليث  �أبو  �أحمد  بن 

حممود مطرجي  . 
تف�سري �ل�سعر�وي – �خلو�طر ، �ل�سعر�وي :  حممد متويل �لنا�سر: مطابع   -37

�أخبار �ليوم.
تف�سري جزء عم لل�سيخ م�ساعد �لطيار ،�لطيار :  د م�ساعد بن �سليمان بن   -38

نا�سر  �لنا�سر: د�ر �بن �جلوزي ، �لطبعة: �لثامنة، 1430 هـ.
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تف�سري �لعثيمني: �لفاحتة و�لبقرة ، �لعثيمني:  حممد بن �سالح بن حممد، �لنا�سر:   -39
د�ر �بن �جلوزي، �ململكة �لعربية �ل�سعودية ، �لطبعة: �الأوىل، 1423هـ . 

مكتبة  �سركة  �لنا�سر:   ، م�سطفى  بن  �أحمد   : �ملر�غي  �ملر�غي،  تف�سري   -40
ومطبعة م�سطفى �لبابى �حللبي و�أوالده مب�سر ، �لطبعة: �الأوىل، 1365هـ 

- 1946م . 
41-  تف�سري �لقر�آن ، �أبو �ملظفر :  من�سور بن حممد بن عبد �جلبار �بن �أحمد 
�ملروزى �ل�سمعاين �لتميمي �حلنفي ثم �ل�سافعي ، �ملحقق: يا�سر بن �إبر�هيم 
وغنيم بن عبا�ص بن غنيم ، �لنا�سر: د�ر �لوطن، �لريا�ص – �ل�سعودية ، 

�لطبعة: �الأوىل، 1418هـ- 1997م. 
تف�سري �أبي �ل�سعود = �إر�ساد �لعقل �ل�سليم �إىل مز�يا �لكتاب �لكرمي ، بن   -42
�أبو �ل�سعود �لعمادي حممد بن حممد ، �لنا�سر: د�ر �إحياء  م�سطفى :  

�لرت�ث �لعربي – بريوت . 
جامع �لبيان عن تاأويل �آيالقر�آن ،�لطربي :  حممد بن جرير بن يزيد بن   -43

خالد �أبو جعفر ، د�ر �لن�سر : د�ر �لفكر - بريوت – 1405  
زين  �حلنبلي:   �حلنبلي(  �بن رجب  �الإمام  لتف�سري  )�جلامع  �لتف�سري  رو�ئع   -44
�لدين عبد �لرحمن بن �أحمد بن رجب بن �حل�سن، �ل�َسالمي، �لبغد�دي، ثم 
�لدم�سقي، جمع وترتيب: �أبي معاذ طارق بن عو�ص �هلل بن حممد �لنا�سر: د�ر 

�لعا�سمة - �ململكة �لعربية �ل�سعودية ، �لطبعة: �الأوىل 1422هـ- 2001م.
�سحيح �الأدب �ملفرد لالإمام �لبخاري ،�لبخاري :  حممد بن �إ�سماعيل بن   -45
�إبر�هيم بن �ملغرية ، �أبو عبد �هلل ، حقق �أحاديثه وعلق عليه: حممد نا�سر 
�لدين �الألباين ، �لنا�سر: د�ر �ل�سديق للن�سر و�لتوزيع ، �لطبعة: �لر�بعة، 

1418 هـ  1999م.
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�أبو �حل�سني �لق�سريي ، د�ر  �سحيح م�سلم ،�لني�سابوري : م�سلم بن �حلجاج   -46
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وِن �الإِ�ساَلِمّيِة(  ، �لطبعة: �الأوىل، 1430 هـ - 2009م.  �ل�ُسوؤُ
فتح �لقدير �جلامع بني فني �لرو�ية و�لدر�ية من علم �لتف�سري ،�ل�سوكاين:    -49

حممد بن علي بن حممد ، د�ر �لن�سر : د�ر �لفكر – بريوت .  
مقام  �إىل  �ملريد  طريق  وو�سف  �ملحبوب  معاملة  يف  �لقلوب  قوت   -50
�لتوحيد ، باأبي طالب :  حممد بن علي بن عطية �حلارثي �مل�سهور �ملكي، 
د�ر �لن�سر : د�ر �لكتب �لعلمية  - بريوت/لبنان - 1426هـ -2005 م، 

�لطبعة : �لثانية ، حتقيق : د.عا�سم �إبر�هيم �لكيايل . 
�حل�سيني  �ل�سريف  بن  حممد  بن  علي   : �جلرجاين   ، �لتعريفات  كتاب   -51
د�ر   : بريوت   . �ملرع�سلي  �لرحمن  عبد  حممد   . د   : حتقيق   :، �حلنفي 

�لنفائ�ص . �لطبعة �الأوىل �سنة 1424 ه  2003 م .  
لباب �لتاأويل يف معاين �لتنزيل ،�خلازن: عالء �لدين علي بن حممد بن   -52
�إبر�هيم بن عمر �ل�سيحي �أبو �حل�سن ، ت�سحيح: حممد علي �ساهني �لنا�سر: 
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�لدين �الألباين ، �لنا�سر: �ملكتب �الإ�سالمي، ط �لثانية 1412هـ-1991م.

مد�رج �ل�سالكني بني منازل �إياك نعبد و�إياك ن�ستعني ، حممد :  بن �أبي   -56
بكر �أيوب �لزرعي �أبو عبد �هلل ، د�ر �لن�سر : د�ر �لكتاب �لعربي - بريوت 

- 1393 - 1973 ، �لطبعة : �لثانية ، حتقيق : حممد حامد �لفقي. 
م�سكاة �مل�سابيح ، حممد :  بن عبد �هلل �خلطيب �لعمري، �أبو عبد �هلل،   -57
�لنا�سر:   ، �الألباين  �لدين  نا�سر  �ملحقق: حممد   ، �لتربيزي  �لدين،  ويل 

�ملكتب �الإ�سالمي – بريوت �لطبعة: �لثالثة، 1985م.
من خلق �لقر�آن ، در�ز :  للدكتور �ل�سيخ حممد عبد�هلل رحمه �هلل تعاىل،   -58
�إد�رة  مطبوعات  من   ، �الأن�سارى  �بر�هيم  عبد�هلل  �لعلم  خادم  حتقيق 

�ل�سئون �لدينية بدولة قطر 1399هـ  ــ 1979م.  
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املقاصد الشرعية املرعية يف حتقيق اجملاالت االقتصادية
د. اأحمد نبيل حممد احل�صين�ن )1(

ملخ�ص البحث
�الأنبياء  �أ�سرف  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  �حلمدهلل   

و�ملر�سلني، نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه �أجمعني، �أما بعد:
تناول هذ� �لبحث در��سة مقا�سد �القت�ساد �الإ�سالمي، و تناول �أي�ساً   
�سبل حتقيق كل مق�سد من تلك �ملقا�سد �لتي هي عماد �القت�ساد �الإ�سالمي،  
تلك  خمالفة  على  �ملرتتبة  �ل�سلبية  �الآثار  بع�ص  �إىل  �الإ�سارة  متت  �أنه  وكما 
�ملقا�سد، كما �أن هذ� �لبحث قد ت�سمن بيان بع�ص �ل�سور �حلديثة و�مل�ستجدة 
�أهم  �إىل  ذلك  بعد  تو�سلت  وقد  �ملقا�سد،  بتلك  �ملتعلقة  و�لعملية  �لعلمية 

�ملقا�سد �ل�سرعيةو�لنتائج �لعلمية و�لعملية وهي على ما ياأتي:
املق�سد االأول:  حتقيق �لعد�لة �الجتماعية بني �أفر�د �ملجتمع، ويتحقق ذلك مبا 

ياأتي:
ت�سعري �ل�سلع و�خلدمات ب�سو�بط و�سروط تتحقق معها �لعد�لة �الجتماعية   -1

بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد.
جتنب �حتكار �ل�سلع قدر �الإمكان.  -2

من  ذلك  ويتبني  �لفردو�جلماعة،  م�سلحة  بني  �لتو�زن  حتقيق  الثاين:  املق�سد 
خالل:

تنوع م�سارف �لزكاة �ملر�د �سرفها لبع�ص �أفر�د �ملجتمع �مل�ستحقني لها.  -1
�إعانة �ل�سناع وتدريبهم على �الإنتاج و�ل�سناعةمبا يعود نفعه على �أفر�د   -2

مدر�س بق�سم الفقه املقارن يف كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية.  )1(
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�ملجتمع.
�إقر�ر مبد�أ �مللكية �ملزدوجة، ويدخل يف ذلك:   -3

�إجارة�مل�ساع. �أ- 
ب- ��ستغالل �لرثو�ت �لطبيعية، ومن تلك �لرثو�ت على وجه �خل�سو�ص 

�لرثو�ت �ملعدنية و�ملائية.
مبا  ذلك  ويكون  �ملالية،  �ملعامالت  يف  �لذ�تية   �لرقابة  تفعيل  الثالث:  املق�سد 

ياأتي:
جتنب �لغ�ص يف �ملعامالت �ملالية ب�سورها �لقدمية و�حلديثة، فمن �ل�سور   -1
�حلديثة للغ�ص ما يعرف بالت�سويق �ل�سبكي، فالت�سويق �ل�سبكي: �أ�سلوب 
للبيع �ل�سبكي ي�سمح ملن ي�سرتك فيه �أن ين�سئ �سبكة خا�سة به ي�ستطيع من 
مقابل  �ملنتج  �أو  �خلدمة  وبيعهم  �جلدد،  �لعمالء  من  �لعديد  �سم  خاللها 

عمولة يح�سل عليها عن كل م�سرتك.
فمن  �القت�سادعموماً،  �ل�سلبي على  و�أثرها  �الأمو�ل  بيان خطورة غ�سيل   -2
ما  �إجمااًل  �القت�سادية  �لناحية  من  �الأمو�ل  غ�سيل  لعملية  �ل�سلبية  �الآثار 

ياأتي:
��ستنز�ف �قت�ساد بلد ل�سالح بلد �آخر. �أ- 

ب- �نخفا�ص �لدخل �لقومي يف �لبلد.
ج- �أنه يوؤدي �إىل زيادة ن�سبة �لبطالة.

املق�سد الرابع: عمارة �الأر�ص و�ل�سعي �إىل حتقيق �خلري للعباد و�لبالد، ويتحقق 
ذلك:

بالق�ساء على �لبطالة قدر �الإمكان.  -1
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املق�سد اخلام�ص: حتقيق �لقوة �القت�سادية و�ل�سعي �إىل تعزيزها، ويتحقق ذلك 
مبا ياأتي:

عمل �لرجل بنف�سه وحتقيق �لك�سب من ذلك �لعمل مبا يحقق له وملجتمعه   -1
تتحقق  ذلك  ويف  و�الأفر�د  �لدول  من  غريه  عن  و�ال�ستغناء  �لكفاية 

�لعزة. 
��ستغالل �ملو�رد �لب�سرية و�لطبيعية �ملتوفرة.  -2

�الهتمام باالبتكار�ت و�لعلوم �حلديثة �لتي يكون لها �الأثر �الإيجابي يف   -3
حتقيق �لنماء �القت�سادي.

املقدمــــة
فاإن �هلل تعاىل ما خلق هذ� �خللق �لعظيم �إال حلكمة عظيمة �أال وهي عبادته   
وعدم �الإ�سر�ك به، و�هلل عز وجل مل ي�سرع �الأحكام �ل�سرعية �إال لغاية وهي 
حتقيق �لعبودية، وكذلك مل يحل �لبيع ويحرم �لربا �إال ملق�سد وغاية وحكمة، 
فمن خالل �لتعامل بالبيوع �لتي �أحلها �هلل تعاىل يتحقق �الزدهار و�لنماء يف 
�القت�ساد، فاالقت�ساد �الإ�سالمي له مقا�سد �سرعية يتحقق بها �لتكامل، ولذلك 
حر�ست على �لبحث يف هذ� �ملو�سوع �لذي �أر�ه جدير�ً بالبحث و�الهتمام 
وهو: "�ملقا�سد �ل�سرعية �ملرعية يف حتقيق �لتكامل يف �ملجاالت �القت�سادية "

تاأ�سيلية". فقهية  "در��سة 
ومن خالل �إعد�دي لهذ� �لبحث مل �أو�جه وهلل �حلمد م�ساكل، �إال �أن   
هذ� �ملو�سوع و��سع، الأن �مل�سائل �ملتعلقة بهذ� �ملو�سوع تتغري وت�ستجد من 
زمن �إىل زمن، وميكن باأن يكون هذ� �ملو�سوع ر�سالة علمية، وقد �جتهدت 
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يف �نتقاء �أهم �ملقا�سد �أتي �أر�ها مالم�سة للو�قع.
اأهميةاملو�سوع واأ�سباب اختياره:

بيان �ملقا�سد و�ملر�د�ت �لتي �أر�دها �ل�سارع يف �القت�ساد �الإ�سالمي.  -1
يتعلق  فيما  �ل�سرع  خمالفة  عند  �ل�سلبية  و�الآثار  �لوخيمة  �لعو�قب  بيان   -2

باالقت�ساد.
بيان و�إثباتاأن �القت�ساد �الإ�سالمي �سالح لكل زمان ومكان.  -3

�لقول  بيان  مع  �الإ�سالمي  باالقت�ساد  �ملتعلقة  �مل�سائل  بع�ص  �أحكام  بيان   -4
�لر�جح �لذي تتحقق به �مل�سلحة.

�إثبات �أن �ل�سريعة �الإ�سالمية تدعو �إىل �لتطور ومو�كبة �أ�سبابه من �لناحية   -5
�القت�سادية وغريها. 

اأهداف البحث:
�ل�سعي �إىل حتقيق �لنمو �القت�سادي مبا يكون له �الأثر يف ح�سول �الزدهار   -1

و�لتطور .
بذل �جلهد من �أجل حتقيق تلك �ملقا�سد �ملو�فقة لل�سريعة �الإ�سالمية.  -2

ت�سليط �ل�سوء على تلك �ملقا�سد ون�سرها بني �أفر�د �ملجتمع؛ حتى يدرك   -3
�أفر�د �ملجتمع مدى �أهمية �القت�ساد �الإ�سالمي ومقا�سده، ويتعاونون يف 

حتقيقها.
الدرا�سات ال�سابقة:

مقا�سد  عن  م�ستقاًليتحدث  بحثاً  �أجد  مل  و�ال�ستقر�ء  �لتتبع  بعد   
�القت�ساد �الإ�سالمي، ومل �أجد بحثاً م�ستقاًليوؤكد�أن �القت�ساد �الإ�سالمي �سبب 

لتحقق �لتكامل يف �ملجاالت �القت�سادية.
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منهج البحث:
وهوعلى ما ياأتي:

ت�سوير �مل�ساألة �ملر�د بحثها ت�سوير�ً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليت�سح �ملق�سود   -1
من در��ستها.

�إذ� كانت �مل�ساألة من مو��سع �التفاق فاأذكر حكمها بدليله مع توثيق �التفاق   -2
من مظانه �ملعتربة.

�إذ� كانت �مل�ساألة من م�سائل �خلالف فاأتبع �الآتي:  -3
خالف  حمل  �مل�ساألة  �سور  بع�ص  كانت  �إذ�  �خلالف  حمل  حترير  �أ- 

وبع�سها حمل �تفاق.
�لعلم، ويكون  �أهل  بها من  قال  �مل�ساألة، وبيان من  �الأقو�ل يف  ب-ذكر 

عر�ص �خلالف ح�سب �الجتاهات �لفقهية.
�القت�سار على �ملذ�هب �لفقهية �ملعتربة. ج- 

توثيق �الأقو�ل من م�سادرها �الأ�سلية. د- 
��ستق�ساء �أدلة �الأقو�ل مع بيان وجه �لداللة،  وذكر مايرد عليها من  هـ- 

مناق�سات.
�لرتجيح مع بيان �سببه. و- 

و�لتوثيق  �لتحرير  يف  �الأ�سلية  و�ملر�جع  �مل�سادر  �أمهات  على  �العتماد   -4
و�لتخريج على قدر �مل�ستطاع.

�لرتكيز على مو�سوع �لبحث وجتنب �ال�ستطر�د.  -5
�لعناية ب�سرب �الأمثلة، خا�سة �لو�قعية.  -6

جتنب �الأقو�ل �ل�ساذة.  -7
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�لعناية بدر��سة ماجد من �لق�سايا مما له �سلة و��سحة بالبحث.  -8
ترقيم �الآيات وبيان �سورها م�سبوطة بال�سكل.  -9

تخريج �الأحاديث من م�سادرها �الأ�سلية باإثبات �لكتاب و�لباب و�جلزء   -10
يف  تكن  مل  �إن   - درجتها  يف  �ل�ساأن  �أهل  ماذكره  وبيان  و�ل�سفحة، 
بتخريجها  حينئذ  فاأكتفي  كذلك  كانت  فاإن  �أحدهما-  �أو  �ل�سحيحني 

منهما.
تخريج �الآثار من م�سادرها �الأ�سلية و�حلكم عليها.  -11

�لتعريف بامل�سطلحات من كتب �لفن �لذي يتبعه �مل�سطلح،  �أو من كتب   -12
�مل�سطلحات �ملعتمدة.

باجلزء  عليها  �الإحالة  وتكون  �ملعتمدة  �للغة  معاجم  من  �ملعاين  توثيِق   -13
و�ل�سفحة.

�لعناية بقو�عد �للغة �لعربية و�الإمالء وعالمات �لرتقيم، ومنها عالمات   -14
�لتن�سي�ص لالآيات �لكرمية ولالأحاديث �ل�سريفة.

تكون �خلامتة مت�سمنة �أهم �لنتائج.   -15
خطةالبحث:

تت�سمن  �إىل مقدمة ومبحث متهيدي ومبحث وخامتة  �لبحث  ق�سمت   
�أهم نتائج �لبحث، ثم �مل�سادر و�ملر�جع.

�ملبحث �لتمهيدي: يف بيان مفرد�ت عنو�ن �لبحث، وفيه �سبعةمطالب:
�ملطلب �الأول: يف بيان معنى �ملقا�سد لغًة و��سطالحاً.  
�ملطلب �لثاين: يف بيان معنى �ل�سرعية لغة و��سطالحاً.  

�ملطلب �لثالث: يف بيان معنى �ملقا�سد �ل�سرعية باملعنى �ملركب.  
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�ملطلب �لر�بع: يف بيان معنى �لتكامل.  
�ملطلب �خلام�ص: يف بيان معنى �القت�ساد لغًة و��سطالحاً.  

�ملطلب �ل�ساد�ص: يف بيان معنى �لتكامل �القت�سادي باملعنى �ملركب.   
�ملطلب �ل�سابع: يف بيان عنو�ن �لبحث باملعنى �ملركب.  

مبحث: يف بيان مقا�سد �القت�ساد �الإ�سالمي، وفيه متهيد وخم�سة مطالب:
�لعد�لة �الجتماعية  بيان �ملق�سد �الأول، وهوحتقيق  �ملطلب �الأول:يف   

بني �أفر�د �ملجتمع.
�ملطلب �لثاين: يف بيان �ملق�سد �لثاين، وهو حتقيق �لتو�زن بني م�سلحة   

�لفرد و�جلماعة.
�ملطلب �لثالث: يف بيان �ملق�سد �لثالث، وهو تفعيل �لرقابة �لذ�تية يف   

�ملعامالت �ملالية.
�ملطلب �لر�بع: يف بيان �ملق�سد �لر�بع، وهو عمارة �الأر�ص و�ل�سعي   

�إىل حتقيق �خلري للعباد و�لبالد.
�ملطلب �خلام�ص: يف بيان �ملق�سد �خلام�ص: وهو حتقيق �لقوة �القت�سادية   

و�ل�سعي �إىل تعزيزها.
�خلامتة.

�مل�سادر و�ملر�جع.
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�ملبحث �لتمهيدي
يف بيان مفردات عنوان البحث

�ملطلب �الأول
يف بيان معنى املقا�سد لغًة وا�سطالحًا

املقا�سد يف اللغة:
جمع مق�سد هو �إتيان �ل�سيء)1(.  

واملقا�سد يف اال�سطالح:
�ملعاين و�حلكم �ملرتبطة بالت�سريع)2(.  

�ملطلب �لثاين
يف بيان معنى ال�رشعية لغًةوا�سطالحًا

ال�رشعية يف اللغة:
ماأخوذة من �ل�سريعة، و�ل�سريعة هي �لظهور و�لو�سوح)3(.  

ال�رشعية يف اال�سطالح: 
�أو  �أُخذ من �لقر�آن  باأن  هو ما كان م�ستفاد�ً من كالم �ل�سارع �سبحانه   

�ل�سنة)4(.
�ملطلب �لثالث

يف بيان معنى املقا�سد ال�رشعية باملعنى املركب
�أو  �لت�سريع  �أحو�ل  لل�سارع يف جميع  �مللحوظة  و�حلكم  �ملعاين  هي   

معظمها بحيث ال تخت�ص مالحظاتها يف نوع خا�ص من �أحكام �ل�سريعة)5(.
انظر: ل�سان العرب، ف�سل القاف )353/3(، تاج العرو�س )36/9(.  )1(

انظر: معجم امل�سطلحات الفقهية لقطاع الإفتاء بدولة الكويت )250/2(.  )2(
انظر: امل�سباح املنري للفيومي، باب ال�سني مع الراء )421/1(.  )3(
انظر: امل�سطلحات الفقهية يف مذاهب الفقه الإ�سالمي )596(.  )4(

انظر: مقا�سد ال�سريعة لبن عا�سور )165/3(.  )5(
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�ملطلب �لر�بع
يف بيان معنى التكامل

التكامل:
وفيه  �أَجز�وؤه،  منه  جَتَزَّ�أَ  �لذي  �لتَّمام  وقيل:  �لتمام،  وهو  �لكمال  من   

ُمل وَكِمل وَكُمل َكمااًل وُكمواًل)1(. ثالث لغات َكَمل �ل�سيء يَكرْ
�ملطلب �خلام�ص

يف بيان معنى االقت�ساد لغًة وا�سطالحًا
االقت�ساد يف اللغة:

من �قت�سد مبعنى ��ستقام، يقال: فالن �قت�سد يف �أمره �أي ��ستقام يف   
�أمره)2(.

االقت�ساد يف اال�سطالح: 
هما  طرفني  له  �إن  حيث  و�لتفريط،  �الإفر�ط  طريف  بني  �لتو�سط  هو   

�الإفر�ط و�لتفريط)3(.
�ملطلب �ل�ساد�ص

يف بيان معنى التكامل االقت�سادي باملعنى املركب
التكامل  االقت�سادي:

هي عملية حتقيق �العتماد �ملتبادل بني �قت�ساديات جمموعة من �لدول،   
تتحدد درجاتها �ملت�ساعدة)4(.

انظر: ل�سان العرب، ف�سل الكاف )598/11(، ال�سحاح يف اللغة، ف�سل الكاف )91/5(.  )1(
انظر: ل�سان العرب، ف�سل القاف )353/3(، تاج العرو�س )36/9(.  )2(

انظر: معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية )72(.  )3(
�سنة:  )اجلزائر(  مرباح  قا�سدي  جامعة  يف  ماج�ستري،  ر�سالة   ،)10( العلمي  عمان  بايل،  �سوقي  العربي،  القت�سادي  ]التكامل   )4(

2013/2012م[.
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�ملطلب �ل�سابع
يف بيان عنوان البحث باملعنى املركب

�لتكامل يف  �ل�سرعية �ملرعية يف حتقيق  "�ملقا�سد   : عنو�ن �لبحث هو   
�ملجاالت �القت�سادية"، �أي تلك �ملقا�سد �لتي �أر�دها �ل�سارع و�لتي تكون �سبباً 
يف حتقيق �لتكامل يف �ملجاالت �القت�سادية، و�سبل حتقيق تلك �ملقا�سد، من 

حيث فعل ما ينبغي فعله وترك ما ينبغي تركه.
مبحث: 

يف بيان مقا�سد �القت�ساد �الإ�سالمي، وفيه متهيد وخم�سة مطالب:  
متهيد:

االقت�ساد االإ�سالمي:
�لندرة  ذ�ت  باملو�رد  وعالقته  �الإن�سان  �سلوك  در��سة  عن  عبارة  هو   
�أفر�د  بني  لال�ستهالك  توزيعها  وكيفية  و�خلدمات،  �ل�سلع  الإنتاج  �لن�سبية 

�ملجتمع)1(.
ودرء  �مل�سالح  منها:جلب  تكونالغاية  مقا�سد  �الإ�سالمي  ولالقت�ساد   
مقا�سد  �سمنها  من  �لتي  �حل�سنة  �ملقا�سد  يف  يكون  ما  غالباً  وهذ�  �ملفا�سد، 

�القت�ساد �الإ�سالمي ومن تلك �ملقا�سد خم�سة مقا�سد وهي:
�ملجتمع. �أفر�د  بني  �لعد�لة�الجتماعية  �الأول:حتقيق  •	�ملق�سد 

و�جلماعة. �لفرد  م�سلحة  بني  �لتو�زن  حتقيق  �لثاين:  •	�ملق�سد 
�ملالية. �ملعامالت  يف  �لذ�تية   �لرقابة  �لثالث:تفعيل  •	�ملق�سد 

و�لبالد. للعباد  �خلري  حتقيق  �إىل  و�ل�سعي  �الأر�ص  عمارة  �لر�بع:  •	�ملق�سد 
تعزيزها. �إىل  و�ل�سعي  �القت�سادية  �لقوة  حتقيق  �خلام�ص:  •	�ملق�سد 

انظر: الأ�س�س النظرية لالقت�ساد الإ�سالمي )20(.  )1(
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�ملطلب �الأول
يف بيان املق�سد االأول

وهوحتقيق العدالةاالجتماعية بني اأفراد املجتمع
�لنظام �القت�سادي �الإ�سالمي ال تعني �مل�ساو�ة  �لعد�لة يف  �إن مفهوم   
�لتي خلق  �الإن�سانية  �لفطرة  ينايف  �لدخل و�لرثوة؛ الأن ذلك  �الأفر�د يف  بني 
�هلل �لنا�ص عليها من تفاوت، فيما هو �أهم من �ملال وهو �لعقل و�لقدر�ت، بل 
�إن �لعد�لة  يف �ملفهوم �القت�سادي �الإ�سالمي: �إتاحة �لفر�ص �ملت�ساوية جلميع 
مبا  و��ستغاللها  �القت�سادية،  �ملجاالت  قدر�تهم يف  �ملجتمع،ال�ستخد�م  �أفر�د 
يحقق �لنفع لهم مع �الهتمام بالفئات غري �لقادرة على �لك�سب، مبا يكفل لهم 

م�ستوى معي�سي منا�سب)1(.
ومن خ�سائ�ص �القت�ساد �الإ�سالمي �أنه يحفظ حقوق �لفرد و�ملجتمع؛   
�ملنافع،  وتبادل  باملكا�سب  �ال�ستغال  يكون عن طريق  �ملايل  �لنماء  باأن  وذلك 
بخالف غريها من �لنظم �القت�سادية �لتي يكون مناوؤها بالغالب عن طريق قطع 

�ملكا�سب و�ال�ستئثار باملنافع.
�لعد�لة  حتقيق  �إىل  ي�سعى  �الإ�سالمي  �القت�ساد  باأن  �لقول  وميكن   
�الجتماعية بني �أفر�د �ملجتمع من خالل �سن ما يكون �سبباً يف حتقيقها، ويكون 

ذلك من خالل عدة �أمور:
االأمر االأول:

بني  االجتماعية   العدالة  معها  تتحقق  و�رشوط  ب�سوابط  واخلدمات  ال�سلع  ت�سعري 
اأفراد املجتمع الواحد:

فقبل بيان هذ� �الأمر البد من بيان ما هو �لت�سعري؟ وما هو �حلكم �ل�سرعي   
انظر: الأ�س�س النظرية لالقت�ساد الإ�سالمي )84(.  )1(
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يف �لت�سعري؟ وبيان مدى تاأثري �لت�سعري على �القت�ساد �الإ�سالمي.
�أواًل: تعريف الت�سعري لغًة وا�سطالحًا:

الت�سعري يف اللغة:
تقدير �ل�سعر)1(.  

الت�سعري يف اال�سطالح:
�أو  �أعياناً  كانت  �سو�ء  �حلاجات،  �أ�سعار  بتحديد  �الأمر  ويل  يقوم  �أن   

منافع، و�إجبار �أربابها على بيعها بال�سعر �ملحدد)2(.
ثانياً: حكم الت�سعري:

�ختلف �أهل �لعلم يف حكم �لت�سعري على قولني:  
القول االأول: يكره �لت�سعري، وبه قال �أبوحنيفة)3(.

�أدلة هذ� �لقول:
الدليل االأول:

عن �أن�ص بن مالك -ر�سي �هلل عنه- قال: قال �لنا�ص: يا ر�سول �هلل غال   
�ل�سعر ف�سعر لنا، فقال ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- " �إن �هلل هو �مل�سعر 
يطالبني  منكم  �أحد  �ألقى �هلل ولي�ص  �أن  و�إين الأرجو  �لر�زق  �لبا�سط  �لقاب�ص 

مبظلمة يف دم وال مال ")4(.
وجه الداللة:

�أن �ل�سحابة قد طلبو� �لت�سعري من ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم-    
فلم ي�سعر لهم، وقال:" �إن �هلل تبارك وتعاىل هو �مل�سعر �لقاب�ص �لبا�سط" فلو 

انظر: تاج العرو�س من جواهر القامو�س )12/ 28(.  )1(
انظر: معجم امل�سطلحات املالية والقت�سادية )136(.  )2(

انظر:جممع الأنهر )4/ 215(.  )3(
اأخرجه اأبو داود يف �سننه، باب الت�سعري )621( رقم احلديث: 3451، وقال الألباين: حديث �سحيح. انظر: �سنن اأبي داود، حتقيق:   )4(

حممد نا�سر الدين الألباين،  باب الت�سعري )621(.
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مل يكن مكروهاً ل�سعر لهم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم.
الدليل الثاين:

الأن �لثمن حق �لعاقد فال ينبغي له �أن يتعر�ص حلقه �إال �إذ� تعدى �أرباب   
�لطعام يف �لقيمة تعدياً فاح�ساً كال�سعف وعجز �حلاكم عن �سيانة حقوقهم �إال 

بالت�سعري، فال باأ�ص حينئذ بالت�سعري مب�سورة �أهل �خلربة)1(.
القول الثاين:

يحرم �لت�سعري مطلقاً، وبه قال مالك)2( و�ل�سافعي)3( و�أحمد)4(.  
�أدلة هذ� �لقول:

الدليل االأول:
قوله تعاىل {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِالَْباِطِل إال َأْن َتُكوَن   

تَِاَرةً َعْن َتَراٍض مِْنُكْم} ]الن�شاء: 29[.
وجه الداللة:

يف  �ملحرمة  �الأ�سباب  �لنا�ص  يتعاطى  �أن  من  نهى  قد  تعاىل  �هلل  �أن   
�كت�ساب �الأمو�ل، بخالف �ملتاجرة�مل�سروعة �لتي تكون عن تر��ص من �لبائع 
و�مل�سرتي فجائز فعلها وجائٌز �لت�سبب بها يف حت�سيل �الأمو�ل، وبالت�سعري قد 
ال ير�سى �مل�سرتي بذلك �لثمن، ولكنه يجرب على �سر�ئه، فيكون قد فقد �سرطاً 

من �سروط �لبيع �أال وهو �لر�سا)5(.
الدليل الثاين:

قوله تعاىل: {اللَُّ َلِطيٌف بِِعَباِدهِ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء}]ال�شورى: 19[.  
انظر: بدائع ال�سنائع ) 129/5(.  )1(

انظر: ال�ستذكار لبن عبد الرب )76/20(، القوانني الفقهية )169(.  )2(
انظر: الو�سيط للغزايل )68/3(، املهذب لل�سريازي )145/3(.  )3(

انظر: الرو�س املربع )214(، ك�ساف القناع )187/3(.  )4(
انظر: تف�سري القراآن العظيم )268/2(.  )5(
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وجه الداللة:
�أن يف �لت�سعري حجر�ً على �ساحب �ل�سلعة)1(.  

الدليل الثالث:
عن �أن�ص بن مالك -ر�سي �هلل عنه- قال: قال �لنا�ص: يا ر�سول �هلل غال   
�ل�سعر ف�سعر لنا، فقال ر�سول �هلل -�سلى �هلل عليه و�سلم- " �إن �هلل هو �مل�سعر 
يطالبني  منكم  �أحد  �ألقى �هلل ولي�ص  �أن  و�إين الأرجو  �لر�زق  �لبا�سط  �لقاب�ص 

مبظلمة يف دم وال مال ")2(.
وجه الداللة:

�أن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- قد �متنع عن �لت�سعري، ثم ختم قوله   
�سلى �هلل عليه و�سلم بقوله "ولي�ص �أحد منكم يطالبني مبظلمة فى دم وال مال"، 
فدل ذلك على �أن �لت�سعري فيه ظلم و�لظلم حر�م فيكون �لت�سعري حمرماً لكونه 

ظلماً.
الدليل الثالث:

�إىل  ويف�سي  �لرغبات  يحرك  �الأ�سعار  يف  �الإمام  ت�سرف  الأن   
�لقحط)3(.

الدليل الرابع:
�إيقاع حجٍر يف  �أمالكهم، و�لت�سعري عليهم  �لنا�ص م�سلطون على  الأن   
�أمو�لهم، وذلك غري جائٍز فيمن جاز �أمره ونفذ ت�سرفه؛ والأن �الإمام مندوب 
�إىل �لنظر يف م�سالح �لكافة، ولي�ص نظره يف م�سلحة �مل�سرتي باأوىل من نظره 

يف م�سلحة �لبائع لوفور �لثمن)4(.
انظر: احلاوي للماوردي )409/5(..  )1(

�سورة ال�سورى: 19.  )2(
انظر: الو�سيط للغزايل )68/3(.  )3(

انظر: احلاوي للماوردي )409/5(.  )4(
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القول الثالث:
فاإذ�  جائز،  هو  ما  ومنه  ما هو حمرم،  منه  �لت�سعري  �لتف�سيل:�أن  وفيه   
ت�سمن ظلم �لنا�ص، و�إكر�ههم بغري حق على �لبيع ب�سيء ال ير�سونه، �أو منعهم 
مما �أباح �هلل لهم فهو حر�م، و�إذ� ت�سمن �لعدل بني �لنا�ص، مثل �إكر�ههم على ما 
يجب عليهم من �ملعاو�سة بثمن �ملثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من �أخذ �لزيادة 
على عو�ص �ملثل فهو جائز بل و�جب، وبه قال �بن �لقيم)1(، وهذ� �لقول هو 
�إذ�  �لر�جح،وال�سيما  �لقول  وهو  �لفريقني،  �أدلة  بني  و�جلامع  �لو�سط  �لقول 
قيده �الإمام ب�سروط و�سو�بط ي�سعها مباتتحقق بها �لعد�لة �الجتماعيةبني �أفر�د 

�ملجتمع، وذلك ملا ياأتي:
من  يحد  و�سو�بط  ب�سروط  �الأمر  ويل  من  و�خلدمات  �ل�سلع  ت�سعري  �أن   -1

ج�سع �لتجار.
�الأمر  ويل  يحددها  و�سو�بط  ب�سروط  و�خلدمات  ت�سعري�ل�سلع  فى  �أن   -2
�ملجتمع؛  مر�عاةالأفر�د  فيها  يكون  مبا  �الجتماعية  للعد�لة  حتقيق  فيه 
�لت�سخم  �لناجت عن  �الختالل  من  ت�سرر�ً  �الأكرث  �لفئات  باإن�ساف  وذلك 
�لنقدي)2(، ولهذ� قال �بن �لقيم :" وجماع �الأمر �أن م�سلحة �لنا�ص �إذ� مل 

تتم �إال بالت�سعري �سعر عليهم")3(.
�أن ت�سعري �ل�سلع و�خلدمات يعد و�سيلة من و�سائل معاجلة �لت�سخم �لنقدي   -3

�لذي قد ي�سر باالقت�ساد ب�سكل عام)4(.

انظر: الطرق احلكمية )223(.  )1(
الت�سخم النقدي:هو ارتفاع مطرد يف امل�ستوى العام لالأ�سعار.انظر: الت�سخم النقدي يف الفقه الإ�سالمي )75(.  )2(

انظر: الطرق احلكمية )244(.  )3(
انظر: الت�سخم النقدي يف الفقه الإ�سالمي )335(.  )4(
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االأمر الثاين:
جتنب احتكار ال�سلع قدر االإمكان:

فقبل بيان هذ� �الأمر البد من بيان ما هو �الحتكار، وحكمه �ل�سرعي،   
والبد من بيان مدى تاأثري �الحتكار على �القت�ساد �الإ�سالمي.

�أواًل: تعريف االحتكار لغًة وا�سطالحًا:
االحتكار يف اللغة:

من حكر وهو �لنظر و�لرتب�ص)1(.  
االحتكار يف اال�سطالح:

هو حب�ص �أقو�ت �لنا�ص و�لبهائم عن �لبيع يرتب�ص �لغالء �سهر�ً فما ز�د   
فيهما ��سرت�ه يف �مل�سروفية �إ�سر�ر�ً بالنا�ص)2(.

ثانياً: حكم االحتكار:
�ختلف �أهل �لعلم يف حكم �الحتكار على ثالثة �أقو�ل:  

القول االأول:
بلد  يف  ذلك  كان  �إذ�  و�لبهائم  �الآدميني  �أقو�ت  يف  �الحتكار  يكره   

ي�سر�الحتكار باأهله)3(.
اأدلة هذا القول:

الدليل االأول:
عن عمر بن �خلطاب -ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل   

عليه و�سلم:"�جلالب مرزوق و�ملحتكر ملعون")4(.
انظر: تاج العرو�س ) 72/11(.  )1(

انظر: البناية �سرح الهداية )209/12(.  )2(
انظر: خمت�سر القدوري )241(.  )3(

اأخرجه ابن ماجه يف �سننه، باب احلكر واجللب )827/2( رقم احلديث : 2153، وقال ال�سيوطي: حديث �سعيف. انظر: اجلامع   )4(
ال�سغري لل�سيوطي )220(.
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وجه الداللة:
�أنه �إذ� كان يف ملكه فاإنه ال يكره، فاإنه يف  �أن هذ� �حلديث يدل على   
و�سلم-:  عليه  �هلل  -�سلى  �لنبي  وقول  بك�سبه،  حدث  الأنه  �جلالب؛  معنى 

�ملحرم)1(. مببا�سرة  �إال  به  يلحق  ال  �للعن  �أن  على  مرزوٌق"يدل  "�جلالب 
الدليل الثاين:

الأنه تعلق به حق �لعامة، ويف �المتناع عن �لبيع �إبطال حلقهم وت�سييق   
�الأمرعليهم، فيكره �إذ� كان ي�سر بهم ذلك باأن كانت �لبلدة �سغريًة، بخالف 

ما �إذ� مل ي�سر، باأن كان �مل�سر كبرًي�؛ الأنه حاب�ٌص ملكه عنغري �إ�سر�ٍر بغريه)2(.
القول الثاين:

فيه �سرر،  يكن  ما مل  �الأ�سياء  �لطعام وغريه من  �الحتكار يف  يجوز   
وهو �لقول �مل�سهور عن مالك)3(.

القول الثالث:
�أن حترمي �الحتكار يخت�ص باالأقو�ت من �لطعام كالتمر و�لزبيب و�لذرة   

�الأرز، وبه قال �ل�سافعي)4( و�أحمد)5(.
اأدلة هذا القول:

الدليل االأول:
ِلِه تََعاىَل : {َوَمْن يُِرْد فِيِه بِِإلَْاٍد بُِظْلٍم ُنِذْقُه ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم} ]احلج: 25[. َقورْ  

و�ملر�د باالإحلاد هنا: هو �حتكار �لطعام مبكة، فدل ذلك على حترمي �الحتكار؛ 
الأن �لعربة بعموم �للفظ)6(.

انظر: بدائع ال�سنائع )129/5(.  )1(
انظر: بدائع ال�سنائع )129/5(، املحيط الربهاين )314/7(.  )2(

انظر: البيان والتح�سيل )360/7(، التاج والإكليل )380/4(، ومل اأقف على دليل لهذا القول.  )3(
انظر: اأ�سنى املطالب لالأن�ساري )38/2(.  )4(

انظر: الإقناع للحجاوي )77/2(، ك�سف املخدرات )373(.  )5(
انظر: تف�سري القراآن العظيم )412/5(.  )6(
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الدليل الثاين:
عن عمر بن �خلطاب -ر�سي �هلل عنه- قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل   

عليه و �سلم:"�جلالب مرزوق و�ملحتكر ملعون")1(.
وجه الداللة:

�أن يف هذ� �حلديث زجر�ً ملن قام باالحتكار، فاإذ� كان كذلك فلالإمام   
�لزجر عليه و�لنهي عنه)2(.

الدليل الثالث:
عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه: قال: قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم:   

خاطٌئ")3(. فهو  �مل�سلمني  على  بها  يغلي  �أن  يريد  حكرًة  �حتكر  "من 
وجه الداللة:

هو قوله :" خاطئ"، و�خلطاأ يكون غالباً  يف �أمر حمرم.  
الدليل الرابع:

قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه   : قال  �مل�سيب عن معمر  بن  �سعيد  عن   
و�سلم : "ال يحتكر �إال خاطئ")4(.

وجه الداللة:
هو قوله �سلى �هلل عليه و�سلم :"خاطئ" و�خلاطئ بالهمزة هو �لعا�سي   

و�الآثم، و�الإثم ال يكون �إال يف �أمر حمرم)5(.

�سبق تخريجه.  )1(
انظر: احلاوي للماوردي )410/5(.  )2(

اأبو مع�سر وهو �سعيف، وقد وثقه بع�سهم.  اإ�سناده  اأخرجه اأحمد يف م�سنده )265/14( رقم احلديث: 8617، وقال النووي: يف   )3(
انظر: املجموع �سرح املهذب )123/12(.

اأخرجه ابن حبان يف �سحيحه، باب الت�سعري والحتكار )308/11( رقم احلديث:4936، وقال �سعيب الأرناوؤوط: حديث �سحيح.   )4(
انظر: �سحيح ابن حبان، باب الت�سعري والحتكار )308/11(، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط.

انظر: �سبل ال�سالم لل�سنعاين )25/3(.  )5(
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الدليل اخلام�ص:
�أن �الحتكار عبارة عن عقد فيه خلل، حيث �أنه ال جزم فيه، ويت�سمن   

�إ�سر�ر�ً على عامة �لنا�ص، ولهذ� نهى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عنه)1(.
و�لقول �لر�جح يف هذه �مل�ساألةهو �لقول �لثالث وذلك ملا ياأتي:

لقوة �أدلة هذ� �لقول.  -1
الأن �الأدلة يف هذ� �لقول�سريحة يف حترمي �الحتكار يف �الأقو�ت.  -2

الأن يف �حتكار �الأقو�ت �سرر�ً على عامة �لنا�ص، وهذ� يخالف �لقاعدة   -3
�لفقهية : ال �سرر وال �سر�ر.

�القت�ساد  �نكما�ص  يف  �سبب  �الحتكار  �أن  يتبني  �سبق،  ما  على  فبناء   
�الإ�سالمي، وقد يوؤدي �إىل ف�ساد �ل�سلع دون وجود من ي�سرتيها؛ الأن �لنا�ص 
منهم �لفقري �لعاجز ومنهم �لغني �لقادر، فاإذ� �سمح ويل �الأمر باالحتكار مطلقاً 
يف  �أحياناً  �حلال  متو�سط  �أو  �مل�سكني  �أو  �لفقري  م�ساركة  منع  �إىل  ذلك  �أدى 
�لقول  �أو  �إىل حترميه  �لعلم  �أهل  �أكرث  تنمية �القت�ساد �الإ�سالمي؛ ولهذ� ذهب 

بكر�هته.
�ملطلب �لثاين

يف بيان املق�سد الثاين
وهو حتقيق التوازن بني م�سلحة الفرد واجلماعة

�لتو�زن من �أبرز �خل�سائ�ص �لتي متيز بها �الإ�سالم عن غريه من �الأديان   
قدمياً وحديثاً، و�إليه ي�سري قوله تعاىل: {َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا} ]البقرة: 143[، 
ومن دالئل ذلك �لتقاء �لفردية و�جلماعية يف �سورة متزنة، تتو�زن فيها حرية 
�لفرد وم�سلحة �جلماعة، وتتكافاأ فيها �حلقوق و�لو�جبات، وتتوزع فيها �ملغامن 

انظر: الو�سيط للغزايل )68/3(.  )1(
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بالعدل فال �إفر�ط وال تفريط)1(.
ومن خالل �لنظر �إىل �لنظام �ملايل و�القت�سادي يف �الإ�سالم، يتبني �أن   
�القت�ساد �الإ�سالمي ير�عي كل فرد من �أفر�د �ملجتمع غنيهم وفقريهم، ذكرهم 

و�إنثاهم، �سغريهم وكبريهم، ويتبني ذلك من خالل ما ياأتي:
�أواًل: التنوع يف م�سارف الزكاة:

من خالل �لنظر �إىل م�سارف �لزكاة، يالحظ باأنها ��ستوعبت �أكرث �أفر�د   
�ملجتمع، فقد ��ستوعبت ثمانية �أ�سناف، وهذه �الأ�سناف تتو�فر غالباً يف كل 
َدَقاُت لِْلُفَقَراء  ا الصَّ بلد ويف كل جمتمع وهي ما ذكرها �هلل تعاىل يف قوله: {إِنََّ
ِ َواْبِن  َقاِب َوالَْغاِرِمنَي َوِف َسبِيِل اللَّ

ِّ
َوالََْساِكنيِ َوالَْعامِلنَِي َعَلْيَها َوالَُْؤلََّفِة ُقُلوبُُهْم َوِف الر

ِ َواللَُّ َعلِيٌم َحِكيٌم} ]التوبة: 60[. َن اللَّ
ِّ
بِيِل َفِريَضًة م السَّ

متفاوتان،  �ملو�سع، �سنفان  �لفقر�ء و�مل�ساكني، وهم يف هذ�  االأول والثاين: 
فالفقري �أ�سد حاجة من �مل�سكني؛ الأن �هلّل بد�أ بهم، و�هلل ال يبد�أ �إال باالأهم فاالأهم، 

فف�سر �لفقري باأنه �لذي ال يجد �سيئاً، �أو يجد بع�ص كفايته دون ن�سفها)2(.
لو  الأنه  كفايته،  متام  يجد  وال  فاأكرث،  ن�سفها  يجد  �لذي  و�مل�سكني:   

وجدها لكان غنياً، فيعطون من �لزكاة ما يزول به فقرهم وم�سكنتهم)3(.
والثالث: �لعاملون على �لزكاة، وهم كل من له عمل و�سغل فيها، من حافظ 
�أو نحو ذلك، فيعطون  �أو كاتب،  �أو حامل لها،  �أهلها،  �أو جاب لها من  لها، 

الأجل عمالتهم، وهي �أجرة الأعمالهم فيها.
والرابع: �ملوؤلفة قلوبهم، �ملوؤلف قلبه: هو �ل�سيد �ملطاع يف قومه، ممن يرجى 
�أو  نظريه،  �إ�سالم  �أو  �إميانه،  قوة  بعطيته  يرجى  �أو  �سره  يخ�سى  �أو  �إ�سالمه، 

.]islamsyria.com ،8 :جملة الأزهر، مت ن�سرها يف �سوال: 1396هـ، اجلزء[  )1(
انظر: املغني لبن قدامة )303/14(.  )2(

انظر: ال�سرح الكبري للمقد�سي )2/ 691(.  )3(
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جبايتها ممن ال يعطيها، فيعطى ما يح�سل به �لتاأليف و�مل�سلحة)1(.
اخلام�ص: �لرقاب، وهم �ملكاتبون �لذين قد ��سرتو� �أنف�سهم من �ساد�تهم، فهم 
ي�سعون يف حت�سيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من �لزكاة، وفك �لرقبة 
�مل�سلمة �لتي يف حب�ص �لكفار د�خل يف هذ�، بل �أوىل، ويدخل يف هذ� �أنه 

َقاِب})2(.
ِّ
يجوز �أن يعتق منها �لرقاب ��ستقالاًل لدخوله يف قوله: {َوِف الر

ال�ساد�ص: �لغارمون، وهم ق�سمان:
اأحدهما: �لغارمون الإ�سالح ذ�ت �لبني، وهو �أن يكون بني طائفتني من �لنا�ص 
�سر وفتنة، فيتو�سط �لرجل لالإ�سالح بينهم مبال يبذله الأحدهم �أو لهم كلهم، 
فجعل له ن�سيب من �لزكاة، ليكون �أن�سط له و�أقوى لعزمه، فيعطى ولو كان 

غنياً.
والثاين: من غرم لنف�سه ثم �أع�سر، فاإنه يعطى ما يَُوفِّى به دينه.

وال�سابع: �لغازي يف �سبيل �هلّل، وهم: �لغز�ة �ملتطوعة، �لذين ال ديو�ن لهم، 
فيعطون من �لزكاة ما يعينهم على غزوهم، من ثمن �سالح، �أو د�بة، �أو نفقة 

له ولعياله، ليتوفر على �جلهاد ويطمئن قلبه.
والثامن: �بن �ل�سبيل، وهو �لغريب �ملنقطع به يف غري بلده، فيعطى من �لزكاة 
�لزكاة  �إليهم  تدفع  �لذين  �لثمانية  �الأ�سناف  فهوؤالء  بلده،  �إىل  يو�سله  ما 

وحدهم)3(.
فلو كانت �لزكاة حم�سورة فقط على �سنف و�حد من تلك �الأ�سناف   
�لثمانية ملا ح�سل تو�زن بني �أفر�د �ملجتمع، والأدى ذلك �إىل تفاوت كبري بني 
�لغني و�لفقري، ومل تتحقق حاجة �أغلب �أفر�د �ملجتمع غنيهم وفقريهم ومقيمهم 

انظر: دليل الطالب للكرمي )186(.  )1(
انظر: الرو�س املربع )98(.  )2(

انظر: تي�سري الكرمي الرحمن )341(، كفاية الأخيار )277(، دليل الطالب للكرمي )186(.  )3(
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وحا�سرهم و�لغريب �ملنقطع، فكانت تلك �لق�سمة هي �ل�سبيل لتحقيق �لتو�زن 
بني �أفر�د �ملجتمع �مل�سلم.

اأفراد  اإعانة ال�سناع وتدريبهم على االإنتاج وال�سناعة التي تعود بالنفع على  ثانياً: 
املجتمع:

�إن تدريب �ل�سناع و�إعانتهم على �الإنتاج و�ل�سناعة من �لو�سائل �ملعينة   
على حتقيق �لتو�زن بني م�سلحة �لفرد وم�سلحة �جلماعة، فيكون �لفرد �لذي 
لديه در�ية وخربة يف �سنعة،و�سيط يتو�سل به �إىل �لنفع لباقي �أفر�د �ملجتمع، 
�لبطالة،  ن�سبة  بذلك  فتنخف�ص  �ملجتمع،  �أفر�د  بني  �لتو�زن  يتحقق  وبالتايل 
ويزيد �الإنتاج، وبالتايل يتحقق �لنماء �القت�سادي، وهذ� ما حث عليه �لنبي 
�سلى �هلل عليه و�سلم، فعن �أبي ذر ر�سي �هلل عنه قال: قلت: يا ر�سول �هلل �أي 

�الأعمال �أف�سل؟
قال:"�الإميان باهلل و�جلهاد يف �سبيله"، قال: قلت �أي �لرقاب �أف�سل؟،   
:"تعني  �أفعل؟قال  مل  فاإن  قلت  قال:   ،" ثمناً و�أكرثها  �أهلها  عند  قال:"�أنف�سها 
�سانعاً �أو ت�سنع الأخرق"، قال: قلت: يا ر�سول �هلل �أر�أيت �إن �سعفت عن بع�ص 

�لعمل، قال:"تكف �سرك عن �لنا�ص فاإنها �سدقة منك على نف�سك")1(.
وجه �لداللة من هذ� �حلديث: هو قوله �سلى �هلل عليه و�سلم:" "تعني   
�سانعاً �أو ت�سنع الأخرق":�أي ما به معا�ص �لرجل ويدخل فيه �حلرفة و�لتجارة 

مبا يجعله �سانعاً مبا يجعله يحقق �لك�سب لعياله.
وقوله �الأخرق هنا: هو �لذي ال يح�سن �سنعة)2(.  

ولهذ� قال �بن كثري يف قوله تعاىل:{َوال يَْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه   
اللَُّ َفْلَيْكُتْب} ]البقرة: 282[، �أي: وال ميتنع من يعرف �لكتابة �إذ� �ُسِئل �أن يكتَب 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب بيان كون الإميان باهلل تعاىل اأف�سل الأعمال )61( رقم احلديث: 84.  )1(
انظر: مرقاة امل�سابيح )500/6(.  )2(
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يت�سدق  للنا�ص، وال �سرورة عليه يف ذلك، فكما علمه �هلل ما مل يكن يعلم، َفلرْ
من  "�إن  �حلديث:  يف  جاء  كما  وليكتب،  �لكتابة،  يح�سن  ال  ممن  غريه  على 

َرق")1(.)2( �ل�سدقة �أن تعني �سانًعا �أو ت�سنع الأخرْ
ثالثاً: اإقرار مبداأ امللكية املزدوجة:

ميكن تق�سيم �مللكية �إىل ملكيتني: �مللكية �خلا�سة و�مللكية �لعامة، وير�د   
بامللكية �خلا�سة: هي �لتي يخت�ص �لفرد بتملكها دون غريه،و�مللكية �لعامة: هي 
�مللك �مل�ساع الأفر�د �ملجتمع، و�القت�ساد �الإ�سالمي يقوم على تلك �مللكيتني 
كما  �جلماعة  وم�سلحة  �لفرد  م�سلحة  بني  �لتو�زن  ويحقق  و�حد،  �آن  يف 
تعار�ص  ثمة  يكن  مل  طاملا  �مل�سلحتني  بهاتني  يعرتف  �الإ�سالمي  �القت�ساد  �أن 

بينهما)3(؛فكان �لتوفيق بينهما ممكناًويتبني ذلك من خالل ما ياأتي:
�أواًل: اإجارة امل�ساع: 

�ل�سريكني  �أحد  و�أر�د  م�ساًعا،  منفعتها  على  �ملتعاقد  �لعني  كانت  �إذ�   
�إجارة منفعة ح�سته، فاإجارتها لل�سريك جائزة باالتفاق)4(.

و�سورة �إجارة �مل�ساع :هو �أن يوؤجر ن�سيباً من د�ره �أو ن�سيبه من د�ر   
م�سرتكة من غري �ل�سريكاأو يوؤ�جر ن�سف عبد �أو ن�سف د�بة من غري �ل�سريك)5(. 

وبيان ذلك:
كما لو قال �سخ�ص ل�سريكه: �أجرتك ن�سف �لد�بة �إىل مو�سع كذ�، �أو   

�أجرتك �لد�بة لرتكبها ن�سف �لطريق، �سح ويقت�سمان بالزمان)6(.
�سبق تخريجه.  )1(

انظر: تف�سري القراآن العظيم )724/1(.  )2(
انظر: النظام القت�سادي يف الإ�سالم )7(.  )3(

انظر: خمت�سر القدوري )104(، بدائع ال�سنائع )188/4(، بداية املجتهد )227/2(، احلاوي للماوردي )445/7(، الرو�س املربع   )4(
.)266(

انظر: البناية �سرح الهداية )10/ 284(.  )5(
انظر: رو�سة الطالبني )184/5(.  )6(
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ووجه جو�ز ذلك: �أن يف هذه �ل�سورة تقع �ملهاياأة بني �مل�ستاأجر وبني   
�ملوؤ�جر مدًة؛ والأن كل  �مل�ستاأجر مدة ويف يد  �لد�ر يف يد  �ملوؤ�جر، فتكون 

عقد �سح مع �ل�سريك �سح مع غريه كالبيع)1(.
م�ساألة: فيما لو تعار�ص م�سلحة الفرد مع م�سلحة اجلماعة:

�مللكية  م�ساألة  يف  �جلماعة  م�سلحة  مع  �لفرد  م�سلحة  تعار�ست  �إذ�   
ما  ذلك  ودليل  �لفرد،  م�سلحة  على  �جلماعة  م�سلحة  تقدم  فاإنها  �ملزدوجة 

ياأتي:
عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أن   -1
يبيع حا�سر لباد وال تناج�سو� وال يبيع �لرجل على بيع �أخيه وال يخطب 

على خطبة �أخيه وال ت�ساأل �ملر�أة طالق �أختها لتكفاأ ما يف �إنائها)2(.
وجه �لداللة: �أن �ل�سارع يالحظ م�سلحة �لنا�ص ويقدم م�سلحة �جلماعة   
على �لو�حد ال �لو�حد على �جلماعة، وملا كان �لبادي �إذ� باع لنف�سه �نتفع 
�لبلد الحظ  به جميع �سكان  فانتفع  �ل�سوق و��سرتو� رخي�ساً  �أهل  جميع 

�ل�سارع نفع �أهل �لبلد على نفع �لبادي)3(.
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن  �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: نهى  عن   -2

�لتلقي)4( و�أن يبيع حا�سر لباد)5(.
وجه �لداللة: �أن �لبيع يكون فيه رفق بالنا�ص، ولذلك ورد �لنهي عن تلقي   
بالنقل  �أمرهم  �ل�سعر، فلذلك  لغريهم من حيث  فيه �سرر�ً  �لركبان؛ الأن 

انظر: بدائع ال�سنائع )188/4(، احلاوي للماوردي )445/7(.  )1(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب ل يبيع على بيع اأخيه ول ي�سوم على �سوم اأخيه حتى ياأذن له اأو يرتك )69/3( رقم احلديث:   )2(

.2140
انظر: �سبل ال�سالم لل�سنعاين )22/3(.  )3(

تلقي الركبان: وهو اأن يتلقى طائفة يحملون متاعًا في�سرتيه منهم قبل اأن يقدموا البلد فيعرفوا الأ�سعار.انظر: اإحكام الإحكام   )4(
يف �سرح عمدة الأحكام )347/1(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب النهي عن تلقي الركبان واأن بيعه مردود لأن �ساحبه عا�س اآثم اإذا كان به عاملا وهو خداع يف   )5(
البيع واخلداع ل يجوز )72/3( رقم احلديث: 2162.
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عند تلقي �لركبان ليو�سعو� على �أهل �الأ�سو�ق)1(.
ثانياً: ا�ستغالل الرثوات الطبيعية، ومن تلك الرثوات على وجه اخل�سو�ص الرثوات 

املعدنية واملائية:
ل�سالح  وجه  �أح�سن  على  �لرثو�ت  با�ستغالل  �لدولة  تقوم  ما  غالباً   
�لب�سرية، وال�سيما �مل�سروعات �لتي يعجز �الأفر�د �أو �ل�سركات عن �لقيام بها، 
�إما لعدم حتقق �الإمكانيات �أو ب�سبب تكاليفها �لباهظة:كبناء �ملو�ين و�إقامة �ملدن 
�ل�سناعية و��ستغالل �الأر��سي �ل�سا�سعة للزر�عة وغريها، ولكن عندما يكون 
لبيت مال �لدولة م�سادر طبيعية، ترثيه وجتعله قادر�ً على �لقيام بهذه �مل�ساريع 
�لعظيمة، وبذلك يتحقق �لتو�زن بني م�سلحة �لفرد وم�سلحة �جلماعة، وبذلك 
تتحقق م�سلحة �لفرد من خالل تلك �لرثو�ت، فاإذ� حتققت م�سلحة �لفرد فاإن 
ذلك يكون طريقاً لتحقيق م�سلحة �جلماعة، فلو قلنا باأن �لفرد هو �لذي له �حلق 
�ملطلق يف ��ستغالل تلك �لرثو�ت لتعطلت تلك �لرثو�ت، وملا ح�سلت �لفائدة 
له وال لغريه، ولهذ�ذهب �أ�سحاب �ملذهب �ملالكي �إىل �أن �ملعادن �إذ� ظهرت 
�أي تدخل يف ملكية  للدولة،  فاإنها تكون ملكاً  لي�ست مملوكة الأحد  �أر�ص  يف 

�الأمة �لعامة حتى تعم �لفائدة لكل �لنا�ص)2(.
وم�سلحة  �لفرد  م�سلحة  بني  �لتو�زن  فيها  يتحقق  �لتي  �الأمور  ومن   

�جلماعة:
�ال�سرت�ك يف �ملو�رد �ملائية، فكما هو معلوم �أن �ملاء م�سدر من م�سادر   
ت�سغيل  يف  ��ستخدمت  �ملائية  فالقدرة  �لنا�ص،  من  كثرٌي  ي�ستغلها  �لتي  �لطاقة 
مكنات و�آليات منذ �آالف �ل�سنني وما ز�لت، فطاقة �ملياه �جلارية جمانية، وميكن 

حتويلها �إىل �سغل مفيد ب�سهولة وي�سر.
انظر: عمدة القاري )344/11(.  )1(

انظر: ال�سرح الكبري للدرير )486/1(.  )2(
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فالقدرة �ملائية هي ��ستخد�م �ملاء الأد�ء �سغل: كاإنتاج �لكهرباء �أو �إد�رة   
�لنو�عري و�لطو�حني، و�لقدرة �ملائية �ألطف بالبيئة)1(.

�ملطلق يف  �حلق  للفرد  لي�ص  باأنه  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  بني  وقد   
�الخت�سا�ص بتملك �ملو�رد �ملائية،فعن �أبي خر��ٍص عن رجٍل من �أ�سحاب �لنبي 
و�سلم:"�مل�سلمون  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  قال  قال:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
�سركاء يف ثالٍث �ملاء و�لكالأ و�لنار")2(، و�ملر�د من �ملاء �ملذكور يف �حلديث: 
يف  تعاىل  �هلل  باإيجاد  وجد  �ملاء  هذ�  الأن  و�الأنهار؛  �الآبار  يف  �لذي  �ملاء  هو 
يخرج  �ملاء مل  هذ�  الأن  بتملكه؛  �لفرد  �خت�سا�ص  و�ل�سبب يف عدم  مكانه، 
وال  عميقاً  بئر�ً  �الإن�سان  يحفر  فقد  وجل،  عز  �هلل  بقدرة  بل  �الإن�سان؛  بقدرة 

يخرج �ملاء،فلي�ص من كده وال فعله، بل هو �سبب فلذلك ال ميلكه)3(.
و�ملر�د بالكالأ: هو �لذي ينبت يف �ملو�ت)4(، و�أما �لنار فقد قيل : �أر�د   
به �حلجارة �لتي توري �لنار، بحيثال مينع �أحٌد �أن ياأخذ منها حجر�ً �إذ� كان يف 

مو�ت)5(.
�ملطلب �لثالث

يف بيان املق�سد الثالث
وهوتفعيل الرقابة الذاتية  يف املعامالت املالية

�أمرنا  �لتي  �لذ�تية   �لرقابة  تفعيل  هو  �الإ�سالمي:  �القت�ساد  مقا�سد  من   
�هلل عليه و�سلم  �لنبي �سلى  بينه  ما  �سبحانه وتعاىل، وذلك من خالل  �هلل  بها 
ملعنى �الإح�سان، فعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه قال: كان �لنبي �سلى �هلل عليه 

انظر: القدرة املائية للخطيب )5(.  )1(
اأخرجه اأحمد يف م�سنده )174/38( وقال ابن امللقن نقاًل عن عبد احلق الإ�سبيلي : ل اأعلم روي عن اأبي ِخدا�س اإِل حريز بن عثمان،   )2(

وقد قيل : اإِنه رجل جمهول . انظر البدر املنري )77/7(.
انظر: املحيط الربهاين )369/6(، ال�سرح املمتع لبن عثيمني )139/8(.  )3(

املوات: تطلق علىالأر�س التي لي�س لها مالك ول بها ماء ول عماره ول ينتفع بها اإل اأن يجرى اإليها ماء اأو ت�ستنبط فيها عني اأو   )4(
يحفر بئر. انظر:الزاهر لالأزهري )256/1(.

انظر:  �سرح ال�سنة للبغوي )279/8(.  )5(
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و�سلم بارز�ً يوماً للنا�ص، فاأتاه جربيل فقال: ما �الإميان؟ قال:"�الإميان �أن توؤمن 
باهلل ومالئكته وبلقائه ور�سله وتوؤمن بالبعث"قال: ما �الإح�سان؟قال:"�أن تعبد 

�هلل كاأنك تر�ه فاإن مل تكن تر�ه فاإنه ير�ك")1(.
وظائف  �سرح  على  ��ستمل  قد  �حلديث  هذ�  عيا�ص:"  �لقا�سي  قال   
و�إخال�ص  �جلو�رح  و�أعمال  �الإميان  عقود  من  و�لباطنة  �لظاهرة  �لعباد�ت 
ر�جعة  كلها  �ل�سريعة  علوم  �أن  حتى  �الأعمال  �آفات  من  و�حلفظ  �ل�سر�ئر 

�إليه")2(.
فاإذ� مل تتحقق �لرقابة �لذ�تية بالن�سبة الأفر�د �ملجتمع �سيوؤدي ذلك �إىل   

�سياع �الأمانة وقد يوؤدي �إىل �أمور قد ال يحمد عقبها، ومن هذه �الأمور:
االأمر االأول: انت�سار الغ�ص:

فالغ�ص له تاأثري �سلبي يف �القت�ساد �الإ�سالمي، ولهذ� نهى �لنبي �سلى   
�هلل عليه و�سلم عن �لغ�ص، فعن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه �أن ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم مر على �سربة طعام فاأدخل يده فيها فنالت �أ�سابعه بلال فقال:"ما 
هذ� يا �ساحب �لطعام؟"قال: �أ�سابته �ل�سماء يا ر�سول �هلل، قال:"�أفال جعلته 

فوق �لطعام كي ير�ه �لنا�ص من غ�ص فلي�ص مني")3(.
مذموم  �سرعاً  عليه  �لغ�ص وهو جممع  يدل على حترمي  �حلديث  فهذ�   

فاعله عقاًل)4(.
وللغ�ص �آثار �سلبية على �لفرد و�ملجتمع فمن تلك �الآثار �ل�سلبية للغ�ص   

يف �القت�ساد �الإ�سالمي:
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب �سوؤال جربيل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن الإميان والإ�سالم والإح�سان وعلم ال�ساعة )19/1(   )1(

رقم احلديث: 50.
انظر: الديباج على م�سلم )6/1(.  )2(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من غ�سنا فلي�س منا )67( رقم احلديث: 102.  )3(
انظر: �سبل ال�سالم لل�سنعاين )29/3(.  )4(
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�أخذ  �إىل  �أي�ساً  ويوؤدي  �أفر�ده،  بني  و�نت�سار�لظلم  �ملجتمع  �أمر  ف�ساد   -1
ي�ستحقهال  �مل�سروع ملن ال  �لربح غري  بغري وجه حق، وح�سول  �الأمو�ل 

�سرعاً وال عقاًل.
�أنه يق�سي على �ل�سبل �ملوؤدية �إىل ح�سول وتبادل �مل�سالح، وي�سعف �أي�ساً   -2
�سبل حتقيق �لتعاون �ملفيد، وذلك ال يتحقق �إال ب�سلوك �لطريق �ل�سرعي 
�ملبني على �ل�سدق و�الأمانة و�البتعاد عن �لكذب و�خليانة، وقد قال �هلل 
وا األََْمانَاِت إَِل َأْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنيَْ النَّاِس  يَْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ تعاىل: {إِنَّ اللََّ 
َأْن تَُْكُموا بِالَْعْدِل} ]الن�شاء: 58[، وقال �سبحانه: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَُونُوا 

ُسوَل َوتَُونُوا َأَمانَاتُِكْم َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن} ]االأنفال: 27[. اللََّ َوالرَّ
�نح�سار  �إىل  يوؤدي  مما  �ملجتمع،  �أفر�د  بني  و�لبغ�ساء  �ل�سحناء  ظهور   -3
�لتعاون و�لتعا�سد �القت�سادي بني فئات معينة من �أفر�د �ملجتمع؛وذلك 

لعدم حتقق �لثقة فيما بني �جلميع.
عدم ح�سول �لربكة يف �ملعامالت عموماً، ويوؤدي �أي�ساً �إىل عدم حتقق   -4
�ل�سالمة من �أكل �حلر�م، وكذلك يوؤدي �إىل ظلم �مل�سلم الأخيه، ولهذ� قال 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �ساأن من كذب يف بيعه و�سر�ئه "�لبيعان 
يف  لهما  بورك  وبينا  �سدقا  فاإن  يتفرقا  حتى  قال  �أو  يتفرقا  مل  ما  باخليار 

بيعهما و�إن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما")1(.
فاأ�سباب �لربكة و�لربح و�لنماء: هي �ل�سدق يف �ملعاملة، وتبيني ما يف   

�ملعقود عليه من عيب �أو نق�ص �أو نحو ذلك.
و�أما �أ�سباب �ملحق و�خل�سارة، فهي َكتم �لعيوب، و�لكذب يف �ملعاملة،   

و�لتدلي�ص.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب من اأنظر مع�سرًا )58/3( رقم احلديث: 2079.  )1(
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بالزيادة  �لدنيا  يف  �لربكة  حل�سول  حقيقية  �أ�سباب  و�الأمانة  فال�سدق   
و�ل�سهرة بح�سن �ملعاملة، ويف �الآخرة باالأجر و�لثو�ب.

ل�سوء  �حلياة،و�سبب  ك�سب  ملحق  حقيقية  �أ�سباب  و�خليانة  و�لكذب   
�ملعاملة بني �أفر�د �ملجتمع، وبذلك ال تتحقق ثقة �لنا�ص ببع�سهم بع�ساً و�إقبالهم 
على بع�سهم، و�أعظم من ذلك كله هو ح�سول �خل�سارة يف �الآخرة ملن غ�ص 

�لنا�ص)1(.
بالت�سويق  يعرف  ما  �ملالية  �ملعامالت  يف  �حلديثة  �لغ�ص  �سور  ومن   
فيه  ي�سرتك  ملن  ي�سمح  �ل�سبكي  للبيع  �أ�سلوب  �ل�سبكي:  فالت�سويق  �ل�سبكي، 
�أن ين�سئ �سبكة خا�سة به ي�ستطيع من خاللها �سم �لعديد من �لعمالء �جلدد، 
�ملنتج مقابل عمولة يح�سل عليها عن كل م�سرتك، وعرفه  �أو  وبيعهم �خلدمة 
�لت�سويق  على  مبني  �خلدمات  �أو  �ملنتجات  ت�سويق  من  نوع  باأنه  بع�سهم 
�لتو��سلي حيث يقوم �مل�ستهلك بدعوة م�ستخدمني �آخرين ل�سر�ء �ملنتج يف 
مقابل عمولة، ويح�سل �أي�ساً �مل�ستخدم على ن�سبة يف حالة قيام عمالئه ببيع 
�ملنتج الآخرين بحيث ي�سبح من على قمة �لهرم وي�سبح لديه �سبكة من �لزبائن 

�مل�سرتكني باأ�سفله �أو عمالء قام بال�سر�ء عن طريقهم)2(.
يف  لكنهم  �ل�سريع،  بالرث�ء  ياأملون  �أتباعه  يجعل  �ل�سبكي  و�لت�سويق   
من  �لتي مت جمعها  �أمو�لهم  �سيء؛ وتذهب معظم  يح�سلون على  �لو�قع ال 
هذ�  من  �لعلم  �أهل  من  جمع  حذر  ولذلك  �ل�سركة،  �أ�سحاب  �إىل  خاللهم 

�لت�سويق لكونه �سورة من �سور �لغ�ص �لتجاري)3(.

انظر: تي�سري العالم يف �سرح عمدة الأحكام )12/2(.  )1(
]الت�سويق ال�سبكي من منظور اقت�سادي اإ�سالمي، دائرة الإفتاء العام باململكة الها�سمية الأردنية، مت ن�سرها يف 2017/3/30م،    )2(

.]www.aliftaa.jo ،ومت النقل منها يف تاريخ 2018/5/29ه
انظر: ي�ساألونك عن املعامالت املالية املعا�سرة )41/3(.  )3(
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بتحرمي  �ل�سعودية  �لعربية  باململكة  لالإفتاء  �لد�ئمة  �للجنة  �أفتت  وقد   
�لتعامل بالت�سويق �ل�سبكي الأمور منها:

اأواًل: �أنها ت�سمنت �لربا بنوعيه: ربا �لف�سل وربا �لن�سيئة، فامل�سرتك يدفع مبلًغا 
�لتفا�سل  مع  بنقود  نقود  فهي  منه،  كبري  مبلغ  على  ليح�سل  �ملال  من  قلياًل 
و�لتاأخر، وهذ� هو �لربا �ملحرم بالن�ص و�الإجماع، و�ملنتج �لذي تبيعه �ل�سركة 
على �لعميل ما هو �إال �ستار للمبادلة، فهو غري مق�سود للم�سرتك، فال تاأثري له 

يف �حلكم.
ثانًيا: �أنها من �لغرر �ملحرم �سرًعا؛ الأن �مل�سرتك ال يدري هل ينجح يف حت�سيل 

�لعدد �ملطلوب من �مل�سرتكني �أو ال؟
�إىل  ي�سل  �أن  بد  ال  فاإنه  ��ستمر  مهما  �لهرمي  �أو  �ل�سبكي  و�لت�سويق   
�سيكون  هل  �لهرم  �إىل  �ن�سمامه  حني  �مل�سرتك  يدري  وال  يتوقفعندها،  نهاية 
فيكون خا�سًر�،  �لدنيا  �لطبقات  �أو يف  ر�بًحا،  فيكون  منه  �لعليا  �لطبقات  يف 
و�لو�قع �أن معظم �أع�ساء �لهرم خا�سرون �إال �لقلة �لقليلة يف �أعاله، فالغالب 
�أغلبهما  �أمرين  بني  �لرتدد  وهي  �لغرر،  حقيقة  هي  وهذه  �خل�سارة،  هو  �إذن 

�أخوفهما، وقد نهى �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �لغرر)1(. 
ثالًثاً: ما ��ستملت عليه هذه �ملعاملة من �أكل �ل�سركات الأمو�ل �لنا�ص بالباطل، 
حيث ال ي�ستفيد من هذ� �لعقد �إال �ل�سركة ومن ترغب �إعطاءه من �مل�سرتكني 
بق�سد خدع �الآخرين، وهذ� �لذي جاء �لن�ص بتحرميه يف قوله تعاىل{يَا َأيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم بِالَْباِطِل} ]الن�شاء: 29[.
رابًعا: ما يف هذه �ملعاملة من �لغ�ص و�لتدلي�ص و�لتلبي�ص على �لنا�ص، من جهة 
جهة  ومن  ذلك،  خالف  و�حلال  �ملعاملة  من  �ملق�سود  هو  وكاأنه  �ملنتج  �إظهار 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب بطالن بيع احل�ساة والبيع الذي فيه غرر )614( رقم احلديث: 1513.  )1(
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�إغر�ئهم بالعموالت �لكبرية �لتي ال تتحقق غالًبا،وهذ� من �لغ�ص �ملحرم �سرًعا 
وقد قال عليه �ل�سالة و�ل�سالم"�لبيعان باخليار ما مل يتفرقا �أو قال حتى يتفرقا فاإن 

�سدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما و�إن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما")1(.)2(.
االأمرالثاين: انت�سار ظاهرة غ�سيل االأموال:

�أو  ��ستثمار  هو  تبيي�سها:  �أو  تطهريها  �أو  �الأمو�ل  غ�سيل  بعملية  �ملر�د   
��ستخد�م �الأمو�ل �لقذرة �ملكت�سبة من م�سادر غري م�سروعة)3(.

وهذ� �ال�ستثمار له �آثار �سلبية من �لناحية �القت�سادية وقد ميتد �أثره على   
�لفرد و�ملجتمع فمن تلك �الآثار �ل�سلبية ما ياأتي:

��ستنز�ف �قت�ساد بلد ل�سالح بلد �آخر.  -1
�نخفا�ص �لدخل �لقومي يف �لبلد، فبدل �أن توظف هذه �الأمو�ل وت�ستثمر   -2
يف د�خل �لبلد يتم تهريبها �إىل �خلارج، و�إيد�عها يف م�سارف خارجية يف 

ح�سابات �سرية ويظهر ذلك بدرجة ملمو�سة يف كثري من �لدول �لنامية.
�أن غ�سيل �الأمو�ل يوؤدي �إىل زيادة ن�سبة �لبطالة.  -3

�أن غ�سيل �الأمو�ل يوؤدي �إىل �سوء توزيع �لدخل و�لرثوة.  -4
�لبنوك  قبول  فاإن  و�مل�سارف،  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �إىل�نهيار  يوؤدي  �أنه   -5
باإيد�ع �أمو�ل م�سبوهة فيهاقد يوؤدي �إىل فزع �لعمالء �ل�سرعيني و�سحب 

�أر�سدتهم و�أمو�لهم، مما يوؤدي �إىل �نهيار تلك �لبنوك.
�أن عملية غ�سيل �الأمو�ل توؤدي �إىل ت�سويه �ملناف�سة د�خل �لقطاع �ملايل،   -6
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  بع�ص  ن�ساط  على  م�سّطنعة  ب�سورة  مقت�سرة  وتبقـى 
يوؤدي  مما  �الإجر�مية،  و�ملنظمات  �ملبي�سني  باإغر�ء�ت  تتاأثر  �لتي  �ل�سعيفة 

�سبق تخريجه.  )1(
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية )239/2(.  )2(

انظر: فقه املعامالت املالية لرفيق امل�سري )318(.  )3(
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مبناف�سة  وتقوم  �الأمو�ل  لتبيي�ص  حمل  �إىل  �ملوؤ�س�سات  هذه  حتويل  �إىل 
�ملوؤ�س�سات �ملالية �الأخرى بطريقة غري م�سروعة)1(.

�ملطلب �لر�بع
يف بيان املق�سد الرابع

وهو عمارة االأر�ص وال�سعي اإىل حتقيق اخلري للعباد والبالد
�الإ�سالمي،  بها �القت�ساد  �لتي قد عني  �ملقا�سد  �أهم  �ملق�سد من  فهذ�   
فاالقت�ساد �الإ�سالمي و�سيلة ولي�ست غاية لتحقيق �لرفاه و�لنماء و�خلري للعباد 
و�لبالد، و�ملال يف �الإ�سالم و�سيلة ولي�ست غاية: فهو و�سيلة للعي�ص �لكرمي، 
�ل�سديد  �ملال  حب  �الإ�سالم  ذم  لذلك  �لنا�ص،  وم�ساعدة  �حلاجات،  ولتلبية 
و�لتعلق به، قال تعاىل: {وُتبون الال ُحباً جًا} ]الفجر: 20[، ولكنه مل مينع من 
ِ الَّتَِ َأْخَرَج  َم ِزيَنَة اللَّ �لتمتع به، و�إنفاقه مبا ير�سي �هلل، يقول تعاىل: {ُقْل َمْن َحرَّ
نَْيا َخالَِصًة َيْوَم الْقَِياَمِة  ْزِق ُقْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوْا ِف الََْياةِ الدُّ

ِّ
َباِت ِمَن الر

ِّ
ي لِِعَباِدهِ َواْلطَّ

ُل اليَاِت لَِقْومٍ َيْعَلُموَن} ]االأعراف: 32[، فمن �لغايات �لتي قد حر�ص عليها 
ِّ

َكَذلَِك نَُفص
�الإ�سالم وفيه يتحقق �لنماء و�الزدهار يف �أي �قت�ساد:

�لق�ساء على �لبطالة: فقد كره �الإ�سالم �لبطالة، وحث على �لعمل �ل�ّسريف   -1
�ملنتج، �ّلذي يغني �مل�سلم عن ذّل �ل�ّسوؤ�ل، مهما كان هذ� �لعمل ب�سيطاً، 
فياأخذ  �أحباًل  �أحدكم  ياأخذ  "الأن  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  قال  ولهذ� 
حزمة من حطب فيبيع فيكف �هلل به وجهه خري من �أن ي�ساأل �لنا�ص �أعطي 

�أم منع")2(.

فقه  �سنة2007-2008م[)105(،  بلقاد،  اأبوبكر  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  جمال،  خوجه  الأموال،  تبيي�س  ]جرمية  انظر:   )1(
املعامالت املالية لرفيق امل�سري )318(.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب بيع احلطب والكالإ )113/3( رقم احلديث: 2373 من حديث الزبري بن العوام ر�سي اهلل عنه.  )2(
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فمن �الآثار �ل�سلبية للبطالة من �لناحية �القت�سادية:  
�أن �لبطالة عامل من عو�مل �لتخلف �القت�سادي؛ وذلك الأن �لبطالة  �أ- 

�سبب رئي�سفي  �إ�سعاف �الإنتاج �لزر�عي و�ل�سناعي و�لتجاري.
ذلك  عن  ينتج  مما  و�لعد�وة  رئي�سلل�سحناء  �سبب  �لبطالة  �أن  ب- 
قلة �الأعمال و�مل�ساريع �لنافعة؛ الأن �أ�سحاب �الأمو�ل يعتمدون يف 
من  �لنافعة  �ملفيدة  �مل�ساريع  من  �لكثري  ويعطلون  �لربا  على  تنميتها 
�الأعمال  �أنو�ع  من  ذلك  وغري  �الأر�ص  وعمارة  �ل�سناعات  �أنو�ع 
بها  يح�سل  �ملعامالتالتي  من  �أنو�عاً  لعباده  �هلل  �سرع  وقد  �ملفيدة، 
تبادل �ملنافع ومنو �لرثو�ت و�لتعاون على كل ما يحقق �لنفعللمجتمع 
�لرزق �حلالل  �لفقر�ء على ك�سب  �لعاطلة، ويعني  �الأيدي  وي�سغل 

و�ال�ستغناء عنالربا و�لت�سول)1(.
ت- �لبطالة و�إن كانت مقنعة وهي �لتي تكون فيمن كان موظفاً لدى �لدولة 
ولكن هو يف �لو�قع عاطل عن �لعمل ب�سبب �إخالله به يكون �سبب 

�إبطاء عجلة �الإنتاج، وعدم �لقيام بوظيفته على �أكمل وجه)2(. 
ث- �أن �لبطالة ت�سبب عبئاً على بيت مال �مل�سلمني، نظر�ً لكرثة ما تنفقه 

�لدولة على �لعاطلني)3(.

انظر: جمموع فتاوى ابن باز )220/19(.  )1(
انظر: جملة البحوث الإ�سالمية باململكة العربية ال�سعودية )154/17(.  )2(

انظر: املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية )179(.  )3(
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�ملطلب �خلام�ص
يف بيان املق�سد اخلام�ص

حتقيق القوة االقت�سادية وال�سعي اإىل تعزيزها
حتقيق �لقوة هي غاية �أي دولة من �لدول، �سو�ء كانت قوة ع�سكرية   
�أو �جتماعية �أو قوة �قت�سادية، وحتقيق �لقوة غاية دعانا �إليه �لدين �الإ�سالمي، 
وْا لَُم مَّا  كتابه {َوَأِعدُّ تعاىل يف  �هلل  قال  �لع�سكرية، حيث  �لقوة  ومن ذلك 
ِمن  َوآَخِريَن  ُكْم  َوَعُدوَّ  ِ اللَّ َعْدوَّ  بِِه  ُتْرِهُبوَن  الَْْيِل  َباِط 

ِّ
ر َوِمن  ةٍ  ُقوَّ ن 

ِّ
م اْسَتَطْعُتم 

ِ يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوَأنُتْم ال   ِف َسبِيِل اللَّ
ٍ
ُدونِِهْم ال َتْعَلُمونَُهُم اللَُّ َيْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيء

ُتْظَلُموَن} ]االأنفال: 60[.
و�لتاآلف  �لقوة  �سبل  حتقيق  �إىل  �أي�ساً  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  دعت  وقد   
�أبا هريرة ر�سي �هلل عنه قال: �سمعت  �أن  �الجتماعي، فعن �سعيد بن �مل�سيب 
رد  خم�ص  �مل�سلم  على  �مل�سلم  يقول:"حق  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 
�ل�سالم وعيادة �ملري�ص و�إتباع �جلنائز و�إجابة �لدعوة وت�سميت �لعاط�ص")1(.

و�أما �لقوة �القت�سادية فلها �ساأن �آخر، حيث �رْن �لقوة �القت�سادية هي   
�ل�سبب �لرئي�ص لتحقيق �لقوة �لع�سكرية و�الجتماعية يف كثري من �ملجاالت، 
لها  مبا يحقق  �لقوة  تلك  �الأمة على حتقيق  �الإ�سالمي قد حث  �لدين  وكذلك 
�لقوة  �ل�سرع لتحقيق  �إليه  �لتي دعانا  �لعزة  من بني �سائر �الأمم، فمن �الأمور 

�القت�سادية ما ياأتي:
عمل �لرجل بنف�سه وحتقيق �لك�سب من ذلك �لعمل مبا يحقق له وملجتمعه   -1
�لكفاية و�ال�ستغناء عن غريه من �لدول و�الأفر�د ويف ذلك تتحقق �لعزة، 
فعن عباية بن رفاعة بن ر�فع بن خديٍج عن جده ر�فع بن خديٍج ر�سي 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، باب الأمر باإتباع اجلنائز)71/2( رقم احلديث: 1240، وم�سلم يف �سحيحه، باب من حق امل�سلم   )1(

للم�سلم رد ال�سالم )892( رقم احلديث: 2162.
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�هلل عنه قال: قيل: يا ر�سول �هلل �أي �لك�سب �أطيب؟قال:"عمل �لرجل بيده 
وكل بيٍع مربوٍر")1(، قال بدر �لدين �لعيني يف �سرحه هذ� �حلديث: وذ�ك 
�أف�سل من حيث �النتفاع �لعام فهو نفع متعٍد �إىل غريه و�إذ� كان كذلك 

فينبغي �أن يختلف �حلال يف ذلك باختالف حاجة �لنا�ص)2(.
منها  �ملتو�فرة، و��ستعمال كل �سيء  �لب�سرية و�لطبيعية  �ملو�رد  ��ستغالل   -2
على ح�سب ما خلق وو�سع له، وبذلك تتحقق �لقوة �القت�سادية، الأنه لو 
��ستغل �أي مورد يف غري ما ميكن �النتفاع به الأدى ذلك �إىل ف�ساد ذلك 
�ل�سريعة  وقددعتنا  وهذ�  �لعامل،  جهد  �سياع  �إىل  �أي�ساً  و�أدى  �ملورد 
�الإ�سالمية �إىل ��ستغالل �ملو�رد على ح�سب ما خلقت له وعلى ح�سن ما 

و�سعت له، ومثال ذلك ما ياأتي:
َقاَل  َدَفنيِ  الصَّ َبنيَْ  َساَوى  إَِذا  َحتَّى  الَِْديِد  ُزَبَر  {آُتونِي  تعاىل  �هلل  قال  �أ- 
 ،]96 ]الكهف:  ِقْطًرا}  َعَلْيِه  ُأْفِرْغ  آُتونِي  َقاَل  نَاًرا  َجَعَلُه  إَِذا  َحتَّى  انُفُخوا 
يَْ  َوالطَّ َمَعُه  بِي 

ِّ
َأو ِجَباُل  يَا  َفْضالً  مِنَّا  َداُووَد  آَتْيَنا  تعاىل {َولََقْد  وقوله 

�إمنا  �حلديد  �أن  على  تدالن  �الآيتان  فهاتان   ،]10 ]�شباأ:  الَِْديَد}  َلُه  َوَألَنَّا 
خلق للبناء)3(.

 ِذي َثالِث ُشَعٍب •	ال َظلِيٍل َوال يُْغِن ِمَن 
ٍّ

ب- قال �هلل تعاىل: {انَطلُِقوا إَِل ِظل
اللََّهِب} ]املر�شالت: 30-31[، فهاتان �الآيتان قد دلتا على قاعدة هند�سية، 
وهو �أن �ل�سكل �ملثلث ال ظل له، فهذ� من ��ستغالل �لقو�عد �لهند�سية 

بال�سكل �ملطلوب و�ملفيد مبا يحقق �لنماء �القت�سادي)4(.

اأخرجه اأحمد يف م�سند )502/28( رقم احلديث: 17265، وقال ال�سيوطي: حديث �سحيح. اجلامع ال�سغري لل�سيوطي )73(.  )1(
انظر: عمدة القاري يف �سرح �سحيح البخاري )219/12(.  )2(

انظر: اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن )432/2(.  )3(

انظر: اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن )432/2(.  )4(
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فِيَنُة َفَكاَنْت لََِساِكنَي َيْعَمُلوَن ِف الَْبْحِر َفَأَردتُّ  ت- قال �هلل تعاىل: {َأمَّا السَّ
َأْن َأِعيَبَها َوَكاَن َوَراءُهم مَِّلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسفِيَنٍة َغْصبًا} ]الكهف: 79[،فهذه 
�الآية د�لة على �أن �ل�سفينة �إمنا ت�ستغل وت�ستخدم يف �لتنقل �لبحري، 
�لقوة  به  �لبحريتتحقق  �لتنقل  يف  ��ستغاللها  �أن  فيه  �سك  ال  ومما 

�القت�سادية:
للبائع  �لعائد �ملايل  �إىل بلد، مما يحقق  بلد  بنقل �لب�سائع من  وذلك   
و�مل�سرتي و�ساحب �ل�سفينة �أي�ساً مما يعود نفعه �أخري�ً على �ملجتمع 
َر الَْبْحَر لَِتْأُكُلوْا مِْنُه لًَْما  عموماً، ولهذ� قال �هلل تعاىل: {َوُهَو الَِّذي َسخَّ
َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوْا مِْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسونََها َوَتَرى الُْفْلَك َمَواِخَر فِيِه َولَِتْبَتُغوْاِمن 
َفْضلِِه َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن} ]النحل: 14[، قال جماهد: �لتجارة يف �لفلك 

�إىل �لبلد�ن �لبعيدة : يف مدة قريبة)1(.
حتقيق  يف  �الأثر  لها  يكون  �لتي  �حلديثة  و�لعلوم  باالبتكار�ت  �الهتمام   -3
�لنماء �القت�سادي، من ذلك عملية �لدفع �الإلكرتوين �لذي ي�سهل عملية 
بالنفع  يعود  ثم  قيمة �ال�ستثمار�ت  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  مما  �لبيع و�ل�سر�ء، 
بعد ذلك �إىل �لدولة، ولكن ب�سرط �أن يكون ذلك وفقاً للقو�عد �ل�سرعية 
�أن �الأ�سل هو جو�ز  يف �لبيع و�ل�سر�ء وعلى ح�سب نوع �لبطاقة، كما 
�لتعامل بها؛ الأن �لعميل بدل �أن يدفع نقد�ً وكَّل �ل�سركة �مل�سدرة للبطاقة 
�أثمان �ل�سلع �ملرتتبة عليه،  بدفع ما عليه من �لدين، فهو قد وكلها بدفع 
ولكن يجب عليه �تخاذ �الإجر�ء�ت �لكافية �لتي ت�سمن عدم دفعه فو�ئد 
�ل�سركة  �أو  �لبنك  لدى  ح�سابه  يف  يجعل  باأن  وذلك  �مل�ستحقات،  على 

�مل�سدرة للبطاقة ر�سيد�ً يكفي ل�سد�د ما يرتتب عليه)2(.
انظر: اجلامع لأحكام القراآن )336/14(.  )1(

انظر: فتاوى جلنة الإفتاء بوزارة الأوقاف الكويتية )103/5(.  )2(
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اخلامتــــة
�الأنبياء  �أ�سرف  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  رب  �حلمدهلل   

و�ملر�سلني، نبينا حممد، وعلى �آله و�سحبه �أجمعني، �أما بعد:
وهي  �أال  عظيمة  حلكمة  �إال  �لعظيم  �خللق  هذ�  خلق  ما  تعاىل  �هلل  فاإن   
عبادته وعدم �الإ�سر�ك به، وكذلك مل ي�سرع �الأحكام �ل�سرعية �إال لغاية وهي 
حتقيق �لعبودية، وكذلك مل يحل �لبيع ويحرم �لربا �إال ملق�سد وغاية وحكمة، 
و�لنماء  �الزدهار  يتحقق  تعاىل  �هلل  �أحلها  �لتي  بالبيوع  �لتعامل  خالل  فمن 
بها  يتحقق  �سرعية  مقا�سد  له  �الإ�سالمي  فاالقت�ساد  �الإ�سالمي،  �القت�ساد  يف 
�لتكامل، وقد �جتهدت من خالل هذ� �لبحث يف ��ستنباط بع�ص تلك �ملقا�سد 

�ل�سرعية وهي كما ياأتي:
املق�سد االأول:  حتقيق �لعد�لة�الجتماعية بني �أفر�د �ملجتمع، ويتحقق ذلك مبا 

ياأتي:
ت�سعري �ل�سلع و�خلدمات ب�سو�بط و�سروط تتحقق معها �لعد�لة �الجتماعية   -1

بني �أفر�د �ملجتمع �لو�حد.
جتنب �حتكار �ل�سلع قدر �الإمكان.  -2

املق�سد الثاين: حتقيق �لتو�زن بني م�سلحة �لفرد وم�سلحة �جلماعة ويتبني ذلك 
من خالل:

تنوع م�سارف �لزكاة �ملر�د �سرفها الأفر�د �ملجتمع �مل�ستحقني لها.  -1
�إعانة �ل�سناع وتدريبهم على �الإنتاج و�ل�سناعة.  -2

�إقر�ر مبد�أ �مللكية �ملزدوجة، ويدخل فيها:   -3
�إجارة �مل�ساع �أ- 



جملة ت�أ�صيل العلوم {186}

ب- ��ستغالل �لرثو�ت �لطبيعية، ومن تلك �لرثو�ت على وجه �خل�سو�ص 
�لرثو�ت �ملعدنية و�ملائية.

مبا  ذلك  ويكون  �ملالية،  �ملعامالت  يف  �لذ�تية  �لرقابة  تفعيل  الثالث:  املق�سد 
ياأتي:

جتنب �لغ�ص يف �ملعامالت �ملالية ب�سورها �لقدمية و�حلديثة.  -1
بيان خطورة غ�سيل �الأمو�ل و�أثرها �ل�سلبي على �القت�ساد عموماً.  -2

املق�سد الرابع: عمارة �الأر�ص و�ل�سعي �إىل حتقيق �خلري للعباد و�لبالد، ويتحقق 
ذلك:

بالق�ساء على �لبطالة قدر �الإمكان.  -1
املق�سد اخلام�ص: حتقيق �لقوة �القت�سادية و�ل�سعي �إىل تعزيزها: ويتحقق ذلك 

مبا ياأتي:
عمل �لرجل بنف�سه وحتقيق �لك�سب من ذلك �لعمل مبا يحقق له وملجتمعه   -1
تتحقق  ذلك  ويف  و�الأفر�د  �لدول  من  غريه  عن  و�ال�ستغناء  �لكفاية 

�لعزة.
��ستغالالملو�رد �لب�سرية و�لطبيعية �ملتوفرة.  -2 

�الهتمام باالبتكار�ت و�لعلوم �حلديثة �لتي يكون لها �الأثر �الإيجابي يف   -3
حتقيق �لنماء �القت�سادي.
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امل�سادر واملراجع
حممد  �لفتح  �أبو  �لدين  لتقي  �الأحكام،  عمدة  �سرح  �الأحكام  �إحكام   .1
�لعيد )ت  بابن دقيق  �لق�سريي ، �ملعروف  بن علي بن وهب بن مطيع 
 : �لنا�سر  �سند�ص،  مدثر  و  م�سطفى  �سيخ  م�سطفى   : حتقيق  702هـ(،   :

موؤ�س�سة �لر�سالة: �لطبعة �الأوىل 1426هـ - 2005م .
�الأندل�سي  �لرب  عبد  �بن  عبد�هلل  بن  يو�سف  عمر  الأبي  �ال�ستذكار،   .2
�لوعي  د�ر  قلعجي،  �أمني  �ملعطي  عبد  د  )ت463هــ(،حتقيق: 

،�لقاهرة:�لطبعة �الأوىل:1414هــ.
ن�سر،  د�ر  بدون  �ملقرن،  خلالد  �الإ�سالمي،  لالقت�ساد  �لنظرية  �الأ�س�ص   .3

�لطبعة �الأوىل:2003م.
�أ�سنى �ملطالب، الأبي يحيى زكريا �الأن�ساري )ت926هـ(، حتقيق: حممد   .4

حممد تامر، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت ، �لطبعة �الأوىل: 1422هـ.
�أ�سو�ء �لبيان يف �إي�ساح �لقر�آن بالقر�آن، ملحمد �الأمني بن حممد �ملختار   .5
بن عبد �لقادر �جلكني �ل�سنقيطي )ت 1393هـ(، د�ر �لفكر للطباعة و 

�لن�سر و �لتوزيع بريوت - لبنان: 1415 هـ - 1995م.
6.  �الإقناع يف فقه �الإمام �أحمد بن حنبل، ل�سرف �لدين مو�سى بن �أحمد بن 
مو�سى �أبو �لنجا �حلجاوي )ت : 960هـ(، حتقيق : عبد �للطيف حممد 

مو�سى �ل�سبكي، �لنا�سر : د�ر �ملعرفة بريوت - لبنان.
ر�سد  بن  �أحمد  بن  ملحمد  �ملقت�سد،  ونهاية  �ملجتهد  بد�ية   .7

�لقرطبي)ت595هــ(، د�ر �ملعرفة،بريوت :�لطبعة �ل�ساد�سة: 1402هــ.
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�لكا�ساين  م�سعود  بن  بكر  الأبي  �ل�سر�ئع،  ترتيب  يف  �ل�سنائع  بد�ئع   .8
�لثانية:  بريوت:�لطبعة  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �حلنفي)ت587هــ(، 

1406هــ. 
�لبدر �ملنري يف تخريج �الأحاديث و�الآثار �لو�قعة يف �ل�سرح �لكبري، الأبي   .9
بـ)�بن �مللقن(  )ت804هــ(،  حف�ص عمر بن علي �الأن�ساري �ملعروف 
حتقيق : م�سطفى �أبو �لغيط وعبد�هلل �سليمان ويا�سر كمال، د�ر�لهجرة، 

�لريا�ص: �لطبعة �الأوىل: 1425هــ  .
�ملعروف  �أحمد  بن  مو�سى  بن  �أحمد  بن  ملحمود  �لهد�ية،  �سرح  �لبناية   .10
)ببدر�لدين �لعيني()ت855هـ( ،حتقيق:�أمين �سالح �سعبان، د�ر �لكتب 

�لعلمية، بريوت: �لطبعة �الأوىل: 1420هـ.
�لبيان و�لتح�سيل، الأبي �لوليد بن ر�سد �لقرطبي )ت520هـ(، حتقيق:�أحمد   .11

�حلبابي، د�ر �لغرب �الإ�سالمي ، بريوت: �لطبعة �لثانية 1408هـ.
�حل�سيني  حممد  بن  ملحمد  �لقامو�ص،  جو�هر  من  �لعرو�ص  تاج   .12
للثقافة  �لوطني  �ملجل�ص  �لعزباوي،  عبد�لكرمي  حتقيق:  )�ملرت�سى(، 

و�لفنون، �لكويت:�لطبعة �الأول: 1422هـ. 
13.  �لتاج و�الإكليل ملخت�سر خليل ملحمد بن يو�سف بن �أبي �لقا�سم �لعبدري 

�أبو عبد �هلل)ت 897ه(، �لنا�سر د�ر �لفكر، مكان �لن�سر بريوت.
�لت�سخم يف �لفقه �الإ�سالمي، خلالد بن عبد�هلل �مل�سلح، دون د�ر نا�سر.   .14
تف�سري �لقر�آن �لعظيم، الأبي �لفد�ء �إ�سماعيل بن كثري �لدم�سقي)ت774هـ(،   .15
حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة، �لنا�سر : د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع �لطبعة: 

�لثانية 1420هـ - 1999م. 
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�لفريوز�أبادي  يو�سف  بن  علي  بن  الإبر�هيم  �ل�سافعي،  �لفقه  يف  �لتنبيه   .16
حيدر،  �أحمد  �لدين  عماد  حتقيق:   ،)476 ت  �إ�سحاق)  �أبو  �ل�سري�زي 

�لنا�سر عامل �لكتب:بريوت: 1403.
تي�سري �لعالم يف �سرح عمدة �الأحكام، لعبد�هلل بن عبد�لرحمن �آل ب�سام   .17

)2002م( د�ر �مليمان، �لطبعة: 1426ه.
تي�سري �لكرمي �لرحمن يف تف�سري كالم �ملنان، لعبد �لرحمن بن نا�سر بن   .18
�ل�سعدي)1376هـ(، حتقيق : عبد �لرحمن بن معال �للويحق، �لنا�سر : 

موؤ�س�سة �لر�سالة، �لطبعة : �الأوىل 1420هـ -2000 م
�جلامع �ل�سغري، جلالل �لدين عبد�لرحمن بن �أبي بكر �ل�سيوطي)ت911هـ(،   .19

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، �لطبعة �لثانية: 1425هـ.
بن  بكر  �أبي  بن  �أحمد  بن  �هلل حممد  عبد  الأبي  �لقر�آن،  الأحكام  �جلامع   .20
فرح �الأن�ساري �خلزرجي �سم�ص �لدين �لقرطبي )ت : 671 هـ( حتقيق: 
�ململكة  �لريا�ص،  �لكتب،  عامل  د�ر   : �لنا�سر  �لبخاري،  �سمري  ه�سام 

�لعربية �ل�سعودية، �لطبعة : 1423 هـ/ 2003 م
�أبوبكر  ماج�ستري، جامعة  ر�سالة  �الأمو�ل، خلوجه جمال،  تبيي�ص  جرمية   .21

بلقاد، �سنة2007-2008م. 
�ملاوردي)ت450هــ(،  حممد  بن  علي  �حل�سن  الأبي  �لكبري،  �حلاوي   .22
�لكتب  د�ر  �ملوجود،  عبد  �أحمد  وعادل  معو�ص  حممد  حتقيق:علي 

�لعلمية، بريوت: �لطبعة �الأوىل1414هــ.
دليل �لطالب لنيل �ملطالب، ملرعي بن يو�سف �لكرمي)1033هـ(، موؤ�س�سة   .23

�لر�سالة، بريوت، حتقيق: �سلطان �لعيد.
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�لديباج على �سحيح م�سلم بن �حلجاج، جلالل �لدين عبد�لرحمن بن   .24
�أبي بكر �ل�سيوطي)ت911هـ(، حتقيق: �أبو �إ�سحاق �حلويني، د�ر عفان، 

�لطبعة �الأوىل: 1416ه.
�لرو�ص �ملربع �سرح ز�د �مل�ستقنع، ملن�سور بن يون�ص �لبهوتي)ت1051هـ(،   .25
و�لن�سر -  للطباعة  �لفكر  د�ر   : �لنا�سر  �للحام،  �سعيد حممد   : �ملحقق 

بريوت - لبنان.
�سرف  بن  يحيى  زكريا  الأبي  �ملفتني،  وعمدة  �لطالبني  رو�سة   .26
�لنووي)ت676هــ(، �لنا�سر �ملكتب �الإ�سالمي، �سنة �لن�سر 1405، مكان 

�لن�سر بريوت.
�أحمد  بن  حممد  من�سور  الأبي  �ل�سافعي،  �ألفاظ  غريب  يف  �لز�هر   .27
وز�رة  طبعة   ، �الألفي  جرب  حتقيق:د.حممد  �الأزهري)ت370هـ(، 

�الأوقاف �لكويتية.
)ت  �ل�سنعاين  �لكحالين  �الأمري  �إ�سماعيل  بن  ملحمد  �ل�سالم،   �سبل   .28
�لر�بعة  �لطبعة  �حللبي،  �لبابي  م�سطفى  مكتبة   : �لنا�سر  1182هـ(، 

1379هـ/ 1960م.
�لقزويني)ت275هــ(،  يزيد  بن  حممد  عبد�هلل  الأبي  ماجه،  �بن  �سنن    .29

حتقيق حممد فوؤ�د عبد �لباقي، مكتبة د�ر �إحياء �لكتب �لعربية.
�سنن �أبي د�ود، ل�سليمان بن �الأ�سعث �ل�سج�ستاين )ت275هــ(، حتقيق:   .30
حممد نا�سر �لدين �الألباين، مكتبة �ملعارف، �لريا�ص، �لطبعة �الأوىل . 
31.  �سرح �ل�سنة، للح�سني بن م�سعود �لبغوي، �ملكتب �الإ�سالمي، �لطبعة 

�الأوىل: 1983م، حتقيق: �سعيب �الأرناوؤوط.
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�إحياء  د�ر  �لدردير)ت1201هــ(،  �أحمد  بن  الأحمد  �لكبري،  �ل�سرح   .32
�لكتب �لعربية.

�ل�سرح �ملمتع على ز�د �مل�ستقنع، ملحمد بن �سالح بن حممد �لعثيمني   .33
)ت 1421هـ(، د�ر �لن�سر : د�ر �بن �جلوزي، �لطبعة:�الأوىل:1422 - 

1428 هـ.
�ل�سحاح، الإ�سماعيل بن حماد �جلوهري، حتقيق �أحمد عبد �لغفار عطار،   .34

د�ر �لعلم للمالين، �لطبعة �لثانية: 1399 هـ.
�سحيح �بن حبان، ملحمد بن حبان بن �أحمد �لتميمي)ت 354هـ(، حتقيق:   .35

�سعيب �الأرناوؤوط، موؤ�س�سة �لر�سالة، بريوت: �لطبعة �لثانية: 1414هـ.
�سحيح �لبخاري، الأبي عبد�هلل حممد بن �إ�سماعيل �لبخاري)ت256هــ(،   .36

د�ر طوق �لنجاة.
�سحيح م�سلم، الأبي �حل�سني م�سلم بن �حلجاج �لق�سريي)ت261هــ(،   .37

بيت �الأفكار �لدولية، �لريا�ص:1419 .
�أيوب  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  �ل�سرعية،  �ل�سيا�سة  يف  �حلكمية  �لطرق   .38
�الآد�ب  مطبعة  751ه(  )ت  �جلوزية(  �لقيم  بـ)�بن  �ملعروف  �لزرعي 

و�ملوؤيد، م�سر.
�لعيني  �لدين  لبدر  �لبخاري،   �سحيح  �سرح  �لقاري  عمدة   .39
�الأوىل:  �لطبعة  بريوت:  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �حلنفي)ت855هـ(، 

1421هـ.
فتاوى �للجنة �لد�ئمة لالإفتاء، جمموعة من �لعلماء، د�ر �ملوؤيد، جدة،   .40

جمع: �أحمد بن عبد�لرز�ق  �لدوي�ص.
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وز�رة  طبعة  �لعلماء،  من  جمموعة  بالكويت،  �الإفتاء  قطاع  فتاوى   .41
�الأوقاف �لكويتية، �لطبعة �الأوىل: 1417هـ - 1996م

فقه �ملعامالت �ملالية، لرفيق يون�ص �مل�سري، د�ر �لقلم، دم�سق، �لطبعة   .42
�لثانية: 2007م.

مكتبة  �سليمان خري�هلل،  ويو�سف  �خلطيب  �سفيق  الأحمد  �ملائية،  �لقدرة   .43
لبنان نا�سرون، �لطبعة �الأوىل: 2002م.

�لكلبي  جزي  �بن  �أحمد  بن  حممد  �لقا�سم  الأبي  �لفقهية،  �لقو�نني   .44
وز�رة  طبعة  �سيدي،  بن  حممد  حتقيق:  �ملالكي)ت741هـ(،  �لغرناطي 

�الأوقاف �لكويتية، �لطبعة �الأوىل:1431هـ. 
ك�ساف �لقناع عن منت �الإقناع، ملن�سور بن يون�ص �لبهوتي)ت1051هــ(،   .45

حتقيق:هالم�سيلحي، د�ر �لفكر، بريوت: 1402هــ.
ك�سف �ملخدر�ت و�لريا�ص �ملزهر�ت ل�سرح �أخ�سر �ملخت�سر�ت، لعبد   .46
بن  حممد  حتقيق:  )ت1192هـ(،  �حلنبلي  �لبعلي  �هلل  عبد  بن  �لرحمن 
 - 1423هـ  �لن�سر  �سنة  �الإ�سالمية،  �لب�سائر  د�ر  �لنا�سر  �لعجمي،  نا�سر 

2002م، مكان �لن�سر لبنان/ بريوت.
كفاية �الأخيار يف حل غاية �الإخت�سار، الأبي بكر بن حممد �حل�سيني �حل�سني   .47

)ت829هـ(، حتقيق كامل حممد عوي�سة، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت.
�سادر:  د�ر  )ت711هـ(،  منظور  بن  مكرم  بن  ملحمد  �لعرب،  ل�سان   .48

�لطبعة �الأوىل ، بريوت. 
�لعلمية  �لبحوث  الإد�ر�ت  �لعامة  �لرئا�سة  �الإ�سالمية،  �لبحوث  جملة   .49

و�الإفتاء و�لدعوة و�الإر�ساد.
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جممع �الأنهر يف �سرح ملتقى �الأبحر، لعبد�لرحمن ين حممد �لكليبويل   .50
�ملعروف بـ)�سيخي ز�ده()ت1078هــ(، حتقيق: عمر�ن خليل �ملن�سور 

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت: �لطبعة 1419هــ. 
�ملجموع �سرح �ملهذب، الأبي زكريا يحيى بن �سرف �لنووي)ت676هــ(،   .51

حتقيق: حممد نيب �ملطيعي، مكتبة �الإر�ساد، جدة.
بن  �لعزيز  لعبد  �هلل،  باز رحمه  بن  �لعزيز  �لعالمة عبد  فتاوى  جمموع   .52
عبد �هلل بن باز )ت 1420هـ(�أ�سرف على جمعه وطبعه : حممد بن �سعد 

�ل�سويعر، مطبعة �لرئا�سة �لعامة للبحوث �لعلمية و�الإفتاء.
مازة  �بن  �ل�سريعة  �سدر  بن  حممود  �لدين  لربهان  �لربهاين،  �ملحيط   .53

�لبخاري)ت616هــ( ، د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي.
54.  خمت�سر �لقدوري، الأحمد بن حممد بن �أحمد بن جعفر بن حمد�ن، 

)ت362هــ(، حتقيق: كامل عوي�سة، �ملكتب �لعلمية، بريوت.
مرقاة �ملفاتيح �سرح م�سكاة �مل�سابيح، علي بن �سلطان �لقاري)ت1014هـ(،   .55
�الأوىل:  �لطبعة  بريوت:  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  عيتاين،  جمال  حتقيق: 

1422هـ.
حتقيق:  )ت:241هــ(،  حنبل  بن  حممد  بن  الأحمد  �أحمد،  م�سند   .56
بريوت:�لطبعة  �لر�سالة،  موؤ�س�سة  مر�سد،  وعادل  �الأرنوؤوط  �سعيب 

�الأوىل:1416هــ.
حممد  بن  الأحمد  للر�فعي،  �لكبري  �ل�سرح  غريب  يف  �ملنري  �مل�سباح   .57
�الأوىل:  �لطبعة  بريوت:  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لفيومي)770هــ(، 

1419هـ.
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�مل�سطلحات �لفقهية يف مذ�هب �لفقه �الإ�سالمي، ملحمد �أحمد �سحاته،   .58
د�ر �لكتب و�لدر��سات �لعربية، طبعة: 2017م. 

�الإفتاء  لقطاع  �لتابع  �لفني  �الإعد�د  ق�سم  �لفقهية،  �مل�سطلحات  معجم   .59
بدولة �لكويت، طبعة وز�رة �الأوقاف �لكويتية، طبعة: 2010م.

معجم �مل�سطلحات �ملالية و�القت�سادية يف لغة �لفقهاء، لنزيه حماد، د�ر   .60
�لقلم، دم�سق:�لطبعة �الأوىل: 1429هـ.

�ملهذب، الأبي ��سحاق �ل�سري�زي )ت476هــ(، حتقيق:د حممد �لزحيلي،   .61
د�ر �لقلم،دم�سق و�لد�ر �ل�سامية، بريوت :�لطبعة �الأوىل:1417هــ. 

�ململكة  يف  بها  �ملعمول  باالأنظمة  �ملقارنة  �الإ�سالمية  �جلنائية  �ملو�سوعة   .62
�لطبعة  �لعتيبي،  �لبارودي  �لعايل  عبد  بن  ل�سعود  �ل�سعودية،  �لعربية 

�لثانية 1427، بدون د�ر ن�سر.
�لنتف يف �لفتاوى، الأبي �حل�سني علي بن �حل�سني �ل�سغدي)ت461هــ(،   .63
 / �لفرقان  د�ر  �لنا�سر  �لناهي،  �لدين  �سالح  �لدكتور  �ملحامي  حتقيق 

موؤ�س�سة �لر�سالة ، بريوت: �لطبعة �الأوىل 1404هـ- 1984.
�لر�ساع  �الأن�ساري  حممد  عبد�هلل  الأبي  �ل�سافية،  �لكافية  �لهد�ية   .64
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مو�سى عفانه، دون د�ر نا�سر.
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أحكـام قضـاء الفوائــت »دراسة فقهية مقارنة«
د. حممد حممد مع�يف  علي)1(

ملخ�ص البحث
من �أحكام �ل�سالة �لو�جب تّعلمها و�لتفقه فيها، �أحكام فو�ئت �ل�سالة،   

وقد در�ص �لباحث هذه �الأحكام در��سة مقارنًة، وَخُل�ص �إىل ما ياأتي: 
تاأخري �ل�سالة لغري �سرورة حر�م ال يجوز، و�ملر�د بال�سرورة �ملبيحة   
لتاأخري �ل�سالة عن وقتها، �ل�سرور�ت �لطبية، �أو �نعد�م �لطهور، �أو �خلوف، 
ونحو هذ� من �ل�سرور�ت، وتارك �ل�سالة تهاوناً، �إن كان معّينا فيَحكم بكفره 
�سرعية  �إجر�ء�ت  من  يلزم  ما  بعد  �ل�سرعي،  �لق�ساء  �الإ�سالم  عن  رّدته  �أو 
وقانونية، ويجب ق�ساء �لفو�ئت على من فاتته �ل�سالة لعذر، كاملري�ص و�ملغمى 
�لتي  �مل�سقة،  �لفو�ئت كرثة تدخل يف حّيز  �أال تكرث هذه  ينبغي  عليه، ولكن 
جاءت �ل�سريعة برفعها، و�لفو�ئت �إذ� كانت ب�سبب عذر �سرعي، فاإّن ق�ساءها 
�أد�ًء ال ق�ساًء، فاإن مل يكن  �أن ينويه  �أد�ًء، وعلى �مل�سلي  و�حلال هذه يكون 
للفو�ت عذر، فاإنه يكون ق�ساًء، ويجب على من فاتته �سالة �جلماعة، عمد�ً، 
بحيث يكون يف ق�سائها م�سقٌة ال  �لفو�ئت كثريًة جد�ً  �إنرْ كانت  �إال  �لق�ساء، 
تطاق، فاالأوىل يف هذه �حلالة، �لتوبة �لن�سوح ومالزمة �لدعاء و�ال�ستغفار.

و�سفة ق�ساء �لفو�ئت على نحو �سفة �الأد�ء، فتق�سى �ل�سالة �جلهرية   
جهرية، و�ل�سرية �سرية، و�ملق�سورة مق�سورة ولو يف �حل�سر، يف �أي وقت 
من �الأوقات، ولو يف �أوقات �لكر�هة، وت�ستحب �الإقامة لل�سالة �لفائتة، دون 
بع�ص �سالة  فاتته  ومن  �أربعاً،  ق�ساها ظهر�ً  �جلمعة  فاتته �سالة  ومن  �الأذ�ن، 
�لك�سوف  �سالة  يف  و�مل�سبوق  �الإمام،  �سالم  بعد  يق�سيها،  فاإنه  �جلنازة، 

اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية -  كلية العلوم والآداب ب�سرورة ـ جامعة جنران.  )1(
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بركعة، جاز له �أنرْ ياأتي بالركوع �لفائت، وجاز له �أاّل ياأتي به، الحتمال �حلالني، 
وي�ستحب ق�ساء �سالة �لعيد، ركعتني، ال �أربعاً، بناًء على �لقاعدة �لتى تقول 

�إن �سفة �لق�ساء على نحو �سفة �الأد�ء. و�هلل تعاىل �أعلم.

مقدمة البحث
�ل�سالة هي �لركن �لثاين)1( من �أركان �الإ�سالم، وهي عمود �لدين)2(،   
و�لفرق بني �مل�سلم و�لكافر)3(، و�لعناية بال�سالة وباأحكامها، من �أهم �ملهمات 
وتعبد�ً،  تفقها،  �ل�سالة،  بركن  �مل�سلمون  يعنى  ما  وبقدر  و�ل�سرعية،  �لدينية 
�حلياة  يف  ونور  وبركة  خري  من  يحققون  ما  بقدر  وعماًل،  وعلماً  وممار�سة، 
و�ملمات)4(، ولقد حقق �لرعيل �الأول من �ل�سحابة �لكر�م ر�سو�ن �هلل تعاىل 
َواإِيَتاِء  اَلِة،  ال�سَّ َواإَِقاِم  َد اهللُ،  ُيَوحَّ اأَْن  َعَلى  َعَلى َخْم�َسٍة،  اْلإِ�ْساَلُم  »ُبِنَي  َقاَل:  َم،  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  ى  ِبيِّ �َسلَّ النَّ َعِن  ُعَمَر،  اْبِن  حلديث:   )1(
�سحيح  عليه:  متفق   .» َواحْلَجُّ َرَم�َساَن،  َياُم  �سِ »َل،  َقاَل:  َرَم�َساَن،  َياُم  َو�سِ  ، احْلَجُّ َرُجٌل:  َفَقاَل   ،» َواحْلَجِّ َرَم�َساَن،  َياِم  َو�سِ َكاِة،  الزَّ
البخاري: 11/1، باب ُبِنَي الإِ�ْساَلُم َعَلى َخْم�ٍس، برقم: )8(. املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي، املحقق: 
الباقي(،  عبد  فوؤاد  حممد  ترقيم  ترقيم  باإ�سافة  ال�سلطانية  عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر:  النا�سر،  نا�سر  بن  زهري  حممد 
َم ُبِنَي اْلإِ�ْساَلُم َعَلى َخْم�ٍس، برقم: )16( .  ى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِبيِّ �َسلَّ الطبعة: الأوىل، 1422هـ. و�سحيح م�سلم: 45/1، َباُب قول النَّ
امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، املوؤلف: م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي 

الني�سابوري )ت: 261هـ( املحقق: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.
َم يِف َغْزَوِة َتُبوَك َفَقاَل يِل: »اإِْن �ِسْئَت اأَْنَباأُْتَك ِبَراأْ�ِس اْلأَْمِر َوَعُموِدِه  ى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �َسلَّ ا َمَع َر�ُسوِل اهللَّ حلديث ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َقاَل: ُكنَّ  )2(
َهاُد« َهَذا  ا ِذْرَوُة �َسَناِمِه َفاجْلِ مَّ اَلُة، َواأَ ا َعُموُدُه َفال�سَّ ا »َراأْ�ُس اْلأَْمِر َفاْلإِ�ْساَلُم، َواأَمَّ ِ، َقاَل: اأَمَّ َوُذْرَوِة �َسَناِمِه« َقاَل: ُقْلُت: اأََجْل َيا َر�ُسوَل اهللَّ
َجاُه ". امل�ستدرك على ال�سحيحني: 86/2، كتاب اجلهاد، برقم: )2408(. املوؤلف:  ْيَخنْيِ َومَلْ ُيَخرِّ َحِديٌث �َسِحيٌح َعَلى �َسْرِط ال�سَّ
البيع  الني�سابوري املعروف بابن  ُنعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين  اأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن 
 .  1990 –  1411 الأوىل،  الطبعة:  – بريوت،  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  عطا،  القادر  عبد  م�سطفى  حتقيق:  405هـ(،  )ت: 
و�سححه الألباين يف  اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل: 138/2، برقم: )413( ، املوؤلف: حممد نا�سر الدين الألباين 

)ت: 1420هـ(، اإ�سراف: زهري ال�ساوي�س، النا�سر: املكتب الإ�سالمي – بريوت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.
اَلَة َفَمْن َتَرَكَها َفَقْد  َم: اإِنَّ »اْلَعْهَد الَِّذي َبْيَنَنا َوَبْيَنُهُم ال�سَّ ى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ حلديث َعْبِد اهلِل ْبِن ُبَرْيَدَة، َعْن اأَِبيِه، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �َسلَّ  )3(
َكَفَر«، ال�سنن الكربى: 208/1، باب احلكم يف تارك ال�سالة، برقم: )326( . املوؤلف: اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي 
اخلرا�ساين، الن�سائي )ت: 303هـ(، حققه وخرج اأحاديثه: ح�سن عبد املنعم �سلبي، اأ�سرف عليه: �سعيب الأرناوؤوط، قدم له: عبد 
اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، الطبعة: الأوىل، 1421 هـ - 2001 م . و�سححه الألباين يف م�سكاة 
امل�سابيح: 181/1، برقم: )574(، املوؤلف: حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري، اأبو عبد اهلل، ويل الدين، التربيزي )ت: 741هـ(، 

املحقق: حممد نا�سر الدين الألباين، النا�سر: املكتب الإ�سالمي – بريوت، الطبعة: الثالثة، 1985م.
امْلِيَزاَن، َو�ُسْبَحاَن اهلِل  مَتاَْلأُ   ِ هلِلَّ ْمُد  ُهوُر �َسْطُر اْلإِمَياِن َواحْلَ َم: »الطُّ َعَلْيِه َو�َسلَّ ى اهللُ  اأَِبي َماِلٍك اْلأَ�ْسَعِريِّ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �َسلَّ حلديث:   )4(
ٌة َلَك اأَْو َعَلْيَك،  َياٌء، َواْلُقْراآُن ُحجَّ رْبُ �سِ َدَقُة ُبْرَهاٌن َوال�سَّ اَلُة ُنوٌر، َوال�سَّ َماَواِت َواْلأَْر�ِس، َوال�سَّ ِ مَتاَْلآَِن - اأَْو مَتاَْلأُ - َما َبنْيَ ال�سَّ ْمُد هلِلَّ َواحْلَ
الإميان:  و�سعب   .)223( برقم:  اْلُو�ُسوِء،  َف�ْسِل  َباُب    .203/1 م�سلم:  رواه  ُموِبُقَها«  اأَْو  َفُمْعِتُقَها  َنْف�َسُه  َفَباِيٌع  َيْغُدو  ا�ِس  النَّ ُكلُّ 
12/9، باب احلث على ترك الغل واحل�سد، برقم: )6185( . املوؤلف: اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�ْسَرْوِجردي اخلرا�ساين، 
على  اأ�سرف  حامد،  احلميد  عبد  العلي  عبد  الدكتور  اأحاديثه:  وخرج  ن�سو�سه  وراجع  حققه  458هـ(،  )ت:  البيهقي  بكر  اأبو 
حتقيقه وتخريج اأحاديثه: خمتار اأحمد الندوي، �ساحب الدار ال�سلفية ببومباي – الهند، النا�سر: مكتبة الر�سد للن�سر والتوزيع 

بالريا�س بالتعاون مع الدار ال�سلفية ببومباي بالهند، الطبعة: الأوىل، 1423 هـ - 2003م.
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ودنيوية،  دينية  عظيمة  مكا�سب  �ملف�سلة،  �لقرون  من  بعدهم  ومن   ، عليهم 
�سوؤدد�ً ومتكيناً وعزًة وبركًة وخري�ً وفالحاً، وفتوحات يف خمتلف جماالت 
�إقامًة،  عليها،  بال�سالة وحر�سهم  عنايتهم  �أ�سباب ذلك  �أهم  من  لعّل  �حلياة، 

وخ�سوعاً، وقياماً بو�جباتها و�سروطها و�أركانها و�سننها. 
�أحكام  تعّلم  �ل�سالة،  بفري�سة  �ملتعلقة  �لدينية،  �ملهمات  �أهم  ومن   
�ل�سالة، ومن ذلك تعلم كيفية ق�ساء فو�ئتها، على �لوجه �ل�سرعي �ل�سحيح، 
وما �لالزم �إذ� فاتت �ملرء �سالة �أو �سلو�ت، وعلى �أي �سفة يوؤديها �ملكلف، 
ن�سر  و�لدعوية،  �لعلمية  و�ملر�كز  و�لدر��سني  �لعلم  طالب  على  و�لو�جب 
ثقافة �ملحافظة على �ل�سالة وتعلم �أحكامها، وياأتي هذ� �لبحث �ملتو��سع يف 

هذ� �ل�سياق وهذ� �الإطار، وباهلل تعاىل �لتوفيق .
م�سكلة البحث: 

�ملذ�هب  �أئمة  وباالأخ�ص  �لفقه،  علماء  بني  �سديد  فقهي  خالف  ثمة   
�الأربعة، يف �سفة ق�ساء �لفو�ئت، وهو ما جعل كثري�ً من �لعو�م وطلبة �لعلم 
يتبعها  �لتي  �الأقو�ل  بع�ص  �سيما  ال  و�لنز�ع،  و�الختالف  �خلالف  فيهم  يقع 
�لبع�ص يف ق�ساء �لفو�ئت ال تعدو �أن تكون �أقو�ال مرجوحة، وبع�سها �الآخر 
يفتقر �إىل �أدلة �سحيحة من �ل�سنة �ملطهرة، و�إمنا بنيت على �جتهاد�ت، و�الأ�سل 
�أّن �لعباد�ت توقيفية، وبع�ص �الأدلة �سحيح لكنه غري م�ستهر وال معلوم لدى 
عو�م �لنا�ص، فيظنونه بدعة، وهو لي�ص من �لبدعة يف �سيء، و�إمنا هو قول غري 

م�سهور لدى �لعو�م �أو بع�ص طلبة �لعلم.
اأهداف البحث:

در��سة �أقو�ل �لفقهاء ومتحي�سها يف م�ساألة ق�ساء �لفو�ئت، وبيان �لر�جح   )1
منها.
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بيان �ل�سور �ل�سرعية لق�ساء �لفو�ئت .  )2
يف  ومكانتها  �ل�سالة  فري�سة  وعظم  و�سماحتها،  �ل�سريعة  يُ�سر  بيان   )3

�الإ�سالم. 
اأهمية مو�سوع البحث: 

�سرف �لعلم ب�سرف �ملعلوم، فال�سالة وتعلم �أحكامها من �أهم �لعلوم   )1
�ل�سرعية، الأّن �ل�سالة عمود �لدين و�أ�سله و�أ�سا�سه.

�الإ�سهام يف ن�سر فقه تعليم فو�ئت �ل�سالة و�لعباد�ت، �سيما مع عموم   )2
�نت�سار �جلهل.

كرثة �أخطاء �لعو�م، بل وبع�ص طلبة �لعلم، يف �سفة ق�ساء �لفو�ئت .  )3
ن�سوب �خلالفات �ل�سديدة يف بع�ص �مل�ساجد وبع�ص �الأو�ساط �لعلمية   )4

و�لفقهية، ب�سبب هذ� �ملو�سوع .
منهج البحث:

�لتحليلي،  �لو�سفي  �ملنهج  در��ستي  يف  تعاىل–  �هلل  �سلكُت-بعون   
ق�ساء  م�سائل  يف  �الأربعة،  �الأئمة  وباالأخ�ص  �لعلماء  �أقو�ل  جمعُت  حيث 
و�سف  خالل  من  و�جتهاد�تهم،  الأقو�لهم  وحملاًل  لها،  مو�سحاً  �لفو�ئت، 
منها  �الأقرب  بينها، من حيث  فيما  و�آر�ئهم، وو�لرتجيح  �لعلم  �أهل  ن�سو�ص 

�إىل �لدليل �ل�سرعي.
و�أخل�ص عملي يف �لبحث فيما ياأتي:  

عملي يف البحث:
�لعثماين،  �لر�سم  وفق  �ل�سريف،  �مل�سحف  عن  �لكرمية  �الآيات  نقلت   )1

وعزوت كل �آية �إىل �سورتها ورقمها.
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�ل�سعيف  دون  �حل�سنة،  �أو  �ل�سحيحة،  �ل�سريفة  �الأحاديث  �عتمدت   )2
و�ملو�سوع.

�ملذ�هب  من  ملذهب  ع�سبية  �أو  حتيز  دون  �لفقهاء،  �أقو�ل  نقلت   )3
�الإ�سالمية.

و�لعلماء،  �لفقهاء  من  عنهم  �أنقل  ملن  و�لوفاة،  �لوالدة  تو�ريخ  بينت   )4
�سلب  يف  ذكرهم  يرد  ممن  �أحو�لهم،  وظروف  ع�سرهم  طبيعة  ملعرفة 

�ملو�سوع.
قدمت �أقو�ل �لفقهاء و�لعلماء �ملتقدمني على �أقو�ل �ملتاأخرين.  )5

رتبت �أقو�ل �لفقهاء بح�سب تو�ريخ حياتهم، غالباً.  )6
تناولُت �أهم �مل�سائل �ملتعلقة بالفو�ئت، مقت�سر�ً على �أهم �أحكام فو�ئت   )7
�ل�سالة، ولي�ص جميعها، ومل �أتطرق �إىل �أحكام �لفو�ئت يف باب �ل�سيام 

�أو �حلج، �أو غريها من �أبو�ب �لفقه، خ�سية طول �لبحث و�سعته.
اأ�سئلة البحث:

ما حكم ق�ساء �لفو�ئت، �سيما �لفو�ئت �لتي يطول ق�ساوؤها؟.  )1
و�جلمعة  �لعيد  و�سالة  و�لنهارية،  �لليلية  �لفو�ئت  ق�ساء  يتم  كيف   )2

و�جلنازة و�لك�سوف و�خل�سوف وعلى �أي �سفة؟
كيف تكون �سالة �مل�سبوق؟.  )3

هيكلة البحث:
ق�سمت �لبحث �إىل �ملباحث �الآتية:

�ملبحث �الأول: �لتعريف مبفرد�ت مو�سوع �لبحث وفيه مطلبان:
�ملطلب �الأول: �لتعريف مبفرد�ت �ملو�سوع لغة.  

�ملطلب �لثاين: �لتعريف مبفرد�ت �ملو�سوع، ��سطالحا .  
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�ملبحث �لثاين: حكم تاأخري �ل�سالة عن وقتها، وفيه مطلبان:
�ملطلب �الأول: حكم تاأخري �ل�سالة لعذر.  

�ملطلب �لثاين: حكم تاأخري �ل�سالة، عمد�ً، �أو تكا�ساًل.   
�ملبحث �لثالث: �الأعذ�ر �ملبيحة لتاأخري �ل�سالة، وهل �لق�ساء �أدء �أم ق�ساء،

وفيه �ملطالب �الآتية:  
�ملطلب �الأول:  �الأعذ�ر �ملبيحة لتاأخري �ل�سالة، وهل �لق�ساء �أدء �أم ق�ساء؟  

�ملطلب �لثاين: ق�ساء �لفو�ئت لعذر هل هو �أد�ء �أو ق�ساء.  
�ملطلب �لثالث: هل يق�سي �ل�سالة من تركها تكا�ساًل؟.  

�ملبحث �لر�بع: �سفة ق�ساء �لفو�ئت، وفيه �ملطالب �الآتية:
�ملطلب �الأول: �لرتتيب يف ق�ساء �لفو�ئت.  

�ملطلب �لثاين: �سالة �لفو�ئت يف �أوقات �لكر�هة .  
�ملطلب �لثالث: حكم �الأذ�ن و�الإقامة يف ق�ساء �لفو�ئت.  

�ملطلب �لر�بع: كيفية ق�ساء �لفو�ئت.  
�ملبحث �خلام�ص: ق�ساء فو�ئت �ل�سلو�ت، وفيه �ملطالب �الآتية: 

�ملطلب �الأول: ق�ساء فو�ئت �سالة �جلمعة.  
�ملطلب �لثاين: ق�ساء فو�ئت �سالة �ل�سفر.  

�ملطلب �لثالث: ق�ساء فو�ئت �سالة �جلنازة.  
�ملطلب �لر�بع: ق�ساء فو�ئت �سالة �لك�سوف و�خل�سوف.  

�ملطلب �خلام�ص: ق�ساء �سالة �لعيد .  
�خلامتة.

�لنتائج و�لتو�سيات.



{201}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

�ملبحث �الأول
التعريف باملو�سوع)اأحكام – ق�ساء – الفوائت( لغة و�رشعًا

�لبحث،  مو�سوع  تعريف  نتناول  �أن  �لبحث،  هذه  يف  بنا  يح�سن   
باعتباره لفظاً مركباً، من �مل�سطلحات: �أحكام ، ق�ساء، �لفو�ئت، وذلك من 

خالل �ملطلبني �الآتيني:
�ملطلب �الأول

التعريف مبفردات املو�سوع لغة
اأحكام: جمع حكم، و�حلكم �لق�ساء، و�أ�سله �ملنع يقال حكمت عليه   
بني  ذلك، وحكمت  من  �خلروج  على  يقدر  فلم  من خالفه،  منعته  �إذ�  بكذ� 

�لقوم ف�سلت بينهم فاأنا حاكم)1(.
ومعنى ق�ساء: �لق�ساء يف �للغة على وجوه: مرجعها �إىل �نقطاع �ل�سيء   
ومتامه، وكل ما �أحكم عمله، �أو �أمت، �أو ختم، �أو �أدى، �أو �أوجب، �أو �أعلم، �أو 

�أنفذ، �أو �أم�سى. فقد ق�سى)2(، و�النق�ساء: فناء �ل�سيء وذهابه)3(.
�الأمر،  وفات  وفو�تاً،  فوتاً  يفوت  فات  ومعنى  وفائته،  فائت  جمع  �لفو�ئت: 
ذهب وم�سى، و�الأ�سل فات وقت فعله، �أي مر وم�سى، ذهب وقت فعله، 

�نق�سى، ومنه فاتت �ل�سالة �إذ� خرج وقتها ومل تفعل فيه)4(.

نحو  )ت:  العبا�س  اأبو  احلموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  145/1.املوؤلف:  الكبري:  ال�سرح  غريب  يف  املنري  امل�سباح   )1(
770هـ(، النا�سر: املكتبة العلمية – بريوت.

الكرمي  ابن عبد  املبارك بن حممد بن حممد بن حممد  ال�سعادات  اأبو  الدين  املوؤلف: جمد  والأثر: 78/4.  النهاية يف غريب احلديث   )2(
ال�سيباين اجلزري ابن الأثري )ت: 606هـ( ، النا�سر: املكتبة العلمية - بريوت، 1399هـ - 1979م، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى - 

حممود حممد الطناحي.
ت:   ( عباد  بن  بال�ساحب  امل�سهور  الطالقاين،  القا�سم  اأبو  العبا�س،  بن  عباد  بن  اإ�سماعيل  املوؤلف:   .488/1 اللغة:  يف  املحيط   )3(

385هـ( . النا�سر: عامل الكتب، املحقق: حممد ح�سن اآل يا�سني، �سنة الن�سر: 1414 – 1994، رقم الطبعة: 1.
العبا�س )ت: نحو  اأبو  الفيومي ثم احلموي،  اأحمد بن حممد بن علي  املوؤلف:  الكبري: 482/2.  ال�سرح  املنري يف غريب  امل�سباح   )4(

770هـ(، النا�سر: املكتبة العلمية – بريوت.
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�سبب ت�سمية الفقهاء للفوائت بالفوائت ال املرتوكات :
  �سماها �لفقهاء "فو�ئت" دون �ملرتوكات، ظناً باملوؤمنني خري�ً الأّن ظاهر 
�مل�سلم �أنه ال يرتك �ل�سالة، و�إمنا فاته من غري ق�سد، ال�ستغاله باأمر ال بد منه، 

الأّن فو�ت �ل�سيء غيبوبته عذر�ً �أو تركه �إر�ساله �أ�ساًل)1(.
�ملطلب �لثاين

التعريف مبفردات املو�سوع، ا�سطالحًا
�أما معاين هذه �مل�سطلحات ��سطالحا، فعلى �لنحو �الآتي:  

معنى �حلكم ��سطالحاً: حّده جماعة من �أهل �الأ�سول باأنه: "خطاب �هلل   
�ملتعلق بفعل �ملكلف من حيث �أنه مكلف به")2(.

ومعنى �لق�ساء ��سطالحاً: �إ�سقاط �لو�جب مبثل من عند �ملاأمور هو حقه)3(.  
وقد ت�ستعمل عبارة �لق�ساء يف �الأد�ء جماز�ً ملا فيه من �إ�سقاط �لو�جب   
{َفِإَذا  تعاىل:  وقال    ،]200 ]البقرة:  مََّناِسَكُكْم}  َقَضْيُتم  {َفِإَذا  تعاىل:  �هلل  قال 

 .)4(
الُة} ]اجلمعة: 10[ ُقِضَيِت الصَّ

فعلها؛  قبل  ُموؤقَّتة خرج وقتها  ��سطالحا: كلُّ عبادة  �لفو�ئت  ومعنى   
اًل �أم فر�ساً كال�سَّلو�ت �خلم�ص)5(. �سو�ء كانت نَفرْ

اأني�س الفقهاء يف تعريفات الألفاظ املتداولة بني الفقهاء: 35/1. املوؤلف: قا�سم بن عبد اهلل بن اأمري علي القونوي الرومي احلنفي   )1(
)ت: 978هـ(، املحقق: يحيى ح�سن مراد، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 2004م-1424هـ. واجلوهرة النرية: 67/1 . 
الطبعة:  املطبعة اخلريية،  النا�سر:  اليمني احلنفي )ت: 800هـ(،  ِبيِدّي  الزَّ العبادي  اأبو بكر بن علي بن حممد احلدادي  املوؤلف: 
الأوىل، 1322هـ . والبناية �سرح الهداية: 528/2.، املوؤلف: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى 

احلنفى بدر الدين العينى )ت: 855هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الأوىل، 1420هـ - 2000م .
مذكرة يف اأ�سول الفقه: �س 10. املوؤلف: حممد الأمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني ال�سنقيطي )ت: 1393هـ(، النا�سر:   )2(

مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، الطبعة: اخلام�سة، 2001م.
ك�سف الأ�سرار �سرح اأ�سول البزدوي:  134/1. املوؤلف: عبد العزيز بن اأحمد بن حممد، عالء الدين البخاري احلنفي )ت: 730هـ(،   )3(

النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .
اأ�سول ال�سرخ�سي: 44/1. املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�س الأئمة ال�سرخ�سي ) ت: 483هـ( ،النا�سر: دار املعرفة – بريوت.  )4(

ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع: 136/2. املوؤلف: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني )ت: 1421هـ( دار الن�سر: دار ابن اجلوزي،   )5(
الطبعة: الأوىل، 1422 - 1428هـ .
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�ملبحث �لثاين
حكم تاأخري ال�سالة، عن وقتها

�سغل  �أو  �لعيال،  على  ك�سعي  لعذر،  �إما  �ل�سالة،  يوؤخر  �أن  يخلو  ال   
�ساغل، �أو نحو ذلك، �أو يوؤخر �ل�سالة لغري عذر، عمد�ً ، �أو ك�ساًل، فما حكم 

ذلك؟ ، نتناول �مل�ساألة يف �ملطالب �الآتية:
�ملطلب �الأول

حكم تاأخري ال�سالة لعذر
�ختلف �لعلماء يف جو�ز تاأخري �ل�سالة عن وقتها لعذر، على �أقو�ل:   
وبع�ص  �ملالكية  وذهب  للعذر،  �ل�سالة  تاأخري  يجوز  �أنه  �جلمهور  فذهب 
مذ�هبهم،  تف�سيل  وهاك  لل�سرورة،  �إال  �ل�سالة  تاأخري  يجوز  ال  �أنه  �حلنابلة، 

على �لنحو �الآتي:
احلنفية: 

قال  كما  لعذر،  وقتها،  عن  �ل�سالة  تاأخري  "يجوز  �الأحناف:  قال   
توؤخرها  باأن  باأ�ص  ال  �لولد  موت  خافت  �إذ�  �لقابلة  540هـ(  )ت:  �لولو�جلي 
»�أّن  ترى  �أال  بعذر،  يجوز  �لوقت  �ل�سالة عن  تاأخري  الأّن  �لولد؛  وتقبل على 
ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - �أّخر �ل�سالة عن وقتها يوم �خلندق«)1(، 
وكذ� �مل�سافر �إذ� خاف من �لل�سو�ص وقطاع �لطريق جاز له تاأخري �لوقتية")2(. 
�هـ. ويف بع�ص كتب �الأحناف قال �الأحناف، بوجوب تاأخري �ل�سالة للقابلة 

�إذ� خافت موت �لولد.
حديث علي ر�سي اهلل عنه، قال: ملا كان يوم الأحزاب قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »مالأ اهلل بيوتهم وقبورهم نارا، �سغلونا عن   )1(
ال�سالة الو�سطى حتى غابت ال�سم�س«. �سحيح البخاري : 43/4. باب الدعاء على امل�سركني بالهزمية والزلزلة، برقم : )2931(، 

و�سحيح م�سلم: 436/1. باب الدليل ملن قال ال�سالة الو�سطى هي �سالة الع�سر، برقم : )203(.
درر احلكام �سرح غرر الأحكام: 124/1. املوؤلف: حممد بن فرامرز بن علي ال�سهري مبال - اأو منال اأو املوىل - خ�سرو )ت: 885هـ(،   )2(

النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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  قال �الإمام �لطحطاوي)ت:1231هـ(: "�إذ� خافت �لقابلة" تتلقى �لولد 
حال خروجه من بطن �أمه �إن غلب على ظنها "موت �لولد" �أو تلف ع�سو منه، 

�أو �أمه برتكها وجب عليها تاأخري �ل�سالة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها)1(.
باأن  وذلك  وقتها،  عن  �ل�سالة  توؤخر  وال  ت�سلي  �لقابلة،  �أّن  بع�سهم  وذهب 

ت�سع حتتها ط�ستاً، �إذ� مل تخف عليه)2(.
بل ذهب �الأحناف �إىل ��ستحباب تاأخري �ل�سالة، �إذ� عدم �ملاء، وقالو�:   
"ي�ستحب لر�جي �ملاء تاأخري �ل�سالة �إىل �آخر �لوقت، يف ظاهر �لرو�ية، ليقع 
�ل�سالة يف وقت  تقع  لئال  �لتاأخري  يبالغ يف  �لطهارتني، لكن ال  باأكمل  �الأد�ء 

�لكر�هة")3(.
وقال �الأحناف: "�الأ�سح �أّن تاأخري �لفو�ئت لعذر �ل�سعي على �لعيال   

و�حلو�ئج يجوز، قيل: و�إن وجب على �لفور يباح له �لتاأخري)4(.�هـ.
املالكية:

�الإمام  قال  ل�سرورة،  �إال  �ل�سالة،  تاأخري  يجوز  ال  �أنه  �ملالكية  ذهب   
�ل�سالة عن  تاأخري  �متناع  �أ�سحاب مالك على  "�تفق  �لقر�يف )ت: 684هـ(: 
�إال ل�سرورة،  �ل�سرورة، و�أنه ال جتوز  بعده من وقت  ما  �إىل  �ملختار  �لوقت 
وهو �لقامة يف �لظهر و�لقامتان يف �لع�سر، �أو ما مل ت�سفر �ل�سم�ص، ومغيب 
�ل�سفق يف �ملغرب، على �لقول باأّن له وقتني، و�نق�ساء ن�سف �لليل يف �لع�ساء 

حا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح: 372/1. املوؤلف: اأحمد بن حممد بن اإ�سماعيل الطحطاوي احلنفي –   )1(
)ت: 1231 هـ(، املحقق: حممد عبد العزيز اخلالدي، النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت – لبنان، الطبعة: الطبعة الأوىل 1418هـ 

- 1997م.
اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي )ت:  رد املحتار على الدر املختار: 62/2. املوؤلف: ابن عابدين، حممد   )2(

1252هـ(، النا�سر: دار الفكر-بريوت، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.
جممع الأنهر يف �سرح ملتقى الأبحر: 43/1. املوؤلف: عبد الرحمن بن حممد بن �سليمان املدعو ب�سيخي زاده، يعرف بداماد اأفندي   )3(

)ت: 1078هـ(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
درر احلكام �سرح غرر الأحكام: 124/1.  )4(
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�الأخريه، و�الإ�سفار يف �ل�سبح، لقوله عليه �ل�سالم: )تلك �سالة �ملنافقني)1((، 
�حلديث، والأنه مل يعهد يف �ل�سلف، فمن فعل ذلك فهو م�سيع ل�سالته، و�إن 
كان موؤدياً و�أما تركها حتى يخرج �لوقت فمن �لكبائر لقوله تعاىل: {َفَخَلَف 
.)2(

َهَواِت َفَسْوَف يَْلَقْوَن َغيهًّا} ]مرمي: 59[ الَة َواتََّبُعوا الشَّ ِمن َبْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّ
�ل�سالة  تاأخري  يجوز  الأنه ال  �أوقات �سرورة،  �الأوقات  و�سميت هذه   
�إليها، �إال الأ�سحاب �ل�سرورة، وهم �حلائ�ص و�لنف�ساء و�لكافر �أ�ساًل و�رتد�د�ً، 

و�ل�سبي و�ملجنون و�ملغمى عليه و�لنائم و�لنا�سي)3(.
ومل ير �ل�سادة �ملالكية جو�ز تاأخري �ل�سالة عن �أول وقتها، من �الآي�ص   

و�ملرتدد و�لر�جي – �أي ح�سول �ملاء- تاأخري �ل�سالة للوقت �ل�سروري)4(.
يف  وقتها  �أول  عن  �ل�سالة  تاأخري  يندب  �أنه  �ملالكية)5(  بع�ص  وذهب   

�حلاالت �الآتية:

ْبِح َوَبْعَد اْلَع�ْسِر، برقم : )46(.املوؤلف: مالك بن اأن�س بن مالك بن  اَلِة َبْعَد ال�سُّ ْهِي َعِن ال�سَّ موطاأ الإمام مالك : 220/1، َباُب النَّ  )1(
عامر الأ�سبحي املدين )ت: 179هـ(، �سححه ورقمه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�سر: دار اإحياء الرتاث 
ْبِح  اَلِة َبْعَد ال�سُّ ْهِي َعِن ال�سَّ العربي، بريوت – لبنان، عام الن�سر: 1406هـ - 1985م . وال�سنن الكربى للبيهقي: 652/1. َباُب النَّ
َوَبْعَد اْلَع�ْسِر، برقم : )2089( . وقال الألباين: ح�سن �سحيح - ))�سحيح اأبي داود(( )441(: م ونحوه. التعليقات احل�سان على 
�سحيح ابن حبان ومتييز �سقيمه من �سحيحه، و�ساذه من حمفوظه : 317/1. موؤلف الأ�سل: حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن 
معاذ بن َمْعبَد، التميمي، اأبو حامت، الدارمي، الُب�ستي )ت: 354هـ(، ترتيب: الأمري اأبو احل�سن علي بن بلبان بن عبد اهلل، عالء 
الدين الفار�سي احلنفي )ت: 739هـ(، موؤلف التعليقات احل�سان: اأبو عبد الرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي 
بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )ت: 1420هـ(، النا�سر: دار با وزير للن�سر والتوزيع، جدة - اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: 

الأوىل، 1424 هـ - 2003م.
بالقرايف )ت: 684هـ(،  ال�سهري  املالكي  الرحمن  اإدري�س بن عبد  بن  اأحمد  الدين  العبا�س �سهاب  اأبو  املوؤلف:  الذخرية: 24/2.   )2(
املحقق:، جزء 1، 8، 13: حممد حجي، جزء 2، 6: �سعيد اأعراب، جزء 3 - 5، 7، 9 - 12: حممد بو خبزة، النا�سر: دار الغرب 

الإ�سالمي- بريوت، الطبعة: الأوىل، 1994م.
حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين: 251/1. املوؤلف: اأبو احل�سن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ن�سبة   )3(
– بريوت،  الفكر  دار  النا�سر:  البقاعي،  حممد  ال�سيخ  يو�سف  املحقق:   ، 1189هـ(  )ت:  منفلوط(  من  بالقرب  عدي،  بني  اإىل 

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1414هـ - 1994م.
اخلال�سة الفقهية على مذهب ال�سادة املالكية: �س 36. املوؤلف: حممد العربي القروي، النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت.  )4(

م�سائل اأبي الوليد ابن ر�سد )اجلد(: 1034/2. املوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )ت: 520هـ(، حتقيق: حممد   )5(
احلبيب التجكاين، النا�سر: دار اجليل، بريوت - دار الآفاق اجلديدة، املغرب، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1993م. وانظر: فقه 
العبادات على املذهب املالكي: �س 115. املوؤلف: احلاّجة كوكب عبيد، النا�سر: مطبعة الإن�ساء، دم�سق – �سوريا،الطبعة: الأوىل 

1406 هـ - 1986م.
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م ثم �إذ� وجدها  لفذ �نتظار جماعة لتح�سيل ف�سيلة �جلماعة، وقيل: يُقدِّ  -1
�أعاد �ل�سالة �إن كانت مما تعاد، مثل �ملغرب يقدمها ل�سيق وقتها.

يندب تاأخري �سالة �لظهر يف �سدة �حلر، لالإبر�د حتى تتفياأ �الأفياء، وحدَّ   -2
باأكرث من �لن�سف، ملا روى  بع�سهم ذلك بن�سف ظل �ل�سيء، وبع�سهم 
�أبو ذر �لغفاري ر�سي �هللَّ عنه عن �لنبي �سلى �هللَّ عليه و�سلم قال: )�إّن 

�سدة �حلر من فيح جهنم، فاإذ� ��ستد �حلر فاأبردو� بال�سالة()1(.
ال�سافعية: 

�نتظار�ً  �ل�سالة  تاأخري  "يجوز  450هـ(:  )ت  �ملاوردي  �الإمام  قال   
ت�ستقبلها،  �سرتة  و�رتياد  �ل�سريفة،  �لبقاع  وق�سد  كاجلماعة،  كمالها  الأ�سباب 
�إليه، وال  �الأ�سباب مندوب  �ل�سالة لهذه  تاأخري  وما جرى هذ� �ملجرى؛ الأن 

يجوز تاأخريها لغري هذه �الأ�سباب؛ الأنه لي�ص مبندوب �إليه)2(.
كما يرى �ل�سافعية جو�ز تاأخري �ل�سالة يف �ملو��سع �الآتية:  

�إن تيقن و�سول �ملاء �إىل �آخر �لوقت، بل �الأف�سل)3(.  )1
ال يجوز له تاأخري �ل�سالة وتقدمي �لع�ساء، �إال �أن يكون نهماً �سرهاً، فليتناول   )2

�لي�سري من �ل�سويق)4(.
احلنابلة:

يرى �حلنابلة �أنه: "ال يجوز تاأخري �ل�سالة وال بع�سها �إىل وقت �سرورة،   
ما مل يكن عذر على �ل�سحيح من �ملذهب، قال يف �لفروع: ويحرم �لتاأخري، 
الإبراد  ا�ستحباب  بالظهر يف �سدة احلر، برقم: )535(. و�سحيح م�سلم: 430/1، باب  الإبراد  البخاري: 113/1. باب  �سحيح   )1(

بالظهر يف �سدة احلر ملن مي�سي اإىل جماعة، ويناله احلر يف طريقه، برقم: )181(.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر املزين: 444/1.املوؤلف: اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب   )2(
املوجود،  عبد  اأحمد  عادل  ال�سيخ   - معو�س  حممد  علي  ال�سيخ  املحقق:  450هـ(،  )ت:  باملاوردي  ال�سهري  البغدادي،  الب�سري 

النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت -لبنان - الطبعة: الأوىل، 1419 هـ -1999م.
املقدمة احل�سرمية )م�سائل التعليم(: �س 47. املوؤلف: عبد اهلل بن عبد الرحمن بن اأبي بكر َباَف�سل احْلَ�ْسَرمي ال�سعدي املذحجي   )3(

)ت: 918هـ( املحقق: ماجد احلموي، النا�سر: الدار املتحدة – دم�سق، الطبعة: الثانية، 1413هـ.
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�س الطالب: 116/1. املوؤلف: زكريا بن حممد بن زكريا الأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت:   )4(

926هـ( ، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالميالطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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بال عذر �إىل وقت �سرورة، يف �الأ�سح، وقاله �أبو �ملعايل وغريه يف �لع�سر، 
وقيل: يكره)1(.

يف  للعذر،  �أو  لل�سرورة  �ل�سالة  تاأخري  �أجاز  �حلنابلة  بع�ص  �أّن  بيد   
�ملو��سع �الآتية:

1(  ل�سدة �خلوف، بحيث ال يتمكن �الإن�سان من �ل�سالة بوجه من �لوجوه؛ 
ال بقلبه؛ وال بجو�رحه على قولني: و�ل�سحيح منهما، �أنه يجوز يف هذه 
يد�فع  والأنه  يفعل،  ما  وال  يقول  ما  يدري  ال  فاإنه  �سّلى؛  لو  الأنه  �حلال؛ 
�خلندق  يوم  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  تاأخري  يحمل  وعليه  �ملوت، 

�ل�سالة)2( عن وقتها)3(.
يجوز تاأخري �ل�سالة يف حالني: �الأوىل: �إذ� علم وجود �ملاء، �لثانية: �إذ�   )2

ترجح عنده وجود �ملاء)4(.
يباح تاأخري �ل�سالة مع �لعذر)5(.  )3

يجوز تاأخري �ل�سالة عن وقتها ملن ينوى �جلمع)6(.  )4
الراجح من االأقوال :

من خالل ما �سبق من �أقو�ل �أهل �لعلم، يرتجح – و�هلل �أعلم – �أنه ال   
ال�ساحلي  الدم�سقي  املرداوي  �سليمان  بن  احل�سن علي  اأبو  الدين  املوؤلف: عالء  اخلالف: 436/1.  من  الراجح  معرفة  الإن�ساف يف   )1(

احلنبلي )ت: 885هـ(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
�سحيح البخاري: كتاب مواقيت ال�سالة: باب من �سلى بالنا�س جماعة بعد ذهاب الوقت، برقم )596( ، وم�سلم، كتاب امل�ساجد:   )2(

باب الدليل ملن قال: ال�سالة الو�سطى هي �سالة الع�سر، برقم )631( من حديث جابر.
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع: 24/2. املوؤلف: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني )ت: 1421هـ( دار الن�سر: دار ابن اجلوزي،   )3(

الطبعة: الأوىل، 1422 - 1428هـ .
ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع: 408/1. املوؤلف: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني )ت: 1421هـ(، دار الن�سر: دار ابن اجلوزي،   )4(

الطبعة: الأوىل، 1422 -1428هـ .
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف )املطبوع مع املقنع وال�سرح الكبري(: 24/3. املوؤلف: عالء الدين اأبو احل�سن علي بن �سليمان   )5(
بن اأحمد املَْرداوي )ت: 885 هـ(، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي - الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، النا�سر: 

هجر للطباعة والن�سر والتوزيع والإعالن، القاهرة - جمهورية م�سر العربية، الطبعة: الأوىل، 1415 هـ - 1995م.
ال�سرح الكبري )املطبوع مع املقنع والإن�ساف(: 149/3. املوؤلف: �سم�س الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة   )6(
هجر  النا�سر:  احللو،  حممد  الفتاح  عبد  الدكتور   - الرتكي  املح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد  الدكتور  هـ(،حتقيق:  )ت: 682  املقد�سي 

للطباعة والن�سر والتوزيع والإعالن، القاهرة - جمهورية م�سر العربية، الطبعة: الأوىل، 1415 هـ - 1995م.
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يجوز تاأخري �ل�سالة عن وقتها �إال لل�سرورة، ال للعذر، وهو ما رجحه �سيخ 
�الإ�سالم �بن تيمية، قال رحمه �هلل تعاىل: " ال يجوز تاأخري �ل�سالة عن وقتها 
جلنابة وال حدث وال نا�سة وال غري ذلك، بل ي�سلي يف �لوقت بح�سب حاله، 
فاإن كان حمدثاً وقد عدم �ملاء �أو خاف �ل�سرر با�ستعماله تيمم و�سلى، وكذلك 
�جلنب يتيمم وي�سلي �إذ� عدم �ملاء �أو خاف �ل�سرر با�ستعماله ملر�ص �أو لربد، 
وكذلك �لعريان ي�سلي يف �لوقت عريانا، وال يوؤخر �ل�سالة حتى ي�سلي بعد 
في�سلي يف  يزيلها  �أن  يقدر  �إذ� كان عليه نا�سة ال  ثيابه، وكذلك  �لوقت يف 
�لوقت بح�سب حاله. وهكذ� �ملري�ص ي�سلي على ح�سب حاله يف �لوقت، كما 
قال �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - لعمر�ن بن ح�سني: )�سّل قائماً، فاإن مل 
ت�ستطع فقاعد�ً، فاإن مل ت�ستطع فعلى جنب()1(، فاملري�ص باتفاق �لعلماء ي�سلي 
يف �لوقت قاعد�ً �أو على جنب، �إذ� كان �لقيام يزيد يف مر�سه، وال ي�سلي بعد 

خروج �لوقت قائما)2(.
�ل�سالة يف وقتها  باأّن فعل  تيمية مذهبه هذ�  �بن  �الإ�سالم  وعّلل �سيخ   
فر�ص، و�لوقت �أوكد فر�ئ�ص �ل�سالة، كما �أّن �سيام �سهر رم�سان و�جب يف 
وقته، لي�ص الأحد �أن يوؤخره عن وقته، ولكن يجوز �جلمع بني �لظهر و�لع�سر 

بعرفة، وبني �ملغرب و�لع�ساء مبزدلفة، باتفاق �مل�سلمني.
وكذلك يجوز �جلمع بني �سالة �ملغرب و�لع�ساء، وبني �لظهر و�لع�سر   

عند كثري من �لعلماء لل�سفر و�ملر�ص، ونحو ذلك من �الأعذ�ر)3(.

�سحيح البخاري: 48/2، باب اإذا مل يطق قاعدا �سلى على جنب ، برقم: )1117(.  )1(
الفتاوى الكربى: 11/2.  )2(
الفتاوى الكربى: 11/2.  )3(
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�ملطلب �لثاين
حكم تاأخري ال�سالة، عمدًا، اأو تكا�ساًل

تاأخري �ل�سالة عن وقتها،  �أقو�ل �أويل �لعلم، يف حرمة  بّيّنا فيما �سبق   
�إال لل�سرورة، فما حكم تاأخري �ل�سالة عن وقتها، لغري عذر، عمد�ً �أوتكا�ساًل، 

ما�لو�جب �سرعاً يف هذه �حلالة؟ . 
�أو بع�سها، تكا�ساًل، هل  وجو�به: �ختلف �لعلماء فيمن ترك �ل�سالة،   

يكفر، �أو ال، وهاك بيان مذ�هبهم:
احلنفية:

�أي  �ل�سالة عمد�ً جمانة -  " تارك  �بن عابدين: )ت: 1252هـ(:  قال   
تكا�ساًل- فا�سق، يحب�ص حتى ي�سلي الأنه يحب�ص حلق �لعبد، فحق �حلق �أحق، 

وقيل ي�سرب حتى ي�سيل منه �لدم)1(.
املالكية:

�ختلف �ملالكية �إذ� ترك �ل�سالة غري جاحد، و�متنع من فعلها تكا�ساًل   
وقت  من  باقًيا  �لوقت  د�م  ما  �سّل  له:  يقال  �أنه  مالك  فمذهب  ذلك،  �أو غري 
ظهر عليه، فاإن فعل ترك، و�إن �أبى و�متنع حتى خرج �لوقت قتل، و�ختلف 

�أ�سحابنا هل ي�ستتاب؟
فقيل: ي�ستتاب، فاإن تاب و�إال قتل.  

وقيل: ال ي�ستتاب، فاإنه حد يقام عليه، وال ت�سقطه �لتوبة، وهو فا�سق   
كالز�ين و�ل�سارق، ولي�ص كافًر�)2(.

رد املحتار على الدر املختار: 352/1. املوؤلف: ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي ) ت:   )1(
1252هـ( النا�سر: دار الفكر-بريوت ، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.

ُعُيوُن املَ�َساِئل: �س 161. املوؤلف: اأبو حممد عبد الوهاب بن علي بن ن�سر الثعلبي البغدادي املالكي )ت: 422هـ( درا�سة وحتقيق:   )2(
هـ -  الأوىل، 1430  الطبعة:  – لبنان،  بريوت  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  ابن حزم  دار  النا�سر:  بورويبة،  اإبراهيم  د  علي حممَّ

2009م.
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ال�سافعية:
قال �الإمام �لنووي)ت: 676هـ(: "ترك �ل�سالة بال عذر تكا�سال، فال   
يكفر على �ل�سحيح، وعلى �ل�ساذ: يكون مرتد�ً، فعلى �ل�سحيح: يقتل حد�ً. 
�أوجه.  فيه  يقتل؟  يقتل. ومتى  وقال �ملزين )ت: 264(: يحب�ص ويوؤّدب وال 
�ل�سحيح: برتك �سالة و�حدة �إذ� �ساق وقتها، و�لثاين: �إذ� �ساق وقت �لثانية. 
و�لثالث: �إذ� �ساق وقت �لر�بعة. و�لر�بع: �إذ� ترك �أربع �سلو�ت. و�خلام�ص: 
بال�سالة.. وتهاونه  �لرتك  �عتياده  به  لنا  يظهر  قدر�ً  �ل�سلو�ت  من  ترك  �إذ� 
يقتل  مل  �لظهر  ترك  فاإذ�  �ل�سرورة.  وقت  عن  �ل�سالة  باإخر�ج  و�العتبار 
�لفجر، حكاه  يطلع  يقتل حتى  �ملغرب، مل  ترك  و�إذ�  �ل�سم�ص،  تغرب  حتى 
�ل�سيدالين )ت: نحو 427هـ( وتابعه �الأئمة عليه. وعلى �الأوجه كلها: ال يقتل 

حتى ي�ستتاب)1(.
احلنابلة:

ذهب �حلنابلة �أّن من �أخر �سالة تكا�ساًل الجحود�ً، �أُمر بها فاإنرْ �أ�سر حتى   
�ساق وقت �الأخرى وجب قتله، وعنه: اليجب �إال برتك ثالث، وب�سيق وقت 

�لر�بعة، وي�ستتاب بعد وجوب قتله ثالثة �أيام، ويقتل حد�ً وعنه كفر�ً)2(.
القول الراجح:

�أّن �خلالف �سديد، حتى  �لعلم و�أئمة �ملذ�هب،  �أهل  �أقو�ل  يظهر من   
د�خل كل مذهب، يف �لقول بكفر تارك �ل�سالة، �أو �لقول بف�سقه، و�لر�جح 
�لذي نر�ه، �أنرْ يرتك �أمر تارك �ل�سالة للق�ساء، ليقرر فيه �لقا�سي �ل�سرعي ما 
ير�ه، بح�سب ما يجد من حال تارك �ل�سالة، هل تركه لل�سالة �أهو جحود �أو 

ك�سل، �أو نحو ذلك، و�هلل تعاىل �أعلى و�أعلم .
زهري  حتقيق:  676هـ(،  )ت:  النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  املوؤلف:   .147/2 املفتني:  وعمدة  الطالبني  رو�سة   )1(

ال�ساوي�س، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.
املحرر يف الفقه على مذهب الإمام اأحمد بن حنبل: 33/1. املوؤلف: عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن اخل�سر بن حممد، ابن تيمية احلراين،   )2(

اأبو الربكات، جمد الدين )ت: 652هـ(، النا�سر: مكتبة املعارف- الريا�س، الطبعة: الطبعة الثانية 1404هـ -1984مـ.
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�ملبحث �لثالث
االأعذار املبيحة لتاأخري ال�سالة، وهل الق�ساء اأداء اأم ق�ساء؟

�ملطلب �الأول
االأعذار املبيحة لتاأخري ال�سالة، وهل الق�ساء اأداء اأم ق�ساء؟

ق�ساء الفوائت لعذر االإغماء واملر�ص واجلنون ونحوها
يجب ق�ساء �لفو�ئت على من فاتته �ل�سالة لعذر، حلديث: )من ن�سي �سالة   

الَة لِِذْكِري} ]طه: 14[. فلي�سلها �إذ� ذكرها، ال كفارة لها �إال ذلك()1(، {َوَأقِِم الصَّ
و�ملري�ص  عليه  كاملغمى  �الأعذ�ر،  �أهل  ق�ساء  يف  �لعلماء  و�ختلف   
فذهب  ال،  �أو  �لق�ساء،  عليه  يجب  هل  طوياًل،  �ل�سالة  فاتته  �إن  ونحوهما، 
�جلمهور �أّن عليه �لق�ساء للفو�ئت، و�إن كرثت، وذهب �الأحناف، �أنه يجب 
عليه ق�ساء يوم وليلة، و�إن ز�د على يوم وليلة ال ق�ساء عليه، وهاك تف�سيل 

�أقو�لهم على �لنحو �الآتي:  
احلنفية: 

�ل�سلو�ت،  فاتته  �إذ�  عليه،  كاملغمى  �ملعذور  �أّن  �إىل  �الأحناف  ذهب   
ثم �أفاق يق�سي �سالة يوم وليلة وما دونها وال يق�سي �أكرث من ذلك، وروي 
يف �جلنون �لق�سري �إنه مبنزلة �الإغماء، وهذ� ملا عرف �أّن �لعجز عن �الأد�ء ال 
�لفائت يف  �إذ� دخل  �حلرج  و�إمنا  ب�سبب �حلرج،  ي�سقط  �إمنا  �لق�ساء،  ي�سقط 
حد �لكرثة، و�حلد �لفا�سل بني �لقليل و�لكثري هو �ست �سلو�ت، عرفنا ذلك 
باإجماع �ل�سحابة، فاإنه روي عن علي وعمار وعبد �هلل بن عمر مثل قولنا، ومل 

يرو عن غريهم خالفه فيكون �إجماعاً)2(. 
م�سلم:  و�سحيح   .)597( برقم:  اَلَة،  ال�سَّ ِتْلَك  لَّ  اإِ ُيِعيُد  َوَل  َذَكَر،  َذا  اإِ َفْلُي�َسلِّ  �َساَلًة  َن�ِسَي  َمْن  َباُب   ،122/1 البخاري:  �سحيح   )1(

اَلِة اْلَفاِئَتِة، َوا�ْسِتْحَباِب َتْعِجيِل َق�َساِئَها، برقم: )309(. 471/1، َباُب َق�َساِء ال�سَّ
حتفة الفقهاء: 193/1. املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي )ت: نحو 540هـ(، النا�سر: دار   )2(

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994م.
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وقال �الإمام �لكا�ساين: ) ت: 587( "�ملغمى عليه �إن �أغمي عليه يوماً   
وليلة �أو �أقل يجب عليه �لق�ساء النعد�م �حلرج، و�إن ز�د على يوم وليلة ال 
�لتكر�ر، وكذ�  �لعبادة يف حد  لدخول  �لق�ساء  الأنه يحرج يف  عليه؛  ق�ساء 
يوم  من  �أقل  كان  فاإن  بر�أ،  ثم  �سلو�ت،  فاتته  �إذ�  �الإمياء  عن  �لعاجز  �ملري�ص 
وليلة �أو يوما وليلة ق�ساه، و�إن كان �أكرث ال ق�ساء عليه، ملا قلنا يف �ملغمى عليه، 
�إنه يق�سي و�إن �متد وطال؛ الأن �ملر�ص ال  �مل�سايخ من قال يف �ملري�ص:  ومن 
بينهما الأن  �أنه ال فرق  �الإغماء و�ل�سحيح  فهم �خلطاب، بخالف  يعجزه عن 
�أنه ال ق�ساء  �سقوط �لق�ساء عن �ملغمى عليه لي�ص لعدم فهم �خلطاب، بدليل 
على �حلائ�ص و�لنف�ساء، و�إن كانتا تفهمان �خلطاب بل ملكان �حلرج وقد وجد 

يف �ملري�ص وروي عن حممد �أن �جلنون �لق�سري مبنزلة �الإغماء")1(.
املالكية:

ذهب �ملالكية �أّن جميع �لفو�ئت تق�سى، مهما كرثت، قال يف �ملدونة:   
"ي�سلي فو�ئته على قدر طاقته، و�أقل ما ال ي�سمى به مفرطاً، �أن يق�سي يومني 
يق�سيها وال يجعل مع كل �سالة وال  �أن  توبة من فرط يف �سالته  يف يوم.. 
يقطع �لنو�فل الأجلها و�إمنا ي�ستغل بها ليال ونهار� ، ويقدمها على ف�سول معا�سه، 

و�أخبار دنياه، وال يقدم عليها �سيئا �إال �سرورة �ملعا�ص")2(.
بل ر�أى �ملالكية �أنه �إذ� كرثت عليه �لفو�ئت ومل يح�سرها، فاإنه يتحرى   

قدرها ويحتاط لدينه في�سلي ما يرفع �ل�سك عنه)3(.

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع: 246/1. املوؤلف: عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين احلنفي )ت: 587هـ(،   )1(
النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.

التاج والإكليل ملخت�سر خليل: 275/2. املوؤلف: حممد بن يو�سف بن اأبي القا�سم بن يو�سف العبدري الغرناطي، اأبو عبد اهلل املواق   )2(
املالكي )ت: 897هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوىل، 1416هـ-1994م.

مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل: 8/2. املوؤلف: �سم�س الدين اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرحمن الطرابل�سي املغربي،   )3(
عيني املالكي )ت: 954هـ(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992م. املعروف باحلطاب الرُّ
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�لدو�ين:  للفو�كه  �ل�سارح  1126هـ(،  )ت:  �لنفر�وي  �المام  قال   
وليلة،  يوم  �سالة  على  ز�د  ما  وهي  كثرية(  �سلو�ت  )عليه  ترتب  ")ومن( 
وقيل: �أو �ساو�هما، �سو�ء كانت من�سية �أو مرتوكة عمد�ً. )�سالها( وجوبا فور� 
)بكل( �أي يف كل، كما هو يف بع�ص �لن�سخ )وقت من ليل �أو نهار وعند طلوع 
�ل�سم�ص وعند غروبها( �أو خطبة جمعة، وهذ� حيث كانت حمققة �لرتك �أو 

مظنونته)1(.
ال�سافعية:

ونادر.فالعام:  عام،  �سربان:  لعذر،  �ل�سالة  "ق�ساء  �ل�سافعية:  قال   
يجب  ما  لعدم   - بالتيمم  جنب  �أو  حمدث،  م�سافر  ك�سالة  معه،  ق�ساء  ال 
�إذ� مل يكن �سفر مع�سية. ويف �سفر �ملع�سية �أوجه. �الأ�سح: يجب  ��ستعماله 

�لتيمم و�لق�ساء. و�لثاين: يتيمم وال يق�سي. و�لثالث: ال يجوز �لتيمم.
و�أما �لنادر: فق�سمان. ق�سم يدوم غالباً، وق�سم ال يدوم. فما يدوم مينع   
�لق�ساء، كاال�ستحا�سة، و�سل�ص �لبول، و�ملذي، و�جلرح �ل�سائل، و��سرتخاء 

�ملقعد، ودو�م خروج �حلدث، �سو�ء كان له بدل، �أم ال.
وما ال يدوم نوعان: نوع معه بدل، ونوع ال بدل معه، فما ال بدل معه   

يوجب �لق�ساء، وذلك �سور.
وجوب  �مل�سهور:  �أقو�ل.  وفيه  تر�با.  وال  ماء،  يجد  مل  من  منها:   
و�لثالث:  �ل�سالة.  �لق�ساء. و�لثاين: حترم  بح�سب حاله، ووجوب  �ل�سالة 
ت�ستحب، ويجب �لق�ساء على هذين. و�لر�بع: جتب �ل�سالة بال ق�ساء، و�إذ� 
قلنا: ي�سلي، ال يجوز م�ص �مل�سحف، وال قر�ءة �لقر�آن للجنب و�حلائ�ص، وال 

وطء �حلائ�ص، و�إذ� قدر على ماء �أو تر�ب يف �ل�سالة، بطلت.
اأبي زيد القريواين: 227/1. املوؤلف: اأحمد بن غامن )اأو غنيم( بن �سامل ابن مهنا، �سهاب الدين  الفواكه الدواين على ر�سالة ابن   )1(

النفراوي الأزهري املالكي )ت: 1126هـ(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1415هـ - 1995م.
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باالإمياء  ي�سلي  باالأر�ص،  وثاقه  �سد  ومن  على خ�سبة،  �ملربوط  ومنها:   
�لقبلة، مل يعد، و�إال عاد. ...  �إن �سلى م�ستقبال  ويعيد. وقال �ل�سيدالين. 

و�أما ما معه بدل ف�سور:
منها: �ملقيم �إذ� تيمم لعدم �ملاء، فيجب عليه �الإعادة على �مل�سهور، الأّن   
فقد �ملاء يف �الإقامة نادر، و�إمنا ال يجب �لق�ساء على �مل�سافر، الأن فقد �ملاء فيه 
يعم. هذ� هو �ل�سابط عند �الأ�سحاب، ولي�ص خم�سو�سا بال�سفر، �أو �الإقامة، 
حتى لو �أقام يف مفازة، �أو مو�سع يعدم فيه �ملاء غالبا، وطالت �إقامته و�سالته 
و�سلى  �ملاء  وعدم  قرية،  طريقه  يف  �مل�سافر  دخل  ولو  �إعادة.  فال  بالتيمم، 

بالتيمم، وجبت �الإعادة على �الأ�سح، و�إن كان حكم �ل�سفر باقياً)1(.
احلنابلة:

ذهب �حلنابلة �إىل وجوب ق�ساء �ل�سالة، ولو كرثت، و�أّن على �ملغمى   
عليه و�لنائم ونحوهم �لق�ساء، كما روي عن �الإمام �أحمد )ت: 164هـ(: "من 
مل ي�سل حتى خرج وقت �ل�سالة - وهو من �أهل فر�سها - لزمهم �لق�ساء 

على �لفور مرتبا؛ �سو�ء ّقلت �لفو�ئت، �أو كرثت")2(.
عليه  وجب  �لفو�ئت  عليه  كرثت  "�إنرْ  تيمية:  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  وقال   
�أن يق�سيها بحيث ال ي�سق عليه يف نف�سه �أو �أهله �أو ماله، الأن �لنبي �سلى �هلل 
عليه و�سلم قال: "�إذ� �أمرتكم باأمر فاآتو� منه ما ��ستطعتم")3(. فاإن خاف يف بدنه 
باملد�ومة  �أو �سياع ماله  �أهله  �أو ت�سرر  �نقطاعاً عن معي�سة  �أو  �أو مر�ساً  �سعفاً 
زهري  حتقيق:  676هـ(  )ت:  النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  املوؤلف:   .122/1 املفتني:  وعمدة  الطالبني  رو�سة   )1(

ال�ساوي�س، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.
اأبو  احل�سن،  بن  اأحمد  بن  املوؤلف: حمفوظ  ال�سيباين: �س 73.  بن حنبل  بن حممد  اأحمد  اهلل  اأبي عبد  الإمام  الهداية على مذهب   )2(
اخلطاب الكلوذاين، املحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر يا�سني الفحل، النا�سر: موؤ�س�سة غرا�س للن�سر والتوزيع، الطبعة: الأوىل، 

1425 هـ / 2004م .
�سحيح البخاري : 94/9. باب القتداء ب�سنن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، برقم : )7288( ، و�سحيح م�سلم : 975/2. باب   )3(

فر�س احلج مرة يف العمر، برقم : )412(.
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على �لق�ساء فرق �لق�ساء بح�سب طاقته")1(.
القول الراجح:

�أّن على �ملعذور كاملري�ص  �أّن قول �جلمهور هو �ل�سحيح، وهو  يبدو   
تدخل يف حيز  �لفو�ئت كرثة  تكرث  �أال  ينبغي  ولكن  �لق�ساء،  عليه،  و�ملغمى 
�أن  �الأ�سول  علماء  لدى  �ملقرر  ومن  برفعها،  �ل�سريعة  جاءت  �لتي  �مل�سقة، 

�لتي�سري")2(. و�هلل �أعلم. جتلب  "�مل�سقة 
 �ملطلب �لثاين

ق�ساء الفوائت لعذر هل هو اأداء اأو ق�ساء
على  ق�ساًء  �أو  �أد�ًء  للفو�ئت  �لق�ساء  هذ�  يعد  هل  �لعلماء  �ختلف   
�أقو�ل: فمذهب �جلمهور �أّن �أد�ء �ل�سالة بعد م�سي وقتها يعد ق�ساء ال �أد�ء، 
وذهب �ملالكية �إىل �لتف�سيل، يف �لتفريق بني �لق�ساء يف �الأقو�ل و�الأفعال، 

على �لنحو �الآتي:
احلنفية: 

قال �الأحناف: " �ل�سالة يف �لغد، بعد م�سي وقتها – �أي �لفائتة- تقع   
ق�ساًء ال �أد�ًء)3(.

�سرح العمدة ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية - من اأول كتاب ال�سالة اإىل اآخر باب اآداب امل�سي اإىل ال�سالة: �س 236. املوؤلف: تقي الدين   )1(
اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي )ت: 
728 هـ(، املحقق: خالد بن علي بن حممد امل�سيقح، النا�سر: دار العا�سمة، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: الأوىل، 

1418 هـ - 1997م.
الأ�سباه والنظائر: 1/ 453. املوؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ال�سبكي )ت: 771هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية،   )2(

الطبعة: الأوىل 1411هـ- 1991م.
رد املحتار على الدر املختار: 318/6. املوؤلف: ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي )ت:   )3(
وحا�سية  الدقائق  كنز  �سرح  احلقائق  وتبيني  1992م.   - 1412هـ  الثانية،  الطبعة:  بريوت،  الفكر-  دار  النا�سر:  1252هـ(، 
: 226/1. املوؤلف: عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743 هـ(، احلا�سية: �سهاب الدين  ْلِبيِّ ال�سِّ
ْلِبيُّ )ت: 1021 هـ(، النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية - بولق،  اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�س بن اإ�سماعيل بن يون�س ال�سِّ

القاهرة، الطبعة: الأوىل، 1313هـ .
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املالكية:
يف  و�أد�ء  �الأقو�ل  يف  ق�ساء  فقالو�:  �لتف�سيل،  �إىل  �ملالكية  ذهب   
�الأفعال، قال �الإمام �بن ر�سد �حلفيد: )ت: 595هـ(: "هل �إتيان �ملاأموم مبا فاته 
من �ل�سالة مع �الإمام �أد�ء �أو ق�ساء؟ فاإن يف ذلك ثالثة مذ�هب، قوم قالو�: 

�إن ما ياأتي بعد �سالم �الإمام هو ق�ساء و�إن ما �أدرك لي�ص هو �أول �سالته.
وقوم قالو�: �إن �لذي ياأتي به بعد �سالم �الإمام هو �أد�ء، و�إن ما �أدرك   

هو �أول �سالته.
وقوم فرقو� بني �الأقو�ل و�الأفعال فقالو�: يق�سي يف �الأقو�ل )يعنون   
يف �لقر�ءة( ، ويبني يف �الأفعال )يعني: �الأد�ء، فمن �أدرك ركعة من �سالة 
�ملغرب على �ملذهب �الأول: )�أعني مذهب �لق�ساء( قام �إذ� �سلم �الإمام �إىل 
ركعتني يقر�أ فيهما باأم �لقر�آن و�سورة، من غري �أن يجل�ص بينهما، وعلى �ملذهب 
�لثاين: )�أعني على �لبناء( قام �إىل ركعة و�حدة يقر�أ فيها باأم �لقر�آن و�سورة، 
ويجل�ص، ثم يقوم �إىل ركعة يقر�أ فيها باأم �لقر�آن فقط، وعلى �ملذهب �لثالث 
يقوم �إىل ركعة فيقر�أ فيها باأم �لقر�آن و�سورة، وقد ن�سبت �الأقاويل �لثالثة �إىل 
�ملذهب، و�ل�سحيح عن مالك �أنه يق�سي يف �الأقو�ل، ويبني يف �الأفعال")1(.

ال�سافعية:
ذهب �ل�سافعية �أّن �ل�سالة �لفائتة �إذ� خرج وقتها، فاإنها ت�سلى ق�ساًء ال   

�أد�ًء)2(.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: 198/1. املوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد   )1(

احلفيد )ت: 595هـ( النا�سر: دار احلديث – القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1425هـ - 2004م.
بابن  املعروف  الدين،  جنم  العبا�س،  اأبو  الأن�ساري،  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:   .374/2 التنبيه:  �سرح  يف  النبيه  كفاية   )2(
النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوىل، 2009م. واللباب يف  الرفعة ) ت: 710هـ(، املحقق: جمدي حممد �سرور با�سلوم، 
الفقه ال�سافعي:  �س 127. املوؤلف: اأحمد بن حممد بن اأحمد بن القا�سم ال�سبي، اأبو احل�سن ابن املحاملي ال�سافعّي )ت: 415هـ(، 
املحقق: عبد الكرمي بن �سنيتان العمري، النا�سر: دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: الأوىل، 

1416هـ.
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�ل�سالة،  وقت  �آخر  من  �لي�سري  �أدرك  من  "�ملعذور  �ل�سافعية:  وقال   
يكون ذلك �أد�ًء ال ق�ساًء �إذ� �فتتح �ل�سالة يف �لوقت، و�إن وقع �أكرثها خارج 

�لوقت")1(.
احلنابلة:

كافر،  �أ�سلم  �أو  �سبي،  بلغ  لو  �أنه  �إىل  تيمية  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  ذهب   
ال  �أد�ًء  �ل�سالة  لزمتهم  باق  و�لوقت  جمنون،  �أفاق  �أو  حائ�ص،  طهرت  �أو 

ق�ساء)2(.
الراجح من االأقوال:

من خالل ما �سبق ذكره من �أقو�ل �أهل �لعلم يظهر - و�هلل �أعلم- �أّن   
يكون  هذه  و�حلال  �ل�سالة  ق�ساء  فاإّن  �سرعي،  عذر  ب�سبب  كان  �إذ�  �لرتك 
�أد�ًء، وعلى �مل�سلي �أن ينويه �أد�ًء، فاإن مل يكن للرتك عذر، فاإنه يكون ق�ساء، 
وقد ن�ص على ذلك �ملحققون من �أهل �لعلم، منهم �لعالمة �ل�سوكاين )ت: 
�أو  �سهو  �أو  نوم  من  لعذر،  �لرتك  كان  تعاىل:"�إذ�  �هلل  رحمه  قال  1250هـ(: 
و�مل�سايفة،  �إمكان �سالة �خلوف  �لقتال، مع عدم  ��ستغال مبالحمة  �أو  ن�سيان 
فاإنه يجب تاأدية تلك �ل�سالة �ملرتوكة عند زو�ل �لعذر، وذلك وقتها وفعلها 
فيه �أد�ء، كما يفيد ذلك �أحاديث "من نام عن �سالته �أو �سها عنها فوقتها حني 

يذكرها)3(")4(.

اللباب يف الفقه ال�سافعي:  �س 128. املوؤلف: اأحمد بن حممد بن اأحمد بن القا�سم ال�سبي، اأبو احل�سن ابن املحاملي ال�سافعّي )ت:   )1(
415هـ(، املحقق: عبد الكرمي بن �سنيتان العمري، النا�سر: دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة: 

الأوىل، 1416هـ.
اأبي  اهلل بن  ال�سالم بن عبد  اأحمد بن عبد احلليم بن عبد  العبا�س  اأبو  الدين  املوؤلف: تقي  الكربى لبن تيمية: 21/2.  الفتاوى   )2(

القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي )ت: 728هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوىل، 1408هـ - .
�سبق تخريجه، قريبًا.  )3(

الدراري امل�سية �سرح الدرر البهية: 108/1. املوؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين اليمني )ت: 1250هـ(، النا�سر:   )4(
دار الكتب العلمية، الطبعة: الطعبة الأوىل 1407هـ - 1987م.
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�أما من حيث �الإجز�ء، ف�سو�ء كانت �لنية �أد�ء �أو ق�ساء، فاإنها جتزئه،   
باأي نية من ذلك.

  ول�سيخ �الإ�سالم �بن تيمية رحمه �هلل تعاىل ، كالم نفي�ص يف هذ� �ملقام، 
حيث قال رحمه �هلل: "قد �تفق �لعلماء فيما �أعلم، على �أنه لو �عتقد بقاء وقت 
�سالته،  �سحت  �لوقت  خروج  بعد  �سلى  �أنه  تبني  ثم  �أد�ًء،  فنو�ها  �ل�سالة 
ولو �عتقد خروجه فنو�ها ق�ساء، ثم تبني له بقاء �لوقت �أجز�أته �سالته، وكل 
�أو  �أد�ء  نو�ها  �أجز�أته �سالته، �سو�ء  به  �أمر  �لذي  �لوقت  �لعبادة يف  من فعل 

ق�ساء")1(. 
�أو  �أد�ًء  كونها  يف  �لنز�ع  �أّن  751هـ(  )ت:  �لقيم:  �بن  �الإمام  و�عترب   
ق�ساًء، نز�ع لفظي، حم�ص فقال رحمه �هلل تعاىل: "هل ت�سمى هذه �ل�سالة 
�أد�ء �أو ق�ساء؟ فيه نز�ع لفظي حم�ص، فهي ق�ساء ملا فر�ص �هلل عليهم، و�أد�ء 
�لذكر  فاإن �لوقت يف حقهما وقت  �لنائم و�لنا�سي،  باعتبار �لوقت، يف حق 
يذكره  ما  و�أما  فيه،  باإيقاعها  �أمرنا  �لذي  وقتها  يف  �إال  ي�سلها  فلم  و�النتباه، 
�لفقهاء يف كتبهم من قوله: "فلي�سلها �إذ� ذكرها فاإن ذلك وقتها" فهذه �لزيادة 
مل �أجدها يف �سيء من كتب �الأحاديث، وال �أعلم لها �إ�سناد�، ولكن قد روى 
�لبيهقي)ت: 458هـ( يف �ل�سنن)2( و�لد�رقطني)ت: 385هـ()3( من حديث �أبي 
قال: )من  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  �أن  �أبي هريرة  �الأعرج عن  �لزناد عن 

الفتاوى الكربى لبن تيمية: 16/2.  )1(
اَرَة َلَها  ى َذَهَب َوْقُتَها، َوَعَلْيِه َق�َساوؤَُها اإَِذا َذَكَرَها، َل َكفَّ ال�سنن الكربى: 310/2، َباٌب: َل َتْفِريَط َعَلى َمْن َناَم َعْن �َساَلٍة، اأَْو َن�ِسَيَها َحتَّ  )2(
اإِلَّ َذِلَك، برقم: )3183( .املوؤلف: اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�ْسَرْوِجردي اخلرا�ساين، اأبو بكر البيهقي )ت: 458هـ(، 

املحقق: حممد عبد القادر عطا، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003م.
�سنن الدارقطني: 298/2، باب وقت ال�سالة املن�سية، برقم: )1565(. املوؤلف: اأبو احل�سن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي بن   )3(
م�سعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )ت: 385هـ(، حققه و�سبط ن�سه وعلق عليه: �سعيب الرنوؤوط، ح�سن عبد 
– لبنان، الطبعة: الأوىل، 1424 هـ -  النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت  اأحمد برهوم،  املنعم �سلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، 

2004م.
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ن�سي �سالة فوقتها �إذ� ذكرها()1(.
ورجح �لعالمة �الألباين)ت: 1420هـ(، �أّن لل�سالة وقتني: وقت �ختيار،   
ووقت عذر، و�أنه �إن �سلى �ل�سالة يف وقت �لعذر، فقد �أدى �ل�سالة يف وقتها، 
فقال رحمه �هلل تعاىل: "�لوقت وقتان: وقت �ختيار، ووقت عذر، فوقت �ملعذور 
بنوم �أو �سهو، هو وقت ذكره و��ستيقاظه، فهذ� مل ي�سل �ل�سالة �إال يف وقتها، 

فكيف يقا�ص عليه من �سالها يف غري وقتها عمد�ً وعدو�نا؟!")2(. و�هلل �أعلم.
�ملطلب �لثالث

هل يق�سي ال�سالة من تركها تكا�ساًل ؟
�أو  �لق�ساء،  فاتته �ل�سالة عمد�ً، هل يجب عيه  �لعلماء فيمن  �ختلف   

يلزمه �لتوبة �لن�سوح و�لعمل �ل�سالح؟ على �أقو�ل، نف�سلها فيما ياأتي:
احلنفية:

قالو�:  لعذر  �أو  عمد�ً  فاتته  ملن  �لفائتة،  ق�ساء  بوجوب  �الأحناف  قال   
"من فاتته �سالة، �أو فّوتها عمد�ً، وجب عليه ق�ساوؤها �إذ� ذكرها، وقدمها على 

فر�ص �لوقت)3(.
وقال �لعالمة �بن نيم �مل�سري �حلنفي )ت: 970هـ(: "كل �سالة فاتت   
�أو  تركها عمد�ً  �سو�ء  ق�ساوؤها،  يلزم  فاإنه  فيه  ثبوت وجوبها  بعد  �لوقت  عن 

�سهو�ً، �أو ب�سبب نوم و�سو�ء كانت �لفو�ئت كثريًة �أو قليلًة")4(.
ال�سالة واأحكام تاركها: �س 67. املوؤلف: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 751هـ(،   )1(

النا�سر: مكتبة الثقافة باملدينة املنورة، الطبعة: بدون.
�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة و�سيء من فقهها وفوائدها: 142/1. املوؤلف: اأبو عبد الرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن   )2(
جناتي بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )ت: 1420هـ(، النا�سر: مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع، الريا�س، الطبعة: الأوىل، مكتبة 

املعارف.
العناية �سرح الهداية: 485/1. املوؤلف: حممد بن حممد بن حممود، اأكمل الدين اأبو عبد اهلل ابن ال�سيخ �سم�س الدين ابن ال�سيخ   )3(

جمال الدين الرومي البابرتي )ت: 786هـ(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق: 86/2. املوؤلف: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف بابن جنيم امل�سري )ت: 970هـ(، ويف   )4(
اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت بعد 1138هـ(، وباحلا�سية: منحة اخلالق لبن 

عابدين، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
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املالكية:
قال �ملالكية: "�ل�سالة �لفائتة يجب على �ملكلف ق�ساوؤها، فور�ً، �سو�ء   

تركها عمد�ً �أو �سهو�ً، و�سو�ء تركها يف بالد �الإ�سالم �أو �حلرب)1(. 
�ملتعمد  �أن  �لفقهاء على  " �تفاق جماعة  �ملالكي )ت: 536هـ(  �ملازري  ونقل 

لرتك �ل�سالة، عليه ق�ساوؤها)2(.
وقال �بن عرفة �لد�سوقي �ملالكي )ت: 1230هـ(: "قال عيا�ص �سمعت   
عن مالك قولة �ساذة، ال تق�سى فائتة �لعمد �أي ال يلزم ق�ساوؤها، ومل ت�سح 

هذه �ملقالة عن �أحد، �سوى د�ود �لظاهري و�بن عبد �لرحمن �ل�سافعي")3(.
ال�سافعية:

قال �الإمام �لنووي: "�أجمع �لعلماء �لذين يعتد بهم، على �أّن من ترك   
�سالة عمد�ً لزمه ق�ساوؤها.")4(.

وقال �الإمام �بن �لقيم: "�أجمع �لعلماء على �أّن من ترك �ل�سالة عامد�ً،   
حتى يخرج وقتها، عا�ص هلل، وذكر بع�سهم �أنها كبرية من �لكبائر، و�أجمعو� 
على �أّن على �لعا�سي �أن يتوب من ذنبه بالندم عليه و�عتقاد ترك �لعود �إليه، 
 ،]31 ]النور:  ُتْفلُِحوَن}  َلَعلَُّكْم  الُْْؤمُِنوَن  َأيَُّها  َجِيعاً   ِ اللَّ إَِل  {َوُتوُبوا  تعاىل:  �هلل  قال 
�سلى  �هلل  ر�سول  �سبه  وقد  منه،  �خلروج  لزمه  لعباده  �أو  �هلل  حق  لزمه  ومن 
�هلل عليه و�سلم حق �هلل عز وجل بحقوق �الآدميني وقال: )فدين �هلل �أحق �أن 

�سرح خمت�سر خليل للخر�سي: 300/1. املوؤلف: حممد بن عبد اهلل اخلر�سي املالكي اأبو عبد اهلل )ت: 1101هـ(، النا�سر: دار الفكر   )1(
للطباعة – بريوت، الطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.

ِميمي املازري املالكي )ت: 536هـ(، املحقق: �سماحة ال�سيخ  �سرح التلقني: 731/1. املوؤلف: اأبو عبد اهلل حممد بن علي بن عمر التَّ  )2(
د املختار ال�ّسالمي، النا�سر: دار الغرب الإِ�سالمي، الطبعة: الطبعة الأوىل، 2008م. حممَّ

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: 264/1. املوؤلف: حممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي املالكي )ت: 1230هـ(، النا�سر: دار   )3(
الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

النووي )ت:  �سرف  بن  الدين يحيى  اأبو زكريا حميي  املوؤلف:  واملطيعي((: 71/3.  ال�سبكي  ))مع تكملة  املهذب  �سرح  املجموع   )4(
676هـ(،النا�سر: دار  الفكر.
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يق�سي)1(.")2(.
القول الراجح:

�جللية،  �لظاهرة  و�الأدلة  �لعلم،  �أهل  �أقو�ل  من  �سبق  ما  خالل  من   
�لتي �عتمدها كل مذهب، يظهر قوة �لقائلني بوجوب ق�ساء من فاتته �سالة 
جد�ً  كثريًة  �لفو�ئت  كانت  �إن  �لتخفيف،  �إىل  منيل  �أنا  �إال  عمد�ً،  �جلماعة، 
�لتوبة  �حلالة،  هذه  يف  و�الأف�سل  فاالأوىل  تطاق،  ال  م�سقة  فيها  يكون  بحيث 
�مل�سقة  �أن  �سابقاً من  قررناه  ملا  �لدعاء و�ال�ستغفار، وذلك  �لن�سوح ومالزمة 
جتلب �لتي�سري، ومن رو�ئع �الإمام �بن قد�مة �حلنبلي قوله يرحمه �هلل : "ال نعلم 
يف ع�سر من �الأع�سار �أحد�ً من تاركي �ل�سالة ترك تغ�سيله، و�ل�سالة عليه، 
ودفنه يف مقابر �مل�سلمني، وال منع ورثته مري�ثه، وال منع هو مري�ث مورثه، 
وال فرق بني زوجني لرتك �ل�سالة من �أحدهما؛ مع كرثة تاركي �ل�سالة، ولو 
كان كافر�ً لثبتت هذه �الأحكام كلها، وال نعلم بني �مل�سلمني خالفا يف �أن تارك 
�ل�سالة يجب عليه ق�ساوؤها، ولو كان مرتد�ً مل يجب عليه ق�ساء �سالة وال 

�سيام)3(.
ومن �جلدير بالذكر �أنه �أفتى من �لعلماء �ملعا�سرين، بكفر تارك �ل�سالة،   
و�بن  باز  �بن  �لعالمة  عليه،  ق�ساء  وال  و�ال�ستغفار،  و�لندم  �لتوبة  عليه  و�أّن 

عثيمني، و�الألباين، يرحمهم �هلل)4(. و�هلل تعاىل �أعلم.

�سحيح البخاري: 35/3، باب: من مات وعليه �سوم وليه، برقم: )1953( . و�سحيح م�سلم: 804/2، باب: ق�ساء ال�سيام عن   )1(
امليت، برقم: )1148(.

ال�سالة واأحكام تاركها: �س 80. املوؤلف: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ( ، النا�سر:   )2(
مكتبة الثقافة باملدينة املنورة، الطبعة: بدون .

املغني : 332/2.  )3(
. /https://archive.binbaz.org.sa : املوقع الر�سمي لبن باز  )4(
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�ملبحث �لر�بع
�سفة ق�ساء الفوائت

�ملطلب �الأول
الرتتيب يف ق�ساء الفوائت

جمهور �لعلماء على وجوب �لرتتيب، يف ق�ساء �لفو�ئت، على �سفتها   
�ال�ستحباب،  يرون  بل  �لرتتيب،  وجوب  يرون  فال  �ل�سافعية  �إال  �الأد�ء،  يف 
ي�سلي  فهل  �لفائتة،  ل�سالة  �لوقت،  و�ساق  �لرتتيب،  تعذر  �إذ�  و�ختلفو� 

�لفائتة، �أو ي�سلي فري�سة �لوقت؟ وهاك مذ�هبهم يف �مل�ساألة:
احلنفية:

�ساق  �إذ�  �إال  �لرتتيب،  �لفو�ئت  ق�ساء  يف  "�الأ�سل  �الأحناف:  قال   
�لوقت عن فري�سة �لوقت، في�سقط �لرتتيب، قالو�: " لو فاتته �سلو�ت رتبها يف 
�لق�ساء، كما وجبت يف �الأ�سل، الأّن �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم �سغل عن 
�أربع �سلو�ت يوم �خلندق فق�ساهن مرتباً)1(، ثم قال: )�سلو� كما ر�أيتموين 
�أ�سلي()2(. �إال �أن تزيد �لفو�ئت على �ست �سلو�ت، الأن �لفو�ئت قد كرثت،  
في�سقط �لرتتيب فيما بني �لفو�ئت نف�سها، كما �سقط بينها وبني �لوقتية، وحد 

�لكرثة �أن ت�سري �لفو�ئت �ستا خلروج وقت �ل�سالة �ل�ساد�سة")3(.
�سيق  عند  وال  �لن�سيان،  عند  يجب  ال  "�لرتتيب  �أّن:  �الأحناف  ويرى   

�لوقت، وعند كرثة �لفو�ئت يف قول عامة �لعلماء")4(.
عن علي، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يوم الأحزاب: )�سغلونا عن ال�سالة الو�سطى، �سالة الع�سر، مالأ اهلل بيوتهم   )1(
وقبورهم نارا«، ثم �سالها بني الع�ساءين، بني املغرب والع�ساء( . �سحيح م�سلم: 437/1. باب الدليل ملن قال ال�سالة الو�سطى هي 

�سالة الع�سر، برقم: )205(.
�سحيح البخاري: باب الأذان للم�سافر، اإذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول املوؤذن: ال�سالة يف الرحال، يف   )2(

الليلة الباردة اأو املطرية، 128/1، برقم: )631(.
الهداية يف �سرح بداية املبتدي: 73/1. املوؤلف: علي بن اأبي بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين، اأبو احل�سن برهان الدين )ت:   )3(

593هـ(، املحقق: طالل يو�سف،النا�سر: دار احياء الرتاث العربي - بريوت - لبنان.
حتفة الفقهاء: 231/1.، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي )ت: نحو 540هـ(، النا�سر: دار   )4(

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994م.
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املالكية:
�لرتتيب  وجوب  فر�أو�  و�لكثرية،  �لي�سرية  �لفو�ئت  بني  �ملالكية  فّرق   
يف �لفو�ئت �لي�سرية، يف خم�ص �سلو�ت فما دون، فيجب فيها �لرتتيب، بل 
قالو� �إنه �إن �سلى �حلا�سرة، قبل �أن يق�سي �لفائتة، بطلت �حلا�سرة، ومل يرو� 

�لرتتيب �سرطاً يف �لفو�ئت �لكثرية .
فيها يف �خلم�ص  �لرتتيب و�جب  �أّن  �إىل  "ذهب مالك  �بن ر�سد:  قال   
�سلو�ت فما دونها، و�أنه يبد�أ باملن�سية و�إن فات وقت �حلا�سرة حتى �إنه قال: �إن 

ذكر �ملن�سية وهو يف �حلا�سرة ف�سدت �حلا�سرة عليه")1(.
وهو  بع�ص،  مع  بع�سها  �لفو�ئت  ترتيب  يرون  �ملالكية  �أّن  و�حلا�سل   
و�جب مع �لذكر، �ساقط مع �لن�سيان ويرون �أّن ترتيب �لفو�ئت مع �حلا�سرة، 
وهو و�جب مع �لذكر، يف �لقليلة على �مل�سهور، فاإن كانت �لفو�ئت قليلة بد�أ 
بها، ولو فاتت �حلا�سرة و�إن ذكرها يف �سالة قطعها و�إن كانت كثرية بد�ها 

باحلا�سرة ومل يقطعها �إن كان قد �سرع فيها و�الأربع قليل و�ل�ست كثري)2(. 
ال�سافعية:

عند �ل�سافعية ترتيب �لفو�ئت من �ل�سلو�ت غري و�جب يف �لق�ساء،   
�سالته  يف  مي�سي  �أن  فجائز  وقته،  فر�ص  يف  وهو  فائتة  �سالة  ذكر  من  و�أّن 

ويق�سي ما فاته)3(.

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: 194/1.  )1(
اأَ�سَرِف املَ�َساِلِك يِف فقِه الإَماِم َماِلك: �س 20. املوؤلف: عبد الرحمن بن حممد بن ع�سكر البغدادي، اأبو زيد اأو  اإىَل  اِلك  اإْر�َساُد ال�سَّ  )2(
النا�سر: �سركة مكتبة ومطبعة  اأبو حممد، �سهاب الدين املالكي )ت: 732هـ(، وبهام�سه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن ح�سن، 
م�سطفى البابي احللبي واأولده، م�سر،الطبعة: الثالثة. والقوانني الفقهية: �س 51. املوؤلف: اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد 

بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ(.
احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر املزين: 277/2. املوؤلف: اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب   )3(
املوجود،  عبد  اأحمد  عادل  ال�سيخ   - معو�س  حممد  علي  ال�سيخ  املحقق:  450هـ(،  )ت:  باملاوردي  ال�سهري  البغدادي،  الب�سري 

النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الأوىل، 1419 هـ -1999م.
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بيد �أن �ل�سافعية يرون �أنه يندب ترتيب �لفو�ئت وتقدميها على �حلا�سرة،   
�سعة  فائتة ظاناً  �سرع يف  و�إن  تقدميها،  �حلا�سرة فيجب  �أن يخ�سى فو�ت  �إال 
فوجد  فائتة  عليه  ومن  �حلا�سرة،  وَفَعَل  قطعها  وجب  �سيقه،  فبان  �لوقت، 

جماعة �حلا�سرة قائمة نُِدَب تقدمي �لفائتة منفرد�ً، ثم �حلا�سرة)1(.
احلنابلة:

مذهب �حلنابلة وجوب ترتيب ق�ساء �لفو�ئت)2(. بيد �أن �حلنابلة يرون   
�سقوط �لرتتيب يف �الأحو�ل �الآتية:

ق�سائها،  حال  �لفو�ئت  بني  �لرتتيب  ن�سي  "�إن  قالو�:  �لن�سيان  حال  يف   )1
�سقط وجوبه �أي: �لرتتيب، لقوله - �سلى �هلل عليه و�سلم – )عفي الأمتي 

�خلطاأ و�لن�سيان()3(.
ي�سقط �لرتتيب خ�سية فوت �جلماعة، رو�يتان، رو�ية باأنه ي�سقط ، ورو�ية   )2

ال ي�سقط)4(. 
القول الراجح:

�لعلم يرون  �أهل  �أن �جلمهور من  �لفقهاء، نرى  �أقو�ل  ��ستعر��ص  بعد   
وجوب ترتيب �لفو�ئت، وهو ما نرجحه، خالفاً لل�سافعية، �إال �إذ� �ساق �لوقت 
فو�ت  خ�سية  �أو  �لن�سيان،  ب�سبب  �أو  �لرتتيب،  في�سقط  �لوقت،  فري�سة  عن 
�أربع �سلو�ت  �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم �سغل عن  �جلماعة �حلا�سرة، الأّن 

ِقيب ال�سافعي  ا�ِسك: �س 37. املوؤلف: اأحمد بن لوؤلوؤ بن عبد اهلل الرومي، اأبو العبا�س، �سهاب الدين ابن النَّ عمدة ال�ساِلك َوعدة النَّ  )1(
)ت: 769هـ( ُعني بطبِعِه َوُمراَجَعِته: َخاِدُم الِعلم عبُد اهلل بن اإبراِهيم الأن�َساري، الطبعة: الأوىل، 1982م.

ك�ساف القناع عن منت الإقناع: 260/1. املوؤلف: من�سور بن يون�س بن �سالح الدين ابن ح�سن بن اإدري�س البهوتى احلنبلى )ت:   )2(
1051هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية.
ك�ساف القناع عن منت الإقناع: 261/1.  )3(

ك�ساف القناع عن منت الإقناع: 261/1. ك�سف املخدرات والريا�س املزهرات ل�سرح اأخ�سر املخت�سرات: 114/1. املوؤلف: عبد   )4(
الرحمن بن عبد اهلل بن اأحمد البعلي اخللوتي احلنبلي )ت: 1192هـ(، املحقق: قابله باأ�سله وثالثة اأ�سول اأخرى: حممد بن نا�سر 

العجمي، النا�سر: دار الب�سائر الإ�سالمية - لبنان/ بريوت،الطبعة: الأوىل، 1423هـ - 2002م.
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يوم �خلندق فق�ساهن مرتباً)1(، ثم قال: )�سلو� كما ر�أيتموين �أ�سلي()2(. و�هلل 
تعاىل �أعلم .

�ملطلب �لثاين
�سالة الفوائت يف اأوقات الكراهة

جمهور �لعلماء �إال �الأحناف، �أّن �لفو�ئت تق�سى حتى يف �أوقات �لنهي   
�مل�ستهرة عند �لفقهاء، وهاك مذ�هبهم يف �مل�ساألة:

احلنفية:
عد�  ما  للق�ساء،  وقت  �لعمر،  �أوقات  جميع  �أّن  �إىل  �الأحناف  ذهب   

�أوقات �لنهي �لثالثة، وهي: وهي �لطلوع و�ال�ستو�ء و�لغروب)3(.
املالكية:

طلوع  منها  ع�سرة،  �ل�سالة،  عن  �لنهي  �أوقات  �أّن  �ملالكية  مذهب   
�لغروب،  �إىل  �لع�سر  وبعد  �لطلوع  �إىل  �ل�سبح  وبعد  وغروبها،  �ل�سم�ص 
فيجوز يف هذه �الأربعة، �سالة �سبح �ليوم �أو ع�سره ملن فاتته �إجماعاً، ويجوز 

ق�ساء �لفر�ئ�ص �لفائتة فيها ويف غريها)4(.
�لفور مطلقاً، �سو�ء  �لفو�ئت: و�جب على  �ملالكية حكم ق�ساء  وعند   
فاتته �ل�سالة بعذر غري م�سقط  لها �أو بدون عذر، كالرتك �لعمد، يف جميع 
�الأوقات، حتى يف �الأوقات �ملنهي عنها كوقت طلوع �ل�سم�ص وغروبها وخطبة 

�جلمعة)5(.
عن علي، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يوم الأحزاب: )�سغلونا عن ال�سالة الو�سطى، �سالة الع�سر، مالأ اهلل بيوتهم   )1(
وقبورهم نارا«، ثم �سالها بني الع�ساءين، بني املغرب والع�ساء( . �سحيح م�سلم: 437/1. باب الدليل ملن قال ال�سالة الو�سطى هي 

�سالة الع�سر، برقم: )205(.
�سحيح البخاري: باب الأذان للم�سافر، اإذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول املوؤذن: ال�سالة يف الرحال، يف   )2(

الليلة الباردة اأو املطرية، 128/1، برقم: )631(.
حا�سية الطحطاوي على مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح �س 441.  )3(

القوانني الفقهية: �س 36. املوؤلف: اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ( .  )4(
الثمر الداين �سرح ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين: �س 182. املوؤلف: �سالح بن عبد ال�سميع الآبي الأزهري )ت: 1335هـ(، النا�سر:   )5(

املكتبة الثقافية – بريوت . فقه العبادات على املذهب املالكي: 119/1.
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�أوقات  تق�سى يف  فو�تها، فال  �مل�سكوك يف  �ل�سالة  �ملالكية  و��ستثنى   
�لنهي، وما عد�ها فال يجوز �لتوقف عن �لق�ساء �أو تاأخريه، �إال لعذر، كال�سعي 

لتح�سيل �لرزق �أو �الأكل و�ل�سرب �أو �لنوم �أو ق�ساء حاجة)1(.
تركها  �مل�سكوك يف  "�أما  �ملالكي)ت: 1189هـ(:  �لعدوي  �لعالمة  قال   
وعدمه على �ل�سو�ء فيجب ق�ساوؤها، ولكن يتوقى �لفاعل �أوقات �لنهي وجوبا 

يف نهي �حلرمة وندبا يف نهي �لكر�هة")2(.
ال�سافعية: 

وقت  يف  حتى  �سالتها  جتوز  �سبب،  لها  �سالة  كل  �أّن  �ل�سافعية  يرى   
فما  و�ملتاأخرة،  �ملتقدمة  �ل�سالة  بني  تفريق  لهم  �ل�سافعية  �أّن  بيد  �لكر�هة، 
�سالتها  فتجوز  و�ملنذورة،  كاجلنازة  مقارن  �أو  متقدم  �سبب  ذ�ت  كانت 
مبعنى  و�لق�ساء  ومتيمم،  منفرد  ك�سالة  و�ملعادة،  �لكر�هة،  �أوقات  يف  ولو 
�ملق�سية حتى مق�سية �لنو�فل �لتي �تخذها ورد�ً، الأّن لكل منها �سبباً متقدماً �أو 
مقارناً، و��ستدل �ل�سافعية بحديث )فكفارتها �أن ي�سليها �إذ� ذكرها()3(، وخرب 
�ل�سحيحني )�أنه - �سلى �هلل عليه و�سلم - �سلى بعد �سالة �لع�سر ركعتني، 
وقال هما �للتان بعد �لظهر()4(، �أما �ل�سالة �لتي �سبب مـتاأخر، ك�سالة �الإحر�م 

و�سالة �ال�ستخارة، فال ت�سلى يف �أوقات �لكر�هة)5(.
حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين: 327/1. املوؤلف: اأبو احل�سن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ن�سبة   )1(
اإىل بني عدي، بالقرب من منفلوط( )ت: 1189هـ( املحقق: يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي، النا�سر: دار الفكر – بريوت، الطبعة: 

بدون طبعة تاريخ الن�سر: 1414هـ - 1994م.
حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين: 327/1. املوؤلف: اأبو احل�سن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ن�سبة   )2(
اإىل بني عدي، بالقرب من منفلوط( )ت: 1189هـ( املحقق: يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي، النا�سر: دار الفكر – بريوت، الطبعة: 

بدون طبعة تاريخ الن�سر: 1414هـ - 1994م.
م�سلم:  و�سحيح   .)597( برقم:  اَلَة،  ال�سَّ ِتْلَك  لَّ  اإِ ُيِعيُد  َوَل  َذَكَر،  َذا  اإِ َفْلُي�َسلِّ  �َساَلًة  َن�ِسَي  َمْن  َباُب   ،122/1 البخاري:  �سحيح   )3(

اَلِة اْلَفاِئَتِة، َوا�ْسِتْحَباِب َتْعِجيِل َق�َساِئَها، برقم: )309(. 471/1، َباُب َق�َساِء ال�سَّ
اإذا كلم وهو ي�سلي فاأ�سار بيده وا�ستمع، برقم: )1233(. و�سحيح م�سلم: 571/1. باب معرفة  حيح البخاري: 69/2، باب:   )4(

الركعتني اللتني كان ي�سليهما النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد الع�سر، برقم: )297( .
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�س الطالب: 124/1. املوؤلف: زكريا بن حممد بن زكريا الأن�ساري، زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت:   )5(

926هـ(، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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احلنابلة:
مذهب �حلنابلة �أي�ساً جو�ز ق�ساء �لفو�ئت، ولو يف �أوقات �لكر�هة،   
�سئل �الإمام �أحمد: �إذ� فاتته �ل�سالة -نام �أو ن�سي- متى ي�سليها؟ قال: ي�سليها 

�إذ� ذكر، و�إن كان يف �ل�ساعات �لتي نهي عنهن)1(.
�ل�سالة يف هذه  �لنهي عن  "�أحاديث  تيمية:  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  وقال   
�الأوقات مثل قوله: )ال �سالة بعد �لفجر حتى تطلع �ل�سم�ص وال �سالة بعد 
�لع�سر حتى تغرب �ل�سم�ص()2(. عموم خم�سو�ص خ�ص منها �سالة �جلنائز 
من  ركعة  �أدرك  )من  بقوله:  �لفو�ئت  ق�ساء  منها  وخ�ص  �مل�سلمني.  باتفاق 

�ل�سبح قبل �أن تطلع �ل�سم�ص فقد �أدرك �ل�سبح)3(()4(.
�ل�سالة  عن   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - نهيه  �لقيم:  �بن  �الإمام  وقال   
قبل طلوع �ل�سم�ص، وبعد �لع�سر، �سد�ً لذريعة �لت�سبه بالكفار، و�أباح ما فيه 
�ل�سنن، و�سالة �جلنازة، وحتية  �لفو�ئت، وق�ساء  م�سلحة ر�جحة من ق�ساء 

�مل�سجد؛ الأن م�سلحة فعلها �أرجح من مف�سدة �لنهي. و�هلل �أعلم)5(.
القول الراجح:

يبدو �أّن مذهب �جلمهور وهم �ملالكية و�ل�سافعية و�حلنابلة، يف جو�ز   
لقوة  قوي،  كر�هة، مذهب  �لوقت وقت  كان  ولو  �لفائتة،  �ل�سلو�ت  ق�ساء 
اجلامع لعلوم الإمام اأحمد – الفقه الإمام: اأبو عبد اهلل اأحمد بن حنبل: 19/6. املوؤلف: خالد الرباط، �سيد عزت عيد ]مب�ساركة   )1(
الباحثني بدار الفالح[، النا�سر: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الفيوم - جمهورية م�سر العربية، الطبعة: الأوىل، 

1430 هـ - 2009م.
ال�سنن ال�سغرى للن�سائي: 278/1. باب: النهي عن ال�سالة بعد الع�سر، برقم: )567(  املوؤلف: اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب   )2(
بن علي اخلرا�ساين، الن�سائي )املتوفى: 303هـ(، حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، النا�سر: مكتب املطبوعات الإ�سالمية – حلب، 
الطبعة: الثانية، 1406 - 1986. و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري وزياداته: 1249/2. برقم: )7510( .املوؤلف: اأبو عبد 

الرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )ت: 1420هـ(، النا�سر: املكتب الإ�سالمي .
�سحيح م�سلم: 1/ 424، باب من اأدرك ركعة من ال�سبح،برقم: )163(.  )3(

جمموع الفتاوى: 297/22.  )4(
زاد املعاد يف هدي خري العباد: 428/3. املوؤلف: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�س الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(،   )5(

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - مكتبة املنار الإ�سالمية، الكويت، الطبعة: ال�سابعة والع�سرون ، 1415هـ /1994م.
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�الأدلة �ل�سحيحة �لتي �عتمدها �جلمهور، وهي يف كتب �ل�سحاح، كما �سبق، 
و�أما حجج �حلنفية يف �أّن �أوقات �لكر�هة لي�ست �أوقاتاً لل�سالة مطلقاً، فقول 
بيانه،  �سبق  كما  وغريه،  م�سلم  �سحيح  يف  �ل�سحيحة  باالأدلة  خم�س�ص  عام 

و�لتي �أ�سار �إليها �جلمهور.
�أن  فللمكلف  �لرتجيح،  من  �أف�سل  �الأقو�ل  بني  �جلمع  �أّن  يبدو  لكن    
�إذ� مل  �إذ� خ�سي فو�ت وقتها، و�أما  �أوقات �لكر�هة،  ي�سلي �لفائتة، ولو يف 
يخ�ص �لفو�ت فله �لرتيث حتى يجد وقتاً غري وقت �لكر�هة، جمعاً بني �الأدلة، 

و�هلل تعاىل �أعلم.
�ملطلب �لثالث

حكم االأذان واالإقامة يف ق�ساء الفوائت
على  �لفو�ئت،  ق�ساء  يف  و�القامة  �الأذ�ن  حكم  يف  �لعلماء  �ختلف   

�أقو�ل:
احلنفية:

عالء  �لعالمة  قال  و�إقامة،  باأذ�ن  �لفو�ئت  تق�سى  �أن  �الأحناف  يرى   
باأذ�ن  باجلماعة  فتقام  �لفو�ئت  " �أما  540هـ(:  نحو  )ت:  �ل�سمرقندي  �لدين 

و�إقامة")1(.
قال �الأحناف: "من فاتته �سالة عن وقتها، فق�ساها يف وقت �آخر، �أذن   
لها و�أقام و�حد�ً كان �أو جماعة، حلديث ليلة �لتعري�ص حتى نزل ر�سول �هلل 
�أن�ص  �أو  بالل  فقال؛  �لليلة،  يكلوؤنا  من  فقال:  و�ٍد،  و�سّلم يف  عليه  �هلل  �سلى 
ر�سي �هلل عنهما �أنا، فغلب ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سّلم �لنوم يومئٍذ �إىل 
موؤخر وحمله ونام، فلم ي�ستيقظ حتى طلعت �ل�سم�ص، وكان عمر ر�سي �هلل 
حتفة الفقهاء: 115/1. املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي )ت: نحو 540هـ(، النا�سر: دار   )1(

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ - 1994م. وبدائع ال�سنائع: 154/1.
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و�أمر  �ل�سالم من �سياحه،  عليه  �لنبي  فا�ستيقظ  ونادى  فا�ستيقظ  ر�بعهم،  عنه 
بالاًل فاأذن، ف�سلو� ركعتي �لفجر ثم �أمر بالاًل، فاأقام، و�سلى بهم �لفجر)1(".

)2(

املالكية:
مذهب �ملالكية �أنه يقام للفو�ئت وال يوؤذن لها)3(. وقال �ملالكية:" �الإقامة   
�سنة يف كل فر�ص عموما �أد�ًء �أو ق�ساًء)4(. قال �بن �حلاجب �لكردي �ملالكي: 

)ت: 646هـ(: "ال �أذ�ن لغري مفرو�سة وال لفائتة")5(.
ال�سافعية:

�ختلفت �لرو�يات عن �الإمام �ل�سافعي يف �الأذ�ن للفائتة و�الإقامة لها،   
"�أما �لفري�سة �لفائتة، فيقيم لها بال  على ثالث رو�يات، قال �الإمام �لنووي: 
يوؤذن،  و�لقدمي  يوؤذن،  ال  �الأظهر  �أقو�ل:�جلديد،  ثالثة  �الأذ�ن  ويف  خالف. 
و�لثالث: يف �الإمالء �إن رجا �جتماع جماعة ي�سلون معه �أذن، و�إال فال. قال 
ويف  �لفري�سة،  حق  �لقدمي،  ويف  �لوقت،  حق  �جلديد،  يف  �الأذ�ن  �الأئمة: 

بن  نافع  الن�سائي: 298/1. عن  برقم: )310( .و�سنن  الفائتة،وا�ستحباب تعجيل ق�سائها،  ال�سالة  �سحيح م�سلم: باب ق�ساء   )1(
جبري، عن اأبيه، باب كيف   يق�سى الفائت من ال�سالة، برقم: )624(.

املحيط الربهاين يف الفقه النعماين فقه الإمام اأبي حنيفة ر�سي اهلل عنه: 349/1. املوؤلف: اأبو املعايل برهان الدين حممود بن اأحمد بن   )2(
عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري احلنفي )ت: 616هـ(، املحقق: عبد الكرمي �سامي اجلندي، النا�سر: دار الكتب العلمية، 
: 92/1. املوؤلف: عثمان  ْلِبيِّ بريوت – لبنان، الطبعة: الأوىل، 1424 هـ - 2004م . تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ
بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743 هـ(، احلا�سية: �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�س 

ْلِبيُّ )ت: 1021 هـ(، النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية - بولق، القاهرة، الطبعة: الأوىل، 1313م. بن اإ�سماعيل بن يون�س ال�سِّ
التنبيه على مبادئ التوجيه - ق�سم العبادات: 392/1. املوؤلف: اأبو الطاهر اإبراهيم بن عبد ال�سمد بن ب�سري التنوخي املهدوي   )3(
 - هـ   1428 الأوىل،  الطبعة:  – لبنان،  بريوت  حزم،  ابن  دار  النا�سر:  بلح�سان،  حممد  الدكتور  املحقق:  536هـ(،  بعد  )ت: 

2007م.
التو�سيح يف �سرح املخت�سر الفرعي لبن احلاجب: 292/1. املوؤلف: خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى، �سياء الدين اجلندي املالكي   )4(
امل�سري )ت: 776هـ(، املحقق: د. اأحمد بن عبد الكرمي جنيب، النا�سر: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة: 

الأوىل، 1429هـ - 2008م.
جامع الأمهات: �س 86.املوؤلف: عثمان بن عمر بن اأبي بكر بن يون�س، اأبو عمرو جمال الدين ابن احلاجب الكردي املالكي )ت:   )5(
646هـ(، املحقق: اأبو عبد الرحمن الأخ�سر الأخ�سري، النا�سر: اليمامة للطباعة والن�سر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1421هـ 

- 2000م.
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)�الإمالء( حق �جلماعة. قال �لعالمة �لنووي: �الأظهر: �أنه يوؤذن للفائتة)1(.
احلنابلة:

  روي عن �أحمد فيمن فاتته �سلو�ت فق�ساها فاأذن و�أقام مرة و�حدة، 
ف�سهل يف ذلك ور�آه ح�سناً)2(.

مل  �ساء  و�إن  و�أقام،  �أذن  �ساء  �إن  �حلالني،  جو�ز  رو�يات  نقلت  وقد   
يوؤذن ومل يقم، �إال �أنه يف �الأذ�ن بعد فو�ت �ل�سالة، ي�سر به وال يجهر، حتى 

يغر �لنا�ص. 
قال �حلنابلة: من دخل م�سجد�ً قد �سلى فيه، فاإن �ساء �أذن و�أقام، الأنه   
روى عن �أن�ص، �أنه دخل م�سجد� قد �سلو� فيه، فاأمر رجال فاأذن و�أقام، ف�سلى 
بهم يف جماعة، و�إن �ساء �سلى من غري �أذ�ن وال �إقامة.. و�إن �أذن �أخفى ذلك؛ 

لئال يغر �لنا�ص)3(.
القول الراجح: 

��ستحباب  �أعني  �لر�جح،  هو  �جلمهور  مذهب  �أن  �أعلم  و�هلل  يبدو�   
�القامة لل�سالة �لفائتة، دون �الأذ�ن، الأن �الأذ�ن قد يغر بالنا�ص، ال �سيما يف 

ع�سرنا مع ��ستعمال مكرب�ت �ل�سوت، و�هلل تعاىل �أعلم .
�ملطلب �لر�بع

كيفية ق�ساء الفوائت
جمهور �لعلماء �أن يق�سي �لفو�ئت على �سفة �الأد�ء، فاإن كانت �لفائتة   
جهرية، ق�ساها جهرية، و�إن كانت مق�سورة، فمق�سورة، و�إن كانت تامة فتامة، 

وهاك تف�سيل مذ�هبهم:
زهري  حتقيق:  676هـ(،  )ت:  النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  املوؤلف:   .197/1 املفتني:  وعمدة  الطالبني  رو�سة   )1(

ال�ساوي�س، النا�سر: املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 1991م.
ال�سرح الكبري على منت املقنع: 412/1. املوؤلف: عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي، اأبو الفرج،   )2(

�سم�س الدين )ت: 682هـ(،النا�سر: دار الكتاب العربي للن�سر والتوزي، اأ�سرف على طباعته: حممد ر�سيد ر�سا �ساحب املنار.
ال�سرح الكبري على منت املقنع: 100/3.  )3(
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احلنفية:
"�لفائتة تق�سى على �ل�سفة �لتي  قال �بن نيم �مل�سري )ت:970هـ(:   
فاتت عنه �إال لعذر و�سرورة فيق�سي �مل�سافر يف �ل�سفر ما فاته يف �حل�سر من 

�لفر�ص �لرباعي �أربعا و�ملقيم يف �الإقامة ما فاته يف �ل�سفر منها ركعتني")1(.
املالكية:

�ل�سفرية  "تق�سى  1230هـ(:  )ت:  �ملالكي  �لد�سوقي  عرفة  �بن  قال   
يف  ق�ساها  ولو  كاملة  �حل�سرية  وتق�سى  �حل�سر،  يف  ق�ساها  ولو  مق�سورة 
�ل�سفر، وتق�سى �لنهارية �سر�ً ولو ق�ساها لياًل وتق�سى �لليلية جهر�ً ولو ق�ساها 

نهار�ً، الأّن �لق�ساء يحكي ما كان �أد�ء وحينئذ فيق�سيها ب�سفته)2(.
ال�سافعية:

مذهب �ل�سافعية يف �سفة ق�ساء �لفو�ئت، كمذهب �جلمهور، �أي �أّن   
�سفة �لق�ساء على نحو �سفة �الأد�ء، على تف�سيل ي�سري، قالو�: �إن فاتته �سالة 
�سرية، فق�ساها. . �أ�سر بها �لق�ساء، �سو�ء ق�سى يف وقت �جلهرية، �أو يف وقت 
�ل�سرية، و�إن فاتته �سالة جهرية، فاإن ق�ساها يف وقت �جلهرية. . جهر بها. و�إن 
ق�ساها يف وقت �ل�سرية. . ففيه وجهان: �أحدهما: ي�سن له �جلهر يف �لق�ساء، 
كما لو ق�سى �ل�سرية يف وقت �جلهرية، و�لثاين: ال ي�سن له �جلهر بها؛ الأنه يقال: 

�سالة �لنهار عجماء)3(.

بن  عمار  بن  ح�سن  املوؤلف:   .88 �س  احلنفي:  الفقه  يف  الأرواح  وجناة  الإي�ساح  ونور   .86/2 الدقائق:  كنز  �سرح  الرائق  البحر   )1(
اأني�س مهرات، النا�سر: املكتبة الع�سرية، الطبعة: 1246 هـ-  علي ال�سرنباليل امل�سري احلنفي )ت: 1069هـ(، املحقق: حممد 

2005م.
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: 263/1.  )2(

البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي: 205/2. املوؤلف: اأبو احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل العمراين اليمني ال�سافعي )ت: 558هـ(   )3(
املحقق: قا�سم حممد النوري، النا�سر: دار املنهاج – جدة، الطبعة: الأوىل، 1421 هـ- 2000م.
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احلنابلة:
فاتته  ملن  �جلهر  حكم  يف   - �هلل  رحمه   - �أحمد  عن  �لرو�ية  �ختلفت   

�سالٌة بالليل جهريٌة فق�ساها نهاًر� على رو�يتني:
االأوىل: يخرّي بني �جلهر و�الإ�سر�ر. وهذ� ظاهر رو�ية حرب. قال يف �ملغني: 
الثانية: ال يجهر. وهذ� ظاهر:   ، " �الأمرين  بني  خمرٌي  �أنه  �أحمد  كالم  "ظاهر 

�ملتاأخرين)1(. عند  �ملذهب  هذ�  وعلى   ." �ملذهب  من  �ل�سحيح  "على 
القول الراجح:

نرى �أن مذهب �جلمهور من �أهل �لعلم هو �الأرجح، و�أن تكون �سفة   
ق�ساء �لفو�ئت على نحو �سفة �الأد�ء، فتق�سى �ل�سالة �جلهرية جهرية، ولو 
كانت نهارية، و�ملق�سورة مق�سورة ولو يف �حل�سر، وهكذ�، وذلك لقوة �أدلة 

�جلمهور، و�لتي �سبقت �الإ�سارة �إليها �سابقاً، وباهلل تعاىل �لتوفيق .

�ملبحث �خلام�ص
ق�ساء فوائت ال�سلوات

�ملطلب �الأول
 ق�ساء فوائت �سالة اجلمعة

�إذ� فاتت �مل�سلم �سالة �جلمعة �سالها ظهر�ً �أربعاً، عند جمهور �لعلماء،   
وهاك مذ�هبهم على �لنحو �لتايل:

احلنفية:
�جلمعة  �سالة  فاتته  "�إن  587هـ(  )ت:  �حلنفي:  �لكا�ساين  �الإمام  قال   

�سلى �لظهر بغري �أذ�ن وال �إقامة")2(.
املغني : 2/ 271 – 272 . وال�سرح الكبري: 3/ 468. والفروع: 2/ 187. �سرح الزرك�سي: 1/ 604. واملبدع :1/ 444.  )1(

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع: 154/1. املوؤلف: عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الكا�ساين احلنفي )ت: 587هـ(،   )2(
النا�سر: دار الكتب العلمية،  الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.
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املالكية:
�أدرك  فاإن  �أدركها،  �أدرك من �جلمعة ركعة فقد  �أّن من  �ملالكية  ذهب   

دونها �سلى ظهر�ً)1(.
ال�سافعية:

قال �ل�سافعية: "�إن فاتته- �أي �جلمعة - باأن �أدرك �أقل من ركعة �سالها   
ِه  َعَليرْ لَّى �هللَُّ  �لنبي - �سَ �أّن  �أبي هريرة:  �ل�سافعية بحديث  ظهر�ً")2(. و��ستدل 
َو�َسلََّم - قال: )من �أدرك ركعة من �جلمعة ... فقد �أدركها، ومن �أدرك دون 

�لركعة �سالها ظهًر�، �أربًعا()3(.
احلنابلة:

قال �حلنابلة: " �ذ� فاتته �جلمعة فاإنه ي�سري �إىل �لظهر لتعذر ق�ساء �جلمعة   
لكونها ال ت�سح �إال ب�سروطها، وال يوجد ذلك يف ق�سائها، فتعني �مل�سري �إىل 

�لظهر عند عدمها وهذ� حال �لبدل")4(.
القول الراجح:

نرجح مذهب جمهور �لعلماء، �أّن من فاتته �سالة �جلمعة ق�ساها ظهر�ً �أربعاً، 
دون  �أدرك  ومن  �أدركها،  فقد   ... �جلمعة  من  ركعة  �أدرك  )من  للحديث: 

�لركعة �سالها ظهًر�، �أربًعا()5(.
اأ�سهل املدارك »�سرح اإر�ساد ال�سالك يف مذهب اإمام الأئمة مالك«: 329/1. املوؤلف: اأبو بكر بن ح�سن بن عبد اهلل الك�سناوي )ت:   )1(

1397 هـ(، النا�سر:  دار الفكر، بريوت – لبنان، الطبعة: الثانية.
بحر املذهب )يف فروع املذهب ال�سافعي(: 394/1. املوؤلف: الروياين، اأبو املحا�سن عبد الواحد بن اإ�سماعيل )ت 502 هـ(، املحقق:   )2(

طارق فتحي ال�سيد النا�سر: دار الكتب العلمية،الطبعة: الأوىل،2009م.
قال الألباين: " ذكر لفظ " اجلمعة " فى احلديث عن الزهرى خطاأ عليه ، اإذ لو كان هذا اللفظ حمفوظا عنده مل يكن بحاجة اإىل هذا   )3(
القول وال�ستنباط من احلديث كما هو ظاهر ، ولذلك قال البيهقى عقبه: " هذا هو ال�سحيح ، وهو رواية اجلماعة عن الزهرى ، وفى 
رواية معمر دللة على اأن لفظ احلديث فى ال�سالة مطلق ، واأنها بعمومها تتناول اجلمعة كما تتناول غريها من ال�سلوات ".قلت: 
ولهذا قال الرتمذى عقب احلديث: "هذا حديث ح�سن �سحيح ، والعمل على هذا عند اأكرث اأهل العلم من اأ�سحاب النبى �سلى 
اهلل عليه و�سلم وغريهم ، قالوا: من اأدرك ركعة من اجلمعة �سلى اإليها اأخرى ، ومن اأدركهم جلو�سا �سلى اأربعا ، وبه يقول �سفيان 
الثورى وابن املبارك وال�سافعى واأحمد واإ�سحاق ".لكن احلديث له �ساهد من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: " من اأدرك ركعة من 
يوم اجلمعة فقد اأدركها ، ولي�سف اإليها اأخرى". اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار ال�سبيل: 88/3.املوؤلف: حممد نا�سر الدين 

الألباين )ت: 1420هـ(، اإ�سراف: زهري ال�ساوي�س، النا�سر: املكتب الإ�سالمي – بريوت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.
ال�سرح الكبري على منت املقنع: 158/2.  )4(

�سبق تخريجه.  )5(
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�ملطلب �لثاين
ق�ساء فوائت �سالة ال�سفر

مذهب جمهور �لعلماء �أن من فاتته �سالة يف حال �سفره، يجب عليه   
�أن يق�سيها ركعتني، وهاك �أقو�ل �لعلماء ومذ�هبهم يف �مل�ساألة.

احلنفية:
قال �الإمام �لكا�ساين �حلنفي: "�ملقيم �إذ� كان عليه فو�ئت �ل�سفر يق�سيها   

ركعتني؛ الأنها فاتته بعد وجوبها")1(.
قال �بو حنيفة رحمه �هلل فيمن �أدركه �لوقت وهو يف �سفر فاأخر �ل�سالة   
نا�سياً، �أنه قدم وهو يف �لوقت �سلى �سالة �ملقيم، و�إن قدم وقد ذهب �لوقت، 

�سلى �سالة �مل�سافر، الأنه �إمنا يق�سي مثل �لذي كان عليه)2(.
املالكية:

قال �ملالكية: يق�سر يف فو�ئت �ل�سفر ق�سيت فيه �أو يف �حل�سر)3(.  
ال�سافعية:

�ل�سفر ثالثة  "ال ق�سر يف فو�ئت �حل�سر، ويف فو�ئت  �ل�سافعية:  قال   
�أقو�ل: يفّرق يف �لثالث بني �أن يق�سي يف �حل�سر �أو �ل�سفر)4(.

بدائع ال�سنائع: 247/1.  )1(
اأبو عبد اهلل حممد بن احل�سن بن فرقد ال�سيباين )ت: 189هـ(، املحقق: مهدي ح�سن  اأهل املدينة: 181/1. املوؤلف:  احلجة على   )2(

الكيالين القادري، النا�سر: عامل الكتب – بريوت، الطبعة: الثالثة، 1403.
اأبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن جنم بن �سا�س بن نزار  عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة : 1/ 153. 58(. املوؤلف:    )3(
 – بريوت  الإ�سالمي،  الغرب  دار  النا�سر:  بن حممد حلمر،  د. حميد  اأ.  درا�سة وحتقيق:  املالكي )ت: 616هـ(  ال�سعدي  اجلذامي 

لبنان، الطبعة: الأوىل، 1423 هـ - 2003م.
العزيز �سرح الوجيز املعروف بال�سرح الكبري: 225/2. املوؤلف: عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي، اأبو القا�سم الرافعي القزويني   )4(
)ت: 623هـ(،   املحقق: علي حممد عو�س - عادل اأحمد عبد املوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: 

الأوىل، 1417 هـ - 1997م.
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احلنابلة:
مذهب �حلنابلة، كاجلمهور، �أنه �إذ� ذكر �سالة مق�سورة، فتلزمه �سالة   

مق�سورة، الأن �لق�ساء يحكي �الأد�ء، ومل يفته �إال ركعتان)1(.
القول الراجح:

�لقول �لر�جح �لذي منيل �إليه، �أّن �لق�ساء يكون على �سفة �الأد�ء، كما   
باأن  �إذ� كان م�سافر�ً  �أهل �لعلم، كافة، فيق�سي �ملقيم �ل�سالة،  هو مقرر لدى 

يق�سي ركعتني ، فقط . و�هلل تعاىل �أعلم . 
�ملطلب �لثالث

ق�ساء فوائت �سالة اجلنازة
احلنفية:

ينتظر  �الإمام  فاتته تكبرية مع  �لرجل  �أبو حنيفة ر�سي �هلل عنه يف  قال   
حتى يكرب �الإمام فيكرب معه ثم يق�سي ما فاته بعد �سالم �الإمام)2(.

املالكية:
ببع�ص  �الإِمام  �سبقه  وقد  �أتى  فيمن  �ملدونة  يف  �هلل،  رحمه  مالك  قال   
تكبرية  مبنزلة  �الأوىل  الأّن  بتكبريه،  فيكرب  �الإِمام  يكرب  حتى  يكرب  ال  �لتكبري 

�الإحر�م، وال يق�سي ما �سبقه به �الإِمام، يريد: �إذ� فاته �أكرث من و�حدة.
وروي عنه: يدخل يف �ل�سالة بالنية بغري تكبري، فاإذ� كرّب كرّب معه، وقال   
�ل�سيخ �أبو �حل�سن �بن �لقاب�سي: )ت: 1012(: �إن م�سى �أي�سر �لدعاء كرّب، و�إن 
م�سى �أكرثه �أمهل، ولي�ص يجري هذ� على �أ�سل �ملدونة؛ الأنه يقول: و�إن فاته 

بع�ص �لتكبري يق�سيه بعد �سالم �الإِمام متو�لًيا من غري دعاء")3(.
مذكرة القول الراجح مع الدليل �سرح منار ال�سبيل – ال�سالة: 98/3. املوؤلف: خالد بن اإبراهيم ال�سقعبي.  )1(

ال�سيباين )ت: 189هـ(،املحقق: مهدي ح�سن  اأبو عبد اهلل حممد بن احل�سن بن فرقد  املوؤلف:  املدينة: 364/1.  اأهل  احلجة على   )2(
الكيالين القادري، النا�سر: عامل الكتب – بريوت، الطبعة: الثالثة، 1403هـ.

التب�سرة: 651/2. املوؤلف: علي بن حممد الربعي، اأبو احل�سن، املعروف باللخمي )ت: 478 هـ(، درا�سة وحتقيق: الدكتور اأحمد   )3(
عبد الكرمي جنيب، النا�سر: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، الطبعة: الأوىل، 1432 هـ - 2011م.
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ال�سافعية:
مذهب �ل�سافعي و�أ�سحابه، �إذ� فاتت �ملاأموم بع�ص تكبري�ت �جلنازة،   

فاإنه يق�سيها)1(.
احلنابلة:

قال عبد �هلل: �سمعت �أبي يقول يف �لرجل يفوته �لتكبري على جنازة،   
�أيق�سيه؟، قال: نعم)2(.

القول الراجح:
كما مّر بنا فاإن جمهور �لعلماء ومنهم �الأئمة �الأربعة، �أن من فاتته بع�ص   

�سالة �جلنازة، فاإنه يق�سيها، بعد �سالم �الإمام، وباهلل تعاىل �لتوفيق.
�ملطلب �لر�بع

ق�ساء فوائت �سالة الك�سوف واخل�سوف
على  و�خل�سوف  �لك�سوف  �سالة  فائتة  ق�ساء  يف  �لفقهاء  �ختلف   

�أقو�ل:
احلنفية:

�لك�سوف و�خل�سوف و�ال�ست�سقاء،  �أّن �سالة  ظاهر مذهب �الأحناف   
قال  �لو�جبات،  يف  �لق�ساء  يلزم  و�إمنا  فيها،  ق�ساء  ال  و�ل�سنن  �ل�سنن،   من 
�سالة  �أّن  �أحد  يقل  "مل  هـ(   743 )ت:  �حلنفي  �لزيلعي  �لدين  فخر  �لعالمة 

�لك�سوف و�جبة �أو فري�سة بل قالو� �سنة")3(.
الأم:/314.  موؤلف: ال�سافعي اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�س بن العبا�س بن عثمان بن �سافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي   )1(

القر�سي املكي )ت: 204هـ(، النا�سر: دار املعرفة – بريوت، الطبعة: بدون طبعة، �سنة الن�سر: 1410هـ/1990م.
اجلامع لعلوم الإمام اأحمد – الفقه: 83/7.الإمام: اأبو عبد اهلل اأحمد بن حنبل، املوؤلف: خالد الرباط، �سيد عزت عيد ]مب�ساركة   )2(
الباحثني بدار الفالح[، النا�سر: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، الفيوم - جمهورية م�سر العربية، الطبعة: الأوىل، 

1430 هـ - 2009م.
ْلِبيِّ : 228/1. املوؤلف: عثمان بن علي بن حمجن البارعي، فخر الدين الزيلعي  تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ  )3(
ْلِبيُّ )ت: 1021 هـ(،  احلنفي )ت: 743 هـ( احلا�سية: �سهاب الدين اأحمد بن حممد بن اأحمد بن يون�س بن اإ�سماعيل بن يون�س ال�سِّ

النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية - بولق، القاهرة، الطبعة: الأوىل، 1313 هـ، )ثم �سورتها دار الكتاب الإ�سالمي ط2(.
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ويرى �الأحناف �أن ت�سلى �سالة �لك�سوف و�خل�سوف، فر�دى، ال يف   
جماعة)1(. 

املالكية:
من  �لثاين  �لركوع  �أدرك  378هـ("من  )ت:  �ملالكي  �جَلالَّب  �بن  قال   
�لركعة �الأوىل من �سالة خ�سوف �ل�سم�ص فقد �أدرك �ل�سالة كلها، وال يق�سي 
�سيًئا منها، ومن فاتته �لركعة �الأوىل و�لركوع �الأول من �لركعة �لثانية، ق�سى 

ركعة فيها ركوعان وقر�ءتان، وقد �أدرك �لثانية باإدر�ك ركوعها �لثاين")2(.
ال�سافعية:

�مل�سبوق  �أدرك  "�إذ�   )204 : �ل�سافعي )ت  قال   : �لنووي  �الإمام  قال   
و�سلى  قام  �الإمام،  و�سلم  �الإمام  �سالة  بع�ص  �لك�سوف-  �سالة  يف  –�أي 
كما  طولها  �نلت  يكن  مل  فاإن   : قال  د�م،  �أم  �لك�سوف  جتلى  �سو�ء  بقيتها، 

طولها �الإمام، و�إن كانت �نلت خففها عن �سالة �الإمام")3(.
احلنابلة:

ظاهر مذهب �حلنابلة �أّن �مل�سبوق يف �سالة �لك�سوف بركعة، جاز له   
�أن ياأتي بالركوع �لفائت، وجاز له �أال ياأتي به، الحتمال �حلالني، قال �لعالمة �بن 
قد�مة �ملقد�سي )ت: 620هـ( : "�إذ� �أدرك �ملاأموم �الإمام يف �لركوع �لثاين، 
�حتمل �أن تفوته �لركعة، الأنه قد فاته من �لركعة ركوع، �أ�سبه ما لو فاته �لركوع 
ي�سلي هذه  �أن  الأنه يجوز  ت�سح؛  �أّن �سالته  �ل�سالة، ويحتمل  من غري هذه 

�ل�سالة بركوع و�حد، فاجتزئ به يف حق �مل�سبوق")4(.
ْلِبيِّ : 230/1. تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق وحا�سية ال�سِّ  )1(

ب املالكي )ت:  التفريع يف فقه الإمام مالك بن اأن�س رحمه اهلل: 86/1. املوؤلف: عبيد اهلل بن احل�سني بن احل�سن اأبو القا�سم ابن اجَلالَّ  )2(
378هـ(، املحقق: �سيد ك�سروي ح�سن، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان،الطبعة: الأوىل، 1428 هـ - 2007م.

النووي )ت:  �سرف  بن  الدين يحيى  اأبو زكريا حميي  : 61/5.املوؤلف:  واملطيعي((  ال�سبكي  ))مع تكملة  املهذب  �سرح  املجموع   )3(
676هـ( النا�سر: دار الفكر، )طبعة كاملة معها تكملة ال�سبكي واملطيعي(.

املغني : )317/2. 83(. املوؤلف: عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي اأبو حممد - عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن   )4(
قدامة املقد�سي �سم�س الدين اأبو الفرج، املحقق: دار املنار.
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القول الراجح:
�أنه  �حلنابلة،  �إليه  ما ذهب  �لر�جح هو  �لقول  �أّن  �أعلم -  يظهر -و�هلل   
�لثاين،  �لركوع  �الإمام يف  �ملاأموم  �أدرك  �إذ�  �أنه  �أي  للم�سلي �حلالني،  يجوز 
�حتمل �أن تفوته �لركعة، الأنه قد فاته من �لركعة ركوع، �أ�سبه ما لو فاته �لركوع 
ي�سلي هذه  �أن  الأنه يجوز  ت�سح؛  �أّن �سالته  �ل�سالة، ويحتمل  من غري هذه 

�ل�سالة بركوع و�حد، �سيما �إذ� �نلى �لك�سوف، و�هلل �أعلم .
�ملطلب �خلام�ص
ق�ساء �سالة العيد

�ختلف �لعلماء فيمن فاتته �سالة �لعيد، فذهب �جلمهور �أنه يق�سيها،   
وقيل ال يلزمه �لق�ساء، �إال �أن ي�سلي �أربع ركعات تطوعاً، وهاك �أقو�لهم يف 

�مل�ساألة على �لتف�سيل �الآتي :
االأحناف:

قال �الإمام �لكا�ساين : "�إذ� فاتت �سالة �لعيد، ال ميكن تد�ركها بالق�ساء   
لفقد �ل�سر�ئط، فلو �سلى مثل �سالة �ل�سحى لينال �لثو�ب كان ح�سنا لكن ال 
يجب لعدم دليل �لوجوب، وقد روي عن �بن م�سعود �أنه قال من فاتته �سالة 

�لعيد �سلى �أربعاً)1(.
وقال يف �لهد�ية : "" ومن فاتته �سالة �لعيد مع �الإمام مل يق�سها الأن   

�ل�سالة بهذه �ل�سفة مل تعرف قربة �إال ب�سر�ئط ال تتم باملنفرد)2(.
املالكية:

قال مالك فيمن فاتته �سالة �لعيدين مع �الإمام: �إن �ساء �سلى و�إن �ساء   
بدائع ال�سنائع: 279/1.  )1(

الهداية يف �سرح بداية املبتدي : 85/1.  )2(
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مل ي�سل، قال: ور�أيته ي�ستحب �أن ي�سلي، قال: و�إن �سلى فلي�سل. مثل �سالة 
�الإمام ويكرب مثل تكبريه يف �الأوىل و�الآخرة)1(.

ال�سافعية:
�الإمام  �الإمام، ووجد  �لعيد مع  فاتته �سالة  �ل�سافعي: من  �الإمام  قال   
يخطب جل�ص فاإذ� فرغ �الإمام �سلى �سالة �لعيد يف مكانه �أو بيته �أو طريقه كما 
�أو  �لتكبري و�لقر�ءة، و�إن ترك �سالة �لعيدين من فاتته  ي�سليها �الإمام بكمال 
تركها من ال جتب عليه �جلمعة كرهت ذلك له )قال( : وال ق�ساء عليه وكذلك 

�سالة �لك�سوف)2(.
وقال �الإمام �لنووي : "�إن فاتته �سالة �لعيد مع �الإمام �سالها وحده   
وكانت �أد�ء ما مل تزل �ل�سم�ص يوم �لعيد و�أما من مل ي�سل حتى ز�لت �ل�سم�ص 
فقد فاتته وهل ي�ستحب ق�ساوؤها فيه �لقوالن �ل�سابقان يف باب �سالة �لتطوع 

يف ق�ساء �لنو�فل �أ�سحهما ي�ستحب)3(.
احلنابلة :

مذهب �حلنابلة �أنه ي�ستحب ق�ساء �سالة �لعيدين، و�ختلفو� هل يق�سيها   
ركعتان على نحو �سفة �الأد�ء، �أو �أربعاً رو�يتان يف �ملذهب)4(.

�أربع  �سلى  �لعيد  �سالة  فاتته  من  334هـ(  )ت:  �خلرقي  �الإمام  قال   
كل  بني  ب�سالم  ف�سل  �أحب  و�إن  �آخرها  يف  وي�سلم  �لتطوع  ك�سالة  ركعات 

ركعتني)5(.
املدونة : 246/1.  )1(

الأم : 275/1.  )2(
املجموع : 4/5.  )3(

ابن تيمية  ال�سالم بن عبد اهلل بن اخل�سر بن حممد،  اأحمد بن حنبل : 166/1.املوؤلف: عبد  الإمام  الفقه على مذهب  املحرر يف   )4(
احلراين، اأبو الربكات، جمد الدين )ت: 652هـ(، النا�سر: مكتبة املعارف- الريا�س، الطبعة: الطبعة الثانية 1404هـ -1984م.

منت اخلرقى على مذهب ابي عبد اهلل اأحمد بن حنبل ال�سيباين : 33/1. املوؤلف: اأبو القا�سم عمر بن احل�سني بن عبد اهلل اخلرقي )ت:   )5(
334هـ(، النا�سر: دار ال�سحابة للرتاث، الطبعة: 1413هـ-1993م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {240}

�لعيد فال ق�ساء عليه؛ الأنها فر�ص  فاتته �سالة  "من   : �بن قد�مة  وقال   
كفاية، قام بها من ح�سلت �لكفاية به، فاإن �أحب ق�ساءها فهو خمري، �إن �ساء 
�إما ب�سالم و�حد و�إما ب�سالمني، وروي هذ� عن �بن م�سعود،  �أربعا،  �سالها 
وهو قول �لثوري؛ وذلك ملا روى عبد �هلل بن م�سعود، �أنه قال: من فاته �لعيد 

فلي�سل �أربعا")1(.
القول الراجح: 

من خالل ما �سبق ال قائل بوجوب ق�ساء �سالة �لعيد، الأنها على قول   
فر�ص كفاية وعلى قول �أنها �سنة موؤكدة، ولكن �لتنازع يف �ال�ستحباب، ولذ� 
على  بناء  �أربعاً،  ال  �لعيد، ركعتني،  ق�ساء �سالة  با�ستحباب  �لقول  �إىل  منيل 

�لقاعدة �أن �سفة �لق�ساء على نحو �سفة �الأد�ء، و�هلل تعاىل �أعلم .

اخلامتــــــــة
من خالل ما �سبق من �أقو�ل �أهل �لعلم، نخل�ص �إىل �لقول باأن من �أعظم   
�أركان �الإ�سالم، ركن �ل�سالة، و�أنه ال يجوز تاأخريها عن وقتها �إال ل�سرورة، 
ال لعذر، و�أّن تاأخري �ل�سالة لغري �سرورة حر�م ال يجوز، و�ملر�د بال�سرورة 
�ملبيحة لتاأخري �ل�سالة عن وقتها، �ل�سرور�ت �لطبية، �أو �نعد�م �لطهور، �أو 
�خلوف، ونحو هذ� من �ل�سرور�ت، وتارك �ل�سالة تهاوناً، ال يَحكم بكفره 
�أو رّدته عن �الإ�سالم �أحٌد غري �لق�ساء �ل�سرعي، ويجب ق�ساء �لفو�ئت على 
من فاتته �ل�سالة لعذر، كاملري�ص و�ملغمى عليه، ولكن ينبغي �أال تكرث �لفو�ئت 
�إذ�  �لفو�ئت  و�أّن  برفعها،  �ل�سريعة  �لتي جاءت  �مل�سقة،  كرثة تدخل يف حيز 
كانت ب�سبب عذر �سرعي، فاإّن ق�ساء �ل�سالة و�حلال هذه يكون �أد�ًء، وعلى 

املغني : 290-289/2.  )1(
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ق�ساًء،  يكون  فاإنه  للرتك عذر،  يكن  فاإن مل  ق�ساًء،  �أد�ًء ال  ينويه  �أن  �مل�سلي 
�لفو�ئت  �إن كانت  �إال  �لق�ساء،  فاتته �سالة �جلماعة، عمد�ً،  ويجب على من 
كثريًة جد�ً بحيث يكون يف ق�سائها م�سقًة ال تطاق، فاالأوىل و�الأف�سل يف هذه 
�لفو�ئت  ق�ساء  و�سفة  و�ال�ستغفار،  �لدعاء  ومالزمة  �لن�سوح  �لتوبة  �حلالة، 
�سرية،  و�ل�سرية  جهرية،  �جلهرية  �ل�سالة  فتق�سى  �الأد�ء،  �سفة  نحو  على 
�الأوقات، وهكذ�،  من  �أي وقت  �حل�سر، يف  ولو يف  مق�سورة  و�ملق�سورة 
وتق�سى �لفو�ئت حتى يف �أوقات �لكر�هة، وت�ستحب �الإقامة لل�سالة �لفائتة، 
بع�ص  فاتته  ومن  �أربعاً،  ظهر�ً  ق�ساها  �جلمعة  �سالة  فاتته  ومن  �الأذ�ن،  دون 
�سالة �جلنازة، فاإنه يق�سيها، بعد �سالم �الإمام، و�مل�سبوق يف �سالة �لك�سوف 
بركعة، جاز له �أن ياأتي بالركوع �لفائت، وجاز له �أال ياأتي به، الحتمال �حلالني، 
وي�ستحب ق�ساء �سالة �لعيد، ركعتني، ال �أربعاً، بناء�ً على �لقاعدة �أّن �سفة 

�لق�ساء على نحو �سفة �الأد�ء. و�هلل تعاىل �أعلم .
نتائج البحث:

�ملبيحة  بال�سرورة  لغري �سرورة حر�م ال يجوز، و�ملر�د  �ل�سالة  تاأخري   )1
�أو  �لطهور،  �نعد�م  �أو  �لطبية،  �ل�سرور�ت  وقتها،  عن  �ل�سالة  لتاأخري 

�خلوف، ونحو هذ� من �ل�سرور�ت.
2(  تارك �ل�سالة تهاوناً، يَحكم بكفره �أو رّدته عن �الإ�سالم �لق�ساء �ل�سرعي، 

بعد ��ستيفاء �ل�سروط و�نتفاء �ملو�نع.
�ل�سالة لعذر، كاملري�ص و�ملغمى  فاتته  �لفو�ئت على من  3(  يجب ق�ساء 
�أال تكرث �لفو�ئت كرثة تدخل يف حيز �مل�سقة، �لتي  عليه، ولكن ينبغي 

جاءت �ل�سريعة برفعها.
4(  �لفو�ئت �إذ� كانت ب�سبب عذر �سرعي، فاإّن ق�ساءها و�حلال هذه يكون 
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�أد�ًء، وعلى �مل�سلي �أن ينويه �أد�ًء ال ق�ساًء، فاإن مل يكن للفو�ت عذر، 
فاإنه يكون ق�ساًء.

كانت  �إن  �إال  �لق�ساء،  عمد�ً،  �جلماعة،  �سالة  فاتته  من  على  يجب    )5
�لفو�ئت كثريًة جد�ً بحيث يكون يف ق�سائها م�سقٌة ال تطاق، فاالأوىل يف 

هذه �حلالة، �لتوبة �لن�سوح ومالزمة �لدعاء و�ال�ستغفار.
�جلهرية  �ل�سالة  فتق�سى  �الأد�ء،  �سفة  نحو  �لفو�ئت على  ق�ساء  �سفة    )6
جهرية، و�ل�سرية �سرية، و�ملق�سورة مق�سورة ولو يف �حل�سر، يف �أي 

وقت من �الأوقات، ولو يف �أوقات �لكر�هة.
7(  ت�ستحب �الإقامة لل�سالة �لفائتة، دون �الأذ�ن.

8(  من فاتته �سالة �جلمعة ق�ساها ظهر�ً �أربعاً، ومن فاتته بع�ص �سالة �جلنازة، 
فاإنه يق�سيها، بعد �سالم �الإمام، و�مل�سبوق يف �سالة �لك�سوف بركعة، 
جاز له �أن ياأتي بالركوع �لفائت، وجاز له �أال ياأتي به، الحتمال �حلالني، 
وي�ستحب ق�ساء �سالة �لعيد، ركعتني، ال �أربعاً، بناء�ً على �لقاعدة �أّن 

�سفة �لق�ساء على نحو �سفة �الأد�ء. و�هلل تعاىل �أعلم .
تو�سيات البحث:

�لعناية و�الهتمام بركن �ل�سالة تربية وتعليماً ودعوة وتثقيفاً.  )1
ن�سر فقه �لفو�ئت بكل و�سيلة تعليمية ممكنة، كاملناهج �لدر��سية، و�ملجالت   )2
�لثقافية و�لو�سائل �الإعالمية، و�ملجالت �حلائطية �مل�سجدية و�ملدر�سية، 

و�ملو�قع �الإلكرتونية، وغريها من �لو�سائل.
�إفر�د بع�ص خطب �جلمعة باحلديث عن �أحكام �لفو�ئت.  )3

و�ملو�نئ،  و�ملطار�ت،  �مل�سافرين،  حمطات  يف  �لفقهية  �لكتيبات  ن�سر   )4
وغريها، ذ�ت �ل�سلة بفقه ق�ساء �لفو�ئت، لعظم �حلاجة �إليها.
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اأهم املراجع وامل�سادر
�لقر�آن �لكرمي .  )1

َماِلك: �ملوؤلف: عبد  �سَرِف �ملَ�َساِلِك يِف فقِه �الإَماِم  �أَ �إىَل  �َساُد �ل�سَّاِلك  �إررْ  )2
�لرحمن بن حممد بن ع�سكر �لبغد�دي، �أبو زيد �أو �أبو حممد، �سهاب 
بن  الإبر�هيم  مفيدة  تقرير�ت  وبهام�سه:  732هـ(،  )ت:  �ملالكي  �لدين 
و�أوالده،  �حللبي  �لبابي  مكتبة ومطبعة م�سطفى  �سركة  �لنا�سر:  ح�سن، 

م�سر،�لطبعة: �لثالثة. 
نا�سر  �ملوؤلف: حممد  �ل�سبيل:  منار  �أحاديث  تخريج  �لغليل يف  �إرو�ء    )3
�لدين �الألباين )ت: 1420هـ(، �إ�سر�ف: زهري �ل�ساوي�ص، �لنا�سر: �ملكتب 

�الإ�سالمي – بريوت، �لطبعة: �لثانية 1405 هـ - 1985م.
�أ�سنى �ملطالب يف �سرح رو�ص �لطالب: �ملوؤلف: زكريا بن حممد بن    )4
زكريا �الأن�ساري، زين �لدين �أبو يحيى �ل�سنيكي )ت: 926هـ( ، �لنا�سر: 

د�ر �لكتاب �الإ�سالمي �لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
مالك«:   �الأئمة  �إمام  مذهب  يف  �ل�سالك  �إر�ساد  »�سرح  �ملد�رك  �أ�سهل   )5
هـ(،   1397 )ت:  �لك�سناوي  �هلل  عبد  بن  ح�سن  بن  بكر  �أبو  �ملوؤلف: 

�لنا�سر:  د�ر �لفكر، بريوت – لبنان، �لطبعة: �لثانية.
�الأ�سباه و�لنظائر: �ملوؤلف: تاج �لدين عبد �لوهاب بن تقي �لدين �ل�سبكي   )6
�الأوىل 1411هـ-  �لطبعة:  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لنا�سر:  )ت: 771هـ(، 

1991م.
�أ�سول �ل�سرخ�سي: �ملوؤلف: حممد بن �أحمد بن �أبي �سهل �سم�ص �الأئمة   )7

�ل�سرخ�سي )ت: 483هـ(،�لنا�سر: د�ر �ملعرفة – بريوت.
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بن  �لعبا�ص  بن  �إدري�ص  بن  حممد  �هلل  عبد  �أبو  �ل�سافعي  �ملوؤلف:  �الأم:   )8
�ملكي  �لقر�سي  �ملطلبي  مناف  عبد  بن  �ملطلب  عبد  بن  �سافع  بن  عثمان 
)ت: 204هـ(، �لنا�سر: د�ر �ملعرفة – بريوت، �لطبعة: بدون طبعة، �سنة 

�لن�سر: 1410هـ/1990م.
�ملقنع و�ل�سرح  �لر�جح من �خلالف )�ملطبوع مع  �الإن�ساف يف معرفة   )9
�أحمد  بن  �سليمان  بن  علي  �حل�سن  �أبو  �لدين  عالء  �ملوؤلف:  �لكبري(: 
�ملح�سن  عبد  بن  �هلل  عبد  �لدكتور  حتقيق:  هـ(،   885 )ت:  د�وي  �ملَررْ
للطباعة  هجر  �لنا�سر:  �حللو،  حممد  �لفتاح  عبد  �لدكتور   - �لرتكي 
و�لن�سر و�لتوزيع و�الإعالن، �لقاهرة - جمهورية م�سر �لعربية، �لطبعة: 

�الأوىل، 1415 هـ - 1995م .
�أني�ص �لفقهاء يف تعريفات �الألفاظ �ملتد�ولة بني �لفقهاء: �ملوؤلف: قا�سم بن   )10
عبد �هلل بن �أمري علي �لقونوي �لرومي �حلنفي )ت: 978هـ(، �ملحقق: يحيى 

ح�سن مر�د، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة: 2004م-1424هـ.
بن  �إبر�هيم  بن  �لدين  زين  �ملوؤلف:  �لدقائق:  كنز  �سرح  �لر�ئق  �لبحر   )11
تكملة  �آخره:  �مل�سري )ت: 970هـ(، ويف  بابن نيم  �ملعروف  حممد، 
�لبحر �لر�ئق ملحمد بن ح�سني بن علي �لطوري �حلنفي �لقادري )ت بعد 
�لكتاب  د�ر  �لنا�سر:  عابدين،  البن  �خلالق  منحة  وباحلا�سية:  1138هـ(، 

�الإ�سالمي، �لطبعة: �لثانية - بدون تاريخ.
�أبو  �لروياين،  �ملوؤلف:  �ل�سافعي(:  �ملذهب  فروع  )يف  �ملذهب  بحر   )12
�ملحا�سن عبد �لو�حد بن �إ�سماعيل )ت: 502هـ(، �ملحقق: طارق فتحي 

�ل�سيد �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية،�لطبعة: �الأوىل،2009م .
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�أحمد  بن  حممد  �لوليد  �أبو  �ملوؤلف:  �ملقت�سد:  ونهاية  �ملجتهد  بد�ية   )13
�حلفيد )ت:  ر�سد  بابن  �ل�سهري  �لقرطبي  ر�سد  بن  �أحمد  بن  بن حممد 
تاريخ  �لطبعة: بدون طبعة،  – �لقاهرة،  �لنا�سر: د�ر �حلديث  595هـ(، 

�لن�سر: 1425هـ - 2004م .
بن  بكر  �أبو  �لدين،  عالء  �ملوؤلف:  �ل�سر�ئع:  ترتيب  يف  �ل�سنائع  بد�ئع   )14
�لكتب  �لنا�سر: د�ر  �لكا�ساين �حلنفي )ت: 587هـ(،  �أحمد  بن  م�سعود 

�لعلمية، �لطبعة: �لثانية، 1406هـ - 1986م  .
بن مو�سى  �أحمد  بن  �أبو حممد حممود  �ملوؤلف:  �لهد�ية:  �سرح  �لبناية   )15
�لعينى )ت: 855هـ(،  �لدين  �لغيتابى �حلنفى بدر  �أحمد بن ح�سني  بن 
�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية - بريوت، لبنان، �لطبعة: �الأوىل، 1420هـ 

- 2000م .
�أبي  بن  يحيى  �حل�سني  �أبو  �ملوؤلف:  �ل�سافعي:  �الإمام  مذهب  يف  �لبيان   )16
قا�سم  �ملحقق:  558هـ(  )ت:  �ل�سافعي  �ليمني  �لعمر�ين  �سامل  بن  �خلري 
�الأوىل، 1421  �لطبعة:  – جدة،  �ملنهاج  �لنا�سر: د�ر  �لنوري،  حممد 

هـ- 2000م.
�لتاج و�الإكليل ملخت�سر خليل: �ملوؤلف: حممد بن يو�سف بن �أبي �لقا�سم   )17
بن يو�سف �لعبدري �لغرناطي، �أبو عبد �هلل �ملو�ق �ملالكي )ت: 897هـ(، 

�لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، �لطبعة: �الأوىل، 1416هـ-1994م.
�لتب�سرة: �ملوؤلف: علي بن حممد �لربعي، �أبو �حل�سن، �ملعروف باللخمي )ت:   )18
478 هـ(، در��سة وحتقيق: �لدكتور �أحمد عبد �لكرمي نيب، �لنا�سر: وز�رة 

�الأوقاف و�ل�سوؤون �الإ�سالمية، قطر، �لطبعة: �الأوىل، 1432 هـ - 2011م.
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بن  عثمان  �ملوؤلف:    : ِبيِّ لرْ �ل�سِّ �لدقائق وحا�سية  كنز  �سرح  �حلقائق  تبيني   )19
علي بن حمجن �لبارعي، فخر �لدين �لزيلعي �حلنفي )ت: 743 هـ(، 
�حلا�سية: �سهاب �لدين �أحمد بن حممد بن �أحمد بن يون�ص بن �إ�سماعيل 
�الأمريية -  �لكربى  �ملطبعة  �لنا�سر:  هـ(،  ِبيُّ )ت: 1021  لرْ �ل�سِّ يون�ص  بن 

بوالق، �لقاهرة، �لطبعة: �الأوىل، 1313هـ .
�خلطيب:   على  �لبجريمي  حا�سية   = �خلطيب  �سرح  على  �حلبيب  حتفة    )20
�ل�سافعي )ت:  �مل�سري  َِمّي  �لُبَجريرْ عمر  بن  بن حممد  �سليمان  �ملوؤلف: 
1221هـ( �لنا�سر: د�ر �لفكر، �لطبعة: بدون طبعة، تاريخ �لن�سر: 1415هـ 

- 1995م.
حتفة �لفقهاء: �ملوؤلف: حممد بن �أحمد بن �أبي �أحمد، �أبو بكر عالء �لدين   )21
�ل�سمرقندي )ت: نحو 540هـ(، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – 

لبنان، �لطبعة: �لثانية، 1414 هـ - 1994م.
�سقيمه من �سحيحه،  �بن حبان ومتييز  �حل�سان على �سحيح  �لتعليقات   )22
و�ساذه من حمفوظه : موؤلف �الأ�سل: حممد بن حبان بن �أحمد بن حبان 
بَد، �لتميمي، �أبو حامت، �لد�رمي، �لُب�ستي )ت: 354هـ(،  بن معاذ بن َمعرْ
ترتيب: �الأمري �أبو �حل�سن علي بن بلبان بن عبد �هلل، عالء �لدين �لفار�سي 
�حلنفي )ت: 739هـ(، موؤلف �لتعليقات �حل�سان: �أبو عبد �لرحمن حممد 
نا�سر �لدين، بن �حلاج نوح بن ناتي بن �آدم، �الأ�سقودري �الألباين )ت: 
1420هـ(، �لنا�سر: د�ر با وزير للن�سر و�لتوزيع، جدة - �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية، �لطبعة: �الأوىل، 1424 هـ - 2003م.
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بن  �هلل  عبيد  �ملوؤلف:  �هلل:  رحمه  �أن�ص  بن  مالك  �الإمام  فقه  يف  �لتفريع   )23
378هـ(،  )ت:  �ملالكي  �جَلالَّب  �بن  �لقا�سم  �أبو  �حل�سن  بن  �حل�سني 
 – بريوت  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لنا�سر:  ك�سروي ح�سن،  �سيد  �ملحقق: 

لبنان،�لطبعة: �الأوىل، 1428 هـ - 2007م.
�لتنبيه على مبادئ �لتوجيه - ق�سم �لعباد�ت: �ملوؤلف: �أبو �لطاهر �إبر�هيم   )24
بن عبد �ل�سمد بن ب�سري �لتنوخي �ملهدوي )ت: بعد 536هـ(، �ملحقق: 
لبنان،   – بريوت  حزم،  �بن  د�ر  �لنا�سر:  بلح�سان،  حممد  �لدكتور 

�لطبعة: �الأوىل، 1428 هـ - 2007م.
خليل  �ملوؤلف:  �حلاجب:  البن  �لفرعي  �ملخت�سر  �سرح  يف  �لتو�سيح   )25
)ت:  �مل�سري  �ملالكي  �جلندي  �لدين  �سياء  مو�سى،  بن  �إ�سحاق  بن 
776هـ(، �ملحقق: د. �أحمد بن عبد �لكرمي نيب، �لنا�سر: مركز نيبويه 

للمخطوطات وخدمة �لرت�ث، �لطبعة: �الأوىل، 1429هـ - 2008م
عبد  بن  �سالح  �ملوؤلف:  �لقريو�ين:  زيد  �أبي  �بن  ر�سالة  �سرح  �لد�ين  �لثمر   )26
�ل�سميع �الآبي �الأزهري )ت: 1335هـ(، �لنا�سر: �ملكتبة �لثقافية – بريوت . 

جامع �الأمهات: �ملوؤلف: عثمان بن عمر بن �أبي بكر بن يون�ص، �أبو عمرو   )27
جمال �لدين �بن �حلاجب �لكردي �ملالكي )ت: 646هـ(، �ملحقق: �أبو عبد 
�لرحمن �الأخ�سر �الأخ�سري، �لنا�سر: �ليمامة للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع، 

�لطبعة: �لثانية، 1421هـ - 2000م.
�جلامع لعلوم �الإمام �أحمد – �لفقه �الإمام: �أبو عبد �هلل �أحمد بن حنبل:   )28
�ملوؤلف: خالد �لرباط، �سيد عزت عيد ]مب�ساركة �لباحثني بد�ر �لفالح[، 
�لنا�سر: د�ر �لفالح للبحث �لعلمي وحتقيق �لرت�ث، �لفيوم - جمهورية 

م�سر �لعربية، �لطبعة: �الأوىل، 1430 هـ - 2009م .
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�لعبادي  �أبو بكر بن علي بن حممد �حلد�دي  �ملوؤلف:  �لنرية:  �جلوهرة   )29
�لزَِّبيِدّي �ليمني �حلنفي )ت: 800هـ(، �لنا�سر: �ملطبعة �خلريية، �لطبعة: 

�الأوىل، 1322هـ .
حا�سية �لد�سوقي على �ل�سرح �لكبري: �ملوؤلف: حممد بن �أحمد بن عرفة   )30
بدون  �لطبعة:  �لفكر،  د�ر  �لنا�سر:  1230هـ(،  )ت:  �ملالكي  �لد�سوقي 

طبعة وبدون تاريخ.
�ملوؤلف:  �الإي�ساح:  نور  �سرح  �لفالح  مر�قي  على  �لطحطاوي  حا�سية   )31
هـ(،  – )ت: 1231  �حلنفي  �لطحطاوي  �إ�سماعيل  بن  بن حممد  �أحمد 
�ملحقق: حممد عبد �لعزيز �خلالدي، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية بريوت 

1997م.  - 1418هـ  �الأوىل  �لطبعة  �لطبعة:  – لبنان، 
حا�سية �لعدوي على �سرح كفاية �لطالب �لرباين: �ملوؤلف: �أبو �حل�سن،   )32
عدي،  بني  �إىل  )ن�سبة  �لعدوي  �ل�سعيدي  مكرم  بن  �أحمد  بن  علي 
حممد  �ل�سيخ  يو�سف  �ملحقق:  1189هـ(،  )ت:  منفلوط(  من  بالقرب 
تاريخ  طبعة،  بدون  �لطبعة:  بريوت،   – �لفكر  د�ر  �لنا�سر:  �لبقاعي، 

�لن�سر: 1414هـ - 1994م .
�حلا�سية: �سهاب �لدين �أحمد بن حممد بن �أحمد بن يون�ص بن �إ�سماعيل   )33
�الأمريية -  �لكربى  �ملطبعة  �لنا�سر:  هـ(،  ِبيُّ )ت: 1021  لرْ �ل�سِّ يون�ص  بن 

بوالق، �لقاهرة، �لطبعة: �الأوىل، 1313م.
خمت�سر  �سرح  وهو  �ل�سافعي  �الإمام  مذهب  فقه  يف  �لكبري  �حلاوي   )34
�ملزين: �ملوؤلف: �أبو �حل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب �لب�سري 
�لبغد�دي، �ل�سهري باملاوردي )ت: 450هـ(، �ملحقق: �ل�سيخ علي حممد 
معو�ص - �ل�سيخ عادل �أحمد عبد �ملوجود، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، 

بريوت –لبنان، �لطبعة: �الأوىل، 1419 هـ -1999م. 
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�حلجة على �أهل �ملدينة: �ملوؤلف: �أبو عبد �هلل حممد بن �حل�سن بن فرقد   )35
�لقادري،  �لكيالين  ح�سن  مهدي  �ملحقق:  189هـ(،  )ت:  �ل�سيباين 

�لنا�سر: عامل �لكتب – بريوت، �لطبعة: �لثالثة، 1403.
�لعربي  حممد  �ملوؤلف:  �ملالكية:  �ل�سادة  مذهب  على  �لفقهية  �خلال�سة   )36

�لقروي، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية – بريوت.
�لدر�ري �مل�سية �سرح �لدرر �لبهية: �ملوؤلف: حممد بن علي بن حممد بن   )37
عبد �هلل �ل�سوكاين �ليمني )ت: 1250هـ(، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، 

�لطبعة: �الأوىل 1407هـ - 1987م.
بن علي  فر�مرز  بن  �ملوؤلف: حممد  �الأحكام:  �سرح غرر  �حلكام  38(  درر 
د�ر  �لنا�سر:  �ملوىل - خ�سرو )ت: 885هـ(،  �أو  منال  �أو  �ل�سهري مبال - 

�إحياء �لكتب �لعربية، �لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .
عبد  بن  �إدري�ص  بن  �أحمد  �لدين  �سهاب  �لعبا�ص  �أبو  �ملوؤلف:  �لذخرية:    )39
 :13  ،8  ،1 �ملحقق:، جزء  بالقر�يف )ت: 684هـ(،  �ل�سهري  �ملالكي  �لرحمن 
حممد حجي، جزء 2، 6: �سعيد �أعر�ب، جزء 3 - 5، 7، 9 - 12: حممد بو 

خبزة، �لنا�سر: د�ر �لغرب �الإ�سالمي- بريوت، �لطبعة: �الأوىل، 1994م .
رد �ملحتار على �لدر �ملختار: �ملوؤلف: �بن عابدين، حممد �أمني بن عمر   )40
�لنا�سر: د�ر  �لدم�سقي �حلنفي )ت: 1252هـ(،  �لعزيز عابدين  بن عبد 

�لفكر-بريوت، �لطبعة: �لثانية، 1412هـ - 1992م.
�أبو زكريا حميي �لدين يحيى  رو�سة �لطالبني وعمدة �ملفتني: �ملوؤلف:   )41
�لنا�سر:  �ل�ساوي�ص،  زهري  حتقيق:  676هـ(،  )ت:  �لنووي  �سرف  بن 
�ملكتب �الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- عمان، �لطبعة: �لثالثة، 1412هـ / 

1991م.
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�أيوب  بن  بكر  �أبي  بن  �ملوؤلف: حممد  �لعباد:  �ملعاد يف هدي خري  ز�د   )42
بن �سعد �سم�ص �لدين �بن قيم �جلوزية )ت: 751هـ(، �لنا�سر: موؤ�س�سة 
�ل�سابعة  �لطبعة:  �لكويت،  �الإ�سالمية،  �ملنار  مكتبة   - بريوت  �لر�سالة، 

و�لع�سرون ، 1415هـ /1994م.
43(  �سل�سلة �الأحاديث �ل�سحيحة و�سيء من فقهها وفو�ئدها: �ملوؤلف: �أبو 
�آدم،  بن  ناتي  بن  نوح  �حلاج  بن  �لدين،  نا�سر  حممد  �لرحمن  عبد 
للن�سر  �ملعارف  مكتبة  �لنا�سر:  1420هـ(،  )ت:  �الألباين  �الأ�سقودري 

و�لتوزيع، �لريا�ص، �لطبعة: �الأوىل، مكتبة �ملعارف.
�سنن �لد�رقطني:  �ملوؤلف: �أبو �حل�سن علي بن عمر بن �أحمد بن مهدي   )44
385هـ(،  )ت:  �لد�رقطني  �لبغد�دي  دينار  بن  �لنعمان  بن  م�سعود  بن 
�ملنعم  عبد  ح�سن  �الرنوؤوط،  �سعيب  عليه:  وعلق  ن�سه  و�سبط  حققه 
�سلبي، عبد �للطيف حرز �هلل، �أحمد برهوم، �لنا�سر: موؤ�س�سة �لر�سالة، 

بريوت – لبنان، �لطبعة: �الأوىل، 1424 هـ - 2004م .
علي  بن  �سعيب  بن  �أحمد  �لرحمن  عبد  �أبو  �ملوؤلف:  �ل�سغرى:  �ل�سنن   )45
�خلر��ساين، �لن�سائي )ت: 303هـ(، حتقيق: عبد �لفتاح �أبو غدة، �لنا�سر: 
مكتب �ملطبوعات �الإ�سالمية – حلب، �لطبعة: �لثانية، 1406 - 1986. 
علي  بن  �سعيب  بن  �أحمد  �لرحمن  عبد  �أبو  �ملوؤلف:  �لكربى:  �ل�سنن   )46
�أحاديثه: ح�سن عبد  �لن�سائي )ت: 303هـ(، حققه وخرج  �خلر��ساين، 
�ملنعم �سلبي، �أ�سرف عليه: �سعيب �الأرناوؤوط، قدم له: عبد �هلل بن عبد 
– بريوت، �لطبعة: �الأوىل،  �لر�سالة  �لنا�سر: موؤ�س�سة  �ملح�سن �لرتكي، 

1421هـ - 2001 م . 
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�سرح �لتلقني: �ملوؤلف: �أبو عبد �هلل حممد بن علي بن عمر �لتَِّميمي �ملازري   )47
�ملالكي )ت: 536هـ(، �ملحقق: �سماحة �ل�سيخ حممَّد �ملختار �ل�ّسالمي، 

�لنا�سر: د�ر �لغرب �الإِ�سالمي، �لطبعة: �لطبعة �الأوىل، 2008م.
48(  �سرح �لعمدة - من �أول كتاب �ل�سالة �إىل �آخر باب �آد�ب �مل�سي �إىل 
بن عبد  بن عبد �حلليم  �أحمد  �لعبا�ص  �أبو  �لدين  تقي  �ملوؤلف:  �ل�سالة: 
�ل�سالم بن عبد �هلل بن �أبي �لقا�سم بن حممد �بن تيمية �حلر�ين �حلنبلي 
�مل�سيقح،  حممد  بن  علي  بن  خالد  �ملحقق:  هـ(،   728 )ت:  �لدم�سقي 
�لطبعة:  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  �لريا�ص،  �لعا�سمة،  د�ر  �لنا�سر: 

�الأوىل، 1418 هـ - 1997م .
�ل�سرح �لكبري )�ملطبوع مع �ملقنع و�الإن�ساف(:  �ملوؤلف: �سم�ص �لدين   )49
)ت:  �ملقد�سي  قد�مة  بن  �أحمد  بن  حممد  بن  �لرحمن  عبد  �لفرج  �أبو 
682 هـ(،حتقيق: �لدكتور عبد �هلل بن عبد �ملح�سن �لرتكي - �لدكتور 
و�لتوزيع  و�لن�سر  للطباعة  هجر  �لنا�سر:  �حللو،  حممد  �لفتاح  عبد 
�الأوىل، 1415  �لطبعة:  �لعربية،  �لقاهرة - جمهورية م�سر  و�الإعالن، 

هـ - 1995م.
�ملوؤلف: حممد بن �سالح بن حممد  �مل�ستقنع:  �ملمتع على ز�د  �ل�سرح   )50
�لعثيمني )ت: 1421هـ( د�ر �لن�سر: د�ر �بن �جلوزي، �لطبعة: �الأوىل، 

1422 - 1428هـ .
�خلر�سي  �هلل  عبد  بن  حممد  �ملوؤلف:  للخر�سي:  خليل  خمت�سر  �سرح   )51
�ملالكي �أبو عبد �هلل )ت: 1101هـ(، �لنا�سر: د�ر �لفكر للطباعة – بريوت، 

�لطبعة: بدون طبعة، وبدون تاريخ.
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ِجردي  َرورْ �سعب �الإميان: �ملوؤلف: �أحمد بن �حل�سني بن علي بن مو�سى �خُل�سرْ  )52
�خلر��ساين، �أبو بكر �لبيهقي )ت: 458هـ(، حققه ور�جع ن�سو�سه وخرج 
حتقيقه  على  �أ�سرف  حامد،  �حلميد  عبد  �لعلي  عبد  �لدكتور  �أحاديثه: 
وتخريج �أحاديثه: خمتار �أحمد �لندوي، �ساحب �لد�ر �ل�سلفية ببومباي 
مع  بالتعاون  بالريا�ص  و�لتوزيع  للن�سر  �لر�سد  مكتبة  �لنا�سر:  – �لهند، 

�لد�ر �ل�سلفية ببومباي بالهند، �لطبعة: �الأوىل، 1423 هـ - 2003م.
�لبخاري  عبد�هلل  �أبو  �إ�سماعيل  بن  حممد  �ملوؤلف:  �لبخاري:  �سحيح   )53
�جلعفي، �ملحقق: حممد زهري بن نا�سر �لنا�سر، �لنا�سر: د�ر طوق �لنجاة 
�لباقي(،  ترقيم ترقيم حممد فوؤ�د عبد  باإ�سافة  �ل�سلطانية  )م�سورة عن 

�لطبعة: �الأوىل، 1422هـ. .
�لق�سريي  �حل�سن  �أبو  �حلجاج  بن  م�سلم  �ملوؤلف:  م�سلم:   �سحيح    )54
�لني�سابوري )ت: 261هـ( �ملحقق: حممد فوؤ�د عبد �لباقي، �لنا�سر: د�ر 

�إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت.
�ل�سالة و�أحكام تاركها: �ملوؤلف: حممد بن �أبي بكر بن �أيوب بن �سعد   )55
�سم�ص �لدين �بن قيم �جلوزية )ت: 751هـ(، �لنا�سر: مكتبة �لثقافة باملدينة 

�ملنورة، �لطبعة: بدون .
56(  �لعزيز �سرح �لوجيز �ملعروف بال�سرح �لكبري: �ملوؤلف: عبد �لكرمي بن 
623هـ(،  )ت:  �لقزويني  �لر�فعي  �لقا�سم  �أبو  �لكرمي،  عبد  بن  حممد 
�لنا�سر: د�ر  �ملوجود،  �أحمد عبد  �ملحقق: علي حممد عو�ص - عادل 
�لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، �لطبعة: �الأوىل، 1417 هـ - 1997م.
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�أبو حممد جالل �لدين   : �لثمينة يف مذهب عامل �ملدينة  عقد �جلو�هر   )57
)ت:  �ملالكي  �ل�سعدي  �جلذ�مي  نز�ر  بن  �سا�ص  بن  نم  بن  �هلل  عبد 
616هـ( در��سة وحتقيق: �أ. د. حميد بن حممد حلمر، �لنا�سر: د�ر �لغرب 

�الإ�سالمي، بريوت – لبنان �لطبعة: �الأوىل، 1423 هـ - 2003م.
عمدة �ل�ساِلك َوعدة �لنَّا�ِسك: �ملوؤلف: �أحمد بن لوؤلوؤ بن عبد �هلل �لرومي، �أبو   )58
�لعبا�ص، �سهاب �لدين �بن �لنَِّقيب �ل�سافعي )ت: 769هـ( ُعني بطبِعِه َوُمر�َجَعِته: 

اري، �لطبعة: �الأوىل، 1982م. َخاِدُم �لِعلم عبُد �هلل بن �إبر�ِهيم �الأن�سَ
�لدين  �أكمل  �ملوؤلف: حممد بن حممد بن حممود،  �لهد�ية:  �لعناية �سرح   )59
�أبو عبد �هلل �بن �ل�سيخ �سم�ص �لدين �بن �ل�سيخ جمال �لدين �لرومي �لبابرتي 

)ت: 786هـ(، �لنا�سر: د�ر �لفكر، �لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .
ُعيُوُن �ملَ�َساِئل: �ملوؤلف: �أبو حممد عبد �لوهاب بن علي بن ن�سر �لثعلبي   )60
�إبر�هيم  حممَّد  علي  وحتقيق:  در��سة  422هـ(  )ت:  �ملالكي  �لبغد�دي 
 – بريوت  و�لتوزيع،  و�لن�سر  للطباعة  �بن حزم  د�ر  �لنا�سر:  بورويبة، 

لبنان، �لطبعة: �الأوىل، 1430 هـ - 2009م .
بن عبد �حلليم  �أحمد  �لعبا�ص  �أبو  �لدين  تقي  �ملوؤلف:  �لكربى:  �لفتاوى   )61
بن عبد �ل�سالم بن عبد �هلل بن �أبي �لقا�سم بن حممد �بن تيمية �حلر�ين 
�لطبعة:  �لعلمية،  �لكتب  �لنا�سر: د�ر  �لدم�سقي )ت: 728هـ(،  �حلنبلي 

�الأوىل، 1408هـ - 1987م .
عبيد،  كوكب  �حلاّجة  �ملوؤلف:  �ملالكي:  �ملذهب  على  �لعباد�ت  فقه    )62
 - هـ   1406 �الأوىل  – �سوريا،�لطبعة:  دم�سق  �الإن�ساء،  مطبعة  �لنا�سر: 

1986م . 
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�لفو�كه �لدو�ين على ر�سالة �بن �أبي زيد �لقريو�ين: �ملوؤلف: �أحمد بن   )63
�الأزهري  �لنفر�وي  �لدين  �سهاب  مهنا،  �بن  �سامل  بن  غنيم(  )�أو  غامن 
�ملالكي )ت: 1126هـ(، �لنا�سر: د�ر �لفكر، �لطبعة: بدون طبعة، تاريخ 

�لن�سر: 1415هـ - 1995م .
�لقو�نني �لفقهية: �ملوؤلف: �أبو �لقا�سم، حممد بن �أحمد بن حممد بن عبد   )64

�هلل، �بن جزي �لكلبي �لغرناطي )ت: 741هـ(.
بن �سالح  يون�ص  بن  �ملوؤلف: من�سور  �الإقناع:  �لقناع عن منت  ك�ساف   )65
�لنا�سر:  �لبهوتى �حلنبلى )ت: 1051هـ(،  �إدري�ص  بن  �بن ح�سن  �لدين 

د�ر �لكتب �لعلمية.
ك�سف �الأ�سر�ر �سرح �أ�سول �لبزدوي: �ملوؤلف: عبد �لعزيز بن �أحمد بن   )66
حممد، عالء �لدين �لبخاري �حلنفي )ت: 730هـ(، �لنا�سر: د�ر �لكتاب 

�الإ�سالمي، �لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .
�ملخت�سر�ت:  �أخ�سر  ل�سرح  �ملزهر�ت  و�لريا�ص  �ملخدر�ت  ك�سف   )67
�ملوؤلف: عبد �لرحمن بن عبد �هلل بن �أحمد �لبعلي �خللوتي �حلنبلي )ت: 
نا�سر  بن  حممد  �أخرى:  �أ�سول  وثالثة  باأ�سله  قابله  �ملحقق:  1192هـ(، 
بريوت،�لطبعة:  لبنان/   - �الإ�سالمية  �لب�سائر  د�ر  �لنا�سر:  �لعجمي، 

�الأوىل، 1423هـ - 2002م.
كفاية �لنبيه يف �سرح �لتنبيه: �ملوؤلف: �أحمد بن حممد بن علي �الأن�ساري،   )68
�أبو �لعبا�ص، نم �لدين، �ملعروف بابن �لرفعة ) ت: 710هـ(، �ملحقق: 
�لطبعة:  �لعلمية،  �لكتب  د�ر  �لنا�سر:  با�سلوم،  �سرور  حممد  جمدي 

�الأوىل، 2009م.
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�للباب يف �لفقه �ل�سافعي:  �ملوؤلف: �أحمد بن حممد بن �أحمد بن �لقا�سم   )69
�ل�سبي، �أبو �حل�سن �بن �ملحاملي �ل�سافعّي )ت: 415هـ(، �ملحقق: عبد 
�لكرمي بن �سنيتان �لعمري، �لنا�سر: د�ر �لبخارى، �ملدينة �ملنورة، �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية، �لطبعة: �الأوىل، 1416هـ.
منت �خلرقى على مذهب �بي عبد �هلل �أحمد بن حنبل �ل�سيباين : �ملوؤلف:   )70
�لنا�سر:  �لقا�سم عمر بن �حل�سني بن عبد �هلل �خلرقي )ت: 334هـ(،  �أبو 

د�ر �ل�سحابة للرت�ث، �لطبعة: 1413هـ-1993م.
جممع �الأنهر يف �سرح ملتقى �الأبحر: �ملوؤلف: عبد �لرحمن بن حممد   )71
بن �سليمان �ملدعو ب�سيخي ز�ده، يعرف بد�ماد �أفندي )ت: 1078هـ(، 

�لنا�سر: د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، �لطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
�ملجموع �سرح �ملهذب ))مع تكملة �ل�سبكي و�ملطيعي(( : �ملوؤلف: �أبو   )72
زكريا حميي �لدين يحيى بن �سرف �لنووي )ت: 676هـ( �لنا�سر: د�ر 

�لفكر، )طبعة كاملة معها تكملة �ل�سبكي و�ملطيعي(.
�ملحرر يف �لفقه على مذهب �الإمام �أحمد بن حنبل : �ملوؤلف: عبد �ل�سالم   )73
بن عبد �هلل بن �خل�سر بن حممد، �بن تيمية �حلر�ين، �أبو �لربكات، جمد 
�لدين )ت: 652هـ(، �لنا�سر: مكتبة �ملعارف- �لريا�ص، �لطبعة: �لطبعة 

�لثانية 1404هـ -1984مـ.
�ملحيط �لربهاين يف �لفقه �لنعماين فقه �الإمام �أبي حنيفة ر�سي �هلل عنه:   )74
بن  �لعزيز  بن عبد  �أحمد  بن  �لدين حممود  برهان  �ملعايل  �أبو  �ملوؤلف: 
عمر بن َماَزَة �لبخاري �حلنفي )ت: 616هـ(، �ملحقق: عبد �لكرمي �سامي 
�جلندي، �لنا�سر: د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت – لبنان، �لطبعة: �الأوىل، 

1424 هـ - 2004م. 
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�لقا�سم  �أبو  �لعبا�ص،  بن  عباد  بن  �إ�سماعيل  �ملوؤلف:  �للغة:  يف  �ملحيط   )75
عامل  �لنا�سر:   . ) ت: 385هـ(  عباد  بن  بال�ساحب  �مل�سهور  �لطالقاين، 
�لكتب، �ملحقق: حممد ح�سن �آل يا�سني، �سنة �لن�سر: 1414 – 1994، 

رقم �لطبعة: 1.
�ملوؤلف:  �ل�سعودية(،  �الأوقاف  )ط.  �سحنون  رو�ية  �لكربى  �ملدونة   )76
�الأوقاف  �لنا�سر: وز�رة  �لفهر�سة:، غري مفهر�ص،  �أن�ص، حالة  بن  مالك 

�ل�سعودية - مطبعة �ل�سعادة، �سنة �لن�سر: 1324ه.
مذكرة �لقول �لر�جح مع �لدليل �سرح منار �ل�سبيل – �ل�سالة: �ملوؤلف:   )77

خالد بن �إبر�هيم �ل�سقعبي.
بن  �ملختار  حممد  بن  �الأمني  حممد  �ملوؤلف:  �لفقه:  �أ�سول  يف  مذكرة   )78
�لعلوم  مكتبة  �لنا�سر:  1393هـ(،  )ت:  �ل�سنقيطي  �جلكني  �لقادر  عبد 

و�حلكم، �ملدينة �ملنورة، �لطبعة: �خلام�سة، 2001م.
م�سائل �أبي �لوليد �بن ر�سد )�جلد(: �ملوؤلف: �أبو �لوليد حممد بن �أحمد   )79
�لتجكاين،  �حلبيب  حممد  حتقيق:  520هـ(،  )ت:  �لقرطبي  ر�سد  بن 
�لطبعة:  �ملغرب،  �جلديدة،  �الآفاق  د�ر   - بريوت  �جليل،  د�ر  �لنا�سر: 

�لثانية، 1414 هـ - 1993م. 
بن  حممد  �حلاكم  �هلل  عبد  �أبو  �ملوؤلف:  �ل�سحيحني:  على  �مل�ستدرك   )80
�لطهماين  �ل�سبي  �حلكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه  بن  حممد  بن  �هلل  عبد 
عبد  م�سطفى  حتقيق:  405هـ(،  )ت:  �لبيع  بابن  �ملعروف  �لني�سابوري 
�الأوىل،  �لطبعة:  بريوت،   – �لعلمية  �لكتب  د�ر  �لنا�سر:  عطا،  �لقادر 

.1990 – 1411
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م�سكاة �مل�سابيح: �ملوؤلف: حممد بن عبد �هلل �خلطيب �لعمري، �أبو عبد   )81
�هلل، ويل �لدين، �لتربيزي )ت: 741هـ(، �ملحقق: حممد نا�سر �لدين 
�الألباين، �لنا�سر: �ملكتب �الإ�سالمي – بريوت، �لطبعة: �لثالثة، 1985م.
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1413هـ.
مو�هب �جلليل يف �سرح خمت�سر خليل: �ملوؤلف: �سم�ص �لدين �أبو عبد   )85
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�لثالثة، 1412هـ - 1992م.
86(  موطاأ �الإمام مالك : باملوؤلف: مالك بن �أن�ص بن مالك بن عامر �الأ�سبحي 
�ملدين )ت: 179هـ(، �سححه ورقمه وخرج �أحاديثه وعلق عليه: حممد 
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عام �لن�سر: 1406هـ - 1985م .
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�ملوقع �الإلكرتوين للعالمة �بن باز.  )87
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�بن �الأثري )ت: 606هـ( ، �لنا�سر: �ملكتبة �لعلمية - بريوت، 1399هـ - 

1979م، حتقيق: طاهر �أحمد �لز�وى - حممود حممد �لطناحي.
�لهد�ية على مذهب �الإمام �أبي عبد �هلل �أحمد بن حممد بن حنبل �ل�سيباين:   )89
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و�لتوزيع، �لطبعة: �الأوىل، 1425 هـ / 2004م .
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مصادر الطاقة وأثرها على التلوث الغذائي
»دراسـة يف الفقـه اإلسالمـي والقانـون املدنـي« 

د. م�جــدة قـــدري اإبراهيـــم)1(

امل�ستخل�ص
�لتلوث  من  �الإن�سان  حماية  كيفية  حول  �لبحث  مو�سوع  يتلخ�ص   
�لغذ�ئي، و�لذي بدوره ميكن �أن يوؤدي �إىل فقد�نه للحياة. وذلك من خالل 
�لطاقة  ��ستخد�م م�سادر  �لتي حتدث من جر�ء  �مل�سئولية عن �الأ�سر�ر  بحث 
تف�سيلية  ب�سورة  ن�سري  حيث  وتلويثه،  �لغذ�ء  على  تاأثريها  وطرق  �ملختلفة، 
�أو  �الإ�سالمي  �لفقه  يف  �سو�ء  �مل�سئولية،  هذه  عليه  تقوم  �لذي  �الأ�سا�ص  �إىل 
�الأ�سر�ر  م�سكالت  �أن  يف  �لبحث  �ملدين،وتظهر�أهميةمو�سوع  �لقانون 
يف  خا�سة  �أهمية  ذ�ت  �أ�سبحت  �لطاقة  م�سادر  ��ستخد�م  �سوء  عن  �لناجمة 
�لعقدين �الآخرين، بعدما �أخذت �ملو�رد �لطبيعية يف �لن�سوب و�ال�ستنز�ف 
�أما  �ل�سموم.  من  �ستى  باأنو�ع  ملوثة  و�لغذ�ء  و�لهو�ء  و�ملاء  �لرتبة  وباتت 
بها  �ملطالبة  �أو عجزهم عن  بحقوقهم  �لنا�ص  فتظهر يف جهل  �لبحث  م�سكلة 
تنه�ص  �أ�سا�ص �سليم  ناحية، و�ختيار  �نتهاكها برتتب �سرر لهم، هذ� من  حال 
من  �سرر  �رتكاب  عن  بالتعوي�ص  للمطالبة  و�ل�سرعية   �ملدنية  �مل�سئولية  عليه 
�لطاقة �ملختلفة، من  �لتكنولوجيا �حلديثة كم�سادر  ��ستخد�م م�سادر  �أ�سر�ر 
ناحية �أخرى،و�ملنهج �لذي �نتهجته يف تناول هذ� �لبحث هو منهج �لدر��سة 
�لت�سريعي  �لن�ص  �إىل  ��ستناد�  �لفكرة  �أ�سا�ص حتليل  تقوم على  �لتي  �لتحليلية 
�ملعالج لها �إن وجد، و�ملوقف �لفقهي �ملن�سب عليها. ومن �أهم �لنتائج �لتي 
مدر�س القانون املدين ب�سعبة ال�سريعة والقانون بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بنات القاهرة جامعة الأزهر ، واأ�ستاذ م�ساعد   -1

بكلية العلوم والآداب بجامعة امللك خالد باململكة العربية ال�سعودية.
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عن  �لنا�سئ  �لغذ�ئي  �لتلوث  عن  �مل�سئولية  �أن  لدي  �لر�جح  �أن  لها  تو�سلت 
�لتعوي�سية، و�أن  �لعد�لة  توؤ�س�ص على فكرة  �أن  �لطاقة يجب  ��ستخد�م  �سوء 
�لتلوث �لغذ�ئي يعد يف �لفقه �الإ�سالمي من �أنو�ع �لف�ساد يف �الأر�ص �ملنهي 
�لت�سريع  �سيما  ال  على�لت�سريع  �لقائمني  على  �لتو�سيات،�أنه  �أهم  ومن  عنه، 
�ملدين �إ�سد�ر قو�نني �سريحة و�سارمة لكل من يخالف �ملو��سفات �ل�سحية 
تعر�ص  مما  كانت  �سورة  باأي  �سارة  مو�د  �أو  حافظة  مو�د  وي�ستخدم  للغذ�ء 

حياة �أطفالنا ب�سفة خا�سة وحياتنا جميعا ب�سفة عامة للخطر.

مقدمـــــة 
�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على �ملبعوث رحمة للعاملني،   

وبعد..
�لتلوث  على  و�أثرها  �لطاقة  م�سادر  بدر��سة  �ملو�سوع  هذ�  يتعلق   
�أن  �سك  وال  �ملدين.  و�لقانون  �الإ�سالمي  �لفقه  يف  مقارنة  در��سة  �لغذ�ئي، 
�لطاقة هي �إحدى �لتطبيقات �ملهمة للتقدم �لتكنولوجي، فالطاقة هي مكت�سف 
تكنولوجي هام يف حياة �الإن�سان، وال �سك �أنه يعد من �حلقائق �لتي ال ميكن 
بع�ص  فاكت�ساف  �سلبياتها،  من  تخلو  ال  مثلما  �إيجابياتها  تقنية  لكل  �أن  �إنكارها 
�أنو�ع �لطاقة يف حد ذ�ته يعد تقدماً  تكنولوجياً هائاًل، حيث غري حياة �الإن�سان 
و�أ�سبح �لعامل مبا فيه من �إمكانيات عديدة م�سخرةخلدمته، �إال �أن �سوء ��ستخد�م 
مثل هذه �لعنا�سر �لتكنولوجية �ملهمة بطريقة خاطئة �أو باأ�سلوب به رعونة غري 

جمرت�أًبحياة �لب�سر، ال �سك يرتب �مل�سئولية.
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اأهمية مو�سوع البحث 
 تتمثل �أهمية �ملو�سوع يف:

من  حتويلها  معني،و�إمكانية  �سيء  فعل  على  �ملقدرة  هي:-  �لطاقة  �أن   /1
�لذي  �لتحويل  هذ�  بعملية  �لقيام  عند  .و�الإ�سكاليةتظهر  �إىل�آخر  �سكل 
فقد  �سور،  عدة  �ل�سرر  هذ�  يتخذ  وقد  �سرر.  �إحد�ث  عنه  ينجم  قد 
�لنووية،  �لطاقة  ��ستخد�م  عن  �سادر  �إ�سعاعي  تلوث  �سورة  يف  يكون 
مو�د  �سورة  يكون يف  �سامة،وقد  غاز�ت  زيادة  �سورة  يكون يف  وقد 
كيميائية مت�ساعدة من مد�خن �مل�سانع، وقد يتخذ �سورة �إلقاء خملفات 
�سلبة و�سائلة ونفايات يف مياه �لبحار و�الأنهار مما ينتج عنه تلوث �ملاء، 
و�لهو�ء،و�لغذ�ء.وهذ� �ل�سرر �لنا�سئ عن �سوء ��ستخد�م م�سادر �لطاقة 

قد ي�سيب �لبيئة، �أو �الأ�سخا�ص �أو ممتلكاتهم.
عن  �لناجمة  �الأ�سر�ر  م�سكالت  �أن  يف  �لبحث  مو�سوع  �أهمية  وتظهر   /2
�لعقدين  يف  خا�سة  �أهمية  ذ�ت  �أ�سبحت  م�سادر�لطاقة  ��ستخد�م  �سوء 
و�ال�ستنز�ف  �لن�سوب  يف  �لطبيعية  �ملو�رد  �أخذت  ما  بعد  �الآخرين، 
�ل�سموم.  من  �ستى  باأنو�ع  ملوثاً  و�لغذ�ء  و�لهو�ء  و�ملاء  �لرتبة  وباتت 
وهذ� �أ�سهم ب�سكل كبري يف زيادة �الأمر��ص، وهذ� ما حد� بي �إىل بحث 
�لنا�سئ  �ملتعمد. و�ل�سرر  �أو  �ل�سلوك �خلاطئ،  �لقانونية من هذ�  �حلماية 
�الأ�سخا�ص  ي�سيب  �أو  �لبيئة،  ي�سيب  قد  �لطاقة  ��ستخد�م  �سوء  عن 
در��سة  تاركة  �لتلوثالغذ�ئي  �سرر  هناعلى  �لدر��سة  وممتلكاتهم،وتقت�سر 
�لبيئة،حيث كرثت حوله �الأبحاث،  �لتعوي�ص عن �ل�سرر �لذي ي�سيب 
�لعلوم  ذلك  و�ل�سبب يف  �مل�سئولية،  نعي�سه هو ع�سر  �لذي  �لع�سر  �إن 



جملة ت�أ�صيل العلوم {262}

و�لتكنولوجيا �حلديثة �لتي �أدت �إىل تغري�ت يف حياة �الإن�سان بال�سلب �أو 
باالإيجاب.
م�سكلة البحث :

  تظهر م�سكلة �لبحث يف ما هو �أثر �لتلوث �لغذ�ئي مل�سادر �لطاقة؟ وما 
هو ر�أي �لفقه �الإ�سالمي و�لقانون �ملدين يف ذلك؟ ويتفرع عن هذ� �ل�سوؤ�ل 

�الآتي:
ما تعريف �لطاقة وما م�سادرها و�أ�سكالها؟  /1

ما �أ�سا�ص �مل�سوؤولية عن �لتلوث �لغذ�ئي يف �لفقه �الإ�سالمي؟  /2
ما �أ�سا�ص �مل�سوؤولية عن �لتلوث �لغذ�ئي يف �لقانون �ملدين؟  /2

هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى فاإن م�سكلة �لدر��سة تتمثل يف جملة   
من �لق�سايا �لتالية:

برتتب  �نتهاكها  بها حال  �ملطالبة  �أو عجزهم عن  بحقوقهم  �لنا�ص  اأواًل: جهل 
�سرر لهم.

للمطالبة  و�ل�سرعية  �ملدنية   �مل�سئولية  عليه  تنه�ص  �سليم  �أ�سا�ص  �ختيار  ثانيًا: 
بالتعوي�ص عن �رتكاب �سرر من �أ�سر�ر ��ستخد�م م�سادر �لتكنولوجيا �حلديثة 
�لقانوين قد �ختلف حول هذ�  �لفقه  �أن  �ملختلفة . حيث ند  �لطاقة  كم�سادر 
�الإثبات،  و�جب  �خلطاأ  �أ�سا�ص  على  �مل�سئولية  يوؤ�س�ص  �جتاه  فهناك  �الأ�سا�ص، 
�خلطر،  عن�سر  �أ�سا�ص  على  �ملفرت�ص،و�لبع�ص  �خلطاأ  على  يوؤ�س�سها  و�لبع�ص 
�لبع�ص  يري  حني  يف  �ملادية،  �مل�سئولية  �أ�سا�ص  على  تقوم  �إنها  يقول  و�لبع�ص 
�أنه يف �لعادة  �أن �مل�سئولية هنا ��ستثنائية، ومن مظاهر هذ� �ال�ستثناء هو  �الآخر 
ي�سعب حتديد حمدث �ل�سرر، �أو يتعذر حت�سيل تعوي�ص عن �ل�سرر �لنا�سئ عن 
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�سوء ��ستخد�م م�سادر �لطاقة و�لتي تلحق بالغذ�ء، وينتهي �إذ� �إىل �أنه البد �أن 
تقوم �مل�سئولية على فكرة �لعد�لة �لتعوي�سية. فكان لز�ما بحث هذه �الإ�سكالية 
م�سادر  ��ستخد�م  �سوء  عن  �ملقررة  �لقانونية  �حلماية  حدود  �إىل  للتو�سل 
�ل�سليم حتى  �الأ�سا�ص  �إىل  �لو�سول  تلوث غذ�ئي، من خالل  �لطاقةو�إحد�ث 
فاملق�سود  �ل�سرر،  �إز�لة  على  يقوم  �لتعوي�ص  فمبد�أ  بالتعوي�ص.  �ملطالبة  ميكن 
من �لتعوي�ص هنا لي�ص هو جرب �ل�سرر فقط بقدر ما يكون �لهدف منه �حلدمن 

�النتهاكات �لتي حتدث لالإن�سان يف غذ�ئه من �سوء ��ستخد�م م�سادر �لطاقة.
�أن للفقه �الإ�سالمي �ل�سبق  �أما در��سة هذه �مل�سكلة يف �لفقه �الإ�سالمي فنجد 
يف معرفة نظرية �اللتز�م بوجه عام ، و�ل�سمان �ملدين بوجه خا�ص ، وتوؤ�س�ص 
ن�سو�ص �ل�سريعة �الإ�سالمية جرب �ل�سرر عن �إ�ساءة ��ستعمال �حلق للعديد من 
�لقو�عد �لفقهية �الأ�سا�سية و�لتي منها �ل�سرر يز�ل ، �لغرم بالغنم ، ال �سرر وال 
�سر�ر . فكان لز�ما �لبحث يف هذه �لقو�عد ال�ستخر�ج �حلكم حول م�سروعية 

وحدود و�أ�سا�ص �لتعوي�ص عن �الأ�سر�ر �لتي ت�سيب �الإن�سان يف غذ�ئه. 
اأهداف البحث:

 يهدف �لبحث �إىل �الآتي: 
تعريف �لطاقة، وبيان م�سادرها، و�أ�سكالها.  /1

بيان �أ�سا�ص �مل�سوؤولية عن �لتلوث يف �لفقه �الإ�سالمي و�لقانون �ملدين.  /2
منهج البحث:

�ملنهج �لذي �نتهجته يف تناول هذ� �لبحث هو منهج �لدر��سة �لتحليلية   
�لتي تقوم على �أ�سا�ص حتليل �لفكرة ��ستناد� �إىل �لن�ص �لت�سريعي �ملعالج لها ، 

�إن ُوجد ، و�ملوقف �لفقهي �ملن�سب عليها، وكذلك �ملنهج �ملقارن.
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هيكل البحث:
�قت�ست طبيعة �لبحث �أن يق�سم �إىل ثالثة مباحث �سبقها مقدمة، وذلك   

على �لنحو �لتايل:
�ملبحث �الأول: تعريف �لطاقة، وم�سادرها و�أ�سكالها.

�ملبحث �لثاين: �أ�سا�ص �مل�سئولية عن �لتلوث �لغذ�ئي يف �لفقه �الإ�سالمي.

�ملبحث �لثالث: �أ�سا�ص �مل�سئولية عن �لتلوث �لغذ�ئي يف �لقانون �ملدين.
ثم خامتة ��ستملت على �أهم نتائج �لبحث وتو�سياته .

�ملبحث �الأول
تعريف الطاقة وبيان م�سادرها واأ�سكالها

الفرع االأول: تعريف الطاقة يف اللغة واال�سطالح:
�أواًل: تعريف الطاقة لغة:

و�لطاقة:  )طاقات(،  و�جلمع  )��سم(  طاقة  �ملعاين:  معجم  يف  جاء   
�لقدرة، و�لطاقة: ما ي�ستطيع �الإن�سان �أن يفعله مب�سقة.

ثانياً: تعريف الطاقة ا�سطالحا:
هي �ملقدرة على فعل �سيء معني وحتويله من �سكل الآخر �أو هي �سكل   
من �الأ�سكال �لتي بدورها تقوم بعمل معني تتحول فيه �إىل �سكل �آخر ي�ستفاد 

منه. 
الفرع الثاين: م�سادر الطاقة:

�لتي ي�ستخدمها �الإن�سان يف حياته،فمنها �لفحم  �لطاقة  تتعدد م�سادر   
ومنها زيت �لبرتول، و�لغاز �لطبيعي، �لطاقة �ل�سم�سية، �لطاقة �لنووية،حركة 
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�إليها،ال  �لهو�ء وهناك بع�ص من م�سادر �لطاقة �ل�سابق �الإ�سارة  �ملاء،وحركة 
ت�ستخدم بحالتها �لطبيعية �لتي وجدت عليها، بل البد من حتويلها �إىل �سكل 
�آخر، من خالل �لعديد من �لعمليات �لثانوية على هذه �الأنو�ع، حيث تخ�سع 
لبع�ص طرق �ملعاجلة، حتى يتم �إز�لة ما بها من �سو�ئب، �أو تك�سريها لتحويلها 
�إىل �أحجام �سغرية ي�سهل ��ستخد�مها، �أو حتويلها من مادة خام �إىل مادة ميكن 

��ستهالكها.
و�أي�سرها يف  �مل�ستخدمة  �لطاقة  و�سائل  �أنظف  من  �لطبيعي  �لغاز  يعد   
�ال�ستخد�م، حيث ال يحتاج �إىل معاجلة الإز�لة �ل�سو�ئب كما يف حالة �لفحم 
وال �إىل جتزئة وتقطري لف�سل مكوناته كما يف �لبرتول بل ي�ستخدم على طبيعته 
وكما نرى ي�ستخدم �لغاز �لطبيعي يف م�سر يف �لعديد من �الأغر��ص ،فنجده 
 ، باالإ�سكندرية  قري  �أبي  يف  �ليوريا  م�سنع  مثل  �مل�سانع  بع�ص  يف  ي�ستخدم 
وي�ستخدم وقود�ً يف �ملنازل يف مدينة �لقاهرة و�سو�حيها ، وي�سهل نقله من 
�أن  �أنابيب مغمورة حتت �سطح �الأر�ص ومن �ملحتمل  مكان الآخر يف خطوط 
ين�سب �لغاز �لطبيعي على م�ستوى �لعامل يف نهاية هذ� �لقرن ، لذ� ال ميكن 

�العتماد عليه كثري�ً �إال لفرتة وجيزة . 
توليد  حمطات  تقام  حيث  �ملائية  �مل�سادر  �أي�سا  �لطاقة  م�سادر  من   
قوة  ت�ستغل  ،حيث  �ملياه  م�ساقط  عند  �أو  �ل�سدود  �أو  �لقناطر  فوق  �لكهرباء 
دفع �ملاء يف ت�سغيل �لتوربينات �ملولدة للكهرباء ، مثل �ل�سد �لعايل ، خز�ن 
�أ�سو�ن ،وبع�ص حمطات �لكهرباء �ملقامة فوق �لقناطر على �لنيل. ويعد من 
و�الأوك�سجني  �لهيدروجني  غازي  من  خليط  ��ستخد�م  �أي�سا  �لطاقة  م�سادر 
�أنو�ع  للبيئة مثل  تنتج عنه ملوثات  �لنوع ال  الإنتاج �لكهرباء مبا�سرة ، وهذ� 
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�لوقود �لتقليدية �الأخرى ، الأن عادم هذه �خلاليا هو بخار �ملاء ، ومع �الأ�سف 
فاإن هذ� �مل�سدر للطاقة تو�جههبع�ص �ل�سعوبات �خلا�سة �لتي ينتج عنها عدم 
��ستخد�مه بطريقة �قت�سادية حيث تكلفته �أكرب بكثري من تكلفة �لطاقة �لناجتة عن 

�الأنو�ع �الأخرى . ومثله يف ذلك �لطاقة �ل�سم�سية و�لطاقة �لنووية)1(.
م�سدر  معرفة  لنا  يت�سنى  حتي  �سبق  �إىلما  �الإ�سارة  �الأهمية  من  كان   
هذ�  مقد�ر  وحتديد  �لطاقة  ��ستخد�م  �سوء  عن  ين�ساأ  �أن  ميكن  �لذي  �ل�سرر 
ومدى�إمكانية  �مل�سئولية  عنا�سر  حتديد  ن�ستطيع  حتي  عنه  و�مل�سئول  �ل�سرر 

�لتعوي�ص عنها.

�ملبحث �لثاين
اأ�سا�ص امل�سئولية عن التلوث الغذائي يف الفقه االإ�سالمي 

بيان مفهوم التلوث، وحقيقة الغذاء يف الفقه االإ�سالمي:
التلوث لغة:

ماأخوذ من لوث �ل�سيء: �أي خلطه به،يقال: لوث �ملاء :�أي خلطه بغريه   
�أو لوث �لرت�ب  :�أي خالطهب�سيء خارج عنه، ويقال : للمختلط عقله به لوث، 

�أوخالط عقله �سيء من �لعته �أو �جلنون)2(.
التلوث ا�سطالحًا :

عنا�سر  من  �ملكونات  هذه  تتحول  حيث  �لبيئية  �ملكونات  �إف�ساد  فهو   
مفيدة �إىل عنا�سر �سارة)ملوثات( مبا يفقدها دورها يف �حلياة)3(، من خالل 
�لبيئة  على  و�عتد�ئه  �الإن�سان،  �سنع  من  �لتلوث  �أن  ندرك  �لتعريف،  هذ� 

مقال بعنوان م�سادر الطاقة الطبيعية _ بيئة _ املو�سوعة البيئية _ من�سور يف 14 ابريل 2013م.  )1(
ل�سان العرب ، ) د- ت ( ،ملحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي ،ج185/2 ،النا�سر ،دار �سادر بريوت، تاج العرو�س من جواهر   )2(

القامو�س ،ملحمد بن حممد الزبيدي ،ج1302/1.
البيئة والإن�سان روؤية اإ�سالمية ) د- ت ( ،زين الدين عبد املق�سود  ، دار البحوث العلمية، �س11.  )3(
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�لطبيعية و�لب�سرية، وهذ� هو ما عرب عنه �ل�سرع �حلنيف بالف�ساد �لذي هو �سد  
َكَسَبْت  بَِا  َوالَْبْحِر   

ِّ
اْلرب ِف  الَْفَساُد  {َظَهَر  تعاىل:  قوله  على  دل  ،كما  �ل�سالح 

َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن} ]الروم: 41[.
العالقة بني مفهومي الف�ساد والتلوث:

وملا كان �لتلوث نوعاً من �أنو�ع  �لف�ساد ، كان لز�ماً �أن نو�سح �لعالقة   
بني مفهوم �لف�ساد ومفهوم �لتلوث .

فنقول: هناك �رتباط و��سح بني مفهوم �لف�ساد ومفهوم �لتلوث يت�سح   
من خالل بيان معنى �لف�ساد.

الف�ساد لغة:
�لتلف،و�لعطب، و�خللل، و�ال�سطر�ب و�لقحط، وعلى  يطلق على   
�إحلاق �ل�سرر وما يوؤدي �إىل �لف�ساد من لهو ولعب ونحوه، يقال: ف�سد �للحم 
جاوز  �لرجل:  وف�سد  بطل،  �لعقد:  وف�سد  و�أعطب،  �أننت  �أي  ف�ساد�ً  و�للنب 
و�لقر�آن  �خللل)1(  و�أدركها  ��سطربت  �الأمور:  وف�سدت  و�حلكمة،  �ل�سو�ب 
�الإن�سان  �أحدثه  �لذي  �لف�ساد  تتحدث عن  �لتي  �لكثرية  باالآيات  �لكرمي حافل 
يف �لكون ويف نف�سه ويف �حلياة)2(، قال تعاىل: {َوإَِذا َتَولَّ َسَعى ِف األْرِض 
{َوثَُوَد   ،]205 ]البقرة:  الَفَساَد}  يُِبُّ  ال  َواللهُّ  َوالنَّْسَل  الَْْرَث  َويُْهِلَك  فِيَِها  لُِيْفِسَد 
ِإْصاَلِحَها  َبْعَد  ِف األْرِض  ُتْفِسُدوْا  ]الفجر: 9[، {َوال  بِالَْواِد}  ْخَر  الصَّ الَِّذيَن َجابُوا 
 َوالَْبْحِر بَِا َكَسَبْت 

ِّ
َذلُِكْم َخيٌْ لَُّكْم إِن ُكنُتم مُّْؤمِِننَي} ]االأعراف: 85[، َظَهَر الَْفَساُد ِف اْلرب

َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن} ]الروم: 41[.

ل�سان العرب ،ج335/3.  )1(
املوؤيدات الت�سريعية يف الإ�سالم حلماية البيئة واملحافظة على توازنها د/ال�سمادي  عدنان اأحمد )دـ-ت ( �س5، املوؤمتر العلمي   )2(

الثاين لكلية ال�سريعة بجامعة جر�س ) ق�سايا البيئة من منظور اإ�سالمي(- الأردن.
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يف  �لف�ساد  وظهور  �ملعا�سي  من  عنه  نهى  ما  بني  �سبحانه  �هلل  ربط   
�لبيئة.

�أنها حتدث يف  و�ملعا�سي  �لذنوب  �آثار  �لقيم )من  �بن  �لعالمة  يقول   
و�لالم   و�مل�ساكن)1(  و�لثمار  و�لزروع  �ملياه  يف  �لف�ساد  من  �أنو�عاً  �الأر�ص 
�ملذكورة يف كلمة �لف�ساد و�لرب و�لبحر لي�ست للعهد ،�إمنا هي للجن�ص �ل�سامل  
�لرب و�لبحر   �أم بحًر�، وجاء ذكر  بًر�  �الأر�ص  �سو�ء كان  ف�ساد ظهر يف  لكل 
ليعم جميع �جلهات ، ويكون �ملعني �أن �لف�ساد ظهر يف جميع �الأقطار �لو�قعة 
يف �لرب و�لبحر)2(. وجاء يف فتح �لقدير لل�سوكاين عند تف�سريه لهذه �الآية(
و�لظاهر من �الآية ظهور ما ي�سح �إطالق  ��سم �لف�ساد عليه �سو�ء كان ر�جًعا 
�إىل �أفعال بني �آدم  من معا�سىو�قرت�فهم  �ل�سيئات  وتقاطعهم  وتظاملهم ،�أو 
ر�جًعا �إىل ما هو  من جهة �هلل تعاىل ب�سبب ذنوبهم كالقحط  وكرثة �خلوف  

ونق�سان  �لثمار.)3(
معجز  بليغ  قر�آين  باأ�سلوب  بينت  �لكرمية   �الآية  :�إن  �لقول  ون�ستطيع   

وقوع �لتلوث و�أ�سبابه ونتائجه ،ومعاناة �لب�سرية منه ،وعالجه.
الرب  ف  الفساد  {ظهر  تعاىل:  بقوله  ح�سوله  �إىل  �أ�سارت  فقد   
والبحر}،و�إىل �أ�سبابه بقوله تعاىل: {با كسبت أيدي الناس}، و�إىل نتائجه 
معاناة  و�إىل  و�ملحيطات  �لبحارو�الأنهار  يف  و�ل�سامل  �لعام  بالف�ساد  بالتعبري 
�لب�سرية منه، بقوله تعاىل {لعلهم يرجعون}، لعل �ملر�د رجوعهم عن �الأن�سطة 

و�ملمار�سات �لتي توؤدياإىل ظهور �لف�ساد)4(.
اجلواب الكايف، ابن القيم ،) د-ت ( طبعة القاهرة ، ،�س58.  )1(

تف�سري التحرير والتنوير  - حممد الطاهر ابن عا�سور، طبعة  تون�س ج110/2 .  )2(
فتح القدير - ال�سوكاين )د- ت( ، ج228/4.  )3(

املحرر، ابن عطية ، ) د_ت( املطبعة الأهلية  بدولة قطر ج11/ 465،تف�سري التحرير والتنوير ج110/2 ، قانون حماية  البيئة   )4(
�س40.
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كما دلت �آيات كثرية على �أن  �هلل وحده خالق هذه �لبيئة ومنظمها ،   
وهو �لذي و�سع نو�مي�سها �لتي  تكفل حفظ �لتو�زن �لبيئي ، وما يحقق م�سلحة 
َماء َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما  �الإن�سان.قال تعاىل: {َأَفَلْم يَنُظُروا إَِل السَّ
لََا ِمن ُفُروٍج} ]ق: 6[، و�حلق جل يف عاله خلق كل �سيء بقدر قال تعاىل: {إِنَّا 
َرُه َتْقِديرًا}   َفَقدَّ

ٍ
 َخَلْقَناُه بَِقَدٍر} ]القمر: 49[، وقال : {َوَخَلَق ُكلَّ َشْيء

ٍ
ُكلَّ َشْيء

]الفرقان: 2[، و�لقدر: هو ذلك �لنظام  �لذي حدده �هلل  للمخلوقات  قبل وجودها  

و�أجر�ها عليه ، بح�سب علمه �سبحانه وتعاىل ، فهو وحده  �لذي يعلم �أن هذ� 
�لقدر ي�سمن الأي مكون �أو عن�سر من عنا�سر �لبيئة �أن يقوم بدوره على �أكمل 

وجه وفق نظام دقيق  ال يحيد  عنه وال يتعد�ه وال يخرج عنه قيد �أُمنلة)1(.
ومن خالل ما �سبق ذكره يت�سح �أن مفهوم �لف�ساد: ي�سمل كل �الأعمال   
�ل�سارة بالبيئة ومب�سادر تهديدها وكل ما يوؤدي �إىل �إحد�ث �خللل،و�ال�سطر�ب 
يهدد  نحو  على  ��ستخد�مها  يف  و�لتبذير  �لبيئة،  تلوث  �لف�ساد  يعني  بحيث 
�سو�ء  �حلياة   نو�حي  وجميع  �لكائنات  جميع  �لف�ساد  ي�سمل  كما  دو�مها)2(، 

كانت مادية �أو معنوية �أ و�قت�سادية �أو بيئية .
�ملنهي  �لف�ساد  �أنو�ع  �لغذ�ئي نوع  من  �لتلوث  �إن   : �لقول  وخال�سة   
عنه يف كثري من �آيات �لقر�آن �لكرمي، الأنه تغيري وتبديل  خل�سائ�ص ِنعم �هلل، قال 
ِ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُه َفِإنَّ اللهَّ َشِديُد الِْعَقاِب} ]البقرة: 211[،وعماًل  ْل نِْعَمَة اللهّ

ِّ
تعاىل: {َوَمن يَُبد

تلويث  ي�سبح  حر�م،  فهو  �حلر�م  �إىل  �أدى  ما  تقول:  �لتي  �لفقهية  بالقاعدة  
�لغذ�ء وغريه حمرًما �سرعا، وذلك الأن �لتلوث يف�سد هذه �الأ�سياء  ويعطلها 
عن �لقيام بدورها يف �حلياة ، كما �أن �لتلوث حمرم �سرًعا ملا يحدثه من �أ�سر�ر 
،عماًل بالقاعدة �لفقهية �لتي تقول:)ال �سرر وال �سر�ر( فكل من يت�سبب يف 

املوؤيدات الت�سريعية يف الإ�سالم حلماية البيئة ، �س6.  )1(
قانون حماية  البيئة، �س40.  )2(
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�إحد�ث �لتلوث يكون مرتكًبا الأمر حمرم ،كما �أن �أي م�سوؤول  ال يقوم باتخاذ 
�أمًر�  مرتكًبا  ،يكون  عليه  وتق�سي  �لتلوث  حدوث  من  متنع  �لتي  �الإجر�ء�ت 

حمرًما)1(.
حقيقة الغذاء:

�لغذ�ء ما يغتذى به من �لطعام و�ل�سر�ب وهو مايكون به مناء �جل�سم   
وقو�مه، وهو م�ستق من �إذ� يغذوه غذو�ً، تقول: �إذ� �ُطعم �ل�سبي، وغذوته 

�للنب فاغتذى)2(.
اأهمية الغذاء يف االإ�سالم:

لعبادته،   وخلقه  ليعمرها،  �الأر�ص  يف  خليفة  �الإن�سان  جعل  �هلل  �إن   
وحتى ينه�ص  مبا ُكلف به؛ �سخر له �الأر�ص وما عليها ومافيها، قال تعاىل: {ُهَو 
الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَْْرَض َذلُوال َفاْمُشوا ِف َمَناكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر} 
]امللك: 15[، ومن هنا الي�ستطيع �الإن�سان وال �أي كائن حي �حلياة و�لعي�ص بدون 

غذ�ء؛ فالغذ�ء �أ�سا�ص حلياة �الإن�سان ومنوه منذ �أن كان جنيناً يف بطن �أمه ثم 
ينبني �جل�سم  �لغذ�ء  بعد والدته وكربه و�سبابه و�سيخوخته حتى موته. ومن 
و�أن�سجته و�أع�ساوؤه و�أجهزته، ويتم تعوي�سه عما يفقده من �أن�سجة، كما يقوم 
�لغذ�ء بتزويد �جل�سم بالطاقة �لتي متكنه من �حلركة و�لن�ساط و�جلري و�لعمل 
يف جمال �الأن�سطة �ملختلفة)3(وملا كان حفظ �لنف�ص �أحد �أهم �ل�سرور�ت �خلم�ص 
�ل�سحة  �كتمال  �إىل  توؤدي  �لتي  بالو�سائل  �الإ�سالم  �هتمام  م�ستغرباً  يكن  مل 
كاالهتمام بالغذ�ء �لكامل �ل�سحي �ل�سليم، و�الأخذ باأ�سباب �لوقاية، و�ملبادرة 
موقف الإ�سالم من ق�سايا التلوث البيئي املعا�سرة، د/حممد ح�سني قنديل ،)د- ت( ، بت�سرف منه بحث مقدم اإىل املوؤمتر  العلمي   )1(

الثاين لكلية ال�سريعة ،جامعة جر�س الأهلية  بالأردن، �س8.
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري، اأحمد بن حممد الفيومي ، )2000م ( ،النا�سر دار الكتب العلمية بريوت.،ج490/6اأبي   )2(

احل�سن  على بن اإ�سماعيل  بن �سيده املر�سى) د_ ت( ،املحكم واملحيط الأعظم ، ج47/6.
القواعد ال�سرعية ل�سالمة اإنتاج وحفظ الغذاء،  د/عاطف اأبو هربيد ، ) د-ت( ،�س175.  )3(
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�إىل �سبل �لعالج �ل�سليمة �إذ� ماحدث �ملر�ص ولقد عني �الإ�سالم عناية فائقة 
ب�سحة �الإن�سان، وحث على �أن �ملوؤمنني يجب �أن يكونو� �أقوياء، قال تعاىل:  

{َقاَلْت إِْحَداُهَما يَاَأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخيَْ َمِن اْسَتْأَجْرَت الَْقِويُّ األَِْمنُي} ]الق�ش�ص: 26[.
وجاءت �ل�سنة �لنبوية و�أكدت هذ� �ملعنى بقوله �سلى �هلل عليه و�سلم:   
جدير  هو  �ل�سعيف()1(،ومما  �ملوؤمن  من  �هلل  �إىل  و�أحب  خري  �لقوي  )�ملوؤمن 
�أنه جمرد خلو  �لنا�ص  يفهم بع�ص  لي�ص هو كما قد  �ل�سحة  �أن مفهوم  بالذكر 
�إن  �جل�سم من �الأمر��ص و�لعاهات ولكن �ملفهوم يت�سع الأكرث من هذ� حيث 
�ل�سحة تعني: حالة �كتمال لياقة �الإن�سان: �جل�سمية، �لبدنية، �لفكرية، �لعقلية، 
�الأمر��ص  �لعاطفية، �الجتماعية و�ملعي�سية ولي�ست جمرد خلوه من  �لنف�سية، 
�ل�سامل  �ملفهوم  حتقيق  �إىل  مايهدف  �سمن  �الإ�سالم  ويهدف  و�لعاهات. 
لل�سحة بحيث يتمكن �الإن�سان من تاأدية مافر�ص �هلل عليه من عباد�ت و�إعانته 

على ق�ساء ماتتطلبه معي�سته يف �حلياة)2(.
�الآيات  من  كثرًي�  يجد  �لنبوية،  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  يف  و�لناظر   
و�الأحاديث �لتي تعر�ست للغذ�ء و�سحته و�أهميته، قال تعاىل يف �ساأن غذ�ء 
َضاَعَة}  الرَّ يُتِمَّ  َأْن  َأَراَد  لَِْن  َكامَِلنيِ  َحْوَلنيِ  َأْوالَدُهنَّ  يُْرِضْعَن  �لطفل:{َوالَْوالَِداُت 
َشَقْقَنا  •	ُثمَّ  َصبًّا  الَْاَء  َصَبْبَنا  •	َأنَّا  َطَعاِمِه  إَِل  اإلِْنَساُن  {َفْلَيْنُظِر   ،]233 ]البقرة: 

األَْْرَض َشقًّا} ]عب�ص: 26-24[.
وقوله: �سلى �هلل عليه و�سلم :)كلو� و��سربو� و�لب�سو� وت�سدقو� من   
غري خميلة وال�سرف فاإن �هلل يحب �أن يرى نعمته على عبده()3(، وقوله �أي�ساً: 
وطبعة  برتكيا،  الدعوة  دار  العجز، طبعة  وترك  بالقوة  الأمر  يف  باب  القدر،  كتاب   ) –ت  د   (  ، النووي  المام  م�سلم،  �سحيح   )1(

احللبي، ،ج2050/4ح2664.
الو�سطية الإ�سالمية يف الغذاء والتغذية، كمال عبداحلميد عثمان) د- ت( مقال من�سور على ال�سبكة العنكبوتية ، على موقع   )2(

طريق الإميان، القواعد ال�سرعية ل�سالمة اإنتاج وحفظ الغذاء، د/عاطف اأبو هربيد ،�س176.
�سرح �سحيح البخاري اأبي احل�سن على بن خلف بن بطال،) 2003م( ، كتاب اللبا�س ، مكتبة الر�سد الريا�س، طبعة ثانية ،   )3(

ج77/9.
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)فاإن جل�سدك عليك حقا()1(.
�لطعام  عنها  ي�ستغني  �أن  لالإن�سان  الميكن  �لتي  �لفطرية  �لدو�فع  ومن   
ب�سكل  ي�سعى  �الأر�ص وهو  �الإن�سان هذه  �أن �سكن  فمنذ  و�ل�سر�ب؛ ولذلك 
الزماً  �سرطاً  �لغذ�ء  توفر  �أ�سبح  حتى  �لغذ�ء،  من  �حتياجاته  تاأمني  �إىل  د�ئم 
لال�ستقر�ر و�الأمن، مما �أدى �إىل �أن �أ�سبح للزر�عة دور حا�سم يف تطور �حلياة 

�لب�سرية و��ستقر�رها ويف تكون �ملجتمعات وتطور �ملدنية)2(.
ويتاأكد �هتمام �ل�سريعة  �الإ�سالمية بالغذ�ء؛ الأنه ي�سكل ق�سية حمورية   
يف حياة �الإن�سان، والأن كثري�ً  من �حلروب و�الأزمات و�لنز�عات و�خلالفات 

يف �لعامل �سببها �قت�سادي ونتيجة الأزمة غذ�ء)3(.
اأ�سا�ص �سمان ال�رشر النا�سئ عن التلوث الغذائي يف الفقه االإ�سالمي:

تعد �لقو�عد و�ل�سو�بط �لفقهية �ملتعلقة ب�سالمة و�إنتاج �ملو�د �لغذ�ئية   
هي �الأ�سا�ص �الأول �لذي ميكن �أن نقيم عليه �مل�سئولية عن �ل�سرر �لذي يحدث 
من م�سادر �لطاقة فيكون نتيجة �إىل �لتلوث �لغذ�ئي، �إنه يف �لوقت �لذي من 
�أ�سبح يف  فاإنه  للنا�ص  و�لعافية  �ل�سحة  فيه م�سدر  �لغذ�ء  يكون  �أن  �ملفرت�ص 
كثري من �الأحيان م�سدر �ل�سقم و�الأمر��ص بعد ما �سيطرت مافيا �لغذ�ء على 
�لعو�قب و�الأمر��ص  تفكري يف  �أي  �لوفري دون  �لربح  م�سادره و�أ�سبح همها 

�لتي ميكن �أن ت�سيب �لنا�ص.
دخلت  حيث  عالية،  م�ستويات  �لغذ�ء  يف  �لتلوث  ن�سبة  فو�سلت   
مما  ناأكلها؛  �لتي  و�حليو�نات  �لطيور  طعام  يف  و�لعظام  و�جللود  �لهرمونات 
ال�سوم،  ال�سوم، باب حق اجل�سم يف  املعرفة ، كتاب  البخاري ،) 1975م( ، طبعة دار  ا�سماعيل  البخاري  ، حممد بن  �سحيح   )1(
به،  ت�سرر  ملن  الدهر  �سوم  عن  النهي  باب  ال�سيام،  كتاب  م�سلم،  �سحيح   ،  ) د-ت   ( الق�سريي  حجاج  بن  م�سلم   . ج39/3 

ج813/2 ح 1159.
على  من�سور  مقال   ، د-ت(   ( فار�س،  عزت  الإ�سالم  معز  الإ�سالم،  يف  والتغذية  الغذاء  وحفظ  اإنتاج  ل�سالمة  ال�سرعية  القواعد   )2(

ال�سبكة العنكبوتية على موقع �سبكة املنهاج الإ�سالمية، �س177.
د/عاطف اأبو هربيد ، )د-ت ( ، القواعد ال�سرعية ل�سالمة اإنتاج وحفظ الغذاء ،�س179.  )3(
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يف  منت�سرة  �ل�سموم  فاأ�سبحت  قبل،  من  تعهدها  مل  باأمر��ص  �لنا�ص  �أ�ساب 
من  �خلبيثة  باالأمر��ص  �الإ�سابات  ن�سبة  و�رتفعت  ناأكل،  ما  من جر�ء  �أج�سادنا 
جر�ء ما يطعموننا به من �للحوم �لفا�سدة، و�حلبوب �لتي ال ت�سلح لال�ستهالك 
�لقاتلة  �ملجففة  �الإن�سان و�الألبان  تبيد �سحة  �لتي  �لزر�عية  و�ملبيد�ت  �الآدمي 
لالأطفال. ومبا �أن �الإ�سالم قد �أوجب على �أتباعه حفظ �أج�سامهم وجتنيبها كل 
ما يوؤذيها ويلحق بها �ل�سرر �لذي رمبا �أدى �إىل �لوفاة و�نطالقا من قوله تعاىل: 

{َوال َتْقُتُلوا َأنُْفَسُكْم إِنَّ اللََّ َكاَن بُِكْم َرِحيًما} ]الن�شاء: 29[.
�سلى  وقوله   �سر�ر(  وال  �سرر  )ال  و�سلم-  عليه  �هلل  –�سلى  وقوله   
�هلل عليه و�سلم )�إن جل�سدك عليك حقا(، �أ�سبح تباعاً من �لو�جب �سرعاً على 
تلبية �حتياجات ج�سمه من جميع  بغذ�ئه و�أن يحر�ص على  يعتني  �أن  �مل�سلم 
�لعنا�سر �لغذ�ئية �لتي ي�سمن تو�فرها؛ لالإبقاء على �جل�سم �سحيحاً �سليماً بعيد�ً 
�لتي  �ل�سارة  �الأغذية  جتنب  على  �حلر�ص  وكذلك  و�الأمر��ص،  �الأدو�ء  عن 
وتنه�ص  �مل�سالح،  �جتالب  للج�سم.  و�الأمر��ص  �ل�سحية  �مل�سكالت  ت�سبب 
�إال  �أحياناً لدفع �ملفا�سد و�جتناب �مل�سار، فاإذ� كان �ل�سرر ع�سياً عن �الإز�لة 
�أخفهما. ويف  �إىل  للركون  �ل�سررين؛  �ملو�زنة بني  �أجريت  يرتكبه؛  مع �سرر 
ثنايا ذلك �ملبد�أ جملة من �لقو�عد �لدقيقة �لتي تفرز �الأ�سر�ر بح�سب متعلقاتها 
و�لعموم. �خل�سو�ص  من  درجتها  وبح�سب  و�حلاجيات  �ل�سروريات  من 
و�لت�سريعات،  �الأحكام  من  �لعديد  على  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �حتوت  وقد 
ومن خالل ��ستقر�ء �لفقهاء لتلك �الأحكام باجلملة، متكنو� من و�سع قو�عد 
و�سو�بط جتمع تلك �ملتفرقات؛ فجمعها يف قالب و�حد ي�سهل فهمها وحفظها، 
ول�سياغتها �لر�سيقة مع عموم معناها حظ و�فر من ذلك، فيتكون لدى �لباحث 
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�مللكة �لفقهية �لتي تنري طريقه لدر��سة �أبو�ب �لفقه �لو��سعة، ومعرفة �الأحكام 
�ل�سرعية، و��ستنباط �حللول للوقائع �مل�ستجدة و�مل�سائل �ملتكررة)1(.

وملا ��ستجدت على �ل�ساحة �أمور كثرية مل ين�ص �ل�سارع على حكمها،   
كان لز�ماً على �لفقيه تبيانها وتخريجها وتبيني �حلكم �ل�سرعي لها، فاإن �ل�سريعة 
�مل�سلمني  للعباد، وعلى  م�سلحة  ذلك  كان يف  �إال  �أو حرمت  �سيئاً  �أحلت  ما 
و�إن  �ل�سرع  �أو�مر  مع  �حلق  باأن  منهم  يقيناً  �ل�سحيح،  �ل�سرعي  �حلكم  �تباع 
بد� لهم �لعك�ص. وقد ��ستحدث �ملاديون من خرب�ء هذ� �لع�سر مو�د ت�ساف 
من  تكون  قد  �ملو�د  هذه  و�أ�سول  متعددة،  الأغر��ص  و�الأدوية  �الأطعمة  �إىل 
�أعيان حمرمة �أو ن�سة، وقد تكون م�سنعة، لكن ت�سري بع�ص �لدر��سات �إىل 
من  �إذن  بد  فال  �لبيئة،  �أو  �الإن�سان  �سحة  على  منها  �أ�سر�ر  وقوع  �حتمالية 
�ال�ستعانة بالقو�عد �لفقهية ملعرفة �أحكام ��ستخد�م تلك �ملو�د وفق ما تقت�سيه 
�لن�سو�ص �ل�سرعية، و�مل�سالح �ملرعية. �إن تطبيق �لقو�عد �لفقهية على �الأدوية 
وم�سافات �الأغذية، قد ي�ستطيعه �ملتخ�س�سون �ل�سرعيون -بخالف �أ�سحاب 
�لتخ�س�سات �الأخرى - فيجب على طلبة �لعلم �ل�سرعي بيان تلك �لقو�عد، 
وتطبيقها على �لنماذج �ملت�سابهة يف �ل�سرر، و�ملتباينة يف �حلاجة �إليها. و�ملتاأمل 
�لر�جحة  �خلال�سة  �مل�سالح  حت�سيل  عن  تخرج  ال  يجدها  �لدين  �سر�ئع  يف 
�أو  خال�سة  مف�سدة  ذ�ك  �أو  هذ�  باأن  نزم  �أن  ن�ستطيع  وال  �الإمكان،  بح�سب 

ر�جحة، دون در��سة ملاهية هذه �ملو�د و�الآثار �لناجتة عنها)2(.

الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه الكلية، د. حممد البورنو، �س 23-24  ط: 5، موؤ�س�سة159 . الر�سالة للطباعة والن�سر، بريوت،   )1(
1422 ه - 2112م.

اأغذية احليوان املاأكول، د. خرييةعمر ، ) د-ت ( ، �س13.  )2(
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اأهم القواعد املعول عليها حلفظ ال�سحة و�سالمة اإنتاج الغذاء:
اأ- قاعدة ال�رشر:

وهي ما تعرف بقاعدة: )ال �سرر وال �سر�ر()1( ومعناها: �أنه ال يجوز   
�الإ�سر�ر�بتد�ء؛ الأن �ل�سرر ظلم، و�لظلم ممنوع، فلي�ص الأحد �أن يلحق �سرر� 

بغريه، و�إذ� وقع �ل�سرر فالبد �أن يز�ل.
دليل القاعدة:

بع�ص  �إن  حتى  �سر�ر(  وال  �سرر  )ال  قوله  من  ماأخوذ  �لقاعدة  �أ�سل   
ي�سمل  حيث  �حلديث؛  لن�ص  مطابقة  �لقاعدة  �سيغة  تكون  �أن  ر�أى.  �لفقهاء 

�ل�سرر �بتد�ء ومقابلة)2(.
كما �أنه ميكن �لقول: باأن  مقت�سى �لقاعدة �ل�سابقة يتلخ�ص يف �أن �مل�سار   
يتناولها �ملنع، حتت طائلة �الإثم و�لعقاب، �سو�ء �أكان �ل�سرر باملبادرة �أم على 
�هلل  قوله-�سلى  وهي  كلمه  جو�مع  باإحدى  ذلك  جتلى  وقد  �النعكا�ص  �سبيل 
�أو �ملف�سدة  "ال �سرر وال �سر�ر"، و)�ل�سرر( ح�سول �الأذى  عليه و�سلم-: 
��ستمد من  �لفعل وقد  �جلز�ء ورد  �سبيل  ، و)�ل�سر�ر( ح�سوله على  �بتد�ء 
َوَأْحِسُنوا  التَّْهُلَكِة  إَِل  بَِأْيِديُكْم  تُْلُقوا  {َوال  تعاىل:  قوله  ظل  يف  �حلديث،  هذ� 
�إذ� روعيت جمتمعة  ، مبادئ �سرعية، وهي  إِنَّ اللََّ يُِبُّ الُِْْسِننَي} ]البقرة: 195[ 
كانت نرب��ساً:  يف �ملمار�سة �ل�سحيحة ل�سالمة �الإنتاج وحفظ �لغذ�ء، ولعملت 
�مل�سئولية  ولتحا�سي  �لنف�ص،  يف  يحاك  �لذي  �الإثم  من  �لطماأنينة  توفري  على 

وموجبات �ل�سمان �إذ� مل ت�ستخدم مو�زين �لعدل.
وقاعدة  �ل�سرر تندرج حتتها �لقو�عد �لتالية:  

الأ�سباه والنظائر ، ابن جنيم ، )د –ت ( ،�س85.  )1(
الوجيز يف قواعد الفقه الكلية، البورنو،) د-ت (،�س251.  )2(
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1- ال�رشر يزال:
هذه �لقاعدة من �أهم �لقو�عد و�أجلِّها �ساأناً يف �لفقه �الإ�سالمي، ولها   
�إما جللب  �الأحكام  الأن  وم�سائله؛  �لفقه  �أبو�ب  و��سعة يف خمتلف  تطبيقات 
�ملنافع �أو لدفع �مل�سار، فيدخل فيها حفظ �ل�سروريات �خلم�ص �لتي هي: حفظ 
�لدين و�لنف�ص و�لعقل و�لعر�ص و�ملال. ون�ص �لقاعدة ينفي �ل�سرر فيوجب 
منعه وحترميه مطلقاً، وي�سمل ذلك �ل�سرر �لعام و�خلا�ص، و�أي�ساً دفع �ل�سرر 
قبل وقوعه بطرق �لوقاية، ووجوب �إز�لة �ل�سرر ورفعه بعد وقوعه)1(. ومن 

�الأمثلة �لتطبيقية على هذه �لقاعدة:
�أو  م�سرطنة  مو�د  من  م�سنوعة  مالب�ص  �أو  غذ�ئية  مو�د  وجدت  �إذ�   
م�سببة للمر�ص، ومت �لتاأكد من ذلك، وجب �سحبها من �الأ�سو�ق فور�ً ومنع 
بيعها وكذ� كل ما عرفت م�سرته عن طريق �خلربة و�لتجربة، �أو بو��سطة قول 
�ملتخ�س�سني، وجب �سحبه ومنع بيعه؛ فيدخل يف ذلك بع�ص �ملو�د �ل�سارة 
�مل�سافة �إىل �الأغذية، كاملو�د �حلافظة �إذ� ثبت �سررها بتناولها، �سو�ء يف �جل�سد 

�أو يف �لعقل)2(.
2- قاعدة ال�رشر يدفع قدر االإمكان:

اأ - معنى القاعدة:
فيدفع  بالدفع،  عرب  ولذ�  وقوعه؛  قبل  بال�سرر  تتعلق  �لقاعدة  هذه   
فاإن  �لكافلة،  �لكافية  �لو�سائل  بقدر �الإمكان قبل ح�سوله بكل  �ملتوقع  �ل�سرر 
�ملر�سلة  �مل�سالح  لقاعدة  وفقاً  ميكن،  ما  فبقدر  و�إال  فبها،  بالكلية  دفعه  �أمكن 

و�ل�سيا�سة �ل�سرعية؛ الأن �لوقاية خري من �لعالج)3(.
القواعد الفقهية، على الندوي ، ) د- ت ( �س287.  )1(

الت�سور الطبي حول قاعدتي ( ل�سررول�سرار ) و (امل�سقة تلب التي�سري)، د. عبداجلواد ال�ساوي ، ) د-ت ( بحث مقدم لوزارة   )2(
ال�سحة باململكة العربية ال�سعودية يف موؤمتر ) تطبيق القواعد الفقهية على امل�سائل الطبية (، �س35.

املدخل الفقهي العام،  م�سطفى الزرقا ، )1418هـ( ، ، طبعة دار القلم، دم�سق ، ج992/2.  )3(
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ب-من االأمثلة التطبيقية على القاعدة:
�إتالف �الأطعمة �لفا�سدة، وقتل �حليو�نات �ملري�سة مثل �لطيور �مل�سابة   

باالأنفلونز� ومنع بيعها، و�جب؛ دفعاً ل�سررها على �مل�ستهلك)1(.
3- قاعدة ال�رشر ال يزال مبثله:

من االأمثلة التطبيقية على القاعدة:
�أو  �حليو�نية  �ملخلفات  �سرر  الإز�لة  عالج  يُ�ستخدم  �أن  يجوز  ال  �أنه   
�مل�ستخدم  �ل�سرر  حجم  نف�ص  يف  جانبي  �أثر  �لعالج  لذلك  ويكون  �لنباتية 

الإز�لته.
4- قاعدة ال�رشر االأ�سد يزال بال�رشر االأخف:

اأ- معنى القاعدة:
�أن �الأمر �إذ� د�ر بني �سررين �أحدهما �أ�سد من �الآخر، فيتحمل �ل�سرر   

�الأخف، وال يرتكب �الأ�سد)2(.
ب- من االأمثلة التطبيقية على القاعدة:

�لتد�وي بالنجا�سات �إذ� تعني بقول �أهل �خلربة؛ الأن مف�سدتها �أخف من   
دو�م �الأمل �لذي ال يحتمل مثله.، وُمنع �لتد�وي باخلمر

5- قاعدة يتحمل ال�رشر اخلا�ص لدفع ال�رشر العام:
م�سالح  مر�عاة  يف  �ل�سرعية  �ملقا�سد  على  مبنية  مهمة  �لقاعدة  هذه   

�لعباد.

�سرح القواعد الفقهية، اأحمد الزرقا )، 1414هـ (، ط: 3، دار القلم، ج206/1.  )1(
�سرح القواعد الفقهية، اأحمد الزرقا، مرجع �سابق ج2001/1م.  )2(
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اأ- معنى القاعدة:
�إز�لته، فيقدم دفع  �ملقاِبلة وتعذر  �إذ� عم �سرر على جميع �الأطر�ف   
�سرر �لعامة على �خلا�سة؛ الأن من �ساأن �ل�سارع تقدمي م�سلحة �الأغلبية على 

�الأقلية عند �لتعار�ص �أو �لتز�حم.
ب- من االأمثلة التطبيقية على القاعدة:

�الإعالن عن  يثبت �سرره، ومنع  �أو دو�ئي  منتج غذ�ئي  �أي  بيع  منع   
وتقدمي  ��ستخد�مها  يف  �الأمان  يثبت  مل  و�أجهزة  وم�ستح�سر�ت  و�سفات 
م�سلحة �مل�ستهلك يف ذلك ولي�ص �لتجار – كما يحدث غالباً – دفعاً لل�سرر 

�لعام.
6-قاعدة درء املفا�سد اأوىل من جلب املنافع:

اأ- معنى القاعدة:
�مل�سالح  حت�سيل  و�أمكن  و�ملفا�سد،  �مل�سالح  �جتمعت  �إذ�  �أنه  �الأ�سل   

ودرء �ملفا�سد تعني ذلك، و�إن مل ميكن �جلمع بينهما ننظر:
دفع  قدم  �مل�سلحة،  �ملف�سدة  وغلبت  وم�سلحة  مف�سدة  تعار�ست  �إذ�  �أ- 
باملنهيات  �ل�سرع  �ملف�سدة غالباً وال مباالة بفو�ت �مل�سلحة؛ الأن �عتناء 
غالباً ما يكون �أ�سد من �عتنائه باملاأمور�ت والأن للمفا�سد �سرياناً وتو�سعاً 
يف  ي�سامح  ومل  للم�سقة،  دفعاً  �لو�جب  ترك  جاز  ثم:  ومن  كالوباء. 

�الإقد�م على �ملنهيات، خ�سو�ساً �لكبائر)1(.
�أن تكون �مل�سلحة �أعظم من �ملف�سدة: مثل �أد�ء �ل�سالة مع �ختالل �أحد  ب- 
�سق  �أو  �سيء من ذلك  تعذر  فمتى  لعذر،  �سروطها من طهارة وغريها 
الأ�سباه والنظائر،  زين الدين ابن جنيم ) د –ت ( ، ،  �س 113، ت: عبدالكرمي الف�سيلي)1424 هـ - 2003 م ( ، ، املكتبة   )1(
بيت  اهلل اخلدا�س، ط:  به: جاد  والنظائر ،اعتنى  الأ�سباه  ال�سيوطي)2006م(  الدين  والن�سر- بريوت . جالل  للطباعة  الع�سرية 

الأفكار الدولية – لبنان،�س138.
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�أو  تركها  مف�سدة  على  �ل�سالة  مل�سلحة  تقدمياً  بدونه؛  �ل�سالة  جازت 
تاأخريها عن وقتها.

ترجيح  يف  �لفقهاء  بني  �خلالف  وقع  و�ملفا�سد:  �مل�سالح  تت�ساوى  �أن  ج- 
يقع  وتارة:  بالوقف،  يقال  وتارة:  بالتخيري،  يقال  فتارة:  �أحدهما، 
�ليد  كقطع  �ملجتهدين،  نظر  يف  �ملفا�سد  تفاوت  بح�سب  �الختالف، 

�ملتاآكلة عند ��ستو�ء �خلوف يف قطعها و�إبقائها)1(.
من االأمثلة التطبيقية  على القاعدة:

�آثار  لها  �لغذ�ئي وزيادته �ملقرتحة  �الإنتاج  يتعلق  بو�سائل حت�سني  فيما   
كانت  �إذ�  لكن  �ملنفعة،  قيمة  نف�ص  لها  مف�سدة  لدرء  �سرورية  لكنها  جانبية، 

�ملنفعة �أهم بكثري من �ملف�سدة فهنا يرجح �ل�سعي ور�ء �ملنفعة.
تنبيه:

�ل�سرع؛  قرره  ما  وفق  و�ملفا�سد  �مل�سالح  �إىل  �لنظر  يكون  �أن  ينبغي   
الأنه �أعلم مبا ي�سلح �لنا�ص يف �لد�رين، و�إمنا يعرف ذلك من خالل ��ستقر�ء 
�لن�سو�ص �ل�سرعية وتتبعها، وعليه فال ي�سح �رتباط تقدير �مل�سالح و�ملفا�سد 
لق�سوره  �هلل؛  �سرع  عن  �ملجرد  �لب�سري  �لعقل  ير�ه  مبا  و�مل�سار  و�ملنافع 

و�سعفه)2(.
ب- قواعد فقهية يف الغذاء املباح واإباحة الطيبات وحترمي اخلبائث:

1- قاعدة االأ�سل يف الطيبات احلل:
مُ َعَلْيِهُم 

ِّ
َباِت َويَُر

ِّ
ي هذه �لقاعدة ماأخوذة من قوله تعاىل: {َويُِلُّ لَُُم الطَّ  

الََْبائَِث} ]االأعراف: 157[،ورد يف تف�سري �لطيبات عدة �أقو�ل، منها:
الر�سد،  مكتبة   ،1 ط:    ) 1411ه-  ال�سعالن،)  عبدالرحمن  د.  ت:  ج354/1   ، د-ت(    ( احل�سني،  الدين  تقي  القواعد،   )1(

الريا�س.
د. حممد مبارك ، ) د- ت ( ، موؤمتر  تطبيق القواعد الفقهية على امل�سائل الطبية. الذي اأقامته وزارة ال�سحة باململكة العربية   )2(

ال�سعودية  ،�س )32-31(.
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ما طاب يف �ل�سريعة مما ذكر ��سم �هلل عليه من �لذبائح، وما خال ك�سبه   
من. �ل�سحت وباخت�سار ميكن �أن يقال: �إن �لطيبات:هي �حلالل)1(.

وقيل: ما كان طاهر�ً غري َن�ص وال حمرَّم)2( وقيل: ما كان م�ستطاباً يف   
نف�سه غري �سار لالأبد�ن وال للعقول)3(.

وقد و�سع �لطاهر �بن عا�سور �سابطاً للطعام �ملباح فقال: " �إّن �هلل قد   
�إىل  فيه  منظور�ً  ذلك  يكون  �أن  فال جرم  �لطّيب  بو�سف  �الأطعمة  �إباحة  ناط 
ذ�ت �لطعام، وهو �أن يكون غري �ساّر وال م�ستقذر وال مناٍف للدين، و�أمارة 
�لّدين، و�أن يكون مقبواًل عند جمهور  �أن ال يحّرمه  �جتماع هذه �الأو�ساف 
�ملُعتدلني من �لب�سر، من كّل ما يعّده �لب�سر طعاماً غري م�ستقذر، بقطع �لنظر 

عن �لعو�ئد و�ملاألوفات، وعن �لطبائع �ملنحرفات)4(.
معنى القاعدة:

�إن كل ما كان طيباً نافعاً طاهر�ً يحل �النتفاع به بوجه عام حتى ولو مل   
يكن م�ست�ساغاً كالنباتات �ملُرة غري �ل�سارة و�الأدوية)5(.و�هلل �أعلم.

�رشورة اإح�سان اختيار الطيبات من االأغذية:
خلوه  من  و�لتاأكد  �لغذ�ء  �ختيار  �إح�سان  �سرورة  على  �لقر�آن  �سدد   
�لغذ�ء  �إنتاج  كان  و�إذ�  و�ملحتاجني،  للفقر�ء  به  �لت�سدق  عند  �الآفات  من 
وحفظه الأجل �لبيع و�لت�سويق فمن باب �أوىل قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
مِْنُه  الَْبِيَث  ُموا  َوالَتَيمَّ األَْْرِض  ِمَن  َلُكْم  َأْخَرْجَنا  َومَّا  َماَكَسْبُتْم  َباِت 

ِّ
َطي ِمْن  َأنِْفُقوا 

تُْنِفُقوَن} ]البقرة: 267[ ،كما �أن �لغذ�ء �ملتوفر يتفاوت من حيث جودته و�سالمتة 
بريوت،  اْلإ�ساَلمي،  املكتب   ، ثالثة  امل�سري)1404هـ(، طبعة  زاد  اجلوزي،  بن  على  بن  تف�سريالقرطبي،ج300/7،عبدالرحمن   )1(

ج273/3.
جامع البيان يف تاأويل القراآن ، حممد بن جريرالطربي )1420هـ( ، طبعة موؤ�س�سة الر�سالة ، طبعة اأوىل،ج301/3.  )2(
تف�سري القراآن العظيم، ) 1420 هـ ( اإ�سماعيل بن كثري، طبعة دار طيبة للن�سر والتوزيع طبعة ثانية ،ج478/1.  )3(

التحرير والتنوير، ابن عا�سور )1997م( ، دار �سحنون للن�سر والتوزيع ، تون�س، ج112/6.  )4(
اأحكام التداوي قواعد و�سوابط - د خريية عمر) د –ت ( ،ج470/1.  )5(
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و�سالحيته، فوجه �لقر�آن �لكرمي �إىل �الهتمام باختيار �لغذ�ء �الأف�سل، وذلك 
َقالُوا  لَبِْثُتْم  َكْم  مِْنُهْم  َقائٌِل  َقاَل  َبْيَنُهْم  لَِيَتَساَءلُوا  َبَعْثَناُهْم  تعاىل: {َوَكَذلَِك  يف قوله 
إَِل  بَِوِرِقُكْم َهِذهِ  َأَحَدُكْم  َفاْبَعُثوا  لَبِْثُتْم  َأْعَلُم بَِا  َقالُوا َربُُّكْم  َيْومٍ  َبْعَض  َأْو  َيْوًما  لَبِْثَنا 
بُِكْم  ُيْشِعَرنَّ  َوال  ْف  َولَْيَتَلطَّ مِْنُه  بِِرْزٍق  َفْلَيْأتُِكْم  َطَعاًما  َأْزَكى  َأيَُّها  َفْلَيْنُظْر  الَِْديَنِة 

َأَحًدا} ]الكهف: 19[.
اإتقان اإنتاج الغذاء وحفظه:

�أحدكم  �إذ� عمل  –�سلى �هلل عليه و�سلم )�إن �هلل يحب  �لر�سول  قال   
عماًل �أن يتقنه(.

يتمثل يف  �لغذ�ئي من حيث �سالمته وجودته وحفظه  �الإنتاج  و�إتقان   
�لغذ�ئية،  �ل�سالمة  �سو�بط  تطبيق  �لغذ�ئية، وذلك من خالل  �ل�سالمة  حتقيق 
وو�سائل  �الأغذية  وتلوث  �لت�سمم  �أخطار  لتحديد  مقايي�ص  عن  عبارة  هي  �إذ 
�لك�سف عنها، وتلك �ل�سو�بط ت�سمل: �لنوعية، و�ل�سالمة، و�لقيمة �لغذ�ئية، 

وغريها من �ل�سمانات �لالزمة لال�ستهالك.
�سوابط القيمة الغذائية:

ت�سمن  �لتي  �لغذ�ئية  �لعنا�سر  على  �ملنتج  �حتو�ء  �سمان  وتعني   
للم�ستهلك ح�سوله على �أغذية �سحية.

�سوابط النوعية:
وتعني �سمان �أن يكون �ملنتج ذ� خ�سائ�ص ح�سية مثل: �لطعم و�لر�ئحة   

و�ل�سكل و�ال�ست�ساغة.
�سوابط القيمة:

�ال�ستخد�م،  �سهولة  ناحية:  من  �ملنتج  فو�ئد  تو�سيح  �سمان  وتعني   
منا�سبته حلاجة �مل�ستهلك و�سالمة �لتعبئة وطول فرتة �ل�سالحية.
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حترمي الغ�ص:
حفلت �ل�سنة �لنبوية باأدلة كثرية على �سرورة �حلفاظ على �سالمة �لغذ�ء   
وجودته ومنع غ�سه و�لتغرير به و�سرورة بيان �لعيب فيه، فقد ورد عنه �سلى 
–�سلى �هلل  �أنه مر ذ�ت يوم على رجل يبيع ، طعاما،فو�سع  �هلل عليه و�سلم : 
عليه و�سلم - كفه �ل�سريف �أ�سفل منه فوجده مبلوال ف�ساأل �لبائع عن ذلك فقال: 
فلي�ص  غ�سنا  "من  و�سلم-  عليه  �هلل  –�سلى  فقال  �ملطر(،  )�أي  �ل�سماء  �أ�سابته 
ناع �الأغذية �أو �ملوردين لالأغذية �إىلت�سويقها  منا"فمن ي�سعى من �ملز�رعني �أو �سّ
مع ما ت�ستمل عليه من مو�د �سارة ومفا�سد دون �أن يبينو� ذلك؛ فهم غا�سون هلل 
ولر�سوله وللموؤمنني، ف�ساًل عن �إ�سر�رهم ب�سحة �لنا�ص و�أمو�لهم.، وليعلمو� 

�أن ك�سبهم هذ� ك�سب خبيث ممحوق �لربكة ، وعليهم �الإثم.
2- قاعدة االأ�سل يف اخلبائث التحرمي:

َباِت 
ِّ
ي وفيه م�ساألتان:هذه �لقاعدةماأخوذةمن قوله تعاىل: {َويُِلُّ لَُُم الطَّ  

ُم َعَلْيِهُم الََْبائَِث} ]االأعراف: 157[، جاء يف تف�سري �خلبائث عدة �أقو�ل، منها:ما 
ِّ
َويَُر

ي�ستخبث كالدم و�مليتة وحلم �خلنزير وما �أهل لغري �هلل به، �أو ما خبث يف �حلكم 
كالربا و�لر�سوة ونحوهما من �ملكا�سب �خلبيثة)1(.

فقال:  طيب  فهو  منه  خرج  وما  �خلبائث  �سابط  عا�سور  �بن  وبنّي   
كال�سموم  �لعقل،  �أو  بالبدن  تناوله  ي�سّر  ما  �لطعوم  من  فيها  "و�ملحّرمات 
و�خلمور و�ملخّدر�ت.. وما هو ِن�ُص �لذ�ت بحكم �ل�سرع، وما هو م�ستقذر 
كالنخامة.. وما عد� ذلك ال جتد فيه �سابطاً للتحرمي �إاّل �ملحّرمات باأعيانها وما 
عد�ها فهو يف ق�سم �حلالل ملن �ساء تناوله)2( فما خرج عن �سابط �خلبيث فهو 
طيب عنده، وبهذ� �ل�سابط �لذي و�سعه يتبني لنا �أن �حلالل �أو�سع من �حلر�م؛ 

تف�سري الن�سفي،ج115/2.  )1(
التحرير والتنوير، ابن عا�سور،  ، مرجع �سابق ،ج112/6.  )2(
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كما  �ل�سرع  �سيء حر�م يف  كل  فلي�ص  �سو�ه،  ما  و�حلالل  معدود  �حلر�م  �إذ 
يظن، بل �إن �لطعام �ملحرم يكون خبيثاً كما ذكر ذلك �بن عا�سور، فيجر �سرر�ً 

على �آكله، ونحن منهيون عن �إهالك �لنف�ص، و�إحلاق �ل�سرر بها.
ويلحق باخلبيث كل ما �أ�سر �لبدن، ومل يذكره �ل�سرع، وثبت �سرره   
طبياً كالدخان، �أو ثبت بالتجربة، و�أي غذ�ء �سار يبتكر، �أو �أي مادة ت�ساف 
على  وجد  �إذ�  ثم  �ل�سريعة.ومن  حترمه  مما  �أي�ساً  هذ�  فاإن  �سررها،  ثبت  �إليه 
�لغذ�ء �أو �حتوى بد�خله �أي مادة �سامة �أو �سارة �أو غري ذلك من �ملو�د �ل�سارة 
بال�سحة، �أو يتكون كلياً �أو جزئياً من �أي مادة غريبة �أو غري ذلك مما يجعله غري 
�أو  بعبو�ت  �لعبو�ت  تغليف  �أو  تعليب  �إذ� مت  �أو  �لب�سري،  �سالح لال�ستهالك 
�أغلفة توؤثر على �سالمة�لغذ�ء فتجعله غري �سالح لال�ستهالك �لب�سري، �أو �إذ� 
مت ��ستري�د �أو ت�سدير مو�د مغ�سو�سة �أو فا�سدة �أو مو�سوفة و�سفاً كاذباً؛ فاإن 
ذلك يعترب حر�ماً، وفاعله ب�سورة عمدية �آثم ومرتكب جلرمية ينبغي �أن يعاقب 

عليها.
3- قاعدة االأ�سل يف االأ�سياء االإباحة حتى يدل الدليل على التحرمي:

اأ- معنى القاعدة:
كل ما �سخره �هلل لنا يف �الأر�ص هو مباح �إال ما دل �لدليل على حترميه،   

وكل �سيء ماثل �ملحرم يقا�ص عليه.
ب- من االأمثلة التطبيقية على القاعدة:

يتخرج على هذه �لقاعدة ما �أ�سكل حاله ومل يرد دليل �سريح يبيحه   
�أو يحرمه، مثل كثري من �الأطعمة و�الأ�سربة من �لنباتات و�حليو�نات ومل يثبت 

�سررها، كاإباحة بع�ص �ل�سافعية �أكل �لزر�فة)1(.
ال�سيوطي ، ) د –ت ( ، الأ�سباه والنظائر ،�س91.  )1(
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�ملبحث �لثالث 
اأ�سا�ص امل�سئولية عن التلوث الغذائي يف القانون املدين

نر�ها  �أن  �لتي ميكن  �لعملية  �لتطبيقات  �أهم  من  �لغذ�ئي  �لتلوث  يعد   
�سببا نا�سئا عن �سوء ��ستخد�م بع�ص م�سادر �لطاقة كاالإ�سعاعات �ل�سارة.

يحتاج �الإن�سان على وجه �الأر�ص �إىل غذ�ء نظيف، و�لغذ�ء يعني كل   
�سائلة  �أو حيو�ين، ومو�د  نباتي  �ملو�د �جلافة من طعام  �الإن�سان من  يتناوله  ما 
�لكائنات  من  كغريه  لالإن�سان،  ي�سكل  و�لغذ�ء  �أخرى،  وم�سروبات  مياه  من 
�حلية �مل�سدر �لرئي�سي للطاقة للقيام مبختلف �لعمليات �حليوية �لالزمة للبقاء، 
�لتنف�ص  بعملية  عليه  يح�سل  �لذي  �لهو�ء  باأوك�سجني  باال�ستعانة  ذلك  ويتم 
للقيام بعملياته �حليوية. والبد من �لوقوف وبذل �جلهد للمحافظة على هذه 
ونركز على  بالقانون.  �أو  بالقوة  �سو�ء  لالإن�سان  نظيفة  �لالزمة حلياة  �مل�سادر 
�لقانون كو�سيلة حلماية �الإن�سان من �لتلوث �لغذ�ئي و�خلطر �لذي يو�جهه من 

�ال�ستخد�م �خلاطئ مل�سادر �لطاقة �ملختلفة.
مفهوم التلوث الغذائي يف القانون:

مل يرد يف �لقانون تعريف حمدد للتلوث �لغذ�ئي ولكن هناك تعريفات   
و�سعت لتو�سيح معني �لتلوث منها:

�حتو�ء �لطعام �أو �ملاء على ما يجعله غري �سالح لال�ستهالك �الآدمي �أو   -1
غذ�ء  �أو  �سارة  كيماوية  مو�د  �أو  دقيقة  كائنات  كانت  �سو�ء  �حليو�ين 
ملوث باملو�د �مل�سعة �لقاتلة . مما قد يرتتب على تناول هذ� �لغذ�ء �مللوث 

�إ�سابة �الإن�سان باالأمر��ص �أ�سهرها �لت�سمم �لغذ�ئي .
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�لتغيري �أو �الإف�ساد يف خو��ص �لغذ�ء �لناجم عن نفاد �سالحيته �أو �إ�سابته   -2
�أو مو�د كيميائية �سامة  �أو مو�د م�سعة  بعو�مل ملوثة من جر�ثيم ممر�سة 
بطريقة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة ، و�لذي تخلو منه عادة �لفطرة �ل�سليمة 
للغذ�ء ، مما قد ينتج عنه خطر على �سحة �الإن�سان ، ويجعله غري �سالح 

لال�ستعمال يف �الأغر��ص �ملخ�س�سة له .
�لتغيري �لذي يحدث بفعل �لتاأثري �ملبا�سر وغري �ملبا�سر لالأن�سطة �الإن�سانية   -3
يف تكوين حالة �لو�سط على نحو يُخل ببع�ص �ال�ستعماالت �أو �الأن�سطة 

�لتي كان من �مل�ستطاع �لقيامبها  يف �حلالة  �لطبيعية لذلك �لو�سط)1(.
�إف�ساد  �ملكونات �لبيئية  حيث تتحول هذه �ملكونات من عنا�سر مفيدة   -4

�إىل عنا�سر �سارة)ملوثات( مبا يفقدها  دورها يف �حلياة)2(.
�إدخال �الإن�سان بطريق مبا�سر �أو غري مبا�سر ملو�د �أو لطاقة يف �لبيئة ،و�لذي   -5
ي�ستتبع  نتائج �سارة  على نحو  يعر�ص �ل�سحة �الإن�سانية  للخطر، وي�سر 
�مل�سروعة)3(وتلوث  �الأخرى  �ال�ستخد�مات   ،�أويعوق  �حليوية  باملو�رد 
�لغذ�ء ياأخذ عدة �أ�سكال منها �لتلوث �لبكتريي للغذ�ء ،تلوث �لغذ�ء 
�سك  �ملبيد�ت ال  �إن  باملبيد�ت حيث  �لغذ�ء  ،تلوث  �لفطريات  ب�سموم 
ت�ستخرج من مو�د كيميائية كاأحد م�ستقات م�سادر �لطاقة وتلوث �لغذ�ء 
تاأثر �جلهاز �لع�سبي  �أمر��ساً خطرية لالإن�سان مثل  بهذه �ملبيد�ت ي�سكل 
مما يحدث خلاًل يف وظائف �أع�ساء �جل�سم �ملختلفة مثل �لكبد، �لكلى، 
يف  خلقي  ت�سوه  �أو  �سرطانية  �أو  ور�ثية  تاأثري�ت  يحدث  وقد  �لقلب 

قانون حماية البيئة ) د –ت ( طبعة دار الهيئة العربية ، القاهرة، �س43.  )1(
البيئة والإن�سان روؤية اإ�سالمية، زين الدين عبد املق�سود) د –ت (  دار البحوث العلمية، �س11 .  )2(

منظمة التعاون والتنمية القت�سادية لأروبا عام1974،�س4.  )3(
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�ملو�ليد)1(، ثلوث �لغذ�ء باالإ�سعاعات ، ثلوث �لغذ�ء باملعادن �لثقيلة)2( 
فاإن  كذلك  و�لنحا�ص)3(  و�لزنك  و�لكادميوم  و�لزئبق  �لر�سا�ص  مثل 
تلوث  وكذلك   ، �لزر�عية  و�لرتبة  �لنباتات  على  �لذري  �لغبار  ت�ساقط 
�لذرية وهو  �أو  �لنووية  �لن�ساطات  �أو  �لتجارب  �لهو�ء و�ملاء مبخلفات 
ما يتطلب �هتمام �جلهات �ملعنية مبعرفة �أ�ساليب تقدير �لعنا�سر �مل�سعة ، 
وقيا�ص �لن�ساط �الإ�سعاعي يف �الأغذية �ل�سلبة و�ل�سائلة)4( وقد يحدث 
�لنباتات فترت�سب �ملو�د  تتغذىعلى  تناول حيو�نات  �لتلوث عن طريق 
�مل�سعة يف �أج�سامها ثم تنتقل لالإن�سان عن طريق تناول حلومها و�ألبانها ، 
�أو تلوث �الأ�سماك باالإ�سعاع خا�سة �ذ� كانت �ملياه قليلة عنه يف �الأنهار 
بالن�سبة  و�لبحار و�ملحيطات)5( وتتز�يد خماطر �الأغذية �مللوثة ��سعاعيا 
ولو  حتي  ت�سوه  لها  يحدث  حيث  �الأجنة  وكذ�  �ل�سن  وكبار  لالأطفال 

تعر�ست لالإ�سعاع ولو بجرعات ب�سيطة)6(.
وعلى  �لطاقة  م�سادر  ��ستخد�م  �سوء  عن  �لنا�سئة  �الأ�سر�ر  هذه  كل   
ر�أ�سها �الإ�سعاعات ميكن �أن تلوث �لغذ�ء و�لت�ساوؤل �الآن ماهي �حلماية �لقانونية 
هناك  يكون  �أن  يعني  �لقانونية  �حلماية  تقرير  �لغذ�ئي.�إن  �لتلوث  هذ�  من 
م�سئولية ين�ساأ عن �الإخالل بها جز�ء و�مل�سئولية �ملعول عليها يف هذ� �لبحث 
هي �مل�سئولية �ملدنية . لكن من �الأهمية مبكان �أن ن�سري يف كلمات ب�سيطة على 
اأ�سيوط  جملة   ، من�سور  ،بحث   ،  ) 2002م  مظاله)  اأحمد  على  حيدرة  د.  اليمن  يف  البيئة  بتلوث  وعالقاتها  احل�سرات  مبيدات   )1(

للدرا�سات البيئية ‘ العدد 23، يوليو ، �س 63 _92.
اأ�سيوط للدرا�سات  " د. فتحي ال�سيد اجلزار، )200م (  ، جملة  "طرق بحث الأوبئة وتقييم اقت�سادي  التلوث البكتريي للغذاء   )2(

البيئية ، العدد 19 ، يوليو ، �س 63 -71.
درا�سة معدة من قبل معهد الأمري عبداهلل للبحوث والدرا�سات ال�ست�سارية ، جامعة امللك �سعود ) 1422هـ (اآثار الكيمياويات   )3(

وامليكروبات امل�سرة باملواد الغذائية ،�س343 – 349 .
نبيل عبد احلليم، ) د- ت( ، نحو قانون موحد حلماية البيئة ،دار النه�سة العربية ، ،�س 97.  )4(

http://www.icrp.org/docs/p111- اللكرتوين:  املوقع  على  الدولية  اللجنة  ا�سدارات   ، ال�سابق  املرجع   )5(
.2013/12/30/arabic.pdf

الأ�سرار النا�سئة عن الغذاء الفا�سد اأو امللوثد. ثروت عبد احلميد ) 2007م ( ، دار اجلامعة اجلديدة، الإ�سكندرية ، �س5 .  )6(
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وجه �الإيجاز �إىل جز�ء �آخر غري �جلز�ء �ملدين ميكن تقريره للحماية من �لتلوث 
�لغذ�ئي وهو �جلز�ء �الإد�ري.

اجلزاء االإداري:
ويتمثل يف �لرقابة و�لتوجيه لكل من مقدمي �لغذ�ء ليكون حتت �سيطرة   
�سحية كاملة �سو�ء كان مقدمي هذ� �لغذ�ء �الأفر�د،�أو �ل�سركات، حيث تقوم 
�حلالة  عن  �ملعلومات  بتجميع  و�لتوجيه  �لرقابة  عن  �مل�سئولة  �جلهات  هذه 
�سيا�سة غذ�ئية  يعانون منه من نق�ص،وو�سع  ما  للمو�طنني، وحتديد  �لغذ�ئية 
فعالة، لتوفري �لغذ�ء �جليد و�ملتكامل، و�أن ت�سع ن�سبة �مل�سافات �لغذ�ئية �لتي 
من  بها  �مل�سموح  �حلدود  مقد�ر  وحتديد  �لغذ�ئية،  �ملو�د  �إىل  �إ�سافتها  ميكن 
�ملو�د �حلافظة، وتوفري و�سائل �لتوعية �ملنا�سبة للمو�طنني يف �لتغذية �ل�سحية 
�ملخالف  �لتوجيهات،تعر�ص  لهذه  خمالفة  حدث  ما  فاإذ�  �جليد)1(.  و�لطعام 
�أو خمالفة  ملوثة  �أو  فا�سدة  �أغذية  قدمو�  باأن  �أوحمااًل،  �سركة،  كانت  �سو�ء 
للمو��سفات �ل�سحية �ملتفق عليها، و�ملعلنة للجميع، يعاقب �ملخالف بعقوبات 
�إد�رية قد تكون �لغر�مة، �أو �إغالق �ملحال �ملقدمة لالأغذية �مللوثة، �أو �لفا�سدة، 
�أو م�سادرة هذه �الأغذية، �أو �إتالفها، �أو �سحب �لرت�خي�ص �ملعطاة الأ�سحاب 

هذه �ملحال.
امل�سئولية املدنية:

قد تكون �مل�سئولية �ملدنية م�سئولية عقدية وقد تكون تق�سريية.  
�إن نطاق �لتعوي�ص يف �مل�سئولية �لعقدية ال يكون �إال عن �ل�سرر �ملبا�سر   

و�ملتوقع �حل�سول .

ينظر قانون ال�سحة العامة امل�سري.  )1(
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�أما �لتعوي�ص يف �مل�سئولية �لتق�سريية فهو ي�سمل �ل�سرر �ملبا�سر �سو�ء   
كان متوقعاً �أم غري متوقع. 

و�ل�سوؤ�ل �الآن عن �مل�سئولية عن �لتعوي�ص عن �سرر �لتلوث �لغذ�ئي   
:ـ  تق�سريية؟  �أم  عقدية  م�سئولية  هي  هل  �لطاقة  ��ستخد�م  �سوء  عن  �لنا�سئ 
�أتقوم على عن�سر �خلطاأ �أم �ل�سرر. وما  �الأ�سا�ص �لذي تقوم عليه �مل�سئولية 

�مل�سئولية �لعقدية: تتحقق عند �الإخالل بتنفيذ �ملتعاقد �لتز�مه �أو تنفيذه على 
وجه معيب، كما �أن �لطرفني �تفقا م�سبقا على �ل�سروط و�اللتز�مات �لتي حتكم 
تولدت عن خمالفة  �لتي  �مل�سئولية  ي�سبب  �لذي  بها هو  عقدهما. و�الإخالل 

ر�بطة نظمها �لطرفان.
امل�سئولية التق�سريية:

�الإ�سر�ر  عدم  وهو  يتغري  ال  عام  قانوين  بالتز�م  �الإخالل  عند  تن�ساأ    
بالغري)1(.

�جلز�ء يف �مل�سئولية �لتق�سريية يقوم على �أ�سا�ص �الإخالل بالو�جبات   
�لقانونية �ملفرو�سة على كل �سخ�ص بعدم �الإ�سر�ر بالغري.

�إذ�ً ند �أن كال من �مل�سئولية �لعقدية و�مل�سئولية �لتق�سريية تتفقان يف   
" باأن كل خطاأ �سبب �سرر� للغري يلزم مرتكبه بالتعوي�ص  �ملبد�أ �لذي يق�سي 
�سابق  بالتز�م  �الإخالل  �أو  قانوين  بو�جب  �الإخالل  هو:  �حلالتني  يف  فاخلطاأ 
يف �مل�سئولية �لعقدية: �الإخالل بااللتز�م �لتعاقدي ويف �مل�سئولية �لتق�سريية 

�الإخالل بالتز�م عام وهو عدم �الإ�سر�ر بالغري. 
عليه من  يرتتب  ما  بها  �ملر�د  لي�ص حقيقتها،و�إمنا  هنا  بامل�سئولية  و�ملر�د   

جز�ء �سو�ء كان ذلك يف جمال �لعقاب �أو �ل�سمان. 
د. �سمري تناغو)1970(�س215  م ، د.عبدالرزاق ح�سن فرج ) 1955 م( ،امل�سادر املبادئ ال�سا�سية لنظرية اللتزام غري الرادية،   )1(
�س3 ، د. عبداهلل مربوك النجار) 2011م ( ،الوقائع القانونية كم�سدر للتزام ، الطبعة الرابعة م، دار النه�سة العربية ، �س31.
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�لفر�ص،فاإذ�  هذ�  نر�ها يف  �أن  ميكن  �لغذ�ئي  �لتلوث  و�مل�سئولية عن   
�لتزما  �أو  بتقدمي غذ�ء �سحي  �أحدهما  �لتزم  كان هناك عقدمربم بني طرفني 
بعدم �حد�ث �أي �أ�سر�ر ��سعاعية ناجتة عن �سوء ��ستخد�م م�سدر من م�سادر 
�لتعاقدي حيث  �اللتز�م  بهذ�  �الإخالل  �إ�سكالية يف حالة  هناك  فلي�ص  �لطاقة 
يحدث  ما  �سمان  وكيفية  �لتعاقد  �أطر�ف  و�لتز�مات  حقوق  �لعقد  ينظم 
هناك  يكن  مل  �إذ�  �مل�سكلة  تكمن  لكن   ، �الإخالل  هذ�  عن  نا�سئة  �أ�سر�ر  من 
�لتز�م تعاقدي ، حيث يلزم حلماية �ل�سرر �لنا�سئ عن �مل�سئولية تو�فر عنا�سر 
بينهما حتي  �ل�سببية  و�ل�سرر وعالقة  �خلطاأ  �لثالثة وهى  �لتق�سريية  �مل�سئولية 
�أتناول بحث  تتحقق �حلماية من �لتلوث �لغذ�ئي مو�سوع �لبحث ، و�سوف 
هذه �لعنا�سر �لثالثةوتطبيقها على �لتلوث �لغذ�ئي لتحقيق �حلماية للم�سرور.  

ثم حتديد �الأ�سا�ص �لذي تقوم عليه �مل�سئولية .
اخلطاأ:

�لتز�ما  �لو�جب  هذ�  كان  �سو�ء  قانوين  بو�جب  �الإخالل   : هو  �خلطاأ   
قانونيا باملعني �لدقيق ، �أو و�جبا عاما ترتتب �مل�سئولية �لتق�سريية على �الإخالل 
�لقيام  عدم  وهو:  مادي  �الأول   ، عن�سرين  بتو�فر  �إال  يتحقق  ال  و�خلطاأ  به)1( 
بالو�جب على �لوجه �ملر�سي ، و�لثاين معنوي وهو: ن�سبة �لو�قعة �إىل �ملكلف 
بهذ� �لو�جب باأن كان تخلفاً عن �لقيام به مع �أنه كان يف و�سعه �أن يتبني هذ� 
�لتلوث  على  �خلطاأ  يف  �ملبد�أ  هذ�  نطبق  �أن  �أردنا  �إذ�  به)2(  ويقوم  �لو�جب 
ما  على  �مل�سئولية  ترتب  �لتي  �الأ�سياء  .�إن  �مل�سئولية  نحدد  �أن  فالبد  �لغذ�ئي 

يحدث من �سرر على نوعني: 

يف النظرية العامة لاللتزام ، ا�سماعيل غامن ، ) 1967 م ( ، مكتبة عبداهلل وهبة ،م�سر، ج2 ،�س37.  )1(
املب�سوط يف �سرح القانون املدين ، د. ح�سن على الذنون )  2006 م ( ، دار وائل لل�سر ، عمان ،ج2 ،�س128.  )2(
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االأول : �الآالت �مليكانيكية .
الثاين : �الأ�سياء �الأخرى �لتي تتطلب عناية خا�سة للوقاية من �سررها و�ملتمثلة 
و�ملو�د  �ملياه  و�أنابيب  �لكهرباء  )�أ�سالك  مثل   ، �حلية  غري  �ملادية  �الأ�سياء  يف 

�ملتفجرة وغريه(.
�حلية  �الأ�سياء غري  �لنا�سئ عن هذه  �خلطاأ  �إثبات  �أثريت �سعوبة حول   

حلماية �مل�سرورين:
ياأخذ �لق�ساء �لفرن�سي بفكرة �خلطاأ �ملفرت�ص ، حيث �أدرك هذ� �لق�ساء   
ق�سور قاعدة ركن �خلطاأ و�جب �الإثبات عن حماية �مل�سرورين ،حيث ي�سعب 
على هوؤالء �إثبات ركن �خلطاأ و�جب �الإثبات ،ومما يدل على ذلك �أن �لق�ساء 
�لفرن�سي �بتدع نظرية �أ�سماها �مل�سئولية عن �الأ�سياء غري �حلية ، و�لقائمة على 
�أ�سا�ص �خلطاأ �ملفرت�ص .مثال �ل�سرر�ذ� كان يف �سورة غاز�ت منبعثة �أو دخان 
�أما �لق�ساء �مل�سري  فاإن �ملنتج هو �مل�سئول)1(.  منبعث من من�ساآت �سناعية ، 

��ستحدث نظرية �أ�سماها جتزئة �حلر��سة وهي نوعني:
حر��سة تكوين، يكون �ملنتج م�سئواًل عنها كما يف �ملثال �ل�سابق �ملنتج.  -1

حر��سة ��ستعمال، يكون  م�ستعمل ذلك �ل�سيء  هو �مل�سئول عنها، فاذ�   -2
هذه  من  �ملنبعثة  �لغاز�ت  بهذه  �الأغذية  من  بع�سا  و�أ�سيبت  حدث  ما 
�ملن�ساآت و�أحدثت �سرر مب�ستعمل هذ� �لغذ�ء فمن يكون �مل�سئول؟ ، ال 
�سك �أن �الأدخنة و�لغاز�ت وغريه تعترب من م�سادر �لطاقة �لتي ميكن �أن 
توؤدي �إىل تلوث �لغذ�ء والبد لتقرير �حلماية حتديد مرتكب �خلطاأ  �لذي 
�أدى �إىل �سرر ، وكما �أ�سرت فاإن �لق�ساء �لفرن�سي �أخذ باخلطاأ �ملفرت�ص 
امل�سئولية عن الأ�سياء غري حية ، بحث من�سور يف جملة املحقق احللي للعلوم القانونية وال�سيا�سية) 2015 (  ، العدد الثاين ، ال�سنة   )1(

ال�سابعة ،.�س343.
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كاأ�سا�ص للم�سئولية وهذ� ما جاء يف �ملادة )1384( و�لتي ن�ست على �أنه 
" ي�ساأل �الإن�سان عن �ل�سرر �لذي يحدثه "، ففي �ملثال �ل�سابق  يكون �ملنتج 
هو �مل�سئول عن �لغاز�ت �ملنبعثة من �ملن�ساآت �ل�سناعية ولوثت �لغذ�ء 
باعتباره حار�ساً ، وهذ� �خلطاأ �ملفرت�ص يف جانب هذ� �حلار�ص �أخذ به 
�سو�ء كان �ل�سيء منقواًل �أو عقار�ً ، متحركا بقوة ذ�تية، �أو حمركاً بيد 
�الإن�سان ، خطر�ً كان ، �أو غري خطر ، وقد ن�ست �ملادة 178 من �لقانون 
تتطلب حر��ستها  �أ�سياء  توىل حر��سة  من  "كل  �أنه  على  �مل�سري  �ملدين 
�آالت ميكانيكية يكون م�سوؤوال عما حتدثه هذه  �أو حر��سة  عناية خا�سة 
�الأ�سياء من �سرر، ما مل يثبت �أن وقوع �ل�سرر كان ب�سبب �أجنبي ال يد 

له فيه ، هذ� مع عدم �الإخالل مبا يرد يف ذلك من �أحكام خا�سة".
تو�فر  من  البد  �ملفرت�ص  �خلطاأ  �أ�سا�ص  على  �مل�سئولية  تتحقق  ولكي   

�سرطني:
االأول : �أن يتوىل �سخ�ص حر��سة �سيء تقت�سي حر��سته عناية خا�سة.

عن  �الأ�سياء  حار�ص  ي�ساأل  عندها   . �ل�سيء  هذ�  بفعل  �ل�سرر  وقوع  الثاين: 
وقوع هذ� �ل�سرر.

‘ هناك نوعني : �الأويل : �حلر��سة �لقانونية  لكن ما �ملق�سود باحلر��سة   
�إد�رة  حق  �لقانون  يخوله  �سخ�ص  قبل  من  �لقانونية  �ل�سيطرة   : وتعني 
لهذ�  �حلق  من  �لقانونية  �ل�سلطة  هذه  ت�ستمد   ، ومر�قبته  �ل�سيءو��ستخد�مه 
�ل�سخ�ص على�ل�سيء ، �لذي يجب �أن يكون حقا م�سروعا ، �سو�ء كان حقاً 
�لقانون ،�أو غريه.  �أو  �لعقد ،  ، �سو�ء كان م�سدره  �سخ�سياً  �أو حقاً   ، عينياً 
،الأن  قانوين  �سند  لها  لي�ص  �لنظرية  هذه  �أن  مفاده  �نتقاد  �لنظرية  لهذه  وجه 
ربط  توجب  �لقانونية وال  �ل�سلطة  تلك  ت�سرتط  ال  فرن�سي  �ملادة 1384 مدين 
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�حلر��سة بوجودها ، و�إمنا يكفي تو�فر �حلر��سة �ملادية " �لفعلية "وهذ� هو �لنوع 
�لثاين من �حلر��سة وهو:- �ل�سلطة �لفعلية يف ��ستعمال �ل�سيء ورقابته وتوجيهه 
حل�ساب ذلك �ل�سخ�ص ب�سرف �لنظر عن كون هذه �ل�سلطة م�ستمدة من حق 
�أو قانون �أو �سبب غري م�سروع . يرتتب على ذلك عدم ربط �حلر��سة بامللكية، 
�لغا�سب  �أو  كال�سارق  �ل�سيء  على  �ليد  فو��سع   ، م�سروع  ب�سبب غري  ولو 

يكون حار�سا عليه ،وم�سئوال عما يحدثه من �سرر.
املوقف امل�رشي:

�ملدين  �لقانون  عن  تركة  هي  �مل�سري  �ملدين  �لقانون  178من  �ملادة   
�لفرن�سي، لكن �إذ� رجعنا �إىل �آر�ء �لفقهاء �مل�سريني ند �أنهم يجمعون على 

�أنه البد من �ل�سلطة �ملادية على�ل�سيء دون �أي �عتبار)1(.
احلرا�سة االقت�سادية:

�الأ�سياء.  هذه  من  يجنيها  �لتي  �الأ�سياءباملنفعة  عن  �مل�سئولية  ربط  �أي   
هو  �الأ�سر�ر،  عن  �مل�سئول  �ل�سيء  حار�ص  فاإن  �لنظرية  هذه  �إىل  و��ستناد� 
ذلك �ل�سخ�ص �لذي ي�ستفيد من �ل�سيء وتعود منفعته و�لفائدة �ملرجوة منه 

�إليه)2(. 
�لفكرة عندما رف�ست  لهذه  �لنقد  �سهام  �لنق�ص  وقدوجهت حمكمة   
حتديد �حلار�ص باأنه من تعود �إليه �لفائدة �لناجمة عن ��ستعمال �ل�سيء، وق�ست 

باأن �حلار�ص �مل�سئول قد ال يكون م�ستفيد�ً من ��ستعمال �ل�سيء)3(.
و�إز�ء هذه �النتقاد�ت تال�ست هذه �لنظرية .  

م�سادر    )  1954 �ستيت.)،  اأبو  ح�سمت  اأحمد  ،ج1،ف700،�س1055د.   ، ا     ) ت  د-   ( ال�سنهوري  الرزاق  عبد  الو�سيط،   )1(
اللتزام،533،�س492 ، د. �سليمان مرق�س ) د – ت (  الوايف يف �سرح القانون املدين ، ج2،املجلد 200،  د. اأنور �سلطان ) 1987 
(م�سادر اللتزام يف القانون املدين الأردين درا�سة مع الفقه امل�سري ، املكتبة الأردنية ، عمان ج1 . حممد لبيب �سنب ، ) 1981 (   

احلقوق العينية الأ�سلية ، ف60 ، �س180.
نظرات يف فكرة احلرا�سة،د. ح�سن الدنون ، ) د –ت ( ،  ، �س27.  )2(

م�سئولية املتبوع باعتباره حار�سا، د. اأحمد �سوقي عبدالرحمن، ) 1976( ، املطبعة العربية احلديثة ، القاهرة ، فقرة 590 ،    )3(
�س56.
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 ، �حلية  غري  �الأ�سياء  من  نوع  �لتكنولوجيا  عنا�سر  من  كعن�سر  �لطاقة   
و�لتي تقت�سي حر��ستها عناية خا�سة ، فهي تندرج حتت كل �سيء مادي غري 
حي)1( فنجد �لقانون �مل�سري يف �ملادة 178 منه و�لقانون �لفرن�سي يف �ملادة 
1384 ق�سر� تطبيق �لن�ص �خلا�ص بامل�سئولية عن �الأ�سياء على�الآالتامليكانيكية ، 

و�الأ�سياء �لتي تتطلب حر��ستها عناية خا�سة  للوقاية من �سررها)2(.
منها حتويل  �لغر�ص  �ل�سلبة،  �الأج�سام  �مليكانيكية جمموعة من  و�الآلة   
بقوة  �الآلة �ملزودة  �أي هي  �آخر وت�ستمد حركتها من حمرك،  �إىل عمل  عمل 
د�فعة با�ستثناء يد �الإن�سان، هذه �لقوة هي �لكهرباء �أو �لبخار �أو �لبرتول �أو 

�ملياه �أو �لهو�ء �أو غري ذلك)3(. 
تدخل  �لتي  �مليكانيكية  �الآالت  هذه  من  �سرر  يقع  �أن  �ملت�سور  ومن   
له  ت�سبب  وبهذ�  فتلوثه  غذ�ئه  يف  �الإن�سان  على  ت�سغيلها  يف  �لطاقة  م�سادر 
�سرر�ً. وال �سك �أن خمتلف م�سادر �لطاقة تعد من �الأ�سياء �لتي تتطلب عناية 
وظروفها،  مبالب�ستها  �أو  بطبيعتها،  خطرة  كانت  �سو�ء  حر��ستها،  يف  خا�سة 
عناية  �إىل  حر��ستها  يف  حتتاج  �لتي  �الأ�سياء  �أن  ر�أينا   كما  �مل�سري  و�مل�سرع 
�لتح�سريية  �الأعمال  يف  ورد  ما  ذلك  و�أ�سا�ص   ، �خلطرة  �الأ�سياء  هي  خا�سة 
للتقنني �ملدين �مل�سري ، حيث تقول �ملذكرة �الإي�ساحية �أن �مل�سرع لن مي�سي 
يف هذ� �ل�سبيل الأق�سي من غايته ، بل �جرت�أ ما تفت�سيه �أحو�ل �لبالد و�ملرحلة 
�لر�هنة من حياتها �القت�سادية)4(. �لقول بذلك يوؤدي �إىل خروج حاالت قد ال 
ت�سملها �ملادة �ل�سابقة ، �أي ال تكون خطرة بطبيعتها ، مما يحتم تطبيق �لقو�عد 

درو�س يف الواقعة القانونية ، د. نعمان خليل جمعة ) 1972( ، اأو امل�سادر غري الإرادية ، �س3.  )1(
امل�سئولية ال�سيئية، د. حممد لبيب �سنب ) د – ت ( ، ، فقرة 36 ، �س54 ، مرجع �سابق .  )2(

امل�سئولية عن الأ�سياء وتطبيقاتها ، د. اأياد عبد اجلبار ملوكي ) 1980 ( ،ر�سالة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، مطبعة   )3(
بابل ، العراق .فقرة 22 ، �س 27 ، 28.

نقال عن الو�سيط ، لل�سنهورميجموعة الأعمال التح�سريية ، ج1 ، هام�س2 ، �س1084 ، 1085. مرجع �سابق.  )4(
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�لعامة ب�ساأنها ، وهذ� ال�سك ال يوفر �حلماية �لفعالة للمت�سرر ، وبالتالييتنافى 
مع روح �لت�سريع ، كما �أن �الأخطار و�الأ�سر�ر �لتي ت�سببها �الأ�سياء غري �حلية 
من �ل�سعوبة مبكان بحيث ميكن ح�سرها . وهذ� �لقول ال �سك �أدى �إىل حماية 
وذهب  �لطاقة.  م�سادر  الأ�سر�ر  تعر�سو�  �لذين  �مل�سرورين  من  كبري  جانب 
�لق�ساء يف فرن�سا �إىل�عتبار�لدخان و�الأبخرة و�الإ�سعاعات باأنو�عها كافة �أ�سياء 

تقوم على �أ�سا�ص م�سئولية متويل �لرقابة عليها �إذ� �سببت �سرر�ً للغري)1(. 
ال�رشر :

مفهوم ال�رشر:
عرفه �لبع�ص باأنه :�الأذى �لذي ي�سيب �ل�سخ�ص يف حق من حقوقه ،   
�أو يف م�سلحة له معتربة �سرعا �سو�ء �ت�سلت هذه �مل�سلحة �مل�سروعة ب�سالمة 

ج�سمه �أو مباله �أو يف �عتباره �أو يف كر�مته �أو يف �أحا�سي�سه)2(. 
يجب لتتحقق �مل�سئولية عن حر��سة �الأ�سياء وقوع �سرر ، و�أن يكون   
هذ� �ل�سرر بفعل �ل�سيءوعربت عن ذلك حمكمة �لنق�ص يف حكم لها �سادر 
بتاريخ فرب�ير 1960 م من �أنه " ي�سرتط لتحقيق م�سئولية حر��سة �الأ�سياء �ملقررة 
يف �ملادة 178مدين ، �أن يقع �ل�سرر بفعل �ل�سيء مما يقت�سي �أن يتدخل �ل�سيء 

تدخال �إيجابيا يف �إحد�ث �ل�سرر ")3(.
و�لبع�ص يرى �أن �أ�سا�ص �لتعوي�ص عن �ل�سرر هنا هو �خلطاأ �ملفرت�ص،   
�ل�سرر  �أن  يثبت  �أن  البد   ، نف�سه  عن  �مل�سئولية  �حلار�ص  ينفي  لكي   ولذلك  
�حلا�سل مل يكن بفعل �ل�سيء ، و�إمنا ب�سبب �آخر مثل قوة قاهرة ، �أو حادث 
امل�سئولية عن الأ�سياء غري احلية ، بحث من�سور يف جملة املحقق للعلوم القانونية ، العدد الثاين ، ال�سنة ال�سابعة 2015 م ، �س   )1(

.352
اأ�سول اللتزام د. ح�سن على الذنون ) 1970 (  ، د. ح�سن على الذنون ،مطبعة املعارف ، بغداد ، �س211 ،  ، ( د. عاطف النقيب    )2(

) 1983 ( امل�سئولية النا�سئة عن الفعل ال�سخ�سي ) اخلطاأ وال�سرر( د. عاطف النقيب ، ط1 ، بريوت ،  �س255.
امل�سئولية عن الأ�سرار النا�سئة عن تلوث البيئة درا�سة حول تاأ�سيل قواعد امل�سئولية املدنية عن اأ�سرار توث البيئة . اأ�سار لهذا   )3(

احلكم د. عبد الوهاب حممد) 1994( يف " ر�سالة دكتوراه ‘ كلية احلقوق ، جامعة القاهرة ، �س442.
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�أن �مل�سئولية �ل�سيئية  �أو خطاأ �مل�سرور نف�سه .ويرى  �أو خطاأ �لغري ،  مفاجئ ، 
م�سادر  ��ستخد�م  �سوء  �أ�سر�ر  عن  للتعوي�ص  كاأ�سا�ص  �خل�سب  �ملجال  هي 
�لطاقة على �أ�سا�ص �خلطاأ �ملفرت�ص ، و�فرت��ص �خلطاأ يف جانب �حلار�ص ، �سو�ء 
هذ� �الفرت��ص يقبل �إثبات �لعك�ص �أم ال مثال : �أن �مل�سئولية عن �سرر �لتلوث 
ولذ�  �لكبرية)1(  باخلطورة  يت�سم  ال  له  �مل�سبب  �لن�ساط  كان  ولو  تتحقق حتي 
فاإن تاأ�سي�ص �لتعوي�ص عن �أ�سر�ر �لطاقة على �سوء �مل�سئولية �ل�سيئية ال يحقق 
فيه هدم  �إثبات �خلطاأ  �أن عدم  �ل�سرر بدعوي  �لعد�لة الأن �المتناع عن جرب 
لكل ��ستقر�ر قانوين . فمثال عدم قيام �مل�سئولية يف حالة �سرر �لتلوث �لغري 
م�سبب خطورة كبرية ب�سكل خا�ص و�أنه يجب يف �ل�سيء �لو�قع حتت �حلر��سة 
�أن يتدخل تدخال �إيجابيا يف �إحد�ث �ل�سرر، و�أن يكون يف و�سع غري طبيعي 
�أحد  �أقامها  �لفرن�سية دعوى  �ال�ستئناف  �الأمر رف�ست حمكمة  لهذ�  .وتطبيقا 
�الأ�سخا�ص �سد م�سئولني عن معمل الإنتاج �لبرية ، طالباً �لتعوي�ص عن ت�سرب 
مياه من قناة ��سطناعية خا�سة ، موؤ�س�سا دعو�ه على قو�عد �مل�سئولية عن فعل 
�أي �سرر  �لقناة مل ت�سبب  �أن  �أ�سا�ص  �ل�سيء ، فرف�ست �ملحكمة دعو�ه على 
مللك �ملدعي ، و�الأ�سر�ر ح�سلت عندما �أقدمت �لبلدية على تركيب جماري 
بتلك  �مل�سا�ص  �لبرية  معمل  على�مل�سئولني عن  �ملحظور  من  فكان   ، مك�سوفة 
�الأجهزة �لعامة . فرف�ست �لدعوى الأن �مل�سدر �لوحيد لل�سرر كان كامنا يف 
فعل �سخ�ص ثالث ال ميكن معار�سته)2(. و�حلقيقة �أن �الأ�سر�ر �لناجتة عن �سوء 
��ستخد�م �لطاقة ال ميكن �عتبارها م�سئولية على �أ�سا�ص �خلطاأ و�جب �الإثبات 
�أو على �أ�سا�ص �خلطاأ �ملفرت�ص ولكن يجب �أن تكون م�سئولية ��ستثنائية ، ومن 

اأ�سار اإليه د. اأحمد حممد �سعد ، يف بحثه ) 1994 ( " ، درار النه�سة العربية ، القاهرة ، �س 270 .  )1(
اأ�سار لهذا احلكم د. عبد القادر الفار يف بحثه ) 1988 ( ، اأ�سا�س م�سئولية حار�س الأ�سياء ، درا�سة مقارنة بني الأنظمة الثالث   )2(

الالتيني ، الأجنلو اأمريكي ، الإ�سالمي ، كلية احلقوق ، القاهرة ، �س91.
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مظاهر هذ� �ال�ستثناء هو �أنه عادة ما ي�سعب حتديد حمدث �ل�سرر �أو يتعذر 
حت�سيل تعوي�ص عن �ل�سرر �لبيئي �لذي حلق باالأ�سخا�ص لذ� يجب �أن تقوم 
عنا�سر  على�إحدى  تقوم  �لتي  �لتعوي�سية  �لعد�لة  فكرة  على  �مل�سئولية  هذه 

ثالثة  فكرة حتمل �لتبعة ، فكرة �لغنم بالغرم ، فكرة خطر �مل�ستحدث)1(.
وال يلزم لتحقق �مل�سئولية عن �سرر �الأ�سياء، �أن تكون موجودة على   
�ل�سرر  �إحد�ث  �أ�سهمت يف  �أو  �ساركت  تكون  �أن  فيها  فيكفي  �الأر�ص  �سطح 
حتى ولو مل تكن موجودة على �سطح �الأر�ص وهذ� ما �أكدته حمكمة �لنق�ص 
م�سئولة عن  للكيماويات  �ملنتجة  " �ل�سركة  باأن  �ل�سادر  �لفرن�سية يف حكمها 
�الأ�سر�ر �لناجتة عن ت�سرب �لغاز�ت �ل�سامة من �الأنابيب �ملوجودة يف باطن 

�الأر�ص و�لتي �أدت �إىل موت �أحد �الأ�سخا�ص)2(. 
تقبل  �ل�سرر فال  �نتفى  ما  فاإذ�  بالتعوي�ص،  �اللتز�م  �ل�سرر حمل  يعد   
دعوي �ملطالبة بالتعوي�ص، و�ل�سرر قد يتخذ �إحدى �سورتني �إما �سرر مادي 
�أم �سرر معنوي.�إن �ل�سرر �لنا�سئ عن �لتلوث �لغذ�ئي البد من تكييفه هل هو 

�سرر مادي �أم �سرر معنوي.
ال�رشر املادي:

هو �ل�سرر �لذي ي�سيب �الأمو�ل �أو �لذمة �ملالية للمت�سرر.   
ال�رشر املعنوي:

هو ما يحدثه �لفعل غري �مل�سروع يف نف�ص �ملعتدىعليه من �أمل وحزن من   
جر�ء �مل�سا�ص ب�سمعته �أو �حلط من كر�مته �أو �الإنقا�ص من مركزه �ملايل)3(.

موقع  على  من�سور  بحث   ، جندي  قدا  عباد  د.   ،  )  2013 جندي)  قدا  عباد  د.  البيئية،  الأ�سرار  عن  املدنية  امل�سئولية   )1(
فرباير.  21 يف   ResourcesDocumentaries

اأ�سار اإليه د. في�سل زكي عبد الواحد ) د –ت ( ، اأ�سرار البيئة يف حميطة اجلوار ، فقرة 108 ، �س474.  )2(
اأ�سول اللتزامات ،د. حلمي بهجت بدوي) 1943( ، الكتاب الأول ، د. حلمي بهجت بدوي ،مطبعة نوري بالقاهرة ،�س474،   )3(
د. اأحمد ح�سمت اأبو �ستيت)د – ت (  نظرية اللتزام ، �س440 . ، ح�سني  عكو�س) د –ت ( امل�سئولية املدنية يف القانون املدين 
اجلديد ،مكتبة القاهرة احلديثة ،  �س110.د. عبد املنعم فرج ال�سده) د- ت(  م�سادر اللتزام ،دار النه�سة العربية ، القاهرة . 

فقرة 468.
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�إذ� نظرنا �إىل �سرر �لتلوث �لغذ�ئي �لناجم عن �سوء ��ستخد�م �أحد   
عنا�سر �لتكنولوجيا وهي �لطاقة، ند �أن هذ� �لنوع من �ل�سرر يحمل معامل 
�أن  به  �آنو�حد. فاذ� كان من �مل�سلم  �ل�سرر �ملادي و�ملعنوي على �ل�سو�ء يف 
تلوث �لغذ�ء من �أ�سر�ر �سوء ��ستخد�م �لطاقة �أ�سر�ر مادية ميكن �لتعوي�ص 
عنها ب�سهولة �إذ� ما ثبت �خلطاأ. فاإنه من �ملت�سور �أن يكون �ل�سرر �لنا�سئ عن 
�لتلوث �لغذ�ئي �سرر معنوي كاالآالم �لنف�سية �لتي تنتاب �الإن�سان من جر�ء 
�الأيام  �إ�سعاع مثال. ال�سيما هذه  نا�سئ عن  تلوث غذ�ئي  �سببه  �إ�سابته مبر�ص 
�لتي �نت�سر فيها مر�ص �ل�سرطان ب�سبب �لتعر�ص للعديد من �الإ�سعاعات �مل�سرة 
و�خلطرة. فاأ�سبح �لعامل يعاين من م�سكلة �لتلوث �لبيئي �لذي �أفرز �لعديد 

من �مل�ساكل.
ال�رشوط الالزم توافرها يف �رشر تلوث الغذاء للمطالبة بالتعوي�ص :

�أن يكون �ل�سرر حمقق �لوقوع. وذلك طبقا ملا ن�ست عليه �ملادة )171(   -1
عن  �لتعوي�ص  مدى  �لقا�سي  " ويقدر  بها  جاء  حيث  �مل�سري   �ملدين 
�ل�سرر �لذي حلق �مل�سرور طبقا الأحكام �ملادتني 221 ، 222مر�عيا يف 
مدى  يعني  �أن  �حلكم  وقت  له  يتي�سر  مل  فاإن   ، �ملالب�سة  �لظروف  ذلك 
يطالب  �أن  يف  باحلق  للم�سرور  يحتفظ  �أن  فله   ، نهائيا  تعيينا  �لتعوي�ص 
خالل مدة معينة باإعادة �لنظر يف �لتقدير "�أي �أن يكون �ل�سرر قد وقع 
 ، و�مل�ستقبل  �حلال  �ل�سرر  ي�سمل  ثم  ومن  وموؤكد   ثابت  وب�سكل  فعال 
�آثاره �إىل �مل�ستقبل فمثال قد يعجز �الأطباء  �لذي حتقق �سببه وتد�خلت 
يف �أحيان كثرية عن حتديد مدى �ل�سرر �لذي �أ�سيب به �ل�سخ�ص �لذي 
تناول غذ�ء ملوثا باإ�سعاع وذلك لكون �الأثار ال تظهر عليه ب�سكل مبا�سر، 
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�آثار �آخرى لي�ص باالإمكان  بل حتتاج �إىل م�سي فرتة من �لزمن �أو تظهر 
ح�سرها . وهنا باإمكان �لقا�سي �أن ي�سدر حكما وقتيا بالتعوي�ص طبقا ملا 
لديه من عنا�سر مع �الحتفاظ بحق �مل�سرور يف �لرجوع للق�ساء عند 
�أما  م�ساعفة �ل�سرر �أو يف حالة حدوث �أي تطور جديد لهذ� �ل�سرر. 
�ذ� تعذر على �ملحكمة معرفة ج�سامة �ل�سرر نظر� �إىل كونه قد ي�ستغرق 
وقتا طويال قد يدوم فرتة حياة �مل�سرور، مثل �الأمر��ص �لتي يعاين منها 
ي�ستطع  فهنا   . كهرومغناطي�سي  �إ�سعاع  �إىل  تعر�سو�  �لذين  �الأ�سخا�ص 

�لقا�سي �أن يحكم للم�سرور مبرتب مدى�حلياة.
�أن ي�سيب �ل�سرر حق �أو م�سلحة م�سروعة للم�سرور . �أي �أن يقع �ل�سرر   -2
على حق مكت�سب قانونا �أو على م�سلحة للم�سرور يحميها�لقانون، وال 

ي�سمح باالعتد�ءعليها �أو �الإ�سر�ر بها .
ت�سريعات  غالبية  يف  �ل�سائد  �لعام  �الجتاه   . مبا�سر�ً  �ل�سرر  يكون  �أن   -3
�الأ�سر�ر  �أما   ، �ملبا�سرة  �الأ�سر�ر  �لتعوي�ص عن  تق�سي بوجوب  �لدول 
غري �ملبا�سرة فاإنه ال يتوجب �لتعوي�ص عنها ، ويرجع �ل�سبب �إىل �نعد�م 
�أن  ، وال �سك  �ملبا�سر  �ملدعىعليه و�ل�سرر غري  �ل�سببية بني فعل  ر�بطة 
�أم كانت غري  �أ�سا�سي لقيام �مل�سئولية �ملدنية عقدية  ر�بطة �ل�سببية ركن 
عقدية. فال يكفي �أن يخطاأ �ل�سخ�ص و�أن ي�سار �لطرف �الآخر بل يجب 
�أن يكون �خلطاأ هو �ل�سبب يف �ل�سرر ، وعبء �إثبات توفر ر�بطة �ل�سببية 
يقع على عاتق �مل�سرور ، فاإذ� �نتفت ر�بطة �ل�سببية بن �خلطاأ و�ل�سرر فاإن 
�لقانون  �ملادة 165 من  به  بالتعوي�ص ، وهذ� ما ق�ست  �ملخطئ ال يلزم 
�ملدين حيث جاء بها " �إذ� �أثبت �ل�سخ�ص �أن �ل�سرر قد ن�ساأ عن �سبب 
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�أجنبي ال يد فيه ، كحادث مفاجئ �أو قوة قاهرة ، �أو خطاأ من �مل�سرور ، 
�أو خطاأ من �لغري ، كان غري ملزم بتعوي�ص هذ� �ل�سرر ما مل يوجد ن�ص 

�أو �تفاق على غري ذلك ")1(.
�الأمر  طبيعة  لكون  وذلك  به.  يطالب  ملن  �سخ�سيا  �ل�سرر  يكون  �أن   -4
ت�ستلزم �أن يطالب كل �إن�سان بحقوقه ال بحقوق غريه.و�أن يكون �ل�سرر 
قد �أ�ساب �ملطالب بالتعوي�ص نف�سه،ولي�ص �سخ�سا �آخر �أو من له �سفة 
قانونية، وت�ستمد هذه �ل�سفة �إما باتفاق �ملتعاقدين �أو بالقانون كالوكيل 

و�خللف �لعام كالو�رث.
�لتعوي�ص هي  �الأ�سا�سية من  �لغاية   : تعوي�سه  �ل�سرر قد �سبق  �أال يكون   -5
جرب �ل�سرر �ملادي �أو �ملعنوي �حلا�سل من �لعمل غري �مل�سروع ، ويجب 
�أن ال يرثي �مل�سرور بغري �سبب على ح�ساب �ملدعىعليه ومن غري�ملمكن 
�أن يوؤدي �لتعوي�ص �إىل ح�سول �مل�سرور على �لتعوي�ص مرتني �أو �أكرث 

مما يلزم جلرب �ل�سرر .
�أن يكون يف  �أن ي�ستعمل حقه فيجب  �إذ� كان من حق �الإن�سان  و�أخري�   
حدود عدم �إحلاق �ل�سرر باالآخرين حتي ال يكون متع�سفا يف ��ستعمال 
حقه.و�إذ� كان من حق من ي�ستفيد من �لتقدم �لتكنولوجي ويطور عمله 
�حلق  لكن هذ�  �لكثري  �لربح  له  �لتي حتقق  و�الأ�سياء  �الآالت  وي�ستخدم 

�ملمنوح له،لي�ص مطلقا ولكنه مقيد بعدم �لتع�سف يف ��ستعمال حقه.

الو�سيط، ال�سنهوري ) د – ت( ، ج1 ، �س 1235.  )1(
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اخلامتـــــة
وت�ستمل على �أهم نتائج �لبحث وتو�سياته :  

نتائج البحث:
�ختلف �لفقه �لقانوين حول �الأ�سا�ص �لذي ميكن �أن تنبنىعليه �مل�سئولية   -1
��ستخد�م  �سوء  �سورة  يف   ، �لتكنولوجيا  ��ستخد�م  �سوء  عن  �لنا�سئة 

م�سادر �لطاقة مما يوؤدي �إىل تلوث �لغذ�ء .
�لر�جح لدي �أن �مل�سئولية عن �لتلوث �لغذ�ئي �لنا�سئ عن �سوء ��ستخد�م   -2

�لطاقة يجب �أن توؤ�س�ص على فكرة �لعد�لة �لتعوي�سية .
يعد �لتلوث �لغذ�ئي يف �لفقه �الإ�سالمي من �أنو�ع �لف�ساد يف �الأر�سي   -3

�ملنهي عنه .
نادت �ل�سريعة �الإ�سالمية  بتحرمي �لتلوث �لغذ�ئي، ملا له من �أ�سر�ر على   -4
�الإن�سان يف �سالمة  �الإ�سالمي حق  �لفقه  �الإن�سان، و�أ�س�ص علماء  �سحة 
�لقو�عد  من  �لعديد  على  �سليم  �سحي  غذ�ء  تناول  يف  وحقه  ج�سمه 
�لفقهية �ل�سابق �الإ�سارة �إليها و�لتي تعد �الأ�سا�ص �الأول يف �ملطالبة ب�سمان  

�ل�سرر �لنا�سئ عن �لتلوث �لغذ�ئي.
تو�سيات البحث:

قو�نني  باإ�سد�ر  �ملدين  �لت�سريع  �سيما  �لت�سريع ال  �لقائمني على  �أو�سي   -1
�سريحة و�سارمة لكل من يخالف �ملو��سفات �ل�سحية للغذ�ء وي�ستخدم 
�أطفالنا  حياة  تعر�ص  مما  كانت  �سورة  باأي  �سارة  مو�د  �أو  حافظة  مو�د 

ب�سفة خا�سة وحياتنا جميعا ب�سفة عامة للخطر.
�أو�سي بالرجوع �إىل �أحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية �لتي حتث على �ملحافظة   -2

على �لنف�ص وعدم �الإ�سر�ر بالغري ، و�أن �لغنم بالغرم .
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مراجع البحث
�أوال : مراجع الفقه االإ�سالمي:

�لقر�آن �لكرمي .  -
�ل�سنة �لنبوية �ملطهرة .  -

�مل�سئولية عن �الأ�سر�ر �لنا�سئة عن تلوث �لبيئة در��سة حول تاأ�سيل قو�عد   -
�مل�سئولية �ملدنية عن �أ�سر�ر توث �لبيئة .ر�سالة دكتور�ه ، ‘ كلية �حلقوق، 

جامعة �لقاهرة ، 1994م.
وز�رة  �أقامته  �لذي  �لطبية.  �مل�سائل  على  �لفقهية  �لقو�عد  تطبيق  موؤمتر    -

�ل�سحة باململكة �لعربية �ل�سعودية ،د/ حممد مبارك.
ماج�ستري   ر�سالة  �الإ�سالمي  �لفقه  يف  �لكيمائية  �ملو�د  ��ستعمال  �أحكام   -
عن  نقال  �لقرى،  �أم  ،جامعة  ر�ساد  حممد  فاطمة   ،�إعد�د،  �لفقه  يف 
 ،2012/2/24 �ملو�فق  ،1423/4/2هـ   جريدة�لريا�ص،�جلمعة 

�لعدد15950.
��سماعيل غامن ، يف �لنظرية �لعامة لاللتز�م ،مكتبة عبد�هلل وهبة ،م�سر،   -

.1967
�أ�سار لهذ� �حلكم د. عبد �لقادر �لفار يف بحثه ، �أ�سا�ص م�سئولية حار�ص   -
�أمريكي،  �الأ�سياء ، در��سة مقارنة بني �الأنظمة �لثالث �لالتيني ، �الأنلو 

�الإ�سالمي ، كلية �حلقوق ، �لقاهرة ، ، 1988م .
 ، بغد�د   ، �ملعارف  مطبعة   ، على�لذنون  ح�سن  د.   ، �اللتز�م  �أ�سول   -
د.  و�ل�سرر(  �خلطاأ   ( �ل�سخ�سي  �لفعل  عن  �لنا�سئة  �مل�سئولية   ،1970

عاطف �لنقيب، ط1 ، بريوت ، 1983م.
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،مطبعة  بدوي  بهجت  حلمي  د.   ، �الأول  �لكتاب   ، �اللتز�مات  �أ�سول   -
نوري بالقاهرة ، 1943م ، نظرية �اللتز�م د. �أحمد ح�سمت �أبو �ستيت، 
�مل�سئولية �ملدنية يف �لقانون �ملدين �جلديد، ح�سني عكو�ص، مكتبة �لقاهرة 
�لنه�سة  د�ر   ، �ل�سده  فرج  �ملنعم  عبد  ،د.  �اللتز�م  م�سادر   ، �حلديثة 

�لعربية ، �لقاهرة . 
�الأ�سباه و�لنظائر، زين �لدين �بن نيم،  ، ت: عبد�لكرمي �لف�سيلي، ط:   -
بدون، �ملكتبة �لع�سرية للطباعة و�لن�سر- بريوت، 1424 هـ - 2003 م .، 
به: جاد �هلل �خلد��ص،  �عتنى  �ل�سيوطي،  �لدين  �الأ�سباه و�لنظائر، جالل 

ط: بيت �الأفكار �لدولية – لبنان، 2006 م.
�الأ�سباه و�لنظائر، زين �لدين �بن نيم،  ، ت: عبد�لكرمي �لف�سيلي، ط:   -
بدون، �ملكتبة �لع�سرية للطباعة و�لن�سر- بريوت، 1424 هـ - 2003 م .، 
به: جاد �هلل �خلد��ص،  �عتنى  �ل�سيوطي،  �لدين  �الأ�سباه و�لنظائر، جالل 

ط: بيت �الأفكار �لدولية – لبنان، 2006 م.
�لبيئة و�الإن�سان روؤية �إ�سالمية ،زين �لدين عبد �ملق�سود ، د�ر �لبحوث   -

�لعلمية
�لبحوث  د�ر  �ملق�سود  عبد  �لدين  ،زين  �إ�سالمية  روؤية  و�الإن�سان  �لبيئة   -

�لعلمية
�لبحوث  د�ر  �ملق�سود،  �لدين عبد  زين  �إ�سالمية،  روؤية  و�الإن�سان  �لبيئة   -

�لعلمية
�لفقه  موؤمتر  �إىل  مقدم  بحث  �آل�سعيد،  �سريفة  باملحرمات،د.  �لتد�وي   -
بن  حممد  �الإمام  بجامعة  �ملعا�سرة  �لطبية  �لق�سايا  �لثاين  �ساَلمي  �الرْ

�سعود.
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�لتي�سري(،  جتلب  )�مل�سقة  و  )ال�سرروال�سر�ر(  �لت�سور�لطبيولقاعدتي:   -
د. عبد�جلو�د �ل�ساوي: )35 ( بحث مقدم لوز�رة.

 ، �أبو هربيد  �لغذ�ء، د/عاطف  �إنتاج وحفظ  ل�سالمة  �ل�سرعية  �لقو�عد   -
�لغذ�ء و�لتغذية يف �الإ�سالم، معز �الإ�سالم عزت فار�ص ، مقال من�سور 

على �ل�سبكة �لعنكبوتية على موقع �سبكة �ملنهاج �الإ�سالمية.
�ل�سعالن، ط 1، مكتبة  �لدين �حل�سني،: د. عبد�لرحمن  تقي  �لقو�عد،   -

�لر�سد، �لريا�ص، 1411هـ.
�ل�سعالن، ط 1، مكتبة  �لدين �حل�سني،: د. عبد�لرحمن  تقي  �لقو�عد،   -

�لر�سد، �لريا�ص، 1411هـ.
�ملحرر �لوجيز  البن عطية ، �ملطبعة �الأهلية  بدولة قطر ،،تف�سري �لتحرير   -

و�لتنوير.
�ملحرر �لوجيز  البن عطية ، �ملطبعة �الأهلية  بدولة قطر ،،تف�سري �لتحرير   -

و�لتنوير.
�مل�سئولية �ل�سيئية ، د. حممد لبيب �سنب.  -

�مل�سئولية �ملدنية عن �الأ�سر�ر �لبيئية ، د. عباد قد� ندي ، بحث من�سور   -
على موقع RessourcesDocumentaires يف 21 فرب�ير 2013م.

�مل�سئولية عن �الأ�سياء غري �حلية ، بحث من�سور يف جملة �ملحقق للعلوم   -
�لقانونية ، �لعدد �لثاين ، �ل�سنة �ل�سابعة 2015م.

�حللي  �ملحقق  جملة  يف  من�سور  بحث   ، حية  غري  �الأ�سياء  عن  �مل�سئولية   -
للعلوم �لقانونية و�ل�سيا�سية ، �لعدد �لثاين ، �ل�سنة �ل�سابعة ، 2015.

�جلبار  عبد  �أياد  د.   ، دكتور�ه  ،ر�سالة  وتطبيقاتها  �الأ�سياء  عن  �مل�سئولية   -
ملوكي ، كلية �لقانون ، جامعة بغد�د ، 1980 ، مطبعة بابل ، �لعر�ق .
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�مل�سباح �ملنري يف غريب �ل�سرح �لكبري ،�أحمد بن حممد �لفيومي، �لنا�سر   -
د�ر �لكتب �لعلمية بريوت ،�سنة 2000م،�ملحكم و�ملحيط �الأعظم، الأبي 

�حل�سن  على بن �إ�سماعيل  بن �سيده �ملر�سى.
�مل�سباح �ملنري يف غريب �ل�سرح �لكبري ،�أحمد بن حممد �لفيومي ،�لنا�سر   -
د�ر �لكتب �لعلمية بريوت ،�سنة 2000م،�ملحكم و�ملحيط �الأعظم ،الأبي 

�حل�سن  على بن �إ�سماعيل  بن �سيده �ملر�سى.
مو�سللي   ح�سني  د.  �لغذ�ئية،  �ل�سناعات  مل�سطلحات  �حلديث  �ملعجم   -

طبعة عالء �لدين للن�سر و�لتوزيع ، دم�سق ، طبعة �أوىل، 2006م.
�ملوؤيد�ت �لت�سريعية  يف �الإ�سالم حلماية �لبيئة و�ملحافظة على تو�زنها ،   -
�ل�سريعة  لكلية  �لثاين  �لعلمي  �ملوؤمتر  �أحمد �ص5،  د/�ل�سمادي  عدنان 

بجامعة جر�ص ) ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي( - �الأردن.
�ملوؤيد�ت �لت�سريعية يف �الإ�سالم حلماية �لبيئة.  -
�ملوؤيد�ت �لت�سريعية يف �الإ�سالم حلماية �لبيئة.  -

�ملوؤيد�ت �لت�سريعية يف �الإ�سالم حلماية �لبيئة و�ملحافظة على تو�زنها، د/  -
�ل�سمادي عدنان �أحمد �ص5، �ملوؤمتر �لعلمي �لثاين لكلية �ل�سريعة بجامعة 

جر�ص ) ق�سايا �لبيئة من منظور �إ�سالمي(- �الأردن.
�لوجيز يف �إي�ساح قو�عد �لفقه �لكلية، د. حممد �لبورنو، ط: 5، موؤ�س�سة   -
– �أغذية  2112م  1422هـ -  بريوت،  و�لن�سر،  للطباعة  �لر�سالة   .  159

�حليو�ن �ملاأكول، د. خريية عمر.
 ،5 ط:  �لبورنو،  حممد  د.  �لكلية،  �لفقه  قو�عد  �إي�ساح  يف  �لوجيز   -
موؤ�س�سة159 . �لر�سالة للطباعة و�لن�سر، بريوت، 1422 ه - 2112 م – 

�أغذية�حليو�ن �ملاأكول،د. خريية عمر.
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�أبو �ستيت ، م�سادر �اللتز�م  �أحمد ح�سمت  لل�سنهوري ، د.  �لو�سيط    -
�لقاهرة ، 1954، د. �سليمان مرق�ص ، �لو�يف يف �سرح �لقانون �ملدين ،، 
د. �أنور �سلطان ، م�سادر �اللتز�م يف �لقانون �ملدين �الأردين در��سة مع 
�لفقه �مل�سري ، ، �ملكتبة �الأردنية ‘ عمان 1987 ‘ م، حممد لبيب �سنب ، 

�حلقوق �لعينية �الأ�سلية 1981م.
د. ثروت عبد �حلميد ، �الأ�سر�ر �لنا�سئة عن �لغذ�ء �لفا�سد �أو �مللوث ،   -

د�ر �جلامعة �جلديدة، �الإ�سكندرية ، 2007م.
و�ئل  د�ر   ، �ملدين  �لقانون  �سرح  يف  �ملب�سوط   ، على�لذنون  ح�سن  د.   -

لل�سر ، عمان ،ط،200.
�ملبادئ �ال�سا�سية لنظرية �اللتز�م ، ، طبعة 1970 م ،  تناغو ،  د. �سمري   -
د.  1955م  طبعة   ،  ، �الر�دية  غري  ،�مل�سادر  فرج  ح�سن  د.عبد�لرز�ق 
�لطبعة   ، -لاللتز�م  كم�سدر  �لقانونية  �لوقائع   ، �لنجار  مربوك  عبد�هلل 

�لر�بعة 2011م  ، د�ر �لنه�سة �لعربية.
د.حيدر على �أحمد مظاله ، مبيد�ت �حل�سر�ت وعالقاتها بتلوث �لبيئة يف   -
�إىلمن ،بحث من�سور ، جملة �أ�سيوط للدر��سات �لبيئية ‘ �لعدد 23،يوليو 

2002م.
�سرح �لقو�عد �لفقهية، �أحمد �لزرقاء، ط: 3، د�ر �لقلم، 1414هـ.  -
�سرح �لقو�عد �لفقهية، �أحمد �لزرقاء، ط: 3، د�ر �لقلم، 1414هـ.  -

�سرح �سحيح �لبخاري الأبي �حل�سن على بن خلف بن بطال ،كتاب �للبا�ص    -
مكتبة �لر�سد �لريا�ص، طبعة ثانية 1432هـ -2003م.

- �سرح �سحيح �لبخاري الأبي �حل�سن على بن خلف بن بطال ،كتاب �للبا�ص  
مكتبة �لر�سد �لريا�ص، طبعة ثانية 1432هـ -2003م.
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- �سحيح �لبخاري، كتاب �ل�سوم، باب حق �جل�سم يف �ل�سوم، طبعة د�ر 
�ملعرفة ، �سحيح م�سلم، كتاب �ل�سيام، باب �لنهي عن  �سوم �لدهر ملن 

ت�سرر به. 
�سحيح م�سلم، طبعة د�ر �لدعوة برتكيا، وطبعة �حللبي.  -

بالقوة وترك �لعجز، طبعة   �سحيح م�سلم، كتاب �لقدر، باب يف �الأمر   -
د�ر �لدعوة برتكيا، وطبعة �حللبي.

قانون حماية �لبيئة طبعة د�ر �لهيئة �لعربية ، �لقاهرة.  -
-  كمال عبد�حلميد عثمان: �لو�سطية �الإ�سالمية يف �لغذ�ء و�لتغذية، مقال 

من�سور على �ل�سبكة �لعنكبوتية، على موقع طريق �الإميان.
�سادر  ،د�ر  �لنا�سر  �الإفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  ،ملحمد  �لعرب  ل�سان   -
بريوت، تاج �لعرو�ص من جو�هر �لقامو�ص ،ملحمد بن حممد �لزبيدي ،

م�سئولية �ملتبوع باعتباره حار�سا ، د. �أحمد �سوقي عبد�لرحمن ، �ملطبعة   -
�لعربية �حلديثة ، �لقاهرة ، 1976م.

 _ �لبيئية  �ملو�سوعة   _ بيئة   _ �لطبيعية  �لطاقة  م�سادر  بعنو�ن  مقال   -
من�سور يف 14 �بريل 2013م.

منظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�سادية الأروبا عام1974،  -
نظر�ت يف فكرة �حلر��سة ، بحث للدكتور ح�سن �لدنون.   -

نظرية �لتع�سف يف ��ستعمال �حلق يف �لفقه �الإ�سالمي ، د. فتحي �لدريني،   -
ط3 ،موؤ�س�سة    �لر�سالة ، بريوت. 

منازعات  �ملدنية يف  �مل�سئولية  �لقو�عد  " ��ستقر�ر   ، �سعد  �أحمد حممد   -
�لتلوث �لبيئي " در�ر �لنه�سة �لعربية ، �لقاهرة ، 1994م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {307}

درو�ص يف �لو�قعة �لقانونية ، �أو �مل�سادر غري �الإر�دية ، د. نعمان خليل   -
جمعة ، طبعة 1972م.

� جلو�ب �لكايف البن �لقيم طبعة �لقاهرة.  -

� جلو�ب �لكايف البن �لقيم طبعة �لقاهرة.  -
�آثار �لكيمياويات و�مليكروبات �مل�سرة باملو�د �لغذ�ئية ، در��سة معدة من   -
قبل معهد �الأمري عبد�هلل للبحوث و�لدر��سات �ال�ست�سارية ، جامعة �مللك 

�سعود 1422هـ. 
تف�سري �لتحرير و�لتنوير البن عا�سور  طبعة  تون�ص.  -
تف�سري �لتحرير و�لتنوير البن عا�سور طبعة  تون�ص.  -

ثانيا : املراجع القانونية:
د. فتحي �ل�سيد �جلز�ر ، �لتلوث �لبكتريي للغذ�ء "طرق بحث �الأوبئة وتقييم   -

�قت�سادي "جملة �أ�سيوط للدر��سات �لبيئية ، �لعدد 19 ، يوليو 2000م.
�ل�سحة باململكة �لعربية �ل�سعودية يف موؤمتر )تطبيق �لقو�عد �لفقهية على   -

�مل�سائل �لطبية( - طبعة د�ر �لقلم، دم�سق ،1418هـ.
موقف �الإ�سالم من ق�سايا �لتلوث �لبيئي  �ملعا�سرة ، د/حممد ح�سني   -
قنديل ، بت�سرف منه بحث مقدم �إىل �ملوؤمتر  �لعلمي �لثاين لكلية �ل�سريعة، 

جامعة جر�ص �الأهلية  باالأردن.
موقف �الإ�سالم من ق�سايا �لتلوث �لبيئي  �ملعا�سرة ، د/حممد ح�سني   -
قنديل، بت�سرف منه بحث مقدم �إىل �ملوؤمتر  �لعلمي �لثاين لكلية �ل�سريعة، 

جامعة جر�ص �الأهلية  باالأردن.
�لنه�سة  ،د�ر   ، �لبيئة  حلماية  موحد  قانون  ،نحو  كامل  �حلليم  عبد  نبيل   -

�لعربية .
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صيـــغ مجـــوع التكســـري فــي العربيــة اجلنوبيـــة
»دراســـة مقارنـــة مــــع العربيـــــة الفصحـــــى«

د. حممد �ص�لح حممد عبداهلل)1(

امل�ستخل�ص
َند(، وهي �إحدى �للغات �ل�سامية �لوثيقة  متثل �لعربية �جلنوبية )لغة �ملُ�سرْ  
من  �لكثري  وتف�سري  �لف�سحى  �لعربية  در��سة  يف  كبرية  �أهمية  بالعربية،  �ل�سلة 
�لتك�سري  جموع  و�ملقارنة  بالتحليل  �لبحث  هذ�  ويتناول  �للغوية.  ق�ساياها 
�مل�سادر  �ملختلفة، من خالل  �جلنوبية، ولهجاتها  �لعربية  �ملختلفة يف  و�سيغها 
خالل  �ملكت�سفة  َنديَّة،  �ملُ�سرْ �لنقو�ص  من  و�سلنا  ما  يف  �ملتمثلة  لدينا  �ملتوفرة 
�لقرنني �ملا�سيني �ملكتوبة على �الأحجار �أو �ملعادن، �أو ما �أكت�سف موؤخر� مكتوبا 
على �الأخ�ساب، وما �ألف عنها كاملعجم �ل�َسَبِئّي، و�ملعجم �لَقَتَبايِن، وغريها من 
بجموع  لغوياً  مقارنتها  ثم  َنديَّة ودر�ستها،  �ملُ�سرْ �لنقو�ص  �لتي جمعت  �مل�سادر 
�لتك�سري يف �لعربية �لف�سحى و�سيغها �ملختلفة، مع �ال�ستعانة بالرت�ث �ليمني 
ويف  �لف�سحى  �لعربية  م�سادر  �إىل  وبالرجوع  �ملحكية،  �ليمنية  و�للهجات 
�لتك�سري  �أن يكون قد حدث جلموع  مقدمتها �ملعاجم، وحماولة فهم ما ميكن 
َند من تغريُّ �أو تطور تاريخي �أو �نقر��ص يف �سوء �لعربية، وحماولة  يف لغة �ملُ�سرْ
بالعربية،  مقارنة  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  �ل�سماعي  �ملطرد  وغري  �لقيا�سي  �ملطرد  معرفة 
وت�سحيح �آر�ء �لباحثني �لتي قد ال تكون موفقة يف تناول جموع �لتك�سري و�سيغها 
يف �لعربية �جلنوبية، وحل بع�ص �لق�سايا �خلالفية بني �للغويني و�لنحاة حول 
�أ�سول �الألفاظ �أو ��ستقاقاتها �أو �الأ�سول �ملرفو�سة �أو ق�سايا �الإعالل و�البد�ل 
تف�سري�ت  وتقدمي  َند،  �ملُ�سرْ نقو�ص  �سوء  يف  �لف�سحى  �لعربية  يف  ذلك  ونحو 

�سليمة وعلمية لكثري من هذه �لق�سايا �للغوية يف �سوء �لعربية �جلنوبية.
العربية  –اأبها– اململكة  خالد  امللك  جامعة   - الإن�سانية  العلوم  – كلية  العربية  اللغة  بق�سم  امل�سارك  وال�سرف  النحو  اأ�ستاذ   )1(

ال�سعودية.
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اأهداف البحث:
در��سة جموع �لتك�سري و�سيغها �ملختلفة يف �لعربية �جلنوبية، ولهجاتها   -1

�ملختلفة.
بجموع  لغويا  �جلنوبية  �لعربية  يف  و�سيغها  �لتك�سري  جموع  مقارنة   -2

�لتك�سري و�سيغها يف �لعربية�لف�سحى.
در��سة جموع �لتك�سرييف �لعربية �جلنوبية يف �سوء تر�ث �ليمن ولهجاته   -3

�ملحكية.
�أ�سول  و�لنحاة حول  �للغويني  بني  �خلالفية  �لق�سايا  بع�ص  حماولةحل   -4
�الألفاظ �أو ��ستقاقاتها �أو �الأ�سول �ملرفو�سة �أو ق�سايا �الإعالل و�الإبد�ل 

َند. يف �لعربية �لف�سحى يف �سوء نقو�ص �ملُ�سرْ
منهج البحث:

�تخذ هذ� �لبحث �ملنهج �لو�سفي �لتاريخي �ملقارن عمدة يف �لبحث   
و�سيغها  �لتك�سري  جموع  فتتبع  ذلك؛  تتطلب  �لبحث  طبيعة  الأن  و�لتحليل؛ 
ومتابعة  �لو�سفي،  �ملنهج  يتطلب  �ملختلفة  ولهجاتها  �جلنوبية  �لعربية  يف 
�أو  تغري  من  زمنيا  لها  حدث  قد  يكون  �أن  ميكن  وما  تدوينها  وزمن  �لكلمات 
تطور يف فرت�ت تدوينها وما �سارت �إليه بعد ذلك يقت�سي �العتماد على �ملنهج 
�لتاريخي، ومقارنة جموع �لتك�سري و�أوز�نها مبثيالتها يف �لعربية وما ورد منها 
يف �لرت�ث �ليمني ولهجات �ليمن �ملحكية يقت�سي �تباع �ملنهج �ملقارن؛ فاملنهج 
�ملقارن يعتمد على �ملنهجني �لو�سفي و�لتاريخي، و�لدر��سة �ملقارنة �سكل من 

�أ�سكال �لدر��سة �لتاريخية من خالل مقارنة لغة بلغة �أخرى.
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اأهمية البحث:
�كت�سب �لبحث �أهميته بو�سفه �إحدى �لدر��سات �لتي �ستتناول ق�سية   
�جلنوبية  �لعربية  يف  �ملختلفة  و�سيغها  �لتك�سري  جموع  وهي  معجمية،  لغوية 
هذه  �أ�سل  على  للوقوف  �لعربية  يف  مبثيالتها  ومقارنها  �ملختلفة،  ولهجاتها 
�جلموع و�أو�ساعها �ملختلفة، وما حدث لها من تغري �أو تطور �أو �نقر��ص يف لغة 
�مل�سند �أو يف �لعربية، مع �ال�ستعانة بالرت�ث �ليمني و�للهجات �ليمنية �ملحكية، 

وحل بع�ص �لق�سايا �خلالفية بني علماء �لعربية يف �سوء �لعربية �جلنوبية.
م�سكلة البحث:

تتمثل م�سكلة �لبحث يف �أن هنالك ق�سايا لغوية متعلقة بجموع �لتك�سري   
و�سيغها يف �لعربية �جلنوبية ولهجاتها �ملختلفة حتتاج �لدر��سة و�لتف�سري، كما 
�آر�ء لباحثني ولغويني يف كثري من �لق�سايا �للغوية �ملتعلقة بجموع  �أن هناك 
�لتك�سري و�سيغها يف �لعربية �جلنوبيةغري �سحيحة �أو حتتاج �إىل �إعادة �لنظر 
�آر�ئهم  ��ستنتاج  يف  عليها  �عتمدو�  �لتي  �لنقو�ص  قلة  منها  كثرية،  الأ�سباب 
مقارنة مبا ظهر منها بعد ذلك، �أو قلة رجوعهم �إىل �لعربية و�عتمادهم عليها 

يف تف�سري كثري من ق�سايا لغة �مل�سند ونحو ذلك، وذلك يف �سوء �لعربية.
�للغة  و�لباحثون يف  �للغويون  و�جهها  �أي�سا  م�سكالت  هناك  �أن  كما   
�لعربية قدميا وحديثا متعلقة بجموع �لتك�سري و�سيغها و�أ�سولها وما حدث لها 
من تغري �أو تطور �أو �نقر��ص يف �لعربية، وتوقفو� عندها �أو �ختلفو� حولها، 
وق�سايا  �جلموع،  هذه  من  �ملرفو�سة  �الأ�سول  �سموه  مبا  يتعلق  ما  وبخا�سة 
�الإعالل و�البد�ل يف هذه �جلموع، والأن �لعربية �جلنوبية �أ�سل مهم من �أ�سول 
�سليمة  تف�سري�ت  وتقدمي  �مل�سكالت،  هذه  حل  ميكن  فاإنه  �لف�سحى،  �لعربية 
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فالغر�ص  �جلنوبية،  �لعربية  �سوء  يف  �للغوية  �لق�سايا  هذه  من  لكثري  وعلمية 
خدمة �لعربية وتعزيز مكانتها.

الدرا�سات ال�سابقة:
َند بالبحث  تناول �لباحثون �ملحدثون من �لعرب و�مل�ست�سرقني لغة �ملُ�سرْ  
تناول  بحث  �طالعي  حدود  يف  يوجد  وال  خمتلفة،  جو�نب  من  و�لدر��سة 
َند�أولهجاتها �ملختلفة بالدر��سة، �أو در�ص هذ�  �سيغ جموع �لتك�سري يف لغة �ملُ�سرْ
�ملو�سوع يف �سوء �لعربية �لف�سحى، �أو �لرت�ث �ليمني، �أو �للهجات �ليمنية 
�سوء  يف  �لف�سحى  �لعربية  يف  و�سيغها  �لتك�سري  جموع  در�ص  �أو  �ملحكية، 
َند.وهناك، يف حدود �طالعي، كتاب تناول جموع �لتك�سري يف  نقو�ص �ملُ�سرْ
َند �إحدى �للغات �ل�سامية، الأحد �مل�ست�سرقني، ومل  �للغات �ل�سامية، ولغة �ملُ�سرْ
�أمتكن من �لعثور عليه، وعنو�نه: )جموع �لتك�سري يف �للغات �ل�سامية(، لــ �أ. 
للرتبية  �لعربية  �ملنظمة  ن�سر   ، بحريي  �سعيد ح�سن  �لدكتور  مورتونن،ترجمة 

و�لعلوم و�لثقافة، 1983م.
�أما يف �لعربية �لف�سحى فقد لقيت جموع �لتك�سري �هتمام �لّد�ر�سني   
�إذ  �إطار �للغة �لعربية من جو�نب خمتلفة؛  قد�مى وحمدثني، فدر�سوها يف 
�أكرث �الأبو�ب �ل�سرفّية خروًجا على مقت�سى �لقو�عد  يُعّد جمع �لتك�سري من 
�لت�سريفّية. وال �سك يف �أهمية �لرجوع �إىل هذه �لدر��سات يف هذ� �لبحث 
َند باجلموع و�سيغها  عند �لتحليل و�ملقارنة جلموع �لتك�سري و�سيغها يف لغة �ملُ�سرْ

يف �للغة �لعربية.
يَُعّرف جمُع �لتك�سري باأنه »�ال�سم �لذي يدل على �أكرث من �ثنني بتغيري   
جمع  �لعربية  نحاة  ويق�سم  �ملفرد«)1(.  �للفظ  بنية  على  يطر�أ  مقدر  �أو  ظاهر 
�سرح ابن عقيل على الألفية، لبن عقيل، حتقيق رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط/ 1، 1992م/ �س537،   )1(

و�سرح الأ�سموين على الألفية، لالأ�سموين، حتقيق: اإبراهيم �سم�س الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/1.
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�لتك�سري �إىل ق�سمني هما: جموع قّلة، وجموع كرثة ، ولكل ق�سم �أوز�ن معينة، 
على  وتدل  و�أَفِعلة،  َلة  وِفعرْ و�أَفُعل  �أَفَعال  وهي:  �أربعة  �لقّلة  جموع  و�أوز�ن 
�إىل ع�سرة، و�أوز�ن جمع �لكرثةكثرية وال حد للمعدود.  �ملعدود من ثالثة 
�إِنَّهما متفقان مبد�أ ال غاية . كما �ختلف �لنحاة يف حقيقة هذ� �جلمع،  وقيل: 

وهل هو مق�سور على �ل�سماع �أم له قيا�ص و�ّطر�د.
�ليمن  بالد  بها  تكلمت  �لتي  �ل�سامية  �للغات  �إحدى  �جلنوبية  و�لعربية   
رقعة  على  عا�ست  متعاقبة  �أقو�م  بها  ونطقت  �لعربية،  �جلزيرة  �سبه  جنوب 
تهامة وند يف  �إىل  �لعربي  �لبحر  �إىل �جلوف، ومن  �متدت من ح�سرموت 

مملكة ك�سفت يف مدينة �لفاو )مملكة كندة()1(. 
َند �لذي  َند ن�سبة �إىل خط �ملُ�سرْ و�سميت �لعربية �جلنوبية �أي�ساً بلغة �ملُ�سرْ  
هيئة  على  تُر�سم  الأن حروفه  �لت�سمية  بهذه  َند  �ملُ�سرْ �سمي خط  وقد  به،  تُكتب 
ذكر  كما  �إ�سالمية  عربية  ت�سمية  �لت�سمية  وهذه  �أعمدة،  �إىل  م�ستندة  خطوط 
بافقيه على كالم ولفن�سون  �إ�سر�ئيل ولفن�سون . وقد علق حممد عبد�لقادر 
َند()2(  بقوله »وهذ� تخريج ال د�عي له، ول�سنا بحاجة �إىل �لقول باأن لفظ )�ملُ�سرْ
�أقدم عهد� من �الإ�سالم وعلماء �مل�سلمني �لذين مل يكونو� بحاجة �إىل �لتخريج 
و�لتعليل، فقد عرفو� �ال�سم من �أهل �ليمن، ومن �لنقو�ص ، بل ون�ستطيع �لقول: 

�إن �ال�سم كان �سائعا عند �لعرب حتى يف �ل�سمال قبل �الإ�سالم«)3(.

تاريخ اليمن القدمي، ملحمد عبد القادر بافقيه، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، ط/1، 1985م/�س 81.  )1(
تاريخ اللغات ال�سامية، لإ�سرائيل ولفن�سون، دار القلم، بريوت، 1980م/244.  )2(

تاريخ اليمن القدمي، مرجع �سابق/ 191.  )3(
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م�سطلحات البحث:
جمع التك�سري: هو »�ال�سم �لذي يدل على �أكرث من �ثنني بتغيري ظاهر �أو مقدر 

يطر�أ على بنية �للفظ �ملفرد«)1(. 
قبل  �ليمن  �أهل  بها  تكلم  �لتي  �ل�سامية  �للغات  �إحدى  هي  اجلنوبية:  العربية 
َند ن�سبة �إىل خط  َند: �سميت �لعربية �جلنوبية �أي�سا بلغة �ملُ�سرْ �الإ�سالم.لغة �ملُ�سرْ
َند بهذه �لت�سمية الأن حروفه تُر�سم  َند �لذي تُكتب به، وقد �سمي خط �ملُ�سرْ �ملُ�سرْ

َند. على هيئة خطوط م�ستندة �إىل �أعمدة، فالعربية �جلنوبية هي لغة �ملُ�سرْ
هيكل البحث:

ي�سم �لبحث �ملبحثني �الآتيني بعد �ملقدمة:
املقدمة: وت�سم �أهد�ف �لبحث، و�أهميته، وم�سكلة �لبحث �لدر��سات �ل�سابقة، 

و�لتعريف بجمع �لتك�سري و�أنو�عه.
كرثة  عن  �حلديث  وفيه  �ملختلفة،  و�سيغها  �لتك�سري  جموع  �الأول:  �ملبحث 
ذلك،  وداللة  َند  �ملُ�سرْ ولغة  و�حلب�سية  �لف�سحى  �لعربية  يف  �لتك�سري  جموع 

َند و�سيغها �ملختلفة. و�حلديث عن جموع �لتك�سري يف لغة �ملُ�سرْ
�ملبحث �لثاين: ويدر�ص جموع �لتك�سري و�سيغها �ملختلفة يف �لعربية �جلنوبية 
ولهجاتها مقارنة بالعربية �لف�سحى ويف �سوء �لرت�ث �ليمني ولهجات �ليمن 

�ملحكية.

العلم للماليني، بريوت، ط/ 1، 1992م/ 537،  دار  الألفية، لبن عقيل، حتقيق رمزي منري بعلبكي،  ابن عقيل على  �سرح   )1(
 /3 1997م،  ط/1،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  �سم�س  اإبراهيم  حتقيق:  لالأ�سموين،  الألفية،  على  الأ�سموين  و�سرح 

.153
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�ملبحث �الأول
جموع التك�سري و�سيغها املختلفة

وداللة  امُل�ْسَند  ولغة  واحلب�سية  الف�سحى  العربية  يف  التك�سري  جموع  كرثة  اأواًل: 
ذلك:

متتاز �لعربية �لف�سحى بكرثة جموع �لتك�سري وتنوع �سيغها، �إذ تفوق   
يف كرثتها جمعي �ملذكر و�ملوؤنث �ل�ساملني. ويرى �إبر�هيم �ل�سامر�ئي �أن جموع 
حيحة، ويدّل على ذلك عنده �لبحث  �لتك�سري يف �لعربّية �سبقت �جلموع �ل�سّ
�ملقارن يف �للغات �ل�سامّية،كما يرى �أن كرثة �أبنية جموع �لتك�سري يف �لعربية 
�للغات  )تاريخ  كتابه  يف  وكانرينان  �ملحلّية)1(.  �للهجات  �ختالف  على  يدّل 
�ل�سامية( قد �أ�سار �إىل �أن �للغة �لعربية قد �خت�ست بجموع �لتك�سري، وخلت 
من ذلك �للغات �ل�سامية �الأخرى)2(.وكالمه غري �سليم فلم تخل �للغات �ل�سامية 

�الأخرى من هذه �جلموع.
وذكر برج�سرت��سر يف حديثه عن �للغات �ل�سامية �أن جموع �لتك�سري مما   
تنفرد به �لعربية، وال ي�ساركها يف ذلك �أو يف كثري منه �إال �للغة �حلب�سية، و�أن 
�للغة �لعربية تُعد �أكرث �نفر�د�ً من غريها يف ذلك، و�أن �للغات �ل�سامية �ل�سمالية 
ال يوجد فيها هذ� �جلمع �إال يف بع�ص �الأ�سول فيها)3(. وكان ديلمان قد ذكر يف 
كتابه )قو�عد �للغة �الأثيوبية( �أنَّ يف �حلب�سية �سيئاً من �سيغ جموع �لتك�سري)4(. 
وكثري من �لباحثني متفقون على تقدمي �حلب�سية على �سائر �ل�ساميات بعد �لعربية 

يف ظهور جموع �لتك�سري فيها)5(.
فقه اللغة املقارن، لبراهيم ال�سامرائي، دار العلم للماليني، بريوت، ط/ 3، 1983م/ 95.  )1(

)2(   Renan: Histoire des languessemitiques،French، 3rd، p. 342.
التّطور النحوّي للغة العربّية، لربج�سرتا�سر، قراأه وعلق عليه: رم�سان عبدالّتواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، والريا�س، دار   )3(

الرفاعي، 1402 هـ ـ 1982م/106. 2003م / 12.
)4( Dillmann: Grammatik der Ethiopischensprache، Leipzig، Tauchnitz، 1899، p. 237.

ظاهرة جموع التك�سري يف العربية، لوايف حاج ماجد، ر�سالة ماج�ستري، كلية الآداب والعلوم، اجلامعة الأمريكية ببريوت.  )5(
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على  �لباحثون  يجمع  �إذ  وثيقة؛  َند عالقة  �ملُ�سرْ بلغة  �حلب�سية  �إنَّ عالقة   
َندو�أن »�للغة �حلب�سية هي لغة �الأقو�م  �أن �حلب�سية �لقدمية ماأخوذة عن لغة �ملُ�سرْ
�ل�ساميني �لذين خرجو� من جنوبي �جلزيرة �لعربية من بالد �ليمن �إىل �لبالد 
زيَّة( ن�سبة �إىل  �ملقابلة لهم وهي �حلب�سة، و�ختلطو� بهم، و�سميت لغتهم )�جِلعرْ
َند�أخذ �الأحبا�ص قلمهم �لذي يكتبون به،  ز()1(« ومن »�لقلم �ملُ�سرْ �ل�سعب )ِجعرْ
نقله �إليهم �ل�َسَبِئّيون �لذين هاجرو� �إىل �حلب�سة قبل �مليالد، و�أقامو� لهم حكومة 
�حلب�سي«)2(.  �لقلم  فيهم هذ�  تاأثريهم  فكان من  �الأحبا�ص،  و�أثَّرو� يف  هناك، 
وهو ما خل�ص �إليه �إ�سر�ئيل ولفن�سون بقوله )وملا كانت �للهجات �ل�سامية يف 
بالد �حلب�سة قريبة �ل�سبه من جمموع �للهجات �لتي يف جنوب �جلزيرة �لعربية 
�الأقاليم  ي�سكنون يف  �لذين  �ل�ساميني  �أن هوؤالء  ن�ستنتج  �أن  �لطبيعي  كان من 

�الإفريقية �إمنا نزحو� �إليها من بالد �ليمن()3(.
ِزّي،وهو ما �أكده  َند و�خلط �جَلعرْ لذلك ند �ل�سبه �لكبري بني خط �ملُ�سرْ  
�خلط  من  ندهم�ستقا  ِزّي  �جِلعرْ �خلط  يف  �لنظر  »و�إذ��أمعنا  بقوله:  ولفن�سون 
بع�ص  عند  �ل�سائد  كان  »وقد  ويقول:  �ل�َسَبِئّية«)4(.  بال�سور  ومتاأثر�ً  �ل�َسَبِئّي، 
ِزّي م�ستق من �خلط �ليوناين، ولكن بعد �لفح�ص �لدقيق  �لعلماء �أن �لقلم �جِلعرْ
�ت�سح للمحدثني من �لعلماء �أن هذه �لنظرية غري �سحيحة؛ الأن هذ� �خلط كان 
ماألوفاً ومتد�واًل يف بالد �حلب�سة قبل �نت�سار �خلطوط �ليونانية فيها مبدة طويلة، 
فرجحو� �أنه منقول من �خلط �ل�َسَبِئّي �لذي ي�سبهه �سبهاً قريباً جد�ً، وقد بقي 
هذ� �خلط حمافظاً على �سورته �الأ�سلية منذ ن�ساأته �الأوىل، ومل يطر�أ عليه تغيري 

يف قواعد ال�ساميات العربية وال�سريانية واحلب�سية، لرم�سان عبد التواب، القاهرة، ط/ 2، 1403هـ، 1983م/ 301.  )1(
تاريخ اليمن القدمي، مرجع �سابق/ 193.  )2(

تاريخ اللغات ال�سامية، مرجع �سابق/ 244.  )3(
املرجع ال�سابق/ 256.  )4(
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َند باحلب�سية  كثري يف كل ع�سوره �ملختلفة«)1(. كما يوؤكد ولفن�سونعالقة لغة �ملُ�سرْ
و�إىل  ِزيَّة  �جِلعرْ �حلب�سية  من  فقريبة  َند  �ملُ�سرْ لغة  »�أما  بقوله:  �لف�سحى  و�لعربية 
�لعربية �ل�سمالية«)2(. ويق�سم �لباحثون �للغات �ل�سامية بناء على �سدة �لت�سابه 
بينها �إىل ثالث جمموعات: �ملجموعة �ل�سرقية، و�ملجموعة �لغربية، و�ملجموعة 

َندو�حلب�سية)3(. �جلنوبية، و�ملجموعة �جلنوبيةت�سم �لعربية ولغة �ملُ�سرْ
َند لربط كرثة جموع  حتدثنا عن �ل�سلة �لوثيقة بني �حلب�سية ولغة �ملُ�سرْ  
َند  َند؛الأن لغة �ملُ�سرْ �لتك�سري يف �حلب�سية،كما ذكر �لباحثون،به �أي�سا يف لغة �ملُ�سرْ
هي �أ�سل �حلب�سية، فكرثة جموع �لتك�سري يف �حلب�سية يعني بال�سرورة كرثتها 
َند، فكرثة وجود �جلموع يف �لفرع يعني بال�سرورة كرثة وجودها  يف لغة �ملُ�سرْ
�لتك�سري  �لباحثون �لذين حتدثو� عن وجود جموع  يف �الأ�سل.ومل يتعر�ص 
َند الأنهم مل يكونو� رمبا على �طالع بلغة  يف �حلب�سية �إىل وجودها يف لغة �ملُ�سرْ

َند�إال يف وقت متاأخر . َند؛�إذ مل ت�سلط �الأ�سو�ء على لغة �ملُ�سرْ �ملُ�سرْ
عالقة �حلب�سية بالعربية �لف�سحى وثيقة �أي�ساً؛ حيث �إنَّ »قر�بة �حلب�سية   
من �للغة �لعربية و��سحة جلية بحيث مييل بع�ص �لباحثني �إىل �عتبار �حلب�سية 

فرعاً من �لعربية«)4(.
فلغة  وثيقة؛  �سلة  َند  �ملُ�سرْ ولغة  �لف�سحى  �لعربية  بني  �أي�سا  �ل�سلة   
تتطور  �أن  قبل  �الأوىل  بل هي �سورتها  �لعربية،  �أ�سول  من  مهم  �أ�سل  َند  �ملُ�سرْ
عنها وت�سري �إىل ما �سارت �إليه بعد ذلك وحتى �الآن، فالعربية �ل�سمالية »هي 
�لوريث �ل�سرعي للعربية �جلنوبية، وهي �ل�سورة �ملتطورة عنها«)5(، وهو ما 

تاريخ اللغات ال�سامية، مرجع ال�سابق / 254.  )1(
املرجع ال�سابق / 254.  )2(

ظاهرة جموع التك�سري يف العربية، مرجع �سابق / 10.  )3(
قو�س املُ�ْسَنديَّة، بحث للدكتور طارق حممد عبد العزيز النجار، جملة كلية  ْحويني العَرب يف �َسْوء النُّ النَّ الأُ�ُسول املْرفو�سة عند   )4(

الرتبية، جامعة عني �سم�س، املجلد اخلام�س ع�سر، العدد الثاين، 2009م/ 244.
قو�س املُ�ْسَنديَّة، مرجع ال�سابق / 244. ْحويني العَرب يف �َسْوء النُّ الأُ�ُسول املْرفو�سة عند النَّ  )5(
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َنديَّة �ملكت�سفة خالل �لقرنني �ملا�سيني، و�سار معلوما لدى  �أثبتته �لنقو�ص �ملُ�سرْ
َند تتمثل يف �أنها مرجع مهم لتف�سري كثري  �لباحثني. ومن ثم فاإن �أهمية لغة �ملُ�سرْ
هذه  در��سة  يف  كثري�  تفيدنا  َند  �ملُ�سرْ فلغة  �لعربية،  يف  �للغوية  �لظو�هر  من 
�لظو�هر ومعرفة �أ�سلها ومر�حل تطورها وما دخلها من تغيري.وهكذ� فاإن هذه 
�لعالقة �لوثيقة بني �للغات �لثالث تف�سر لنا ��سرت�كها يف كرثة جموع �لتك�سري 

مقارنة باللغات �ل�سامية �الأخرى.
ِخلو� �للغات �ليمنية �لقدمية يف �لتاأثري  ورغم �أن بع�ص علماء �للغة مل يُدرْ  
�أو كم�سدر من م�سادر �للغة �لعربية كاللغات �ل�سمالية،  على �للغة �لعربية، 
�للغة  �أ�سحاب �ملعاجم وموؤلفوها، قد �عتمدو�  �آخرين، ومنهم  �أن علماء  �إال 
معجم  يف  �خلليل  ومنهم  �للغوية،  مادتهم  جمع  م�سادر  من  م�سدر�ً  �ليمنية 

ري)1(. �لعني، على �لرغم من �أنه يف بع�ص �ملو�طن اليقر بلغة ِحمرْ
كما كان �بن منظور ي�ستدل كثري�ً بلغات �ليمن، و�أخذ كثري�ً من مادته   
ري)2(،  �للغوية من �للغة �ليمنية، وكان يذكر �أن هذ� �للفظ �أو ذ�ك يف لغة ِحمرْ
�أو يذكر �أن يف لغة �أهل �ليمن كذ� وكذ�)3(، وقد »�أخذ عمن قبله من �للغويني 
مثل �بن فار�ص، و�لفر�ء، و�لك�سائي، و�الأ�سمعي، و�بن قتيبة، و�خلليل، و�بن 
جني، و�جلوهري، و�بن �ل�سكيت، وقطرب، و�سيبويه، و�أبي عمرو بن �لعالء، 
وغريهم.وكثري من هوؤالء �أخذو� مو�د كثرية من �الألفاظ �ليمنية و�أدخلوها يف 

م�سنفاتهم ومعاجمهم«)4(.

ال�سامرائي، دار ومكتبة الهالل 1/ 59، 65،  اأحمد الفراهيدي، حتقيق: مهدي املخزومي واإبراهيم  كتاب العني، للخليل بن   )1(
.222 ،184

ل�سان العرب، لبن منظور، دار �سادر، بريوت، ط/ 1 ) باأ�س(.  )2(
املرجع ال�سابق )دفاأ(.  )3(

اللغة اليمنية يف القراآن الكرمي، لتوفيق حممد ال�سامعي، الهيئة العامة للكتاب، �سنعاء، اليمن، ط/1، 2012م/ 47.  )4(
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ذكر  فقد  َند،  �ملُ�سرْ لغة  من  �لكرمي  �لقر�آن  يف  كثرية  �ألفاظ  وهناك   
�ل�سامعي �أنه وجد �أكرث من ثمامنائة جذر لغوي يف �ملعجم �ل�َسَبِئّي من �الألفاظ 
�لعربية�لف�سحى، ومن هذه �جلذور �لثمامنائة خم�سمائةوثالثةوثالثون جذًر� 
لغوياً وردت يف �لقر�آن �لكرمي، مع �أن هذ� �ملعجم يُعد قدمياً؛ �إذ يعود تاريخ 
�إىل �ل�سبعينات و�لثمانينات من �لقرن �لع�سرين، وهناك نقو�ص كثرية  جمعه 

�كت�سفت بعد تاأليفه ومل تدخل فيه)1(.
�للغات  من  وغريها  بالعربية  وعالقتها  َند  �ملُ�سرْ بلغة  �جلهل  ��ستمر  لقد   
�سائد� �إىل �أن جاء �لع�سر �حلديث وتو�لت �لبعثات �لعلمية �الأثرية على �ليمن 
�لثامن ع�سر �مليالدي، وجابت كثري�ً من مناطقها ت�سجل ما  �لقرن  �أو�خر  منذ 
َند، وهي قدر �سئيل كما يرى �لباحثون مما دوَّنه �لقدماء،  جتد من نقو�ص �ملُ�سرْ
فما �ساع �أو �ندثر �أو ال يز�ل مطمور� �أكرث مما وجد، ثم در��ستها وفح�سها بعد 

ذلك.
ملعجم  نو�ًة  �لنقو�ص  هذه  �سوء  على  �لباحثني  من  جمموعٌة  و�سع   
َند،  �ملُ�سرْ لغة  لهجات  �أ�سهر  �إىل  ن�سبة  �ل�َسَبِئّي،  باملعجم  �ُسمي  َند  �ملُ�سرْ لغة  ميثل 
وهو معجم يحتاج بني فرتة و�أخرى �إىل �ملر�جعة و�لتقومي باالإ�سافة و�حلذف 
َنديَّة جديدة، �إ�سافة �إىل معجم  و�لتعديل و�لت�سحيح كلما تو�فرت نقو�ص ُم�سرْ
َند وهي  �آخر هو �ملعجم �لَقَتَباين، ن�سبة �إىل و�حدة من �أ�سهر لهجات لغة �ملُ�سرْ

لهجة َقَتَبان.
لغة  يف  �للغوية  �لظو�هر  بع�ص  در��سة  حديثا  �لباحثني  بع�ص  حاول   
حفظتها  �لتي  �لكبرية  �للغوية  وبذخريتها  بالعربية  ذلك  يف  م�ستعينني  َند  �ملُ�سرْ
على  لالأ�سل  در��سة  �لدر��سات  من  �لنوع  وهذ�  و�للغة،  �ملعاجم  كتب  لنا 

اللغة اليمنية يف القراآن الكرمي، لتوفيق حممد ال�سامعي، مرجع ال�سابق / 107.  )1(
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�سوء �لفرع، كما حاول بع�سهم در��سة بع�ص �لظو�هر �للغوية يف �لعربية يف 
َنديَّة، وهذ� �لنوع من �لدر��سات در��سة للفرع على �سوء  �سوء �لنقو�ص �ملُ�سرْ

�الأ�سل، وهو ما �سنقوم به يف هذ� �لبحث.
ت�سميتها  ناحية  من  َند  �ملُ�سرْ لغة  جو�نب  بع�ص  �لباحثون  تناول  لقد   
و�ل�سوتية  �خلطية  خ�سائ�سها  من  وكثري  ومن�سئها  و�أ�سلها  بخطها  و�لتعريف 
و�لنحوية و�ل�سرفية وغريها، و�سنذكر من خ�سائ�سها هنا، ما نر�ه �سروريا لنا 

لتف�سري �لق�سايا �للغوية �لتي �سنعر�ص لها يف هذ� �لبحث.
َند�أن حروف �ملد )�حلركات  �ملُ�سرْ للغة  �للغوية  �أهم �خل�سائ�ص  �إن من   
�لطويلة( �الألف، وكذلك �لياء و�لو�و �ل�ساكنتان �مل�سبوقة بحركات من جن�سها 
�لهمد�ين،وهو  �أكده  ما  وهذ�  تُكتب،  وال  تُنطق  �لكلمة  و�سط  يف  �أتت  �إذ� 
َند  �ملُ�سرْ لغة  يتكلمون  �أن من  فقد ذكر  �أو عدمه،  �الإعالل  �أمر مهم يف در��سة 
»يكتبون بحذف �الألف �إذ� وقعت يف و�سط �حلروف، وقفاهم �مل�سلمون يف 
كتابة �مل�ساحف، فطرحو� �ألف �لرحمن، و�ألف �إن�سان، و�ألف �ل�سمو�ت... 
و�لياء  مبعوث،  مثل:  �حلروف  و�سط  من  �ل�ساكنة  �لو�و  يحذفون  وكذلك 
و�أميال«)1(. مثل: هالل، وبالل،  �ل�ساكنة يف  و�الألف  �سمليل،  مثل:  �ل�ساكنة 

َندمهمة لنا يف در��سة �جلموع. وهذه �حلقيقة �للغوية عن كتابة �خلط �ملُ�سرْ
�لهمد�ين  �أن  من  »وبالرغم  بقوله  هذ�  على   Beeston بي�ستون  وعقب   
ينطبق  باأن �حلكم  ن�سك  نكاد  فاإننا ال  �لكلمة،  �آخر  �الألف يف  �لكالم عن  �أغفل 
على هذه �حلالة �أي�ساً«)2(، وي�سيف »و�أيا كان �الأمر فاإننا ال نعرف �ألفاظا خمتتمة 

َند. باالألف...«)3(، كما �أن �حلركات �لق�سرية ال تظهر �أي�سا يف كتابة �خلط �ملُ�سرْ
الإكليل، للهمداين، حتقيق: حممد بن على الأكوع احلوايل، 1979م 1/ 3.  )1(

قواعد النقو�س العربية اجلنوبية ) كتابات املُ�ْسَند (، لألفرد بي�ستون، ترجمة: رفعت هزمي، موؤ�س�سة حمادة للخدمات اجلامعية،   )2(
اإربد، الأردن، 1995م / 12.

املرجع ال�سابق / 12.  )3(
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َندما يتعلق بظاهرة �الإعالل مقارنة  ومن �أهم �خل�سائ�ص �للغوية للغة �ملُ�سرْ  
َنديَّة �سائع بكرثة. بالعربية،فعدم �الإعالل يف ما بني �أيدينا من نقو�ص ُم�سرْ

َند منها تعدُّد لهجات لغة  وهناك �سعوبات تو�جهنا يف تناول لغة �ملُ�سرْ  
�لتطور  �إىل  �إ�سافة  متباينة،  لغوية  ظو�هر  من  �أحيانا،  عنه،  نتج  وما  َند،  �ملُ�سرْ
وغريها  َند  �ملُ�سرْ لغة  و�أن  خا�سة  َند،  �ملُ�سرْ �ألفاظ  لبع�ص  حدث  �لذي  �للغوي 
من �للغات �ل�سامية �ملعا�سرة لها كانت تعي�ص حالة من �لتطور �للغوي وعدم 
�لثبات كما تُظِهر در��ساتها، وبخا�سة �إذ� �أدركنا طول �لفرتة �لزمنية �لتي كتبت 
خاللها نقو�ص �مل�سند �لتي و�سلتنا، و�لتي تتوزع على فرت�ت زمنية متباعدة 
ن�سبيا متتد - على �أقل تقدير - �إىل ما يزيد عن �ألف و�أربعمائة �سنة قبل �لبعثة 
�أقل تقدير، كما ذكرنا، فقد ند من هذه �لنقو�ص ما ُكتب قبل  �ل�سريفة على 
�لقرن �خلام�ص قبل �مليالد بل و�أبعد من ذلك، ومنها ما ُكتب يف �لقرن �خلام�ص 

�مليالدي)1(.
ثانيًا: جموع التك�سري يف لغة امُل�ْسَندو�سيغها املختلفة:

َندوتنوعت  �ملُ�سرْ لغة  يف  بكرثة  �لتك�سري  جموع  ��ستخد�م  �ساع  لقد   
َند؛  �سيغها، كما �سنتناوله يف هذ� �لبحث، وهو ما الحظه �لباحثون يف لغة �ملُ�سرْ
َند، و�أحد و��سعي �ملعجم  �إذ يرى بي�ستون،وهو من �أ�سهر �لباحثني يف لغة �ملُ�سرْ
َند يفوق نظريه يف  �ل�َسَبِئّي »�أن �سيوع ��ستعمال جموع �لتك�سري يف لغة �ملُ�سرْ
جميع �للغات �ل�سامية، وقد �ت�سع ��ستعمالها هنا لي�سمل - على عك�ص �لعربية 
�إىل منطقة  ن�سبة  َو�ِحّيون،  ررْ �أي:�سُ (؛  َر�ح( ) )�أَ�سرْ �لن�سبة نحو  - �سيغ 
اِرمة، �أو  (؛ �أي:َح�سَ ار( ) �سَ و�ح يف حمافظة �جلوف باليمن،و )�أَحرْ ررْ �سِ
َند:  �ملُ�سرْ �أي�ساً يف لغة  َرَموت«)2(.ونذكر من ذلك  �إىل َح�سرْ ن�سبة  َرِمّيون،  َح�سرْ

مباحث يف تاريخ اللغة العربية، للدكتور/ اإبراهيم ال�سلوي، كلية الآداب، جامعة �سنعاء، ط/ 1، 2010م/ 21.  )1(
قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع �سابق.  )2(
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يف  م�ستعملة  وهي  )�أَحُبو�ص(  تنطق  حب�سيون،وقد  �أي:  ()1(؛  َبا�ص) �أَحرْ
�إىل  ن�سبة  �أي:حمرييون،  ()2(؛  ( َمار  و�أَحرْ �سياأتي.  كما  �ليمنية  �ملحكية 
رَي �لدولة �ليمنية �لقدمية، وقد تنطق )�أَحُمور( وهي م�ستعملة يف �ملحكية  ِحمرْ
يتنبه لوجود جموع للمن�سوب يف �لعربية،  بي�ستونلم  �أي�سا.ويبدو�أن  �ليمنية 

فجمع �ملن�سوب موجود �أي�سا يف �لعربية)3(.
ع�سرة  �ثنتي  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  �لتك�سري  جلموع  بي�ستون  �أح�سى  لقد   
�سيغة)4(، ولكنها �أكرث مما ذكر، كما �سياأتي، وهناك، بال �سك، �سيغ �أخرى مل 

َند �سيء قليل. ت�سلنا نظر� �إىل �أن ما و�سلنا من لغة �ملُ�سرْ
�أقل  كان  َند،و�إن  �ملُ�سرْ لغة  �ال�ستخد�م يف  كثري  �ل�سامل  �ملوؤنث  وجمع   
فنادر  �ل�سامل  �ملذكر  جمع  �أما  جمتمعة،  �لتك�سري  بجموع  مقارنة  ��ستخد�ما 
�لوجود، يقول بي�ستون »وال نعرف �إال مثاال و�حد� للجمع �ملذكر �ل�سامل هو 
(«)5(. كما يرى بي�ستون �أن »ورود جمع �ملذكر �ل�سامل يعد نادر�ً  بنون )
جموع  �حلاالت  جميع  يف  يوجد  �إنه  بل  �لتك�سري،  جمع  �سيوع  ب�سبب  جد�ً 

تك�سري بديلة جلموع �ملذكر �ل�سامل«)6(.
�لتك�سري من جهة وجمعي �ملذكر و�ملوؤنث  �لتفريق بني جمع  ن�ستطيع   
�لذي  �جلمع  �أن  مبالحظة  �أحيانا،  فيها،  �ال�ستباه  عند  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  �ل�ساملني 
ِييرْم؛ �أي قلب �لتنوين ميماً)7(، هو جمع تك�سري؛  تلحقه �مليم، وهو ما يُعرف بالتَّمرْ
�ملذكر و�ملوؤنث  �أما جمع  �لتك�سري،  َند هو جمع  �ملُ�سرْ لغة  ينون يف  �لذي  الأن 

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، ملحمد علي احلجري، مطابع دائرة التوجيه املعنوي، �سنعاء، 2005م، 1/ 118، 121.  )1(
املعجم ال�َسَبِئّي، لألفريد بي�ستون واآخرين، مكتبة لبنان، بريوت، 1982م/ 54.  )2(

دار  الزفزاف،  وحممد  احل�سن  نور  وحممد  احلميد  عبد  الدين  ال�سرتاباذي، حتقيق: حممد حمي  للر�سي  احلاجب،  ابن  �سافية  �سرح   )3(
الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1402هـ، 1982م، 2/ 187.

قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع �سابق / 45.  )4(
قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع ال�سابق / 54، 56.  )5(

املرجع ال�سابق / 48.  )6(
انظر: التَّمييم والّتنوين، جمّلة جممع الّلغة بالقاهرة، العدد 13، �س54، 58.  )7(
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�ل�ساملني فال ينوَّنان)1(.  
من  �الأ�سماء  مع  �ل�سرفية  �لوجهة  َندمن  �ملُ�سرْ لغة  �ملجموعة يف  �ل�سفات  تتفق   
جمَع  �لتك�سري  جمِع  �سفُة  تكون  �أن  وميكن  �لعربية،  يف  �حلال  هو  كما  �جلمع،  ناحية 
ّحاء، و�مليم يف �آخر  (؛�أي �أوالد �أ�سِ َناء(، ) اَلد �أَهرْ تك�سري نحو )�أَورْ
�لكلمة للتنوين، وال ينون �إال جمع �لتك�سري كما ذكرنا،�أو �أن تكون �سفُة جمِع �لتك�سري 

( بالداللة نف�سها)2(. جمعا مذكر� �ساملا نحو )�أولدم هناأن( )
َندمن حيث �جلن�ص مع �ملفرد تذكري�ً  تتطابق جموع �لتك�سري يف لغة �ملُ�سرْ  
َنديَّة، فمثال �لتذكري كما ذكر بي�ستون:  وتاأنيثاً، يف ما بني �أيدينا من نقو�ص ُم�سرْ
و�لنون  �ل�سهور)مذكر(،  هوؤالء  �أي:   ) ( �أور�خن(  )همت 
يف �آخر �ال�سم تقابل عالمة �لتعريف )�ل( يف �لعربية، ومثال �لتاأنيث )همت 
�آخر  يف  )موؤنث()3(،و�لنون  �ملدن  هوؤالء  �أي:  (؛  ( �أهجرن( 
�ال�سم عالمة �لتعريف، كما ذكرنا. وتتاأرجح �سيغ جموع �لتك�سري يف �لعربية 

بني �لتذكري و�لتاأنيث.
َند �جلموع عناية خا�سة، ومنهم و��سعو  وقد �أوىل �لباحثون يف لغة �ملُ�سرْ  
�ملعجم �ل�َسَبِئّي و�ملعجم �لَقَتَباين وغريهم من �لباحثني، كما �سياأتي، فذكرو� 
�جلموع و�أنو�عها، وهل هي جموع تك�سري �أم غري ذلك، وهل هي جموع تك�سري 
للمذكر �أم �ملوؤنث �أم لالثنني. وممن �هتم بذكر �جلموع و�أنوعها ومقابِلها يف 
 Sabaean Inscriptions from( يف كتابه �لقيِّم Jamme �ألربت جام  �لعربية 
 ،)4()broken plural( بلفظ  �لتك�سري  جمع  ذكر  حيث  MahramBilqis(؛ 

متييز�ً له عن غريه.
قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع �سابق / 53.  )1(

املرجع ال�سابق / 58.  )2(

املرجع ال�سابق / 48.  )3(
.)Jamme، Sabaean Inscriptions from MahramBilqis، The Johns Hopkins Press، 1962.p. 218(جمموعة نقو�س األربت جام  )4(
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َندجلموع �لقلة معتمد�  و�أبد�أ �حلديث عن �ل�سيغ �مل�ستخدمة يف لغة �ملُ�سرْ  
َند ال يعني  �أن ورود هذه �ل�سيغ يف لغة �ملُ�سرْ على تق�سيم علماء �لعربية، مع 
�لكرثة،؛  يعني داللتها على  ال  �ل�سيغ  بقية  �أن ورود  كما  �لقلة،  داللتها على 
َندمع  �ملُ�سرْ لغة  َند، و�ساأذكر �جلمع يف  �ملُ�سرْ لغة  لديناعلى ذلك يف  دليل  �إذ ال 
ذكر مفرده،�إال �إذ� مل يكن للجمع مفرد من لفظه،معتمد� يف �سبطه باحلركات 
�لق�سرية �أو �لطويلة على �لعربية؛ �إذ ال تكتب �حلركات �لق�سرية �أو �لطويلة يف 
َند كما ذكرنا، مع �لتنبيه على ما ��ستبهت يف نطقه،ثم كتابة �للفظ بخط  لغة �ملُ�سرْ
َند، موثقا ذلك من م�سادره �ملتمثلة يف �ملعجم �ل�َسَبِئّي و�ملعجم �لَقَتَباين  �ملُ�سرْ
َند، ومقارنة ذلك بالعربية، بالرجوع �ىل معاجم  وغريها من م�سادر لغة �ملُ�سرْ
�لعربية وكتب �لنحو و�للغة، مع �إير�د �سور �جلمع، �إن وردت للجمع �أكرث 
َند، ومقارنة ذلك بالعربية، و�الإ�سارة �إىل عدم وجود  من �سورة يف لغة �ملُ�سرْ
�إن مل يكن له وجود، و�لتنبيه على �ملطرد وغري �ملطرد  هذ� �جلمعفي �لعربية 
و�لرجوع  �لعربية،  �لنحاة يف  َندبناء على كالم  �ملُ�سرْ لغة  �جلمع يف  �سيغ  من 
�ىل �ملحكيات �ليمنيةوتر�ث �ليمن من خالل �لكتب �لتي تناولت تر�ث �ليمن 

ولهجاته يف تناول هذه �جلموع.



{325}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

�ملبحث �لثاين
جموع التك�سري و�سيغها يف لغة امُل�ْسَند يف �سوء العربية الف�سحى واملحكيات اليمنية

1-اأَْفعال:
هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لقلة يف �لعربية، وهي �الأكرث ��ستخد�ما   
»�أكرث  �أن  بي�ستون  ذكر  فقد  نقو�ص،  من  و�سلنا  فيما  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  و�سيوعا 
َعال(،و�أنه يكاد ي�سمل  َند هو �سيغة )�أفرْ �سيغ جمع �لتك�سري �سيوعا يف لغة �ملُ�سرْ
�سيت�سح  وكما  الحظت،  كما  �سحيح  وهذ�  �جلموع«)1(،  عدد  ن�سف  وحده 
َند على هذه �ل�سيغة، كما  يف هذ� �لبحث،حتى �أن هناك جموعا يف لغة �ملُ�سرْ
�سياأتي، مل يعد له وجود يف �لعربية. وهذه �ل�سيغة �أي�سا مناأكرث �ل�سيغ �سيوعا 

يف �لعربية)2(.
معتل  ��سم  كل  �لنحاة، يف  ذكر  �لعربية،كما  �ل�سيغة يف  وتطَّرد هذه   
من  تتبعت  ما  يف  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  ذلك  �أمثلة  �لياء)3(.ومن  �أو  �لو�و  �أو  �لعني 
()4(، وورد �أي�سا  يَال ) َند: َقيرْل �أقرْ جموع يف ما بني يدي من نقو�ص �ملُ�سرْ
رَيّية كما ذكرت معاجم �لعربية،  َنديَّةِحمرْ ()5( وهي كلمة ُم�سرْ َو�ل( ) )�أقرْ
�مللك  رَيدوَن  ِحمرْ ملوِك  من  َمِلٌك  ُل:  »و�لَقيرْ �للغة  يف  �ل�سحاح  يف  ورد  فقد 
ُفُذ قولُُه،  ٌل؛ �أي يَنرْ َلٌة، و�أ�سله َقيٌِّل بالت�سديد، كاأنه �لذي له َقورْ �الأعظم، و�ملر�أُة َقيرْ
ياٌل �أي�ساً«)6(. ويف معجم مقايي�ص �للغة »فالَقيرْل: �مللُك من  و�ٌل و�أقرْ و�جلمع �أقرْ
ُعه �أقيال. وَمن َجَمعه على �الأقو�ل فو�حدهم َقيِّل، بت�سديد  رَي، وَجمرْ ُملوِك ِحمرْ

قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع �سابق / 45.  )1(
جموع الت�سحيح والتك�سري يف اللغة العربية، لعبد املنعم �سيد عبدالعال، مكتبة اخلاجني، القاهرة/ 41.  )2(

جموع الت�سحيح والتك�سري يف اللغة العربية، مرجع �سابق/ 41.  )3(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 54.  )4(

املرجع ال�سابق / 54.  )5(
ال�سحاح يف اللغة، للجوهري، حتقيق: اأحمد عبد الغفور، دار العلم للماليني ) قيل(.  )6(
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�لياء«)1(.
�إعالل، كما وردت  �أّيام،وردت بدون  �أي:  ()2( ؛  �أيرَْو�م) م  يَورْ  
وهو  لغوي،  تطور  وهذ�  الحقة،  مرحلة  يف  رمبا  ()3(،�أي�ساً،  ( )�أّيام(، 
�الأرجح يف نظري، وقد يكون لهجة.ورد يف معجم �لعني »و�الأّيام يف �أ�سل 
�لبناء: �أَيرَْو�م، ولكن �لعرب �إذ� وجدو� يف كلمة و�و�ً وياًء يف مو�سٍع و�حد، 
�أو  �لو�و  قبل  �لغالبة، كانت  �لياء هي  غمو� وجعلو�  �أَدرْ �ساكنة  منهما  و�الأوىل 
و�أ�سله  �أيَّاٌم،  و�جلمع  معروٌف،  ُم  »�ليَورْ �للغة  يف  �ل�سحاح  ويف  بعدها«)4(. 

�أيرْو�ٌم، فاأُدغَم«)5(.
()7(، ذكر هذ� �جلمع �ساحب  يَال ) ()6(.كيرْل �أكرْ بيت �أبيات )  
()9(. ورد يف جمهرة �للغة »�لَغيرْل: �ملاء �جلاري  يَال ) �مل�سباح �ملنري)8(.َغيرْل �أغرْ

.)11() ر �أثرْو�ر ) يال«)10(. ثَورْ بني �حلجارة يف بطن و�ٍد وغريه، و�جلمع �أغرْ
��سم  كل  �لنحاة، يف  ذكر  كما  �لعربية،  َعال( يف  )�أَفرْ �سيغة  تطرد  كما   
ثالثي مك�سور �الأول مع فتح ثانيه، �أو مع ك�سره �أو ت�سكينه)12(،ومن �أمثلة ذلك 
()13(.�إِبل  ( ناب  �أعرْ ِعَنب  نقو�ص:  من  �أيدينا  بني  ما  يف  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف 

مقايي�س اللغة، لبن فار�س ) قيل(.  )1(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 169.  )2(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع ال�سابق / 169.  )3(
كتاب العني، مرجع �سابق )يوم(.  )4(

ال�سحاح يف اللغة، مرجع �سابق )يوم(.  )5(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 34.  )6(

املرجع ال�سابق /80.  )7(
امل�سباح املنري، للفيومي، مكتبة لبنان، 1987م )كيل(.  )8(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 54.  )9(
جمهرة اللغة، لبن دريد )غلي(.  )10(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 153.  )11(
جموع الت�سحيح والتك�سري يف اللغة العربية، مرجع �سابق / 41.  )12(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 17، ونقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، ملطهر الإرياين، مركز الدرا�سات والبحوث اليمني، ط/ 2،   )13(
1990م/180، ولغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق / 173.
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()1(؛ �أي: �آبال، وهذ� �جلمع موجود يف �لعربية، جاء يف �ملحيط  �أ�أبال )
�للغة  يف  �ل�سحاح  ويف  �آبَاٌل«)2(،  ُعها  وَجمرْ َفٌة،  رورْ َمعرْ �الإِِبُل:  »�إبل:  �للغة  يف 
»�الإبرُْل ال و�حد لها من لفظها، وهي موؤنَّثة الأنَّ �أ�سماء �جلموع �لتي ال و�حَد لها 
ب  من لفظها �إذ� كانت لغري �الآدميني، فالتاأنيث لها الزٌم، و�جلمع �آبَاٌل«)3(.ِحزرْ
()6(، وال  َبا�ص ) �ألرْ ()5(.ِلب�ص  َد�ر ) �أقرْ ر  ()4(.ِقدرْ ز�ب ) �أحرْ
()7(؛  وجود لهذ� �جلمع يف �لف�سحى، يف حدود �طالعي.بئر �أ�أبار)
َقَتَبان)9(، وهذ�  �أي: )�أباآر(،وهي لهجة  ()8(؛  �آبار، وورد )�أباأ�ر() �أي: 
ُر جمُعها يف �لِقّلة  �جلمع موجود يف �لعربية، ورد يف �ل�سحاح يف �للغة »�لِبئرْ
�أَبرْوؤٌُر و�أَبرْاآٌر، بهمزة بعد �لباء، ومن �لعرب من يقلب �لهمزة فيقول: �آباٌر. فاإذ� 

كرُثترْ فهي �لِبئاُر«)10(. و)�آبار( مقلوبة عن )�أباآر()11(.
��سم  كل  �لنحاة، يف  ذكر  كما  �لعربية،  َعال( يف  )�أَفرْ �سيغة  تطرد  كما   
َند يف ما تتبعت من جموع يف ما  ثالثي م�سعف، ومن �أمثلة ذلك يف لغة �ملُ�سرْ
()12(؛ �أي: مدرجات زر�عية،�أو  ر�ر ) َند: �ِسّر �أ�سرْ بني يدي من نقو�ص �ملُ�سرْ
بطن �لو�دي، �أو �أر�ص مزروعة عند جمرى �لو�دي)13(، وورد يف �لل�سان »�ل�سَرر: 
ُحر   .)15() ( �أ�سر�ر  ر  �سُ �خل�سب«)14(.  �سطحها  �الأر�ص  و�ِسر�ر  �لو�دي، 

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 1.  )1(
املحيط يف اللغة، لل�ساحب بن عباد، حتقيق: حممد ح�سن اآل يا�سني، عامل الكتب، بريوت، ط/1، 1414هـ، 1994م )اأبل(.  )2(

ال�سحاح يف اللغة، مرجع �سابق )اأبل(.  )3(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 73.  )4(

املرجع ال�سابق / 103.  )5(
املرجع ال�سابق /81.  )6(
املرجع ال�سابق / 25.  )7(
املرجع ال�سابق / 25.  )8(

.Stephen D. Ricks: Lexicon Of Inscriptional Qatabanian،Roma،1989/ 22  ،املعجم الَقَتَباين  )9(
ال�سحاح يف اللغة، مرجع �سابق )باأر(، وانظر: ل�سان العرب، مرجع �سابق )باأر(.  )10(

ظاهرة القلب املكاين يف العربية، لعبد الفتاح احلموز، دار عمان وموؤ�س�سة الر�سالة، عمان – بريوت، ط/1، 1986م/ 78.  )11(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 128.  )12(

املرجع ال�سابق / 128.  )13(
ل�سان العرب، مرجع �سابق )�سرر(.  )14(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 42.  )15(
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هو  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  �ل�سامل  �ملوؤنث  جمع  �أن  و�ملالحظ   ،)1() ( �أحر�ر 
()2(، باإ�سافة �ألف وتاء مفتوحة �إىل جمع �لتك�سري �ملذكر،  )�أحر�ر�ت( )
َند، وله نظري يف �لعربية  وجمُع جمِع �لتك�سري جمَع موؤنث �سامل �سائٌع يف لغة �ملُ�سرْ
مثل )ِجماالت( جمع )ِجمال(،و)بيوتات( جمع )بيوت(، وهو ما ي�سمى بجمع 
ُموم(  ()5(، وقد تكون )�أَعرْ َمام ) م �أعرْ ()4(. َعّ �جلمع)3(. لُب �ألرْباب )
وورد  �أي:�آباء،  ()6(؛  ( )�أ�أباء(  �ليمنية.�أب  �ملحكية  يف  م�ستعملة  وهي 
()7(؛ �أي: �آباء، على �الأ�سل بدون �إعالل،وهو �أ�سل و�إن  �أي�سا �أب �أ�أرْباو )
مل يعد م�ستخدما يف �لعربية. قال �بن منظور: »و�الأب: �أ�سله �أَبَو، بالتحريك، 
الأنك  منهو�و؛  فالذ�هب  َحاء،  و�أَررْ وَرَحى  َفاء،  و�أَقرْ َقَفا  مثل  �آباء،  جمعه  الأن 
�الأ�سل  على  �أبناء،  �أي  ()9(؛  ( �أبرَْناو  �أبَو�ن«)8(.�بن  �لتثنية:  يف  تقول 
�بن  قال  �لعربية،  يف  م�ستخدماً  يعد  مل  و�إن  �أ�سل  �أي�سا  وهو  �إعالل،  بدون 
بَُنو، و�لذ�هب منه و�و كما ذهب من  �أ�سله  منظور: »قال �جلوهري: و�البن 
�أب و�أخ«)10(، وورد يف �ملخ�س�ص »فابن يجوز �أن يكون �ملحذوف منه �لو�و 

�أو �لياء، وهما عندي مت�ساويان«)11(.
��سم  كل  يف  �لنحاة،  ذكر  كما   ، �لعربية  يف  َعال(  )�أَفرْ �سيغة  تطرد  كما   
 ،)12() َند: ولد �أوالد ) ثالثي و�وي �لفاء، وقد وجدت منه يف لغة �ملُ�سرْ

املرجع ال�سابق / 71.  )1(

املرجع ال�سابق / 71.  )2(
الأ�سول يف النحو، لبن ال�سراج، حتقيق: عبد احل�سني الفتلي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، لبنان، 3/ 32.  )3(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 81.  )4(
املرجع ال�سابق / 16.  )5(

املرجع ال�سابق / 1.  )6(

املرجع ال�سابق / 1.  )7(
ل�سان العرب، مرجع �سابق )اأب(.  )8(

جمموعة نقو�س األربت جام، مرجع �سابق / 57.  )9(
ل�سان العرب، مرجع �سابق )اأب(.  )10(

املخ�س�س يف اللغة، لبن �سيده، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان )اأب(.  )11(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 160، واملعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق / 51.  )12(
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عقب  �ملكاين.وقد  بالقلب  �أوالد،  �أي:  ()1(؛  ( �أَلرْو�د  �أي�سا  ووردت 
يف  َعال(  )�أفرْ �سيغة  يف  �ملكاين  �لقلب  ظهر  »وقد  بقوله  ذلك  على  بي�ستون 
�ملكت�سفة  �ملتو�سطة  �ملرحلة  نقو�ص  بع�ص  يف  �الأمر  �أول  لهجة  ولعلها  �جلمع، 
يف �ملناطق �ملتطرفة، ثم يف نقو�ص �ملرحلة �حلديثة، ومن ذلك )�أَلرَْو�د( بدال من 

)�أوالد(«)2(، و�لقلب �ملكاين و�رد يف كلمات عربية كثرية)3(.
َعال(:َوثَنرْ  َند �لو�ردة على �سيغة )�أَفرْ ومن جموع �لتك�سري يف لغة �ملُ�سرْ  
: �لعالمة من �حلجر تُو�سع بني �أر�سني �أو منطقتني  ()4(، و�لَوثَنرْ ثَان ) �أورْ
لتحديدهما، وهي معروفة بهذ� �ملعنى يف عموم بالد �ليمن �إىل �الآن، ولي�ست 
لغة  ( يف  )َوثَنرْ فمعنى  �ل�سنم،  يعني  �لذي  �لعربية  �ملعاجم  �لَوثَنرْ يف  مبعنى 
َند هو  َندغري معناه يف �لعربية.ويف �ملعجم �ليمني: »و�لَوثَنرْ يف لغة �ملُ�سرْ �ملُ�سرْ
ثَان: �حلدود؛ �أي ما يكون بني بلدين ومنطقتني من حدود متعارف  �حلد، و�الأورْ

عليها، وكانو� ي�سعون �أنرْ�سابا من �حلجارة كعالمات وحدود«)5(.
ل( - بفتح ف�سكون - �سحيح �لعني  �أما �ال�سم �لثالثي على وزن )َفعرْ  
َعال(،  )غري ما �سبق( فمنع �أكرث �لنحاة جمعه يف �لعربية قيا�سا على وزن )�أفرْ
ويبدو �أن هذ� �ملنع ال ي�ستند �إىل �أ�سا�ص �سليم، و�ل�سو�ب جو�ز جمعه قيا�ساً 
يف  ل(  )َفعرْ وزن  على  �لذي  �لثالثي  �ال�سم  من  نُقل  وقد  َعال()6(  )�أفرْ على 
َند يف  �أمثلة ذلك يف لغة �ملُ�سرْ �لت�سريح وحا�سيته نحو ع�سرين جمعاً)7(.ومن 

َند وهي: ما تتبعت من جموع يف ما بني يدي من نقو�ص �ملُ�سرْ
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 160.  )1(

قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع �سابق / 43.  )2(
ال�سافية يف علم الت�سريف، لبن احلاجب، املكتبة املكية، مكة، 1415هـ، 1995م، ط/1،1/ 2.  )3(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 146.  )4(
املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، حول مفردات خا�سة من اللهجات اليمنية، ملطهر علي الإرياين، دار الفكر، دم�سق، ط/ 1،   )5(

1417هـ، 1996م )وثن(.
جموع الت�سحيح والتك�سري يف اللغة العربية، مرجع �سابق / 42.  )6(

املرجع ال�سابق / 42.  )7(
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 ،)3() ل �أَبرَْقال ) ()2(. بَقرْ ()1(. نهر �أنهار ) َر�ن ) ن �أَقرْ َقررْ  
( �أَبرَْر�ق  ق  بَررْ �طالعي.  �لف�سحى، يف حدود  �جلمع يف  لهذ�  وال وجود 

م  َر�سرْ �لف�سحى، يف حدود �طالعي.  لهذ� �جلمع يف  �أي�سا  ()4(، وال وجود 
()5(، وال وجود لهذ� �جلمع يف �لف�سحى، يف حدود �طالعي.  �َسام ) �أَررْ
ورد  َند،وقد  �ملُ�سرْ لغة  يف  عمود  �أو  حائط  مبعنى  ()6(؛  ( َر��ص  �أعرْ �ص  َعررْ
�آالف.  �أي:  ()8(؛  �أَ�أرْالف ) �ألف  �ملعنى)7(.  بهذ�  �لل�سان  �جلمع يف  هذ� 
�لذي  �ل�سََّجُر  �ُص:  »و�لَغررْ �لعني  معجم  يف  ورد   .)9() ( َر��ص  �أغرْ �ص  َغررْ
�أي و�حد من ع�سرة  (؛  ( �َسار  �أعرْ ر  ُع�سرْ �أغر��ص«)10(.  َر�ُص، وجمعه:  يُغرْ
()12(، وال وجود لهذ� �جلمع يف �لف�سحى، يف  َبار ) �أَقرْ �أجز�ء)11(. َقربرْ 

حدود �طالعي.
َند من جموع تك�سري على وزن  ومما ورد يف ما بني �أيدينا من نقو�ص �ملُ�سرْ  
�جلمع  هذ�  �أجد  ومل   ،)13() ( َبا�ص  �أحرْ ي  َحَب�سِ �لتالية:  �جلموع  َعال(  )�أفرْ
()15(؛ �أي:  َمار ) ()14(. ثََمَرة �أثرْ َجار ) يف �ملعاجم �لعربية. َحَجر �أحرْ

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 94.  )1(
املرجع ال�سابق / 94.  )2(

املرجع ال�سابق 23.  )3(
املرجع ال�سابق / 31.  )4(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 2/ 768.  )5(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 94.  )6(
ل�سان العرب، مرجع �سابق )عر�س(.  )7(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 5، واملعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق / 11.  )8(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 20.  )9(
كتاب العني، مرجع �سابق )غر�س(.  )10(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 21.  )11(
املرجع ال�سابق / 103.  )12(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 118، 121.  )13(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 37.  )14(

املرجع ال�سابق / 150.  )15(
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َر�م  �أعرْ َعِرم   .)2() َر�ب ) �أعرْ َر�بي  ِثَمار،و�ملعنى عند جام )fruit()1(.�أعرْ
()3(،و�لَعِرم »هو �حلاجز �لرت�بي �لبارز على وجه �الأر�ص �لذي يو�سع  (
على �أطر�ف �الأر�ص �لزر�عية ليحفظ ما بد�خلها من ماء، وجمعه �أعر�م«)4(. 
يف  �لَعِرم  ُذكر  �ملعنى.وقد  بهذ�  �لعربية  �ملعاجم  يف  )َعِرم(  ذكر  يرد  ومل 
�لقر�آن �لكرمي يف قوله تعاىل {َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل الَْعِرم} ]�شباأ: 16[، 
و�ختلف �ملف�سرون يف معناه، ومل يذكر �أحد منهم �أن معناه مطابق ملعناه يف 
ُر، جمع قلة. ورد يف  ()5(، وقد تكون �أَمنرْ َار ) َند.مَنِر )حيو�ن( �أمنرْ لغة �ملُ�سرْ
رَي  ِحمرْ دولة  �إىل  ّي)ن�سبة  رَيِ ِحمرْ ومُنرْر«)6(.  ومُنُور  َار  �أمنرْ و�جلمع  »مَنِر  �ص  �ملخ�سّ
ُمر، جمع قلة. فَر�ص  ()7(، وقد تكون �أَحرْ َمار ) �ليمنية �لقدمية، و�جلمع: �أَحرْ
()8(، جمع َفَر�ص �أو فاِر�ص، بح�سب �ل�سياق، حيث ذكر �ألربت  َر��ص ) �أَفرْ
ُر�ص، جمع قلة. غنم  جام �أنها تاأتي مبعنى )horsesor men()9(، وقد تكون �أَفرْ
كار(  ()11(؛ �أي: ذكور،وال يوجد �جلمع )�أذرْ كار ) ()10(، َذَكر �أذرْ �أغنام )
�أما  ُذكور،  هو  �لعربية  يف  َذَكر  فجمع  �لذكور،  جن�ص  على  �لد�ل  �لعربيةباملعنى  يف 
()12( ، قال �خلليل  اَلء ) ب( �أكرْ ر(.كاَلأ )ُع�سرْ كار( يف �لعربية فجمع )ِذكرْ )�أذرْ
الء«)13(.ونََفل  �أكرْ فيقال:  �لَكالأَ  �لع�سب، رطبه ويب�سه...وقد يجمع  »و�لَكالأُ: 

جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق/ 39.  )1(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 19، و جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق / 33.  )2(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 19.  )3(
املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، مرجع �سابق )عرم(.  )4(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 97.  )5(
املخ�س�س، لبن �سيده، مرجع �سابق )منر(.  )6(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/54.  )7(
املرجع ال�سابق / 46.  )8(

جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق / 62.  )9(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 54.  )10(

املرجع ال�سابق / 38.  )11(

املرجع ال�سابق / 75.  )12(
كتاب العني، مرجع �سابق 1/ 451.  )13(
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بالتحريك  »�لنَفل  �لعرب  ل�سان  يف  ورد  غنيمة،  مبعنى:  ()1(؛  ( �أنرَْفال 
�لِعلرْب( )�سجرة  ِعلرْب   .)3() ( �أ�سر��ص  ر�ص  �سِ و�لهبة«)2(.  �لغنيمة 

()4(.ورد يف �ملعجم �ليمني يف �للغة و�لرت�ث »�لِعَلب عندنا  الب ) �أعرْ
و�إن قلنا: �ل�سدر، �إال �أن و�سف �ل�سدر يف كتب �للغة يخالف �سفات �لَعلرْب 
ر، وهو د�ئما  لدينا، فالِعلرْب يكرث جد� يف مناطق �ليمن،وهو �سجر �سلب معمِّ

.)6() َر��ص ) �سائك قوي �ل�سوك«)5(. مَر�ص �أمرْ
ــالل  ()8(. ُحلَّة �أحرْ ()7(. �ساحب �أ�سحــــاب ) َمثَل �أمثَال )  
 ،)10() َباي ) ئَة �أَ�سرْ ()9(، ومل �أجد هذ� �جلمع يف �ملعاجم �لعربية. �َسِبيرْ (
()11(، ومل  بَاح ) �أذرْ �لعربية. وَذِبيرْحة   �ملعاجم  �أجد هذ� �جلمع يف  ومل 

�أجد هذ� �جلمع يف �ملعاجم �لعربية.
يف  همزتني  ورود  �لعربية  نحاة  بني  �خلالفية  �للغوية  �لق�سايا  من  �إن   
كلمة و�حدة، فقد ذهب �لكوفيون �إىل �أنه مل ياأت �جلمع بني همزتني يف كلمة 
ياأت يف  و�أنه مل  �لعرب، و�أن ذلك مرفو�ص يف كالمهم،  و�حدة من كالم 

كالمهم �جلمع بني همزتني �إال يف كلمة و�حدة يف قول �ل�ساعر:
فاإنك ل تدري متى الوت جاِئئ  

ولكن اأق�ضى مادة الوت عاجل)12(      
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 81.  )1(

ل�سان العرب، مرجع �سابق )نفل(.  )2(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 42.  )3(

املرجع ال�سابق / 14.  )4(
املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، مرجع �سابق )علب(.  )5(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 87.  )6(
املرجع ال�سابق / 88.  )7(

املرجع ال�سابق / 141.  )8(
املرجع ال�سابق / 67.  )9(

املرجع ال�سابق / 124.  )10(
املرجع ال�سابق / 38.  )11(

الإن�ساف يف م�سائل اخلالف، لبن الأنباري، املكتبة الع�سرية، ط/1،1424هـ، 2003م، 2/ 359.  )12(
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فاجلمع  َند،  �ملُ�سرْ نقو�ص  �سوء  �سليم يف  �لكوفيون غري  �إليه  وما ذهب   
َند، ولي�ص �أ�سال مرفو�ساً كما  بني همزتني يف �لكلمة مطرد بكرثة يف لغة �ملُ�سرْ
()1(. �ألف  ذكرو�، ومن �أمثلة ذلك �جلموع �ملذكورة �سابقاً: �إبل �أ�أبال )
كلمة  يف  همزتان  وردت  ()3(؛حيث  ( �أ�أباو  و�أب   ،)2() ( �أ�أالف 
 ،)4() َند مثل: )�أ�أرخ( ) و�حدة. و�الأمثلة على ذلك كثرية يف لغة �ملُ�سرْ
ونحو  ر(،  )�آ�ُسورْ مبعنى   ،)6() ( و)�أ�أ�سر(  )َحَدث()5(،  �مل�سدر  مبعنى 
ذلك)7(، وَعدَّ �بن جّني ذلك من �الأمور غري �جلائزة و�الأ�سول �ملرفو�سة)8(، 
َند يثبت �سحتها.وهناك كلمات كثرية غري هذه يف لغة  وورودها يف لغة �ملُ�سرْ

َعال( مل نوردها يف هذ� �لبحث �كتفاء مبا ذكرنا. َند على وزن )�أفرْ �ملُ�سرْ
2- اأَْفُعل:

هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لقلة يف �لعربية، وتنقا�ص هذه �ل�سيغة   
ل(، بفتح  يف �لعربية، كما ذكر �لنحاة، يف كل ��سم )ال �سفة( على وزن )َفعرْ
ف�سكون �سحيح �لعني، �سو�ء �أكان �سحيح �لالم �أم معتلها لي�ص فاوؤه و�و�ً)9(.
تتبعت من جموع يف ما بني يدي من  ما  َند يف  �ملُ�سرْ لغة  �أمثلة ذلك يف  ومن 

نقو�ص ما يلي:
�لر�سم  بهذ�  ورد   ،)11() ( �أنُخل  نخل   .)10() ُطر) �أ�سرْ ر  �َسطرْ  

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 1.  )1(
املرجع ال�سابق / 5.  )2(
املرجع ال�سابق / 2.  )3(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق 2/ 758.  )4(
نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق/180، ولغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق2/ 758.  )5(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 528.  )6(
املرجع ال�سابق2/ 1044.  )7(

�سر �سناعة الإعراب، لبن جني، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، ط/ 1، 1421هـ،2000م، 2/ 299، 306.  )8(
جموع الت�سحيح والتك�سري يف اللغة العربية، مرجع �سابق / 41 .  )9(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 129.  )10(
لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 175.  )11(
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لغة  )�أنرُْخل( يف  لفظة  قال جو�د علي يف حديثه عن  �ل�َسَبِئّي)1(،  �ملعجم  يف 
َند»وتعني لفظة )�أَنرُْخل( �لنخيل، وب�ساتني �لنخيل ومز�رعها«)2(، ومل يرد  �ملُ�سرْ
.)3() �ص �أنرُْف�ص ) هذ� �جلمع يف �ملعاجم �لعربية، يف حدود �طالعي.نفرْ

.)6() نُي ) ()5(. عنيرْ �أعرْ ر �أبرُْحر ) ()4(. بَحرْ ر �أنرُْهر ) نَهرْ
�جلموع  ()8(،وهذه  ( ُقف  �أ�سرْ ف  �سقرْ  .)7() ( وؤُ�ص  �أررْ ر�أ�ص   
قبيلة، ومل يرد هذ� �جلمع  ()9(؛ مبعنى  ُعب ) �أ�سرْ �لعربية.  موجودة يف 
()10(؛ �أي قبور، ومل يرد هذ� �جلمع يف  رُب ) يف �ملعاجم �لعربية. َقربرْ �أقرْ

�ملعاجم �لعربية.
()11(،ومل  ُجل ) َند من جموع على هذه �ل�سيغة: َرُجل �أَررْ ومما جاء يف لغة �ملُ�سرْ  
()12(، �أوردها جام بهذ�  ُمد ) يرد هذ� �جلمع يف �ملعاجم �لعربية. عمود �أعرْ

()14(، ومل يرد هذ� �جلمع يف �ملعاجم �لعربية. ُلك ) �للفظ)13(، َمِلك �أَمرْ
3- اأْفِعلة:

َند  هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لقلة يف �لعربية،ومما جاء يف لغة �ملُ�سرْ  
()15(، بدون �إعالل،ويف  �ِسوة ) من جموع على هذه �ل�سيغة: ك�ساء �أكرْ

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 94.  )1(
املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم، جلواد علي، دار ال�ساقي، 1422هـ 2001م، 13/ 291.  )2(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 93، واملعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق / 108.  )3(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 94.  )4(

املرجع ال�سابق/ 94.  )5(
املرجع ال�سابق / 23.  )6(

املرجع ال�سابق / 112.  )7(

املرجع ال�سابق / 128.  )8(
املرجع ال�سابق /130، واملعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق/ 169.  )9(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 103.  )10(
جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق / 13.  )11(

املرجع ال�سابق / 16.  )12(
جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق / 82.  )13(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 85.  )14(
لغة ال�ساد ونقو�سها امل�سندية، مرجع �سابق 1/ 389.  )15(
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موؤنث  َند)�أك�سو�ت(،جمع  �ملُ�سرْ لغة  يف  نطقها  ويحتمل  �ِسية(،  )�أكرْ �لعربية 
�سامل.

4- ِفَعال:
لغة  يف  ورد  �لعربية،ومما  يف  �لكرثة  جموع  �سيغ  من  �ل�سيغة  هذه   
()1(.َحَجر ِحَجار  َندمن جموع تك�سري على هذ� �لوزن: َجَمل ِجمال ) �ملُ�سرْ
(.خريِّ )مبعنى  ()2(. ِن�َساء ) (.�أنرْثَى �إنَاث ) (.َرُجل ِرَجال ) (
 ،)5() ( ِكَبار  َكبري   .)4() ( َحاح  �سِ �سحيح   )3() ( ِخيار  �سالح( 
()6(، وال وجود لهذ� �جلمع �الأخري يف �لعربية،  َبار ) �أكرْ �أي�سا  ووردت 

يف حدود �طالعي.
5- ُفُعول:

لغة  يف  ورد  �لعربية،ومما  يف  �لكرثة  جموع  �سيغ  من  �ل�سيغة  هذه   
ـــد )جبـــل(  (. َحيرْ د ) َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن: �أَ�َسد �أُ�ُسورْ �ملُ�سرْ
ُد: ما �سخ�ص من �لّر�أرْ�ِص و�جَلَبِل  ()7(، جاء يف معجم �لعني »�حَليرْ ُحيُود )
وجمُعُه:  َحيرٌْد،  فهو  عظم  �أو  َلٍع  �سِ من  �عوجاجه  ��ستدَّ  ما  وكّل  َوجَّ.  و�عرْ
ُحيُوٌد«)8(، و�لكلمة وجمُعها �سائعة يف لهجة �أهل �ليمن، ويف �ملعجم �ليمني 
�َسِلخ يف �جلبال، وهو من �ملهاوي �لزالء �لتي تردي  »�حليد: �ساهق �سخري ُمنرْ
د، و�لكلمة قامو�سية معروفة، ولكن ملدلولها  من يهوي فيها،ونمعه على ُحيُورْ

املعجم ال�َسَبِئّي، املرجع ال�سابق/ 49.  )1(
جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق / 66، واملعجم ال�سبئي، مرجع �سابق /7.  )2(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 64.  )3(
املرجع ال�سابق / 142.  )4(

املرجع ال�سابق/ 76، وجمموعة نقو�س األربت جام، مرجع �سابق / 16.  )5(
جمموعة نقو�س األربت جام، مرجع �سابق / 74.  )6(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق / 312.  )7(
كتاب العني، مرجع �سابق )حيد(.  )8(
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نبع(  ماء،  )عني  َعنيرْ   .)2() ( ُقُبور  َقربرْ  مينية«)1(.  خ�سو�سية  ولت�سريفها 
.)3() ُعيُون )

6- َفَعاِيل:
َند من  هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية،ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
(؛  ( )َخَطاِيئ(  و�جلمع   ) ( خطيئة  �لوزن:  هذ�  على  تك�سري  جموع 
�أي ذنب)4(، وهو �ملعنى نف�سه يف �لعربية)5(.ووزن )َخَطاِيئ( هو )َفِعاِيل(، الأنه من 
�لعربية على  �لعربية، وكل جمع يف  َند ويف  �ملُ�سرْ لغة  �أو �جلذر )خطاأ( يف  �الأ�سل 
�أيدينا  بني  فيما  �الأ�سل،  َند، وهي  �ملُ�سرْ لغة  َلة( جاء يف  )َفِعيرْ وزن )خطايا( ومفرده 
َنديَّة، على وزن )فَعاِيل(، �سو�ء �أكان الم �لكلمة همزة كخطاِيئ، �أم  من نقو�ص ُم�سرْ
َند �أي�ساً )�أذباح(  ()6(.ويف لغة �ملُ�سرْ حرفا �سحيحا كَذِبيرْحة وجمعها )َذبَاِيح( )
 .)9() ()8(. َطِريرَْدة َطَر�ِيد) ()7(، كما ذكرنا. خليفة خاليف ) (
�حَلَر�ِيب عافية؛  بعد  �ليمنية مقولة:  �لعامية  ()10(،ويف  َحَر�ِيب ) ب  َحررْ
�أي بعد �حلروب يعقُب �ل�سلم و�لتعايف، وال وجود لهذ� �جلمع يف �لف�سحى.
�ل�َسَبِئّي،  �ملعجم  ف�سرها  كما  معركة،  �أو  َلة  َحمرْ �أي:  (؛  ( َباِيئ  �سَ ِبيئَة  �سَ
و�ألربت جام)11(.وال وجود لهذ� �جلمع يف �لف�سحى بح�سب �طالعي.�سبيئة 

املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، مرجع �سابق )حيد(.  )1(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 103.  )2(

املرجع ال�سابق / 23.  )3(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 63، واملعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق / 71.  )4(

املحكم واملحيط الأعظم، لبن �سيده، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط/1، 1421هـ، 2000م )   )5(
خطاأ (. وانظر: علم اللغة العربية، ملحمود فهمى حجازى، دار غريب، القاهرة، م�سر 1/ 209.

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق / 38.  )6(
املرجع ال�سابق / 38.  )7(
املرجع ال�سابق / 82.  )8(

املرجع ال�سابق / 198.  )9(
املرجع ال�سابق/ 69.  )10(

جمموعة نقو�س األربت جام، مرجع �سابق/ 136، وانظر: املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 40.  )11(



{337}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

�أي�ساً  ويوجد  �سبايا،  �أي:  )sbya()1(؛  هكذ�  جام  �أوردها   ) ( �سبايئ 
()2(، باألف مد يف �آخر �لكلمة وهذ� تطور، وهو  َند: �سبايا ) يف لغة �ملُ�سرْ
�الأرجح، وهذ� يثبت لنا �سحة ما ذهب �إليه بي�ستون، كما ذكرنا، تعقيبا على 
وكذلك  �الألف  يحذفون  َند  �ملُ�سرْ لغة  يتكلمون  من  �أن  ذكر  حني  �لهمد�ين 
�لو�و و�لياء �ل�ساكنة �ذ� وقعت يف و�سط �لكلمة كتابة بقوله »وبالرغم من �أن 
�لهمد�ين �أغفل �لكالم عن �الألف يف �آخر �لكلمة، فاإننا ال نكاد ن�سك باأن �حلكم 
ينطبق على هذه �حلالة �أي�ساً«)3(، ويبدو �أن بي�ستون مل يلتفت لوجود �أمثلة على 
(، كما �سبق، وهذ� هو لفظها يف  َند فمن ذلك �سبايا ) ذلك يف لغة �ملُ�سرْ
�لعربية فقال »و�أيا كان �الأمر فاإننا ال نعرف �ألفاظا خمتتمة باالألف...«)4(،كما 

�أن )خطاِيئ( �سارت يف �لعربية )خطايا(.
()5(. وهذه �أمثلة على تعدد  َند: �أ�سباي ) كما توجد يف لغة �ملُ�سرْ  

�جلمع للمفردة �لو�حدة يف لغة �مل�سند.
�حلب�سية  �للغة  يف  تُنطق  )خطايا(  كلمة  �أن  هنا  بالذكر  جدير  هو  ومما   
هكذ�:  �أي�سا  �لعربية  ويف  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  نف�سه  بنطقها  ِزيَّة(  )�جِلعرْ �لقدمية 
hataye، )و�لرمز h هنا يقابل حرف �خلاء يف �لعربية( و�حلب�سية، كما ذكرنا، 

َند، وتوؤدي يف �حلب�سية، �أي�سا، �ملعنى  هي �ل�سورة �حلية غري �ملتطورة للغة �ملُ�سرْ
َند ويف �لعربية)6(. نف�سه يف لغة �ملُ�سرْ

جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق / 33.  )1(
نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق/ 323.  )2(

قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع �سابق / 12.  )3(
املرجع ال�سابق / 12.  )4(

املرجع ال�سابق / 124.  )5(
املعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق / 71. وانظر: اخلالف النحوي يف بع�س ق�سايا الإعالل والإبدال يف �سوء النقو�س املُ�ْسَنديَّة، ملحمد   )6(

�سالح حممد، بحث من�سور مبجلة كلية الرتبية جامعة عني �سم�س ) الق�سم الأدبي (، املجلد )18(، العدد ) 3 (، 2012م/ 215.
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مثل  »�أ�سالة  على   - �هلل  رحمه   - �لتو�ب  عبد  رم�سان  ��ستدل  وقد   
هذه  مثل  بوجود  �لعربية  يف  �إليها  وما  )فو�يد(  و  )رقايق(  و  )�سحايف( 
يَّة(  ِزّ )�جِلعرْ �لقدمية  �حلب�سية  �للغة  يف  همز(  بال  )�أي  �ل�سورة  بهذه  �جلموع 
َند،  �ملُ�سرْ نقو�ص  يطالع  مل  �أنه  و�لظاهر  )خطايا(«)1(.   hataye َخَطاِيئ  مثل  يف 
�أ�سل �حلب�سية،  َند �لتي هي  �ملُ�سرْ فلم يتحدث عن وجود هذه �لكلمة يف لغة 
و�ل�سريانية  �لعربية  �ل�ساميات:  قو�عد  )يف  كتابه  يف  �مل�ساألة  هذه  ناق�ص  فقد 

َند ماثلة يف بحثه، ومل ي�ست�سهد منها ب�سيء)2(. و�حلب�سية(، ومل تكن لغة �ملُ�سرْ
�بن  �أوردها  كما  و�لكوفيني  �لب�سريني  بني  �خلالفية  �لق�سايا  من  �إن   
"خطايا"  )وزن  �َسمَّاه  فيما  �خلالف  ق�سية  )�الإن�ساف(  كتابه  يف  �الأنباري 
ونحوه(؛ �أي �لوزن �ل�سريف لهذه �لكلمة وما جاء جمعا على وزنها مهموز 
�لالم؛ حيث َخ�سَّ�ص لهذه �لق�سية �مل�ساألة �ل�ساد�سة ع�سرة بعد �ملائة من �مل�سائل 
�خلالفية يف هذ� �لكتاب، فب�سط فيها �خلالف بني �لفريقني يف وزنها و�أمثالها 
من �لكلمات، كما قال، كما ذكر علل �لفريقني وحججهما وردودهما. ويف 
َند �لقول �لف�سل فيما يتعلق باأ�سلها، وما يعزز �أو يفند �آر�ء �لفريقني �أو  لغة �ملُ�سرْ
بع�سها وعللهما وحججهما وردودهما على بع�سهما)3(، فقد »ذهب �لكوفيون 
بن  �خلليل  و�إليه ذهب  )َفَعاىَل(،  ئَة( على وزن  )َخِطيرْ �أن )خطايا( جمع  �إىل 
)َفَعائل( ...«)4(. وال  �أن )خطايا( على وزن  �إىل  �لب�سريون  �أحمد. وذهب 

يت�سع �ملقام لعر�ص علل �لفريقني وحججهما.
كما تكلف �لنحاة يف تف�سري ما حدث لكلمة )خطايا( من تغيري، فتحدثو�   
م�سكلة الهمزة يف اللغة العربية، لرم�سان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، ط/ 1، 1417هـ، 1996م/ 145، 146. وانظر: يف قواعد   )1(

ال�ساميات، العربية وال�سريانية واحلب�سية، مرجع �سابق / 398.
انظر: اخلالف النحوي يف بع�س ق�سايا الإعالل والإبدال يف �سوء النقو�س املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق/ 215 وما بعدها.  )2(
انظر: اخلالف النحوي يف بع�س ق�سايا الإعالل والإبدال يف �سوء النقو�س املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق/ 214 وما بعدها.  )3(

الإن�ساف يف م�سائل اخلالف، مرجع �سابق 2/ 359.  )4(
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عن مر�حل تطورها ب�سيء من �لتكلف �أحيانا، فمن �لنحويني - كما ذكر �بن 
جني - من يُعد �الأ�سل )خطاِئئ()1(، وهو ر�أي �ملربد)2(، وهناك، �أي�سا، من 
�لنحويني - كما ذكر �لعكربي و�بن �ل�سر�ج - من يَُعدُّ �الأ�سل )خطاِئي()3(. 
وما جعل �لنحويني يتكلفون يف تقدير �أ�سل )خطايا(، وما حدث لهذ� �الأ�سل 
كمال  �لدكتور  يرى  كما  �هتمامهم،  هو  تطوره  مر�حل  خالل  تغيري�ت  من 
ب�سر، باالأ�سول �لتي ��سُتقت منها �لكلمات، وهم م�سيبون، �أحيانا، يف ذلك 
َند، و�فرت��سهم وجوب وجود �أ�سل تََفرَّعت عنه بقية  كما يت�سح من لغة �ملُ�سرْ
ئَة(،  �ل�سيغ، وعدم تناول �لكلمة ب�سورتها �حلالية، فوجود �لهمزة يف )َخِطيرْ
مثال، ي�ستوجب وجودها يف )خطايا(، وعدم وجودها �إمنا هو ب�سبب عار�ص 

عر�ص لها، ومن ثَمَّ تكلفو� هم بتو�سيح هذ� �لعار�ص و�أمثاله يف بحوثهم)4(.
وميكن �لقول �إن ما ذهب �إليه �لب�سريون من �أن وزن )خطايا(، ب�سورتها   
�حلالية، وما جاء جمعا على نحوها مهموز �لالم هو )فعائل(، هو �الأقرب �إىل 
نقول  �أن  �لعربية،  يف  �حلالية  �سورتها  على  بناء  �ل�سو�ب،  وكان  �ل�سو�ب، 
�إليه  �أما ما ذهب  َند.  �إن وزنها هو )فعايل(، وهو وزنها �الأ�سلي يف لغة �ملُ�سرْ
�لكوفيون و�خلليل وغريهم من �أن وزنها هو )َفَعاىَل( فبعيد عن �ل�سو�ب)5(.

العباب الزاخر واللباب الفاخر، للح�سن بن حممد بن احل�سن ال�ساغاين، حتقيق: ال�سيخ حممد اآل يا�سني، بغداد، 1977م/ 39.  )1(
املقت�سب، للمربد، حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، بريوت، 1/ 139، 159.  )2(

الأ�سول يف النحو، مرجع �سابق 2/ 403، واللباب يف علل البناء والإعراب، للعكربي، حتقيق/ عبد الإله النبهان، دار الفكر،   )3(
دم�سق، ط/ 1، ، 1416هـ 1995م، 2/ 408.

درا�سات يف علم اللغة، لكمال ب�سر، دار غريب، القاهرة 1/ 27. وانظر: اخلالف النحوي يف بع�س ق�سايا الإعالل والإبدال يف �سوء   )4(
النقو�س املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق/ 220 وما بعدها.

انظر: اخلالف النحوي يف بع�س ق�سايا الإعالل والإبدال يف �سوء النقو�س املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق/ 226 وما بعدها.  )5(
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7- ِفَعل:
لغة  يف  ورد  �لعربية،ومما  يف  �لكرثة  جموع  �سيغ  من  �ل�سيغة  هذه   
()1(؛ مبعنى �أر�ص  بة ِجَرب ) َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:ِجررْ �ملُ�سرْ
بَُة:  زر�عية، ووردت بهذ� �ملعنى يف �لف�سحى، ففي �ملحيط يف �للغة »و�جِلررْ
�ل�سائعة  �الألفاظ  من  بَة  و�جِلررْ ِجَرٌب«.  ُعها  وَجمرْ فيه،  َرُع  يُزرْ �لذي  ُع  �سِ �ملَورْ

.)3() �لد�رجة �مل�ستخدمة يف �ليمن �إىل �الآن)2(. ِعَنَبة ِعَنب )
8- َفْعل:

َند  هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية،ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
 .)5() ( م  َقورْ  .)4() ( َخيرْل  َلة  �لوزن:َخيرْ هذ�  على  تك�سري  جموع  من 
َنديَّة كما  ب( يف �لنقو�ص �ملُ�سرْ ()7(. وكلمة )�َسعرْ ب) ()6(. �َسعرْ َجيرْ�ص )
�ليمني »هي �ملر�دف لكلمة )َقِبيرْلة( ... وقد وردت يف  يرى موؤلف �ملعجم 
�أعرف، وكلمة  بينما مل تذكر )َقِبيرْلة( مرة و�حدة فيما  �لنقو�ص عدة مر�ت، 
ب( تطلق على �لوحدة �الجتماعية �لتي تربط فيما بينها رو�بط �النتماء  )�َسعرْ
 ،)9() ل ) لة نَخرْ �إىل �ملكان غالبا، ورو�بط �حلياة �ملادية و�حتياجاتها«)8(. نَخرْ
()10(. وهذه �جلموع ومفرد�تها موجودة  وقد تنطق �أي�سا نَِخيرْل.مَترَْرة مَترْر )

يف �لف�سحى.

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 151.  )1(
انظر: املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، مرجع �سابق )جرب(.  )2(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعلييقات، مرجع �سابق/ 173.  )3(
املرجع ال�سابق/ 129.  )4(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 16.  )5(
نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعلييقات، مرجع �سابق / 114.  )6(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 130.  )7(
نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعلييقات، مرجع �سابق/ 493.  )8(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 2/ 1089.  )9(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق / 130.  )10(
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9- َفَعل:
لغة  يف  ورد  �لعربية،ومما  يف  �لكرثة  جموع  �سيغ  من  �ل�سيغة  هذه   
 .)2() ()1(. َغَنم ) َندمن جموع تك�سري على هذ� �لوزن:بََقَرة بََقر ) �ملُ�سرْ

()3(. وهذه �جلموع ومفرد�تها موجودة يف �لف�سحى. َوَرَقة َوَرق )
10- َمَفاِعل:

َند  هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية،ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
ِرق َم�َسارق  ()4(. َم�سرْ َعى َمَر�ِعي ) من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:َمررْ
اأَلة  ()7(. َم�سرْ َقى َمَر�ِقي ) ()6(. َمررْ اِرع ) ر�ع َم�سَ ()5(. ِم�سرْ (

.)10() َنى َمَبايِن ) ()9(. َمبرْ قى َم�َساِقي ) ()8(. َم�سرْ َم�َساِئل )
()12(؛ مبعنى ِبركة  ()11(. َماأرِْجل َمَو�ِجل ) ِكَلة َم�َساِكل ) ُم�سرْ  
�ملاء �أو �حلاجز �ملائي. وهو بهذ� �ملعنى يف �ملحكيات �ليمنية، وينطق )ماجل( 
بت�سهيل �لهمز، ورد يف �ملعجم �ليمني يف �للغة و�لرت�ث »�ملَاِجل: �سهريج �ملاء 
�لنبع بجريانه عن �لو�سول  نبع �سغري، وذلك عندما يعجز  يبنى على  �لذي 
�إىل �ملز�رع، فيبنى �ملَاِجل لتاأجيل �ملاء فيه ليجتمع حتى ميتلئ ثم يُفجر لي�سقي 
ما باإز�ئه �أو دونه من �ملز�رع«)13( ويف �لف�سحى )َماآجل( ففي معجم مقايي�ص 
�للغة »و�ملاأرَْجُل: �سبه حو�ٍص و��سع يوؤجَّل فيه ماُء �لبئر�أو �لقناة �أّياماً ثم يُفجر 

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 116.  )1(
املرجع �سابق 1/ 101، 114، 116.  )2(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 2/ 1089.  )3(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 113.  )4(

املرجع ال�سابق/ 134.  )5(
املرجع ال�سابق / 144.  )6(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق/ 160.  )7(
لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق1/ 87.  )8(

املرجع ال�سابق1/ 87.  )9(
املرجع ال�سابق1/ 268.  )10(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع ال�سابق1/ 404.  )11(
املعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق/ 48.  )12(

املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، مرجع �سابق )اأجل(.  )13(
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()2(، وال وجود  َمَناِذر ) نَِذير  �أو  ِذر  ُمنرْ ماآجِل«)1(.  �لّزرع، و�جلمع  يف 
()3(؛ مبعنى  لهذ� �جلمع يف �لف�سحى، يف حدود �طالعي. ِقيَاظ َمَقاِيظ )
رفة ال وجود  �أر�ص تنبت غالل ِقيَاظ يف �ملعجم �ل�َسَبِئّي، وهذه لفظة مينية �سِ
لها يف �لعربية بهذ� �ملعنى يف ما �أعلم، ورد يف �ملعجم �ليمني »�لِقيَاظ ��سم 

ِغّلة تكون يف �لوديان ذ�ت �لينابيع �جلارية ل�سقي �لِغالل«)4(.
11- ُفْعَول:

َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:َعِريرْن مبعنى بيت  ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
()5(، ويف معجم �لعني »و�لَعِريُن:  َون ) �الأ�سد، ومبعنى �أر�ص، و�جلمع ِعررْ
()8(، )جمع  ِدلرَْول ) ()7(؛ مبعنى بالد.  َود ) ِبلرْ بََلد  �الأ�سد«)6(.  ماأوى 
َقَتَبانيَّة.  لهجة  ()9(، وهي  ( َوف  ِخررْ َخِريرْف  �أي�ساً(.  َدِليرْل  َدلرْو، وجمع 
()11(؛ مبعنى و�دي، وهي  وب ) �ِسعرْ ب  �ِسعرْ  .)10() َور ) ُذكرْ َذَكر 

لهجة َقَتَبان.
�لوزن،  هذ�  على  �لعربية  يف  جمع  �طالعي،  حدود  يف  يرد،  ومل   
َوب( جمع )َع�ِسيرْب(،  ولكنه �سائع يف لهجات �ليمن، ومن ذلك كلمة )ِع�سرْ
»و�لع�سيب هو غمد �خلنجر �لذي يرتديه رجال �لقبائل وعامة �لنا�ص، و�جلمع 
��سما على  َول، وهي �سيغة جمع خا�سة لكل ما كان  ِفعرْ َوب، على وزن  ِع�سرْ

معجم مقايي�س اللغة، مرجع �سابق ، )اأجل(.  )1(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 91.  )2(

املرجع ال�سابق / 112.  )3(
املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، مرجع �سابق )قيظ(.  )4(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 18.  )5(
كتاب العني )عرن(.  )6(

املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 28.  )7(
املرجع ال�سابق / 35.  )8(

املعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق / 75.  )9(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 38.  )10(

املعجم الَقَتَباين، مرجع �سابق/ 170.  )11(
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وزن َفِعيرْل �أو َفُعول �أو َفِعل �أحياناً«)1(.
12- َفَعايل:

هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية،وقد وجدُت فيما بني   
.)2() َوة ) ( جمعا لَغزرْ َند: )َغَز�ِوي( ) يدي من نقو�ص �ملُ�سرْ

13- اأفاعل:
لغة  يف  ورد  �لعربية،ومما  يف  �لكرثة  جموع  �سيغ  من  �ل�سيغة  هذه   
()3(، مبعنى ُمُدن  َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:َهَجر �أَهاِجر ) �ملُ�سرْ
()5(، وقد  َبع �أ�سابع ) »و�سعب هجر كذ�، هم �سعب مدينة كذ�«)4(. �إ�سرْ
َعِرّيون ��سم  ()6(؛ مبعنى �أ�َساِعَرة �أو �أ�سرْ َعِري �أ�َساِعر ) تنطق �أ�سابيع. �أ�سرْ
�أوردها جام بهذ�   ،)8() �أَكاِبر ) َكِبريرْ   .)7() �أر��سي ) �ص  �أررْ قبيلة. 
رَي �لدولة �ليمنية  ي، ن�سبة �إىل ِحمرْ رَيِ ()10(، جمع ِحمرْ �لر�سم)9(. �أََحاِمر )
َمار(، �أو )�أحمور( وهي م�ستعملة يف �ملحكية �ليمنية،  �لقدمية(،وقد تنطق )�أَحرْ

وقد حتدث عن هذ� �لنوع من �جلموع �ملن�سوبة بي�ستون كما �سبق.
14- َفَعاِلل:

َند  هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية،ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
()11(؛ مبعنى حجارة  َدل َجَناِدل ) من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:َجنرْ

املعجم اليمني يف اللغة والرتاث، مرجع �سابق )ع�سب(.  )1(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 55.  )2(

املرجع ال�سابق / 65.  )3(
نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق / 493.  )4(

املرجع ال�سابق / 140.  )5(
لغة ال�ساد ونقو�سها امل�سندية، مرجع �سابق 1/ 200.  )6(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق / 94، 160.  )7(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق / 65.  )8(

جمموعة نقو�س األربت جام، مرجع �سابق / 71.  )9(
املرجع ال�سابق / 54.  )10(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 254.  )11(
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ُت  درْ كبرية، وهي �سائعة بهذ� �ملعنى يف �ملحكية �ليمنية، ويف معجم �لعني »نَ�سَ
�ٍص ... و�أَنرْ�ساُد �جِلباِل: َجناِدُل بع�سها فوق  �ٍص �أو فوَق بَعرْ ه �ىل بَعرْ �ل�سيَء بع�سَ

.)2() َكب َكَو�ِكب ) بع�ٍص«)1(. َكورْ
15- اأْفُعْول:

َند  ال وجود جلموع على هذه �ل�سيغة يف �لعربية، ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
مبعنىُجُدد. ()3(؛  ( د  ُدورْ �أَجرْ �لوزن:َجِديرْد  هذ�  على  تك�سري  جموع  من 
ل( هي  ُعورْ علق �الإرياين على هذ� �جلمع بقوله »و�سيغة �جلمع على وزن )�أَفرْ
َند، وال د�عي الإير�د �الأمثلة فهي كثرية،  من �أو�سع �ل�سيغ ��ستعماال يف لغة �ملُ�سرْ
ولكني �أذكر بع�ص �ملفرد�ت �لتي مل يكن متوقعاً جمعها على هذه �ل�سيغة، 
ُور(، و�إن كانو� ال  َر�ن هم )�الأنرْ ور(، و�أهل َنرْ �سُ فاأهل ح�سرموت هم )�الأحرْ
يكتبون �لنون، وهذه �ل�سيغ �أ�سكَل فهُمها على بع�ص �لد�ر�سني. هذ� عالوة 
ق(  ُرورْ )�الأَعرْ �ليوممثل  �أل�سنتنا  على  �سائعة  تز�ل  ال  هذه  �جلمع  �سيغة  �أن  على 
�أهل  رِي( و)�الأحبو�ص:  �أهل جبل �سَ ر:  ُبورْ ق( و)�الأَ�سرْ يُورْ ر( و)�الأَحرْ ُمورْ و)�الأَ�سرْ
د( قد وردت يف كتاب �سفة  ُدورْ ي(... وفوق ذلك فاإن  كلمة )�الأَجرْ جبل َحَب�سِ

جزيرة �لعرب للهمد�ين«)4(.
َند: َريرْد و�جلمع  ل( يف لغة �ملُ�سرْ ُعورْ ومن �جلموع �لو�ردة على وزن )�أَفرْ  
()5(.ومعناه يف �ملعجم �ل�َسَبِئّي )َكِتف جبل()6(. وذكر �ملعجم  د ) يُورْ �أَررْ
د()7(. ويف �لل�سان  َند �أي�سا ب�سيغة )ُريُورْ �ليمني �أن هذ� �جلمع ورد يف لغة �ملُ�سرْ

كتاب العني، مرجع �سابق )ن�سد(.  )1(
لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 336.  )2(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق/ 391.  )3(
املرجع ال�سابق / 391.  )4(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع ال�سابق / 441، 443.  )5(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق / 120.  )6(

نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات/ 441.  )7(
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�جلبل كاحلائط،  �حَليرْد يف  �لرَّيرْد  �بن�سيده:  �جلبل.  »�لرَّيرْد: حرف من حروف 
د«)1(. وهو �حلرف �لناتئ منه ... و�جلمع �لكثري ُريُورْ

16- َفِعْيل:
لغة  يف  ورد  �لعربية،ومما  يف  �لكرثة  جموع  �سيغ  من  �ل�سيغة  هذه   
()2(. قال بي�ستون  َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن: نخلة نَِخيرْل ) �ملُ�سرْ
( ورد مذكر�ً وموؤنثاً«)3(، وذكره يف  ل( �أو )نَِخيرْل( ) »ولعل �ال�سم )نَخرْ
 ،)5() ( َحِمريرْ ِحَمار  موؤنثاً)4(.  و�لثاين  مذكر�،  فيه  جاء  �أحدهما  مو�سعني 

وقد تنطق )ُحُمر(.
17- ُفَعال:

َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن: �إن�سان �ُنَا�ص  ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
.)6() (
18- ُفُعل:

َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:�سفينة �ُسُفن  ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
()8(، وال وجود لهذ� �جلمع �الأخري يف �لعربية، يف  ()7(. بَِعريرْ بُُعر ) (

حدود �طالعي.
19- ُفَعل:

َرة �أُ�َسر  َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن: �أُ�سرْ ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
.)9() (

ل�سان العرب، مرجع �سابق )ريد(.  )1(
لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 2/ 1089.  )2(

قواعد النقو�س العربية اجلنوبية، مرجع �سابق/ 42.  )3(
املرجع ال�سابق/ 42.  )4(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 2/ 402.  )5(
املعجم ال�َسَبِئّي، مرجع �سابق/ 6.  )6(

املرجع ال�سابق / 125، ونقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق / 114.  )7(
لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 234.  )8(

جمموعة نقو�س األربت جام، مرجع �سابق / 212.  )9(
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20- َفَواعل:
َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن: �َساِهر�َسَو�ِهر  ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  

.)2() ()1(. َر��ِسي َرَو��ِسي ) (
21- ُفْعل:

م  َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:ُرومي ُرورْ ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
.)3() (

22- ُفْعاَلن:
فار�ص  �لوزن:  هذ�  على  تك�سري  جموع  من  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  ورد  ومما   

.)4() �َسان ) ُفررْ
23- ِفْعالن:

َمان  َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن: ُغاَلم ِغلرْ ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
.)5() (

24- ُفَعال:
َند من جمـــوع تك�ســـري على هذ� �لوزن: ُرَو�ت   ومما ورد فــي لغة �ملُ�سرْ  

()6(؛ مبعنىَم�َساِقي. (
25- َفَعال:

َند من جموع تك�سري على هذ� �لوزن: نَبرْترْ نََبات  ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
.)9() ()8(.َكِلمة َكاَلم ) َمة َغَمام ) ()7(. َغيرْ (

نقو�س م�سندية وتعليقات، مرجع �سابق / 106.  )1(
لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 2/ 383.  )2(

املرجع �سابق 2/ 1064.  )3(
املرجع ال�سابق 2/ 1048.  )4(

املرجع �سابق 1/ 256، 262، 281.  )5(
املرجع ال�سابق 1/ 131.  )6(

املعجم ال�سبئي، مرجع ال�سابق / 112.  )7(
املرجع ال�سابق 2/ 1077.  )8(
املرجع ال�سابق 2/ 1081.  )9(
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ال: 26- ُفعَّ
�لوزن:ر�ِكب  هذ�  على  تك�سري  جموع  من  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  ورد  ومما   

.)1() ُركَّاب )
27- َتَفاِعْيل:

َرى  بُ�سرْ �لوزن:  هذ�  على  تك�سري  جموع  من  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  ورد  ومما   
تََبا�ِسري)2(.

28- َفْعَلى:
.)3() َحى ) هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية: َجِريرْح َجررْ  

29- ُفَعاَلء:
َند من جموع  هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية،ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  

()4(، و�أوردها جام بهذ� �للفظ)5(. تك�سري على هذ� �لوزن: �أَِمريرْ �أَُمَر�ء )
30- َفاُعْول:

لغة  يف  ورد  �لعربية،ومما  يف  �لكرثة  جموع  �سيغ  من  �ل�سيغة  هذه   
ر،  �آ�ُسورْ �أي:  ()6(؛  ( �أ�أ�سر  �لوزن:  هذ�  على  تك�سري  جموع  من  َند  �ملُ�سرْ

و�الآ�سوريون من �الأقو�م �ل�سامية.
31- اإِْفَعال:

َند  هذه �ل�سيغة من �سيغ جموع �لكرثة يف �لعربية،ومما ورد يف لغة �ملُ�سرْ  
.)7() َو�ن ) من جموع تك�سري على هذ� �لوزن:�أَخ �إِخرْ

املعجم ال�سبئي، مرجع �سابق/ 117.  )1(
نقو�س ُم�ْسَنديَّة وتعليقات، مرجع �سابق/ 89، 124، 150.  )2(

املعجم ال�سبئي، مرجع ال�سابق / 50.  )3(
لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 1/ 111.  )4(

جمموعة نقو�س األربت جام ، مرجع �سابق / 172.  )5(
املرجع ال�سابق 1/ 528.  )6(

لغة ال�ساد ونقو�سها املُ�ْسَنديَّة، مرجع �سابق 2/ 1045.  )7(



جملة ت�أ�صيل العلوم {348}

اخلامتـــــة
و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  هلل  �حلمد   
ينفع  �أن  تعاىل  �لبحث و��ساأله  �لذي وفقني الإكمال هذ�  �أحمد �هلل عز وجل 

به.
النتائج والتو�سيات

خرج هذ� �لبحث مبجموعة من �لنتائج و�لتو�سيات من �أهمها:
َندوثيقة �ل�سلة بالعربية، ومن �أكرث �للغات �ل�سامية قربا منها  �إنَّ لغة �ملُ�سرْ  -1
َند  و�سبها بها، كما ظهر لنا من خالل �ألفاظ �جلموع ومفرد�تها يف لغة �ملُ�سرْ
فالغالب  �لعربية،  يف  ورد  ملا  �أغلبها  �لبحث،ومطابقة  هذ�  يف  �لو�ردة 

َند مطابقة �لعربية �لف�سحى يف �الألفاظ.  على لغة �ملُ�سرْ
بلغ عددها يف  �إذ  َند؛  �ملُ�سرْ لغة  �لتك�سري وتنوع �سيغها يف  كرثة جموع   -2
�مل�سند  نقو�ص  من  ما و�سلنا  �أن  مع  �إحدىوثالثني �سيغة،  �لبحث  هذ� 

قليل.
َند و�ردة على �سيغ غري موجودة يف  هناك جموع تك�سري يف لغة �ملُ�سرْ  -3

�لعربية.
على  و�ردة  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  �لو�ردة  �لتك�سري  جموع  �إنَّاأغلب   -4

َعال(. �سيغة)�أَفرْ
َندوجود يف �لعربية. لي�ص لبع�ص جموع �لتك�سري يف لغة �ملُ�سرْ  -5

�لف�سحى  يف  وجود  لها  لي�ص  َند  �ملُ�سرْ لغة  يف  تك�سري  جموع  هناك�سيغ   -6
�ليمن ولهجاته  تر�ث  �الآن يف  �إىل  م�ستخدما حيا  ز�ل  بع�سها ال  ولكن 

�ملحكية، وبخا�سة �ألفاظ �لزر�عة و�لري، وهناك بحوث تناولت ذلك.
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نف�سها،  َند  �ملُ�سرْ لغة  �ألفاظ �جلموع د�خل  لبع�ص  هناك، بال �سك، تطور   -7
ورمبا يكون ذلك لهجة، وهذ� طبيعي نظر� للفرتة �لطويلة �لتي عا�ستها 
هذه �للغة. كما �ن هناك تطور� لبع�ص �جلموع حني �سارت �إىل �لعربية، 
وهو ما يوؤكد فكرة �لتطور �للغوي لالألفاظ، كما يدح�ص ما ذهب �إليه 
بع�ص �لنحاة قدميا وحديثا من �أن هناك �أ�سوال مرفو�سة، فما عّده �لبع�ص 

َند. �أ�ساًل مرفو�ساً لي�ص كذلك، بل له �أ�سل �سليم يف لغة �ملُ�سرْ
َند على �لقلة �أو  لي�ص لدينا دليل على داللة جموع �لتك�سري يف لغة �ملُ�سرْ  -8

�لكرثة كما هو معروف عند علماء �لعربية.
َندمما �سبب م�سكلة  ال وجود للحركات �لطويلة �و �لق�سرية يف لغة �ملُ�سرْ  -9
و��سحةيف  �لطويلة  �حلركات  وجود  و�آثارعدم  للكلمات،  نطقنا  يف 
�لبد�يات �الأوىل للكتابة �لعربية، وكتابة �مل�سحف �ل�سريف دليل و��سح 

على ذلك.
هذ� �لبحث مت متويله من خالل �لربنامج �لبحثي �لعام بعمادة �لبحث   
 /124( ورقمه  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة   – خالد  �مللك  جامعة   – �لعلمي 

.)39
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قائمة امل�سادر واملراجع
�أوال: املراجع العربية:

�الأ�سول يف �لنحو، البن �ل�سر�ج، حتقيق: عبد�حل�سني �لفتلي، موؤ�س�سة   -1
�لر�سالة، بريوت، لبنان.

َنديَّة،  �ملُ�سرْ �لنُّقو�ص  ء  ورْ �سَ �لعَرب يف  ويني  �لنَّحرْ عند  فو�سة  �ملررْ ول  �الأُ�سُ  -2
�لرتبية،  كلية  جملة  �لنجار،  �لعزيز  عبد  حممد  طارق  للدكتور  بحث 

جامعة عني �سم�ص، �ملجلد �خلام�ص ع�سر، �لعدد �لثاين، 2009م.
�الإكليل، للهمد�ين، حتقيق: حممد بن على �الأكوع �حلو�يل، 1979.  -3

�الإن�ساف يف م�سائل �خلالف، البن �الأنباري، �ملكتبة �لع�سرية، بريوت،   -4
ط/1، 1424هـ، 2003م.

بريوت،  �لقلم،  د�ر  ولفن�سون،  الإ�سر�ئيل  �ل�سامية،  �للغات  تاريخ   -5
1980م.

تاريخ �ليمن �لقدمي، ملحمد عبد �لقادر بافقيه، �ملوؤ�س�سة �لعربية للدر��سات   -6
و�لن�سر، بريوت، ط/1، 1985م.

�لعربّية، لربج�سرت��سر، قر�أه وعلق عليه: رم�سان  للغة  �لنحوّي  �لتّطور   -7
عبد�لّتو�ب، مكتبة �خلاني، �لقاهرة،و�لريا�ص، د�ر �لرفاعي، 1402 هـ 

ـ 1982م.
�لتَّمييم و�لّتنوين، جمّلة جممع �لّلغة بالقاهرة، �لعدد 13.  -8

جموع �لت�سحيح و�لتك�سري يف �للغة �لعربية، لعبد �ملنعم �سيد عبد�لعال،   -9
مكتبة �خلاني، �لقاهرة.

َنديَّة،ملحمد  �خلالفالنحويفيبع�سق�سايا�الإعاللو�الإبد�لفي�سوء�لنقو�ساملُ�سرْ  -10
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�سالح حممد، بحث من�سور مبجلة كلية �لرتبية جامعة عني �سم�ص)�لق�سم 
�الأدبي(، �ملجلد )18(، �لعدد )3(، 2012م.

در��سات يف علم �للغة، لكمال ب�سر، د�ر غريب، �لقاهرة.  -11
لبنان،  بريوت،  �لعلمية  �لكتب  د�ر  جني،  البن  �الإعر�ب،  �سناعة  �سر   -12

ط/ 1،1421هـ،2000م.
�ل�سافية يف علم �لت�سريف، البن �حلاجب، �ملكتبة �ملكية، مكة، 1415هـ،   -13

1995م.
�سذ� �لعرف يف فن �ل�سرف، للحمالوي، د�ر �لكيان، عمان.  -14

�سرح �الأ�سموين على �الألفية، لالأ�سموين، حتقيق: �إبر�هيم �سم�ص �لدين،   -15
د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، ط/1، 1997م.

�الألفية، البن عقيل، حتقيق رمزي منري بعلبكي،  �بن عقيل على  16-  �سرح 
د�ر �لعلم للماليني، بريوت، ط/ 1، 1992م.

�ال�سرت�باذي، حتقيق: حممد حمي  للر�سي  �حلاجب،  �بن  �سافية  �سرح   -17
�لدين عبد �حلميد وحممد نور �حل�سن وحممد �لزفز�ف، د�ر �لكتب 

�لعلمية، بريوت، لبنان.
18-  �ل�سحاح يف �للغة، للجوهري، حتقيق: �أحمد عبد�لغفور، د�ر �لعلم 

للماليني.
عمان  د�ر  �حلموز،  �لفتاح  لعبد  �لعربية،  يف  �ملكاين  �لقلب  ظاهرة   -19

وموؤ�س�سة �لر�سالة، عمان – بريوت، ط/1، 1986م.
ظاهرة جموع �لتك�سري يف �لعربية، لو�يف حاج ماجد، ر�سالة ماج�ستري،   -20

كلية �الآد�ب و�لعلوم، �جلامعة �الأمريكية ببريوت، 2003م.
�لعباب �لز�خر و�للباب �لفاخر، للح�سن بن حممد بن �حل�سن �ل�ساغاين،   -21
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حتقيق: �ل�سيخ حممد �آل يا�سني، بغد�د، 1977م.
علم �للغة �لعربية، ملحمود فهمى حجازى، د�رغريب، �لقاهرة، م�سر.  -22

بريوت،  للماليني،  �لعلم  د�ر  �ل�سامر�ئي،  البر�هيم  �ملقارن،  �للغة  فقه   -23
ط/ 3، 1983م.

يف قو�عد �ل�ساميات �لعربية و�ل�سريانية و�حلب�سية، لرم�سان عبد �لتو�ب،   -24
�لقاهرة، ط/ 2، 1403هـ، 1983م.

بي�ستون،  الألفرد  َند(،  �ملُ�سرْ )كتابات  �جلنوبية  �لعربية  �لنقو�ص  قو�عد   -25
ترجمة: رفعت هزمي، موؤ�س�سة حمادة للخدمات �جلامعية، �إربد، �الأردن، 

1995م.
�ملخزومي  مهدي  حتقيق:  �لفر�هيدي،  �أحمد  بن  للخليل  �لعني،  كتاب   -26

و�إبر�هيم �ل�سامر�ئي، د�ر ومكتبة �لهالل.
�للباب يف علل �لبناء و�الإعر�ب، للعكربي، حتقيق/عبد�الإله �لنبهان،   -27

د�ر�لفكر، دم�سق، ط/ 1،  1416هـ 1995م.
ل�سان �لعرب ، البن منظور ، د�ر �سادر ، بريوت ، ط / 1 .  -28

َنديَّة، ملحمد علي �حلجري، مطابع د�ئرة �لتوجيه  لغة �ل�ساد ونقو�سها �ملُ�سرْ  -29
�ملعنوي، �سنعاء، 2005م.

�لعامة  �لهيئة  �ل�سامعي،  لتوفيق حممد  �لكرمي،  �لقر�آن  �ليمنية يف  �للغة   -30
للكتاب، �سنعاء، �ليمن، ط/1، 2012م.

كلية  �ل�سلوي،  �إبر�هيم  للدكتور/  �لعربية،  �للغة  تاريخ  يف  مباحث   -31
�الآد�ب، جامعة �سنعاء، ط/ 1، 2010م.

�ملحكم و�ملحيط �الأعظم، البن �سيده، حتقيق: عبد �حلميد هند�وي، د�ر   -32
�لكتب �لعلمية، بريوت، ط/ 1، 1421هـ، 2000م.
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�ملحيط يف �للغة، لل�ساحب بن عباد، حتقيق: حممد ح�سن �آل يا�سني،   -33
عامل �لكتب، بريوت، ط/1، 1414هـ، 1994م.

�ملخ�س�ص يف �للغة، البن �سيده، د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت، لبنان.  -34
م�سكلة �لهمزة يف �للغة �لعربية، لرم�سان عبد �لتو�ب، مكتبة �خلاني،   -35

ط/ 1، 1417هـ، 1996م.
�مل�سباح �ملنري، للفيومي، مكتبة لبنان، 1987هـ.  -36

بريوت،  لبنان،  مكتبة  و�آخرين،  بي�ستون  الألفريد  �ل�َسَبِئّي،  �ملعجم   -37
1982م.

�للهجات  �للغة و�لرت�ث، حول مفرد�ت خا�سة من  �ليمني يف  �ملعجم   -38
1417هـ،   ،1 ط/  دم�سق،  �لفكر،  د�ر  �الإرياين،  علي  ملطهر  �ليمنية، 

1996م.
�ل�ساقي،  د�ر  علي،  جلو�د  �الإ�سالم،  قبل  �لعرب  تاريخ  يف  �ملف�سل   -39

1422هـ 2001م.
�ملقت�سب، للمربد، حتقيق: حممدعبد�خلالقعظيمة، عاملالكتب، بريوت.  -40

ثانياً: املراجع االأجنبية:
1- Dillmann: Grammatik der Ethiopischensprache, Leipzig, 

Tauchnitz, 1899.-
2- Jamme: Sabaean Inscriptions from MahramBilqis,The Johns 

Hopkins Press, 1962.
3- Renan: Histoire des languessemitiques,French, 3rd.
4- Stephen D. Ricks: Lexicon Of Inscriptional Qatabanian, 

Roma,1989.
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القيم الرتبوية اخللقية املتضمنة يف اَيات النداء القراَني
وسبـــل توظيفهــــا فــي تعليــم مرحلـــة األســــاس

د. ب�نق� طه الزبري ح�صني)1(   و اأ. ي��صر عبداجلب�ر عبدالق�در)2(

امل�ستخل�ص
�ملت�سمنة يف  �لرتبوية �خللقية  �لقيم  �لك�سف عن  �إىل  �لدر��سة  هدفت   
�لقيم  تنمية  �لقيم وتوظيفها يف  �لقر�يَن للموؤمنني وتوظيف هذه  �لند�ء  �َيات 
�ملنهج  �لباحثان  ��ستخدم  �الأ�سا�ص.وقد  تعليم  مرحلة  تالميذ  لدى  �خللقية 
لتحليل  �ملحتوى،وذلك  وحتليل  �ال�ستنباطي،  وكذلك  �لتحليلي  �لو�سفي 
بع�ص �اَليات �لتي تبد�أُ بالند�َء �لقر�يَن: {يَا أيُها الذين َامنوا ...}. و��ستخر�ج 
هذه �لقيم �لرتبوية �خللقية وتوظيفها يف تنمية �لقيم �خللقية لدى تالميذ مرحلة 
تعليم �الأ�سا�ص. تو�سلت �لدر��سة �إىل عدد من �لنتائج ومن �أهمها:تزخر �َيات 
�لند�ء �لقر�يَن للموؤمنني بالكثري من �لقيم �خللقية �لرتبوية يف جماالت عديدة 
�أو  �لباحثان منها ت�سع قيم،عدم حماباة الأحد من �لتالميذ جلاه  وقد ��ستنبط 
مال �أو ح�سب �أو ن�سب �أو ما �إىل ذلك بل البد �أن ياأخذ ما ي�ستحق من درجات 
يتمثلوها  �لن�سئ حتى  �لقيم �خللقية لدى  نق�سان.يجب غر�ص  �أو  دون زيادة 
�إىل  �ملتعلمني  ذلك،�إر�ساد  يف  ح�سنة  قدوًة  �ملعلم  يكون  و�أن  �سلوكهم  يف 
�ل�سدق يف �الأقو�ل و�الأعمال وم�ساحبة �ل�سادقني وذوي �الأخالق �حل�سنة 
و�البتعاد عن �ل�سحبة �ل�سيئة،ال بد من �أن تتو�فر يف �ملربي �سفات �َد�ء �الأمانة 
�لتي كلفه �هلل بها.وقد �أو�سى �لباحثان �أن ي�سعى �ملعلمون لغر�ص �لقيم �خللقية 
يف تالميذهم.والبد �أن يعتمد �ملربي على �لقيم �خللقية �لرتبوية �الإ�سالمية يف 

ق�سم اأ�سول الرتبية والإدارة الرتبوية - كلية الرتبية-جامعة اخلرطوم.  -1
حما�سر بق�سم الرتبية العملية - كلية الرتبية/ جامعة اأم درمان الإ�سالمية.  -2
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و�الإ�سالح  �لتغيري  قادة  ليكونو�  �ل�ساحلني  �لتالميذ  الإعد�د  �لرتبوية  �لعملية 
يف �ملجتمع �مل�سلم. وكذلك �قرتح �لباحثان �إجر�ء در��سات مماثلة يف �لقيم 

�لرتبوية �ملت�سمنة يف ّ�يات �لند�ء �لقر�يَن {يا أيُها الناس...}.

املقدمـــــة
مير �ملجتمع �الإ�سالمي �ليوم بفرتة حرجة من حياته تت�سم باهتز�ز �لقيم   
�الأخالقية، و��سطر�ب �ملعايري �الجتماعية، وكرثة حاالت �خلروج على تعاليم 
�لدين �حلنيف.ويف هذ� �لع�سر– ع�سر �لتطور �لتقني و�النفجار �ملعريف –�إن 
�الأمور ت�سري يف طريق �إبعاد �لفرد و�ملجتمع عن قيمه ودينه �أكرث فاأكرث، �بتد�ًء 
من �النبهار بالتطور �لتقني و�لتجاوب معه دون وجود ر�سيد قيمي و�سلوكي 
مبا  �لالمباالة  نحو  �الأفر�د  من  كثري  لدى  �ملتنامي  بامليل  مرور�ً  �حلياة،  ي�سبط 
تتنافى وقيم هذ�  يقرتفه بع�ص �الأفر�د و�جلماعات يف �ملجتمع من �سلوكيات 
�ملجتمع، �إ�سافة �إىل ظهور بع�ص �لتيار�ت و�لدعو�ت �لتي تنادي �سر�حة �أو 
مع  تتفق  ال  �لتي  �ل�سيئة  �لقدوة  ت�سلل  مع  �لقيم،  هذه  على  باخلروج  �سمنياً 
قيمنا �إىل معظم �لبيوت من خالل �أجهزة �الإعالم وو�سائل �الت�سال �حلديثة 
بحيث �أ�سبحت هذه �لقدوة– مع مرور �لوقت– �سيئاً ماألوفاً.ويعترب �لقر�َن 
�لكرمي كتاب �هلل تعاىل �خلالد و�لذي تكفل بحفظه دون �لكتب غريه وهو يعد 
منهج حياة �مل�سلم يف كل حركاته و�سكناته لذلك وجب على �لباحثني وخا�سًة 
تبنى  و�أن  �سليمة  م�سادر  من  وقيمها  �لرتبية  مبادئ  ي�ستمدو�  �أن  �لرتبويني 
درجاتها. �أعلى  �إىل  �ل�سدق  ن�سبة  فيها  ت�سل  �سحيحة  �أُ�س�ص  على  قو�عدها 
�أنها  ميادين �حلياة ،ذلك  �ملفاهيم �جلوهرية يف جميع  �لقيم �خللقية من  وتعد 
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مت�ص �لعالقات �الإن�سانية بكافة �سورها و�لقيم �خللقية معايري و�أهد�ف البد �أن 
ندها يف كل جمتمع منظم �سو�ًء كان متقدماً �أو متاأخر�ً)1(.

م�سكلة الدرا�سة:
وقد ��ست�سعر �لباحثان �أهمية �لقيم �لرتبوية �خللقية �الإ�سالمية �مل�ستنبطة   
من �لقر�َن �لكرمي ودورها يف حل هذه �مل�ساكل فلجاأ �إىل بع�ص �َيات �لند�ء 
�لقرّ�ين للموؤمنني. الأن هذه �لقيم لها �أهمية كربى يف حياة �لفرد و�ملجتمع. 
ت�سعى لتج�سيد كل �لقيم  تتمثل م�سكلة �لدر��سة يف �أن �لرتبية �خللقية عموماً 
و�ملثل �لعليا و�لف�سائل يف نف�ص و�سلوك �الإن�سان وهي جزء من طبيعته كمعول 
هدم و�إعاقة.وعليه تربز م�سكلة �لدر��سة يف �ل�سوؤ�ل �لرئي�ص �لتايل: ما �لقيم 
مرحلة  توظيفها يف  و�سبل  �لقر�يَن  �لند�ء  �َيات  �ملت�سمنة يف  �خللقية  �لرتبوية 

تعليم �الأ�سا�ص؟ وتتفرع منه �الأ�سئلة �لفرعية �لتالية:
�لقر�يَن  �لند�ء  �َيات  يف  �ملت�سمنة  �خللقية  �لرتبوية  �لقيم  �أهم  ما   /1

للموؤمنني؟
�إىل �أي مدى ميكن توظيف هذه �لقيم �خللقية يف �لتعليم �الأ�سا�سي؟  /2

اأهداف الدرا�سة:
�لك�سف عن �لقيم �لرتبوية �خللقية �ملت�سمنة يف بع�ص �َيات �لند�ء �لقر�يَن   /1

للموؤمنني.
كيفية توظيف هذه �لقيم �خللقية يف �لتعليم �الأ�سا�سى.  /2

اأهمية الدرا�سة:
تبدو �أهمية �لقيم يف قدرتها على حتقيق تكامل و�تز�ن �سلوك �الإن�سان   
وقدرته على مقاومة �لقيم �ملنحرفة و�لتو�زن بني م�ساحله �ل�سخ�سية وم�سلحة 

الزيادي،اأحمدواخلطيب،اإبراهيم)2001م( الرتبية الإ�سالمية والجتماعية،الدارالعلمية، عمان.  )1(
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�ملجتمع)1(. وتكت�سب هذه �لدر��سة �أهميتها من �أهمية �لقيم �خللقية نف�سها يف 
حياة �لفرد و�ملجتمع، و�لو�قع �لر�هن يف �ملجتمع �الإ�سالمي �أخذ يبتعد �سيئاً 
ف�سيئاً عن قيم �الأخالق ومبادئها ويتنكر لها وكذلك �لو�قع �حلايل �لذي يتميز 
�سلباً  يوؤثر  قد  مما  �أجز�ئه  بني  �ل�سريع  و�لتو��سل  �لهائل  �لتكنولوجي  بالتقدم 
�الأ�سرة  تلعبه  �أن  �لذي ميكن  �لدور  بيان  و�أهمية  �خللقية،  ومبادئنا  قيمنا  على 
و�ملدر�سة يف غر�ص �لقيم �خللقية وتنميتها و�لت�سدي لهذه �ملوجة �لعاتية من " 

�لالقيمية " �لتي جتتاح �لعامل.
منهج الدرا�سة:

��ستخدم �لباحثان �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي �ال�ستنباطي، وهمايدر�سان   
دون  هي  كما  و�لقيا�ص  للدر��سة  متاحة  موجودة  قائمة  وظو�هر  �أحد�ث 
�لتدخل من �لباحثني يف جمرياتها وي�ستطيع �لباحثان �أن يتعامال معها فيفهماها 

ويحلالها)2(.
حدود الدرا�سة:

�لنبي  مقام  تعظيم  �لعدل-  قيم)�ل�سرب-  ��ستنباط  املو�سوعية:  احلدود   
�سلى �هلل عليه و�سلم - �أد�ء �الأمانة-�حلياء- �لوفاء بالعهد مع �هلل و�لنا�ص- 
يف  �ل�سجاعة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  مع  �لتاأدب  و�مل�سافحة-  �لعفو 

قول �حلق- ��ستئذ�ن �الأطفال(.من �َيات �لند�ء للموؤمنني يف �لقر�َن �لكرمي.
احلدود الزمانية: 2018م  

م�سطلحات الدرا�سة:
القيم الرتبوية: هي جمموعة �ملبادئ و�لقو�عد و�ملثل �لعليا �لتي يوؤمن بها   /1
�لنا�ص ويتفقون عليها ويتخذون منها ميز�ناً يزنون به �أعمالهم ويحكمون 

)1(  طهطاوي،�سيد اأحمد)1996( القيم الرتبوية يف الق�س�س القراآين، دار الفكر العربي ط1.م�سر.
الزيادي )2001( مرجع �سابق.  )2(
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بها على ت�سرفاتهم �ملادية و�ملعنوية)1(.
القيم اخللقية: هي �لقيم �خللقية �الإ�سالمية �مل�ستمدة من �لدين �الإ�سالمي   /2
�حلنيف �لذي يعد  �حل�سن هو ما و�فق �سرع �هلل و��ستوجب �لثو�ب يف 
�الآخرة، ويعد �لقبيح هو ما خالف �سرع �هلل ويرتتب عليه �لعقاب يف 

�الآخرة)2(. 
�لعدل،  �خللقية)�ل�سرب،  �لرتبوية  �لقيم  �لباحثان  يق�سدبها  اإجرائيًا:   
بالعهد  �أد�ء �الأمانة، �حلياء، �لوفاء  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ،  تعظيم مقام 
مع �هلل و�لنا�ص، �لعفو و�مل�سافحة، �لتاأدب مع �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم ، 

�ل�سجاعة يف قول �حلق، ��ستئذ�ن �الأطفال(.
االإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة:

�أواًل: معنى القيمة لغة:
به.  قيمته  تعدلت  �أي  بكذ�  �ملتاع  وقام  منقوم  لغة  قيم  مفرد   �لقيمة:   
مثل  �لقيم،  و�جلمع:  مقامه،  يقوم  �أي  �ملتاع،  به  يقوم  �لذي  �لثمن  و�لقيمة: 
مبعان  تاأتي  �للغة  يف  قيمة.و�لقيمة  له  جعلت  �ملتاع:  وقومت  و�سدر،  �سدرة 

عدة منها)3(: 
كذ�.وتاأتي  تقديرها  �أي  كذ�،  �ل�سلعة  هذه  فقيمة  �لتقدير،  مبعنى  تاأتي   
مبعنى �لثبات على �أمر، نقول فالن ماله قيمة، �أي ماله ثبات على �الأمر.وتاأتي 

مبعنى �ال�ستقامة و�العتد�ل.
ثانياً: معنى القيم اإ�سطالحًا: 

تنوعت  فقد  �ملجاالت،  من  كثري  يف  يدخل  �لقيم  م�سطلح  الأن  نظر�ً   
الزيادي )2001( مرجع �سابق.  )1(

العاجز فوؤاد علي والعمري عطيه )1999م( درا�سة مقدمة اإىل موؤمتر كلية الرتبية والفنون حتت عنوان " القيم والرتبية يف عامل متغري "   )2(
واملنعقد يف جامعة الريموك يف الفرتة من 27-1999/7/29م اإربد ، الأردن.

النا�سف، عبد امللك )1981(:القيم وطرائق تعليمها وتعلمهاEP/13 عمان، الأردن:دائرة الرتبية والتعليم بوكالة الغوث.  )3(
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�ملعاين �ال�سطالحية له بح�سب �ملجال �لذي يدر�سه، وبح�سب �لنظرة �إليه.فعند 
علماء �القت�ساد: هناك قيم �الإنتاج وقيم �ال�ستهالك، وكلُّ له مدلوله �خلا�ص.
�إ�سباع  باأن �سيئاً ما ذ� قدرة على  �لقيمة هي �العتقاد  وعند علماء �الجتماع: 
رغبة �إن�سانية، وهي �سفة لل�سيء جتعله ذ� �أهمية للفرد �أو للجماعة، وهي تكمن 
تعد  �لفال�سفة:  نف�سه.وعند  �خلارجي  �ل�سيء  ولي�ست يف  �لب�سري  �لعقل  يف 
�لقيم جزء�ً من �الأخالق و�لفل�سفة �ل�سيا�سية.�أما �ملعنى �الإن�ساين للقيمة فيتمثل 
و�لعطاء. �لعمل  على  بالقدرة  �إال  يتحقق  ال  �لذي  �الأعلى  �ملثل  هي  �أنها  يف 

و�أما �لقيمة �للغوية)وهي غري �ملعنى �للغوي للقيمة( فهي قيمة �للغة، وهي ال 
تتاأتَّى �إال يف كون �لكلمات لها قيمة نحوية تبني معناها ودورها يف �جلملة و�أن 

�الألفاظ لها داللة قوية تت�سم بالعمومية ..�لخ)1(.
�أربع  �سلوكية  �لقيم ميكن روؤيتها من خالل �سور  باأن  قال  وهناك من   
هي: جو�نب و�أ�سياء مطلقة لها هويتها �مل�ستقلة، خ�سائ�ص �الأ�سياء مادية وغري 
للقيم  ترتجم  �أفعال  �لبيولوجية،  �لفرد  حاجات  منخالل  تربز  مفاهيم  مادية، 

حمل �الهتمام.
وقد عرف �أبو �لعنني �لقيم باأنها جمموعة من �ملعايري و�الأحكام تتكون   
لدى �لفرد من خالل تفاعله مع �ملو�قف و�خلرب�ت �لفردية و�الجتماعية بحيث 
�إمكانياته،  لتوظيف  جديرة  ير�ها  حلياته  وتوجهات  �أهد�ف  �ختيار  من  متكنه 
�لعملي  �ل�سلوك  �أو  �الجتاهات  �أو  �الهتمامات  خالل  من  �لقيم  يف  وتتج�سد 
باأنها جمموعة من  �أي�ساً  فت  �أو غري مبا�سرة)2(.وُعرِّ �أو �للفظي بطريقة مبا�سرة 
على  للحكم  معايري  منها  ويتخذون  ما،  جماعٍة  يف  تن�ساأ  و�ملقايي�ص  �لقو�نني 
�الأعمال و�الأفعال �ملادية و�ملعنوية، وتكون لها من �لقوة و�لتاأثري على �جلماعة 

حممد، عبد الرا�سي اإبراهيم)1989(:موقع القيم من بع�س فل�سفات الرتبية" درا�سات تربوية. املجلد ج/16 �س �س: 31-11 .  )1(
النا�سف )1981م(: مرجع �سابق.  )2(
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عليها  خروج  و�أي  و�لعمومية،  و�ل�سرورة  �الإلز�م  �سفة  لها  ي�سبح  بحيث 
�أو �نحر�ف عن �جتاهاتها ي�سبح خروجاً عن مبادئ �جلماعة و�أهد�فها ومثلها 

�لعليا")1(.
ثالثاً: القيم الرتبوية:

1/العالقة بني القيم والرتبية:
�لوقت  نف�ص  يف  وهي  كاملة،  �لرتبوية  �لعملية  توجه  �لتي  هي  �لقيم   
للرتبية،  حاجة  يف  �أنها  �أي  ونظام،  ومعلمني  و�أ�ساليب  و�سائل  �إىل  بحاجة 
فالعالقة �إذن بني �لقيم و�لرتبية عالقة تبادلية، فبدون تربية ي�سعب غر�ص �لقيم 

وتنميتها، وبدون �لقيم ت�سبح �لرتبية عقيمة غري ذ�ت فائدة.
و�لرتبية �لتي نق�سدها هنا ت�سمل �لرتبية يف �لبيت ويف �ملدر�سة ويف   
�ملوؤ�س�سات �الأخرى، وت�سمل �لرتبية �لنظامية وغري �لنظامية و�لالنظامية. وتبد�أ 
عملية زرع �لقيم وتنميتها لدى �لفرد منذ �أيام حياته �الأوىل وهو طفل بو��سطة 

�الأ�سرة ، وال تنتهي �إال بانتهاء حياته على وجه هذه �لب�سيطة.
2/ اأنواع القيم الرتبوية)2(:

�أ. قيم مت�سلة بعالقة �الإن�سان مع ربه.  
ب. قيم مت�سلة بعالقة �الإن�سان مع نف�سه.  

ج. قيم مت�سلة بعالقة �الإن�سان مع �ملجتمع.  

)1(  اأحمد ، لطفي بركات . )1986(، " يف فل�سفة الرتبية " . الريا�س : دار املريخ للن�سر .
حممد )1989م(: مرجع �سابق.  )2(
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الطرق املنا�سبة لتطوير القيم اخللقية لدى تالميذ مرحلة االأ�سا�ص:
)1( الطرق التقليدية، وت�سمل الوعظ املبا�رش  واالإقناع والتلقني، والقدوة، والثواب 

والعقاب:
�ملعتقد�ت  لنقل  ��ستخد�مها  ميكن  �إذ  مفيدة  ز�لت  ما  �لطر�ئق  هذه   
�ل�ساحلة من جيل �إىل جيل، ومن فرد �إىل فرد، كما �أنها ت�سلح الأن تكون معايري 
منا�سبة لقيا�ص مدى �الن�سجام بني ممار�سات �لنا�ص ومتطلبات �لقيم �ملرغوبة.غري 
�أن �آثار هذه �لطر�ئق قد �أ�سبحت يف �لع�سر �حلديث حمدودًة �أو عر�سيًة �أو 

موؤقتًة �أو ق�سرية �الأجل، ويعود ذلك �إىل �أ�سباب خارجية و�أ�سباب د�خلية: 
�ملدر�سة  �لتو��سل وظهور  و�سائل  �نت�سار  فتتمثل يف  �خلارجية  �الأ�سباب  فاأما 
�ملو�زية و�لرتبية �لالنظامية �للذين يوؤثر�ن يف �لفرد و�ملجتمع.و�أما �الأ�سباب 

�لد�خلية فهي �سادرة عن طبيعة �لطر�ئق نف�سها.وميكن تو�سيح ذلك كااَلتي:
من  ت�سدر  ال  �لنا�ص  يتعلمها  �لتي  �لقيم  فاإن  �ملبا�سر  �لوعظ  حالة  ففي  �أ/ 
�ختيار �لنا�ص �أنف�سهم �إمنا تفر�ص عليهم فر�ساً، وحني تزول �ل�سلطة فاإن 
�لقيم نف�سها قد تتعر�ص لالنهيار.هذ� باالإ�سافة �إىل �أن �لوعظ �ملبا�سر قد 
يكون لفظاً دون ممار�سة عملية، كما �أن �جلو �لنقدي �لذي ير�فق �لوعظ 

قد يكون يف �لعادة قا�سياً.
ويف �لقدوة ميكن �أن يالحظ �لتالميذ �أن ممار�سات �أولياء �أمورهم �لذين  ب/ 
و�أنهم  عظاتهم  عن  تختلف  قد  للمحاكاة  �ساحلة  مناذج  منهم  �تخذو� 
ذوو وجهني، كما �أن �أولياء �الأمور لي�سو� �لنماذج �لوحيدة �لتي ميكن 
و�لزمالء  و�لرفاق  و�الأتر�ب  �الأخوة  فهناك  بها،  يقتدو�  �أن  للتالميذ 

وغريه.
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دو�فع  ت�سكل  طر�ئق  فاإنها  و�لوعيد  و�لوعد  و�لعقاب  �لثو�ب  و�أما  ج/ 
خارجية، وقد تكون عر�سية �أو ق�سرية �الأجل �أو مرتبطة بدو�م �ل�سلطة، 

ومثل ذلك �لقو�نني و�الأنظمة.
)2( الطرق التي اتبعها االإ�سالم يف تعليم القيم اخللقية:

وبالقر�آن  و�أفعاله  باأقو�له  �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم  ��ستخدم  لقد   
�لذي يتلوه ويعلمه للم�سلمني طرقاً متعددة يف تعليم �لقيم �الإ�سالمية للم�سلمني 
وغر�سها فيهم وتنميتها ورعايتها ومل ي�ستخدم طريقة بعينها يف جميع �ملو�قف، 
بل كان يختار لكل موقف �لطريقة �لتي تنا�سبه وكان �أحياناً ي�ستخدم �أكرث من 
�أن  يريد  �ملوقف.و�لذي  هذ�  مقت�سيات  بح�سب  �لو�حد  �ملوقف  يف  طريقة 
يقتفي �آثار �لر�سول �لكرمي يف تربيته للم�سلمني على �لقيم �لفا�سلة وجب عليه 
�أن ال يقت�سر على طريقة و�حدة، كما يجب عليه �أن يختار لكل موقف �لطريقة 

�لتي تنا�سبه.
واأهم الطرق االإ�سالمية التي يكن اتباعها يف تعليم القيم اخللقية:

القدوة:و�لدليل على فائدتها �أمر �هلل �سبحانه وتعاىل �مل�سلمني �أن يقتدو�   /1
ِ ُأْسَوةٌ َحَسَنٌة  بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم {لََقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَّ
طلب  وقد   ،]21 ]االأحزاب:  َكِثيًا}  اللََّ  َوَذَكَر  الَِْخَر  َوالَْيْوَم  اللََّ  َيْرُجو  َكاَن  لَِْن 
كما  " �سلو�  به  يقتدو�  �أن  �مل�سلمني  عليه و�سلم من  �هلل  �لر�سول �سلى 
و�لن�سائي  �أحمد  منا�سككم")رو�ه  عني  "خذو�  و   " �أ�سلي  ر�أيتموين 
و�سائل  خري  من  �ل�ساحلة  �لقدوة  �أن  ترى  �ل�سليمة  و�لفطرة  وم�سلم(، 
�سلبي  تاأثري  لها  �ل�سيئة  �لقدوة  �أن  كما  �ل�سليمة،  �لقيم  وغر�ص  �لرتبية 
على �ملتعلم وعلى �لطفل، فالولد �لذي يرى و�لده يكذب ال ميكن �أن 



جملة ت�أ�صيل العلوم {364}

يتعلم �ل�سدق، و�لولد �لذي يرى �أمه تغ�ص �أباه �أو �أخاه �أو هو نف�سه ال 
ميكن �أن يتعلم �الأمانة، و�لولد �لذي يرى �أمه م�ستهرتة ال ميكن �أن يتعلم 

�لف�سيلة.
وهو  �لكالم،  من  �إليها  يلقي  مبا  للتاأثر  ��ستعد�د  �لنف�ص  ففي  املوعظة:   /2
تدعيم  يلزم  كما  �لتكر�ر،  يلزمه  ولذلك  �لغالب،  يف  موؤقت  ��ستعد�د 
ي�سمح  �لذي  �ملنا�سب  �لو�سط  وتوفري  كالقدوة  �أخرى  بو�سائل  �ملوعظة 
بتقليد �لقدوة، و�لقر�آن �لكرمي مليء باملو�عظ و�لتوجيهات كقوله تعاىل: 
ْرَك َلُظْلٌم َعِظيٌم} 

ِّ
ِ إِنَّ الش {َوإِْذ َقاَل لُْقَماُن البْنِِه َوُهَو َيِعُظُه يَا ُبنَّ ال ُتْشِرْك بِاللَّ

]لقمان: 13[، وقد تعددت �الأ�ساليب �لتي ��ستخدمها �لر�سول �سلى �هلل عليه 

و�سلم يف �إلقاء �ملوعظة وطريقة عر�سها ومنها:
�نتهاج �أ�سلوب �حلو�ر و�ال�ستجو�ب، وذلك بطرح �الأ�سئلة على  �أ- 
�أ�سحابه ليثري �نتباههم ويحرك ذكاءهم ويقدح فطنتهم وي�سقيهم 
�ملوؤثرة يف قالب �الإقناع و�ملحاجاة، ومن ذلك ما رو�ه  �ملو�عظ 
م�سلم عن �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم الأ�سحابه:" �أر�أيتم لو �أن 
نهر�ً بباب �أحدكم يغت�سل منه كل يوم خم�ص مر�ت هل يبقى من 
درنه �سيء؟ قالو�: ال يبقى من درنه �سيء، قال: ذلك مثل �ل�سلو�ت 

�خلم�ص ميحو �هلل بهن �خلطايا " )رو�ه م�سلم(.
بدء �ملوعظة بالق�سم وذلك لتنبيه �ل�سامع على �أهمية �ملق�سم عليه،  ب- 
روى م�سلم يف �سحيحه وال توؤمنو� حتى حتابو� �أواًل �أدلكم على 
�سيء �إذ� فعلتموه حتاببتم؟ �أف�سو� �ل�سالم بينكم" )رو�ه م�سلم(.

�مللل  و�إذهاب  �لذهن  لتحريك  وذلك  باملد�عبة،  �ملوعظة  دمج  ج- 
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وت�سويق �لنف�ص، ومن ذلك ما رو�ه �لرتمذي �أن ر�سول �هلل �سلى 
�هلل عليه و�سلم قال لرجل: " �إنى حاملك على ولد �لناقة " فقال 
�لرجل: يا ر�سول �هلل ما �أ�سنع بولد �لناقة؟ فقال: وهل تلد �الإبل �إال 

�لنوق؟) رو�ه �لرتمذي(.
بن  جابر  عن  د�ود  �أبو  روى  �ل�ساآبة:  خمافة  باملوعظة  �القت�ساد  د- 
�سمرة قال: كان ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ال يطيل �ملوعظة 

يوم �جلمعة، �إمنا هي كلمات ي�سري�ت" )رو�ه �أبو د�ود(. 
�أن  �إال  يتاأتى  ال  وهذ�  �حلا�سرين،  على  �لوعظي  بالتاأثري  �لهيمنة  هـ- 
يكون �لو�عظ خمل�ص �لنية، رقيق �لقلب، خا�سع �لنف�ص، طاهر 
�ل�سريرة. روى �لرتمذي عن �لعربا�ص بن �سارية �أنه قال: " وعظنا 
منها  ّم�سَّت)�حرتقت(  موعظة  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل  ر�سول 
�جللود، وذرفت منها �لعيون، ووجلت منها �لقلوب .. ")رو�ه 

�لرتمذي(.
�ملوعظة ب�سرب �ملثل، روى �لن�سائي عن �لر�سول �سلى �هلل عليه  و- 
و�سلم قوله: " مثل �ملوؤمن �لذي يقر�أ �لقر�آن كمثل �الأترجة ريحها 

طيب وطعمها طيب.. " )رو�ه �لن�سائي(.
�ملوعظة بالتمثيل باليد كقوله �سلى �هلل عليه و�سلم" �ملوؤمن للموؤمن  ح- 
)�لبخاري  �أ�سابعه.  بني  و�سبك   " بع�ساً  بع�سه  ي�سد  كالبنيان 

وم�سلم(.
م�سنده  يف  �أحمد  �الإمام  روى  وقد  و�الإي�ساح،  بالر�سم  �ملوعظة  ط- 
عن جابر ر�سي �هلل عنه قال: كنا جلو�ساً عند �لنبي �سلى �هلل عليه 
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و�سلم فخطَّ بيده يف �الأر�ص خطاً فقال: " هذ� �سبيل �هلل " وخطَّ 
خطني عن ميينه وخطني عن �سماله وقال: هذه �سبل �ل�سيطان، ثم 
و�سع يده يف �خلط �الأو�سط ثم تلي هذه �الآية قال تعاىل: " و�أن 
بكم عن  فتفرق  �ل�سبل  تتبعو�  فاتبعوه وال  م�ستقيماً  �سر�طي  هذ� 

�سبيله … ")رو�ه �الإمام �أحمد يف م�سنده(.
�أن ر�سول  بالفعل �لتطبيقي: روى �لبخاري يف �سحيحه  �ملوعظة  ي- 
 " قال:  ثم  �لنا�ص  من  جمع  �أمام  تو�ساأ  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �هلل 
من تو�ساأ نحو و�سوئي هذ� ثم �سلى ركعتني ال يحدَّث فيها نف�سه 
يف  �لبخاري  ")رو�ه  ذنبه  من  تقدم  ما  له  غفر  �لدنيا  من  ب�سيء 

�سحيحه(.
العقوبة: حني ال تفلح �لقدوة وال تفلح �ملوعظة فال بد من عالج حا�سم   /3
�لعقوبة،  هو  �حلا�سم  و�لعالج  �ل�سحيح،  و�سعها  يف  �الأمور  ي�سع 
�أول خاطر يخطر على  و�لعقوبة لي�ست �سرورية لكل �سخ�ص ولي�ست 
َك بِالِْْكَمِة 

ِّ
قلب �ملربي وال �أقرب �سبيل، قال تعاىل: {اْدُع إِِل َسبِيِل َرب

�أنا�ساً ال  �أن هناك  ]النحل: 125[. ولكن �لو�قع �مل�سهود  َوالَْْوِعَظِة الََْسَنِة} 
�أو يزد�دون �نحر�فاً كلما زيد لهم  ي�سلح لهم �لوعظ و�ملعاملة �حل�سنة 
�أو  نتجاهل وجود هوؤالء  �أن  ، ولي�ص من �حلكمة  �لوعظ و�الإر�ساد  يف 
�لقر�آن  ��ستخدم  وقد  عليهم،  �ل�سدة  فن�ستنكر  �لز�ئدة  �لرقة  نت�سنع 
و�لز�ين  تعاىل:)�لز�نية  كقوله  عديدة  مر�ت  و�لوعيد  �لتهديد  �لكرمي 
دين  بهما رحمة يف  تاأخذكم  وال  مائة جلدة  منهما  و�حد  فاجلدو� كل 

�هلل( . 
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�أو �سامعها ال  الق�سة: ففي �لق�سة �سحر ي�سحر �لنفو�ص، وقارئ �لق�سة   /4
ميلك �أن يقف موقفاً �سلبياً من �سخو�سها وحو�دثها، فهو على وعي منه 
�أو غري وعي يد�ص نف�سه على م�سرح �حلو�دث، ويتخيل �أنه كان يف هذ� 
�ملوقف �أو ذ�ك، ويروح يو�زن بني نف�سه وبني �أبطال �لق�سة، فيو�فق �أو 
ي�ستنكر �أو ميلكه �الإعجاب، و�الإ�سالم يدرك هذ� �مليل �لفطري للق�سة 
تاأثري �ساحر على �لقلوب في�ستغلها لتكون و�سيلة من  ويدرك مالها من 

و�سائل �لرتبية و�لتقومي)1(.
ق�سطاً  توفر  فهي  �لب�سرية،  مهمة خطرية يف حياة  توؤدي  �لعادة   : العادة   /5
هذ�  لينطلق  مي�سرة  �سهلة  عادة  �إىل  بتحويله  �لب�سري  �جلهد  من  كبري�ً 

�جلهد يف ميادين جديدة من �لعمل و�الإنتاج و�الإبد�ع.
�لبيئة  يف  �سائدة  وجدها  �لتي  �ل�سيئة  �لعاد�ت  باإز�لة  �الإ�سالم  بد�أ  وقد   
�لعربية، و�تخذ لذلك �إحدىو�سيلتني: �إما �لقطع �حلا�سم �لفا�سل، و�إما 
من  متكنها  وطريقة  يعاجلها  �لتي  �لعادة  نوع  ح�سب  �لبطيء  �لتدرج 

�لنف�ص.
املالحظة: ويق�سد بذلك مالحقة �لولد ومالزمته يف �لتكوين �لعقيدي   /6
و�الجتماعي،  �لنف�سي  �الإعد�د  يف  ومالحظته  ومر�قبته  و�الأخالقي، 

و�ل�سوؤ�ل �مل�ستمر عن و�سعه وحاله)2(.
�ملختزنة بال �سرورة،  �لطاقة  �إف�ساد  للنف�ص  فالفر�غ مف�سد  ملء الفراغ:   /7
و�أول مفا�سد �لفر�غ هو تبديد �لطاقة �حليوية مللء �لفر�غ ثم �لتعود على 
�لعاد�ت �ل�سارة �لتي يقوم بها �الإن�سان مللء فر�غه، و�الإ�سالم حري�ص 
على" �سغل " �الإن�سان " �سغاًل كاماًل منذ يقظته �إىل منامه بحيث ال يجد 

قطب، �سيد )1987م( يف ظالل القرّان الكرمي، ط13، دار ال�سروق، بريوت.  )1(
علوان، عبداهلل نا�سح. )1981( " تربية الأولد يف الإ�سالم "بريوت: دار ال�سالم للطباعة والن�سر والتوزيع.  )2(
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�لفر�غ �لذي ي�سكو منه ويحتاج يف ملئه �إىل تبديد �لطاقة �أو �النحر�ف 
بها عن منهجها �الأ�سيل ، ولي�ص معنى ذلك ��ستنفاذ �ملخلوق �لب�سري 
و��ستهالكه و�إجهاده فهناك ذكر �هلل يف �لقلوب ، وغفوة �لظهرية يف 
..�لخ،  و�لتز�ور  و�الأ�سحاب،  �الأهل  مع  �لربيء  و�ل�سمر   ، �لهاجرة 
�أو فر�غ  �الإن�سان فر�غ ال ي�سغله �سيء،  �أال يوجد يف حياة  �ملهم  ولكن 
�جلاهلية  عاد�ت  �الإ�سالم  �ألغى  وحني  و�لتفاهة،  و�لف�ساد  �ل�سر  ي�سغله 
و�أعيادها ومو��سمها وطر�ئق حياتها، مل يرتك ذلك فر�غاً يتحري �مل�سلمون 
يف ملئه، �أو ميالأونه دون �سعور منهم فيما ال يفيد، بل جعل لهم يف �حلال 

عاد�ت �أخرى و�أعياد�ً ومو��سم وطر�ئق حياة متالأ �لفر�غ.
االأحداث: �أي ��ستغالل �حلو�دث �لتي تقع – وهي �ساخنة – للتوجيه   /8
و�لرتبية وغر�ص �لف�سائل و�لتنفري من �لرذ�ئل، ولقد قام �لقر�آن �لكرمي 
– وهو يربي �الأمة �الإ�سالمية يف من�سئها – با�ستغالل �الأحد�ث يف تربية 
��ستغالل  كان  �ملكي  �لعهد  ففي  �الأثر،  عميق  عجيباً  ��ستغالاًل  �لنفو�ص 
�ل�سرب  على  �مل�سلمني  لتدريب  وتعذيبهم  للم�سلمني  �لكفار  ��سطهاد 
على �الأذى و�حتمال �ملكروه، �أما يف �لعهد �ملدين فكان �لتوجيه �إىل رد 

�لعدو�ن وجمابهة �ملعتدين بالقوة ورف�ص �خل�سوع و�ملذلة)1(.
الدرا�سات ال�سابقة:

درا�سة اللوح)2( :
�حلجر�ت  �سورة  من  و�لعرب  �لعظات  ��ستنباط  �إىل  �لدر��سة  هدفت   
�لرتبية �الأخالقية  �لدر��سة: مثلت  نتائج  �أهم  �ملعا�سر. وكانت  بو�قعنا  وربطها 
�الأخالق  مكارم  �ل�سورة  جمعت  حيث  �لرئي�ص  وهدفها  �ل�سورة  حمور 

قطب، حممد )1982(" منهج الرتبية الإ�سالمية . اجلزء الأول".  )1(
اللوح)2001م(: مرجع �سابق.  )2(
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و�أر�سدت �إليها ونهت عما �سو�ها، ظهر �ملعنى �لعام �لذي تدور حوله �آيات 
�ل�سورة من خالل مقاطعها مما �أبرز جملة �الأخالق و�الآد�ب �لتي دعت �إليها 
�ل�سورة، ومن خالل ربط �آيات �ل�سورة مع �لو�قع �ملعا�سر تبني كيف ت�سهم 
�ل�سورة يف عالج ق�سايا �أخالقية نهت عنها وكيف �أ�سهمت يف بناء �ملجتمع.

درا�سة مرجتي )1(:
�ملرحلة  طلبة  ممار�سة  درجة  و�قع  عن  �لك�سف  �إىل  �لدر��سة  هدفت   
ي�ستخدمها  �لتي  نظر معلميهم و�الأ�ساليب  �الأخالقية من وجهة  للقيم  �لثانوية 
نتائج  �أهم  وكانت  �لقيم.  ممار�سة  على  وت�سجيعهم  �لطلبة  حلث  �ملعلمون 
�أن �لن�سبة �ملئوية ملمار�سة طالب �ملرحلة �لثانوية الإحدى وخم�سني  �لدر��سة: 
من �لقيم �الأخالقية تر�وحت ما بني)60.43%و82.34%( ومن �أكرث �الأ�ساليب 
�سيوعاً لدى معلمي �ملرحلة �لثانوية حلث �لطلبة وت�سجيعهم على ممار�سة �لقيم 
و�لن�سح،  و�ملوعظة  و�لرتهيب  بالقدوةو�لرتغيب  هي)�لرتبية  �الأخالقية 

�ملمار�سة �لعملية(.
درا�سة �سمارة)2( :

هدفت �لدر��سة �إىل ��ستخر�ج �لقيم �لرتبوية �الإ�سالمية �ملت�سمنة يف   
�الأدب  بني  �لعالقة  على  و�لتعرف  عنه  �هلل  ر�سي  طالب  �أبي  بن  علي  �سعر 
و�لرتبية. وكانت �أهم نتائج �لدر��سة: هنالك عالقة وثيقة بني �الأدب و�لرتبية، 
�إذ �أن لالأدب �أهمية ووظائف و�أهد�فاً �سليمة، ويزخر �سعر �الإمام على ر�سي 
�هلل عنه بالقيم �لرتبوية �الإ�سالمية وهذ� يوؤكد عنايته بالرتبية �الإ�سالمية لتكوين 
�ملختلفة:  جو�نبها  جميع  من  �ملتكاملة  �مل�سلم  لالإن�سان  �ل�سوية  �ل�سخ�سية 
مرتي، عاهد )2004م( الدور الرتبوي لو�سائل الإعالم و�سبل تطويره من وجهة نظر طلبة اجلامعات الفل�سطينية يف قطاع غزة،   )1(

كلية الرتبية اجلامعة الإ�سالمية، غزة) ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة(.
�سمارة، �سامي )2000م( القيم الرتبوية املت�سمنة يف �سعر الإمام علي بن اأبي طالب، كلية الرتبية، اجلامعة الإ�سالمية غزة )ر�سالة   )2(

ماج�ستري غري من�سورة(.
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�لروحي و�خللقي و�الجتماعي و�لوجد�ين و�لعقلي و�لبدين.
درا�سة اأبو العينني )1(:

هدفت �لدر��سة �إىل �إبر�ز دور �لقيم �لرتبوية يف �سياغة �حلياة و�أهد�فها   
و�مل�ساوئ  �ملز�يا  بني  و�لتف�سيل  �الأف�سليات  وحتديد  �الأحكام  �إ�سد�ر  ويف 
�لقيم  منظومة  فعاليات  �إبر�ز  �الأحكام، وكذلك  �ملرتتبة على  �لنتائج  و�ختبار 
�الإ�سالمية يف ظل �لتقدم �لعلمي و�لتقني �ملعا�سر، وما �ساحبه من ��سطر�بات 
وموؤثر�ت مت�ص كل مكونات �حلياة �الإن�سانية، و�أي�ساً �إبر�ز دور �لقيم �لرتبوية 
يف جمال �لرتبية بالذ�ت.وكانت �أهم نتائج �لدر��سة: �أن لكل جمتمع قيمه �لتي 
ت�سكل �سخ�سيته و�ملجتمع �الإ�سالمي له قيمه �لتي متيز �سخ�سيته و�لتي عملت 
على مر �لع�سور على تكوين �سخ�سيات �أفر�ده عليها، وهي تنبع من �لعقيدة 
�الإ�سالمية �أ�سا�ساً معتمدة على مبد�أ �لتوحيد، و�أن هدف هذه �لقيم �ملحافظة 
م�سادرها  يف  �لقيم  وتعتمد  �ل�سريعة،  �إطار  يف  وحريته  �الإن�سان  كر�مة  على 

على م�سادر �لت�سريع �الإ�سالمي من قر�َن و�سنة و�إجماع وقيا�ص.
درا�سة املرزوقي )2(:

يف  �لبقرة  �سورة  �أهمية  على  �لتعرف  هو  �لدر��سة  هذه  من  �لهدف   
مدى �لقارئ بعدد �أ�سا�سي من �مل�سامني �لرتبوية و�لتعرف �إىل �الأ�س�ص �لعقدية 
�أُمم  للرتبية و�لك�سف عن �خلرب�ت �لرتبوية يف �سورة �لبقرة �لتي وردت عن 
�إال  �مل�ستبطة ال متثل  �لرتبوية  �مل�سامني  �أن  �لدر��سة:  نتائج  �أهم  �سابقة. وكانت 
كمنهج  �لكرمي  بالقر�آن  �لتم�سك  و�أن  �لبقرة،  �سورة  حتتويه  مما  ي�سري�ً  جزء�ً 

تربوي متكامل هو �لذي يعطي �الأمة �مل�سلمة �لقوة.

)1(  اأبو العينني، علي )1988( القيم الإ�سالمية والرتبوية، مكتبة اإبراهيم حلبي، املدينة املنورة.
املزوقي)1989م(: درا�سة �سابقة.  )2(
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درا�سة طهطاوي )1(:
خالل  من  تظهر  كما  �لرتبوية  �لقيم  ��ستخر�ج  �إىل  �لدر��سة  هدفت   
�لق�س�ص �لقر�يَن، ومعرفة �لدور �لذي توؤديه �لق�سة �لقر�َنية يف غر�ص �لقيم 
�الإ�سالمية يف نفو�ص �لن�صء، ودر��سة و�سائل �لرتبية �الإ�سالمية و�أ�ساليبها �لتي 
توؤدي دور�ً هاماً يف غر�ص وتنمية �لقيم �ل�سامية يف نفو�ص �لن�صء من خالل 
�لق�س�ص �لقر�يَن �لكرمي، وكانت �أهم نتائج �لدر��سة: �لقيم �الإ�سالمية �ل�سامية 
عديدة،  ب�سور  �لقر�َن  يف  موجودة  وهي  وجوهره  �الإ�سالم  من  ت�ستمد 
بدر��سة �لقيم �لرتبوية من خالل �لق�س�ص �لقر�يَن ميكن حل كثري من �مل�سكالت 

و�ل�سعوبات �لتي تو�جه �ملتعلمني. 
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

ويف �سوء ما �سبق تبني للباحثني �أن �أي قيمة التبنى على �الإميان ال �عتبار   
لها، وت�سنيف �لقيم �مل�ستنبطة من �لقر�َن �لكرمي �إىل عدة ميادين، و�مل�سادر 
�لنبوية  �ل�سحيحة للقيم �لرتبوية �خللقية �الإ�سالمية هي �لقر�َن �لكرمي و�ل�سنة 
و�الإجماع و�لقيا�ص. وقد �تفقت هذه �لدر��سة مع معظم �لدر��سات �ل�سابقة 
لتحليل  كذلك  و�لتحليلي  �ال�ستنباطي  �لو�سفي  �ملنهج  ��ستخد�م  حيث  من 
حمتوى �اَليات و��ستنباط �لقيم �لرتبوية منها. وما مييز هذه �لدر��سة عن غريها 
على ح�سب علم �لباحثني هو �أن مثل هذه �لدر��سة مل جتر يف �لبيئة �ل�سود�نية 

من قبل.
القيم الرتبوية اخللقية يف بع�ص َايات النداء القرَاين للموؤمنني:

وهي جمموعة �لقيم �مل�ستنبطة من بع�ص �آيات �لند�ء �لقر�آين للموؤمنني   
عليها  ويرتب  �سلوكه  يف  �الإن�سان  بها  يلتزم  وقو�نني  ب�سفات  تت�سل  �لتي 

طهطاوي،�سيد اأحمد)1996( القيم الرتبوية يف الق�س�س القراآين، م�سر: دار الفكر العربي ط1.  )1(
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م�سوؤولية وحكم وجز�ء وميكن �إجمال فيما يلي:
َآَمُنوا ال تَُونُوا اللََّ  الَِّذيَن  َأيَُّها  اأداء االأمانة: قال تعاىل يف كتابه �لكرمي {يَا   /1
ا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم فِْتَنٌة  ُسوَل َوتَُونُوا َأَمانَاتُِكْم َوَأنُْتْم َتْعَلُموَن •	َواْعَلُموا َأنََّ َوالرَّ
ُفْرَقانًا  َلُكْم  َتتَُّقوا اللََّ يََْعْل  إِْن  َآَمُنوا  َأيَُّها الَِّذيَن  •	يَا  َأْجٌر َعِظيٌم  َوَأنَّ اللََّ ِعْنَدُه 
]االأنفال: 29-27[.  الَْعِظيِم}  الَْفْضِل  ُذو  َواللَُّ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َئاتُِكْم 

ِّ
َعْنُكْم َسي ْر 

ِّ
َوُيَكف

ومعنى ال تخونو� �هلل و�لر�سول �أي برتك �سنته و�رتكاب مع�سيته ولذلك 
ر�سول  و�سنة  �هلل  بكتاب  �لعمل  على  وتالميذنا  �أبناءنا  نربي  �أن  يجب 
كذلك  وتعويدهم  �خلائنني،  مع  يكونو�  ال  حتى  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى 
يتم  ملا  و�لتي  �لقيادة  تخ�ص  �لتي  �الأ�سر�ر  خا�سًة  �الأ�سر�ر  �إف�ساء  عدم 
�إف�ساوؤها للكفار حتدث م�سيبة كربى ولذلك يجب �أن نغر�ص فيهم حفظ 
�ل�سر وعدم �إف�سائه الأي �أحد مهما كان هذ� �ل�سر �إال �إذ� كان يرتتب على 
كتمانه �سياع حق م�سلم. وجماالت �الأمانة كثرية ومنها على �سبيل �ملثال 
	• َسِديًدا  َقْوال  َوُقولُوا  اتَُّقوا اللََّ  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  تعاىل: {يَا  ال �حل�سر:قال 
ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا 

َعِظيًما} ]االأحزاب: 71-70[. 
�ملنا�سب  �أهله وو�سع �لرجل  �إىل  ون�ستنبط من هذه �الآية ��سناد �حلكم   
يف �ملكان �ملنا�سب، حفظ �أمو�ل �لدولة و�أَد�َء �لو�جب كاماًل، و�إخال�ص 
�لعبادة هلل تعاىل و�أد�َء �لفر�ئ�ص على وجهها �مل�سروع، وكذلك حفظ 

�حلو��ص و�جلو�رح، و�أي�ساً حفظ �أ�سر�ر �ملجال�ص وكتمان �ل�سر.
وعليه فاإن غر�ص خلق �الأمانة عند �لتالميذ يُعدهم حلمل �مل�سوؤلية و�َد�َئها   

على �لوجه �لذي ير�سي �هلل �سبحانه وتعاىل.
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الوفاء بالعهد مع اهلل والنا�ص: قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا بِالُْعُقوِد   /2
ْيِد َوَأنُْتْم ُحُرٌم إِنَّ  ي الصَّ

ِّ
ُأِحلَّْت َلُكْم َبهِيَمُة األَْنَْعامِ إالَّ َما يُْتَلى َعَلْيُكْم َغيَْ ُمِل

اللََّ يَُْكُم َما يُِريُد} ]املائدة: 1[. و�لعقود هي كل �سو�بط �حلياة �لتي قررها 
و�لتي  �ل�سحيحة  �لعقود  بجميع  بالوفاء  تعاىل  �هلل  �أمر  وقد  تعاىل،  �هلل 
�أ�سرب  ثالثة  و�لعاقد  �ملعقود  باعتبار  و�لعقود  بيننا  فيما  عليها  نتعاقد 
عقد بني �هلل تعاىل وبني �لعبد، وعقد بني �لعبد ونف�سه، وعقد بني �لعبد 

و�لنا�ص.
وعليه ميكن غر�ص هذه �لقيم من خالل �لوفاء باملو�عيد و�اللتز�م مبو�عيد   
�لدو�م �ملدر�سي، و�ملو�عيد بني �لطالب �أنف�سهم وتنفيذ ما يعد �ملعلم به 

طالبه وحثهم على تنفيذ ما يعدون به معلمهم �أو زمالءهم.
ال�سرب: قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْصربُِوا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَُّقوا اللََّ   /3
َلَعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن} ]اآل عمران: 200[. و�ل�سرب هو ز�د �لطريق يف هذه �لدعوة، 
و�ملوؤمن  �لخ   .. و�الأ�سو�ك  بالعقبات  حافل  �ساق،  طويل  طريق  فهو 
بحاجة �إىل �ل�سرب يف عباد�ته وكل �أعماله وكذلك �ل�سرب عن �ملعا�سي 
وحتمل  �الإ�سالم  دعوة  تبليغ  على  �ل�سرب  من  البد  وكذلك  و�ل�سهو�ت 

�الأذى)1(.
�أبنائنا �لتالميذ د�خل �ملدر�سة لتحمل  وعليه ميكن غر�ص هذه �لقيمة يف   
�مل�سوؤولية و�ل�سرب على �لطاعات وكل �لعباد�ت و�ل�سرب على �لدر��سة.

ِ َوَلْو َعَلى  اِمنَي بِالِْقْسِط ُشَهَداَء للَّ العدل: قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونُوا َقوَّ  /4
َأنُْفِسُكْم َأِو الَْوالَِدْيِن َواألَْْقَربنَِي إِْن َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقيًا َفاللَُّ َأْوَل بِهَِما َفال َتتَّبُِعوا الََْوى 
 .]135 ]الن�شاء:  َخِبيًا}  َتْعَمُلوَن  بَِا  َكاَن  اللََّ  َفِإنَّ  ُتْعِرُضوا  َأْو  َتْلُووا  َوإِْن  َتْعِدلُوا  َأْن 

قطب )1987م(: مرجع �سابق.  )1(
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و�لعدل خلق �إ�سالمي جميد، ولذلك فالبد من �لعدل يف كل �ملجاالت: 
يف جمال �العتقاد ويعني �ال�ستقامة و�تباع �حلق فتحقيق �لعدل يف جمال 
�العتقاد ال يتم �إال باالإميان باإله و�حد ال�سريك له وكذلك يف جمال �حلكم 

و�لق�ساء ويف �ملجال �ل�سري ويف �ملجال �الجتماعي)1(.
يجب  و�لهبات.ولهذ�  �ملعاملة  يف  �الأبناء  بني  �لعدل  من  البد  وكذلك   
ن�سب  �أو  �أو جاه  ملال  �أحد�ً  �ملعلم عاداًل بني طالبه فال يحابي  �أن يكون 
�أو ح�سب، بل عليه �أن ي�ساوي بينهم يف �ملعاملة حتى ال ي�سيع �لُبغ�ص 

و�حل�سد بينهم.
العفو وامل�سافحة: قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا إِنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوالِدُكْم   /5
َعُدوًّا َلُكْم َفاْحَذُروُهْم َوإِْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َفِإنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم} 
]التغابن: 14[.ويف هذه �الآية تعليم للم�سلم �أن يعفو عمن ظلمه خا�سًة �إذ� 

عن  يعفو  وجل  عز  �هلل  فاإن  تعاىل  �هلل  �إىل  ورجع  و�أناب  �ملخطئ  تاب 
�ملذنب �مل�سئ فليتعلم �الإن�سان ذلك ويطبقه يف و�قع حياته.لذلك البد 
�أن نربي تالميذنا على قيمة �لعفو و�ل�سفح عن �ملخطئني فاإذ� �أخطاأ تلميذ 
�لعفو  قيمة  له  ويبني  �لعفو  �إىل  �ملربي  ويدعوه  عنه  عفا  زميله  حق  يف 

�ل�سفح.
 إالَّ َأْن يُْؤَذَن َلُكْم 

ِّ
احلياء: قاىل تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ال َتْدُخُلوا بُُيوَت النَِّب  /6

إَِل َطَعامٍ َغيَْ نَاِظِريَن إِنَاُه َوَلِكْن إَِذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَْتِشُروا َوال 
ُمْسَتْأنِِسنَي لَِِديٍث إِنَّ َذلُِكْم َكاَن يُْؤِذي النَّبَّ َفَيْسَتْحِيي مِْنُكْم َواللَُّ ال َيْسَتْحِيي 
َأْطَهُر  َذلُِكْم  ِحَجاٍب   

ِ
َوَراء ِمْن  َفاْسَألُوُهنَّ  َمَتاًعا  َسَألُْتُموُهنَّ  َوإَِذا   

ِّ
الَْق ِمَن 

ِ َوال َأْن َتْنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمْن  لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوبِِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَّ
اأبو العينني )1988(: مرجع �سابق.  )1(
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ِ َعِظيًما} ]االأحزاب: 53[. وقال تعاىل: {َفَجاَءْتُه  َبْعِدهِ َأَبًدا إِنَّ َذلُِكْم َكاَن ِعْنَد اللَّ
 َقاَلْت إِنَّ َأبِي َيْدُعوَك لَِيْجِزَيَك َأْجَر َما َسَقْيَت 

ٍ
إِْحَداُهَما تَِْشي َعَلى اْسِتْحَياء

اِلنَِي •	َقاَلْت  ا َجاَءُه َوَقصَّ َعَلْيِه الَْقَصَص َقاَل ال تََْف جنََْوَت ِمَن الَْقْومِ الظَّ لََنا َفَلمَّ
إِْحَداُهَما يَا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه إِنَّ َخيَْ َمِن اْسَتْأَجْرَت الَْقِويُّ األَِْمنُي} ]الق�ش�ص: 25-
26[. وللحياء ثمر�ت وفو�ئد متعددة منها �أنه يرتقي ب�ساحبه نحو �لكمال 

ومعايل �الأخالق، ويرباأ ب�ساحبه عن �سفا�سف �الأمور ومبتذل �الأعمال، 
�هلل،  بذكر  رطب  ل�سانه  الأن  وبذيئه  �لقول  فح�ص  عن  �ساحبه  ويبعد 

وكذلك �حلياء تطبيق علمي لتحقيق �الإميان.
كيفية  ونعلمهم  �جلميلة  �لقيمة  هذه  تالميذنا  يف  نغر�ص  �أن  البد  لذلك   

�حلياء من �هلل و�لنف�ص و�لنا�ص حتى ين�ساأو� �أفر�د�ً �ساحلني.
مِْنُكْم  َيْرَتدَّ  َمْن  َآَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  {يَا  تعاىل:  قال  احلق:  قول  يف  ال�سجاعة   /7
َعَلى  ةٍ  َأِعزَّ الُْْؤمِِننَي  َعَلى  َأِذلٍَّة  َوُيِبُّوَنُه  ُيِبُُّهْم  بَِقْومٍ  يَْأتِي اللَُّ  َفَسْوَف  ِدينِِه  َعْن 
ِ يُْؤتِيِه َمْن  ِ َوال يََاُفوَن َلْوَمَة الئٍِم َذلَِك َفْضُل اللَّ اْلَكافِِريَن يَُاِهُدوَن ِف َسبِيِل اللَّ
َيَشاُء َواللَُّ َواِسٌع َعلِيٌم} ]املائدة: 54[. البد �أن يكون �ملوؤمن �سجاعاً مقد�ماً ال 
يخ�سى �إال �هلل وال يتنازل عن دينه الأجل عر�ٌص من �لدنيا مهما كان �لثمن 
تالميذنا  يف  نغر�ص  �أن  يجب  ذلك  على  �لت�سحية.وبناًء  كانت  ومهما 
�ل�سجاعة يف �لقول و�لعمل يف �حلق وبذلك نغر�ص فيهم �جلر�أة و�لقوة 
يف  جاء  فقد  �حلق  بالكلمة  يجاهدون  �مل�سكالت.وكذلك  مو�جهة  يف 
ف�سل �جلهاد بالكلمة يف قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم:) �أف�سل �جلهاد 

بكلمة حق عند �سلطان جائر()1(.

الألباين)1988م(: مرجع �سابق.  )1(
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َآَمُنوا  َأيَُّها الَِّذيَن  التاأدب مع الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: قال تعاىل: {يَا   /8
ُعوا َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب َألِيٌم} ]البقرة: 104[.  ال َتُقولُوا َراِعَنا َوُقولُوا اْنُظْرنَا َواسَْ
ويف �الأية دالالت منها جتنب �الألفاظ �ملحتمل فيها �لتعري�ص و�لتنقي�ص، 
�لكتاب  �الأ�سل  هذ�  على  دل  وقد  وحمايتها  �لذر�ئع  ب�سد  و�لتم�سك 
و�ل�سنة و�لذريعة عبارة عن �أمر غري ممنوع لنف�سه ولكن يخاف �ملوؤمن من 
�رتكاب �لوقوع يف �ملمنوع و�لدليل على ذلك درجة �لتم�سك يف قول 
�ليهود �إذ كانو� يقولون ذلك وهي �سب بلغتهم فلما علم �هلل ذلك منعهم 
من �إطالق ذلك �للفظ الأنه ذريعة لل�سب وقد نُهي �ملوؤمنون عنه و�أُمرو� 
ي�ستبدلوها  و�أن  باالإجالل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  يخاطبو�  �أن 
باملعنى �أقبل علينا و�نظر �إلينا)1(.و�سوء �الأدب مع �لر�سول �سلى �هلل عليه 
و�سلم هو �أثر من �َثار �لكفر �لذي يعذب به فاعله وهو �ل�سبيه على �أن 
�لتق�سري يف �الأدب معه ذنٌب جماور للكفر يو�سك �أن يجر �إليه فبح�سب 
�الحرت��ص منها يرتك �الألفاظ �ملوهمة للم�ساو�ة و�ملنافية لالآد�ب، وال بد 
من �لتاأكيد على �أن من يعامل �أ�ستاذه ومر�سده ومعلمه معاملة �مل�ساو�ة 
تقل  نف�سه حتى  له وتزول هيبته من  يقلل من �حرت�مه  �لعمل  �لقول  يف 
�إذ� مل تزل �ال�ستفادة منه حيث كونه معلماً  تنعدم و  �أو  �ال�ستفادة منه 
فاإنها تقل وتزول ال حمالة من حيث كونه مربياً الأن �ملد�ر يف �لرتبية على 

�لتاأ�سي و�لقدوة)2(.
�لر�سول �سل  تربية �الأبناء و�لتالميذ على �حرت�م  وي�ستفاد من هذ� يف   
�هلل عليه و�سلم و�أهل �لعلم و�لف�سل و�لكبار ومن ذلك عدم ��ستعمال 
�لعلم  �أهل  مع  �لنا�ص وخا�سًة  مع كل  �سيئاً  معنى  �لتي حتتمل  �لكلمات 

و�لف�سل و�أن يبدلها �مل�سلم بكلمة �أخرى ال حتمل معنى �سيئاً.
القرطبي، حممد بن اأحمد الأن�ساري)2002م(اجلامع لأحكام القرّان، دار احلديث؛القاهرة.  )1(

عبده، حممد )1990م( تف�سري القرّان احلكيم، ط2،دار املعرفة،بريوت.  )2(
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تعظيم مقام النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: قال تعاىل: {يَا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا إَِذا   /9
َفِإْن  َوَأْطَهُر  َلُكْم  َذلَِك َخيٌْ  َصَدَقًة  َيَدْي جنََْواُكْم  َبنيَْ  ُموا 

ِّ
َفَقد ُسوَل  الرَّ نَاَجْيُتُم 

�إن مكانة �لر�سول �سلى �هلل  ]املجادلة: 12[.  َلْ تَُِدوا َفِإنَّ اللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم} 
عليه و�سلم يف نفو�ص �مل�سلمني فهو �لذي ياأخذ باأيديهم �إىل طريق �هلل 
ويخرجهم من �لظلمات �إىل �لنور وينجيهم من نار جهنم ليدخلهم يف 
رحمة �هلل يف جنة �لر�سو�ن، فهو �ملنادي �إىل �سو�ء �ل�سبيل. ويعلمهم 
�لقر�َن �أدباً �آخر يف عالقتهم بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم، فيبدو �أن 
ليتحدث كل  و�سلم  عليه  �هلل  بر�سول �سلى  �خللوة  تز�حم على  هنالك 
فرد يف �ساأن يخ�سه وياأخذ فيه توجيهه �أو لي�ستمتع باالنفر�د به مع عدم 
�ل�سعور  وعدم  �جلماعية،  و�سلم  عليه  �هلل  �سل  �لر�سول  ملهام  �لتقدير 
بقيمة وقته وبجدية �خللوة به، و�أنها ال تكون �إال الأمر ذي بال، ف�ساء �هلل 
�أن ي�سعرهم بهذه �ملعاين فقرر �سريبة للجماعة من �ملال على �لذي يريد 
�أن يخلو بر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم ويقطع من وقته �لذي هو حق 

�جلماعة، يف �سورة �سدقة يقدمها قبل �أن يطلب �ملناجاة و�خللوة)1(.
ا�ستئذان االأطفال: قال تعاىل: {يَاَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذْنُكْم الَِّذيَن َمَلَكْت   /10
الَْفْجِر َوِحنَي  اٍت ِمْن َقْبِل َصالةِ  يَْبُلُغوا الُُْلَم مِْنُكْم َثالَث َمرَّ َلْ  َأيَْاُنُكْم َوالَِّذيَن 
 َثالُث َعْوَراٍت َلُكْم لَْيَس 

ِ
ِهَيةِ َوِمْن َبْعِد َصالةِ الِْعَشاء َتَضُعوَن ثَِياَبُكْم ِمْن الظَّ

اُفوَن َعَلْيُكْم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض َكَذلَِك  َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجَناٌح َبْعَدُهنَّ َطوَّ
�أهل �لعلم  ]النور: 58[. ذهب عامة  َلُكْم اْليَاِت َواللَُّ َعلِيٌم َحِكيٌم}  ُ اللَُّ 

ِّ
يَُبني

�إىل  �لدخول  قبل  باال�ستئذ�ن  �ملميز  �ل�سغري  �لطفل  �أمر  وجوب  �إيل 
�أن�ص بن مالك ر�سي �هلل عنه قال: ملا كانت �سبيحة  �لبيت. وروى عن 

قطب )1987م(: مرجع �سابق.  )1(
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ال  فقال:  فاأخربته،  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  على  دخلت  �حتلمُت، 
�إال من كان منهم  �أ�سد منه.  �أتى علّى يوم كان  �لن�ساء، فما  تدخل على 
تعليمه  ينبغي  �إذ� كان مييز فهذ�  �لبلوغ وقبل �الحتالم، و�أما  دون �سن 
�ال�ستئذ�ن، وال ي�سوغ بحال �لت�ساهل يف هذ� �الأمر ملا يرتتب عليه من 
ن�ساأ عليها  �سلوكية  نف�سية، و�نحر�فات  مفا�سد كثرية فكم من �سدمات 
ب�سبب  �لعور�ت  من  �سئ  عيونهم على  ب�سبب وقوع  �ل�سغار  �الأطفال 
كانت  م�سينة  حادثة  من  وكم  يفهمون،  ال  �أنهم  بحجة  �الأبد�ن  ك�سف 

وليدة �لتقليد و�ملحاكاة، نتيجة �النحر�ف عن هذ� �الأدب �الإ�سالمي.
كيفية االإ�ستفادة من القيم الرتبوية اخللقية املت�سمنة يف َايات النداء القرَاين للموؤمنني 

وتوظيفها يف مرحلة تعليم االأ�سا�ص:
متثل �لقيم �خللقية �سياجاً و�قياً يحفظ متا�سك �ملجتمع من �الإنهيار وذلك   

من خالل:
عليهم  �ل�سرب  وكذلك  �ل�سيئ  �سلوكهم  تغري  يف  �ملتعلمني  على  �ل�سرب   .1
فهمها  عقولهم  ت�ستطيع  مب�سطة  ب�سورة  �إليهم   �ملعلومات  الإي�سال 

و��ستيعابها ليطبقوها يف حياتهم.
�لعدل بني �لتالميذ و�إعطاء كل ذي حق حقه وعدم �ملحاباة بينهم جلاه �أو   .2

ن�سب �أو مال.
�حرت�مها  عليهم  بل  �ملر�أة  ظلم  جتنب  �إىل  �لذكور  �ملتعلمني  توجيه   .3

وتقديرها.
�إر�ساد �ملتعلمني �إىل �ل�سدق يف �الأقو�ل و�الأفعال وم�ساحبة �ل�سادقني   .4
�ملعلم  يبني  �ل�سيئة و�أن  �ل�سحبة  �الأخالق �حل�سنة و�البتعاد عن  وذوي 

لتالميذه معايري مو��سفات �ل�ساحب �جليد.
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�سلوكهم.  يتمثلوها يف  �لنا�سئة حتى  لدى  �ملعلم و�ملتعلم  �َد�ب  غر�ص   .5
يلتزم  �أن  البد  حيث  ذلك،  يف  ح�سنة  قدوًة  �ملعلم  يكون  �أن  ويجب 

بّاد�ب �ملعلم �مل�سلم.
�قرت�ف  على  �الإ�سر�ر  وعدم  �هلل  حرمات  تعظيم  �إىل  �ملتعلمني  �إر�ساد   .6

�ملعا�سي.
�أن نربي �أبناءنا �لتالميذ على كتاب �هلل و�سنة ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه   .7
و�سلم( حتى ال يكونو� من �خلائنني وتعويدهم كذلك على عدم �إف�ساء 

�الأ�سر�ر.
و�لنا�ص،  ور�سوله  �هلل  مع  بالعهد  �لوفاء  قيمة  �لتالميذ  يف  نغر�ص  �أن   .8
فالوفاء بالعهد �سفة مالزمة للم�سلم الأنه �إذ� �أخلف وعده كان فيه �سفة 

من �سفات �ملنافقني حتى يدع تلك �ل�سفة.
ثمر�ت  للحياء  الأن  �حلياء  قيمة  �لتالميذ  يف  نغر�ص  �أن  كذلك  يجب   .9
�أنه يرتقي ب�ساحبه نحو �لكمال ومعايل �الأخالق  وفو�ئد متعددة منها: 

و�حلياء كله خري.
�أن نعلم تالميذنا �ال�ستئذ�ن وقيمة �ال�ستئذ�ن وكيفية �ال�ستئذ�ن.  .10

النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة:
ومما ُطرح �سابقاً تو�سل �لباحثان �إىل �لنتائج �لتالية:

ومع  بع�سهم  مع  �لتالميذ  توحيد  على  تعمل  �الأخالقية  �لقيم  �أن   .1
مدر�سيهم.

�ملعلم  بني  �لعالقة  طبيعة  حتديد  يف  مهماً  دور�ً  �لرتبوية  �لقيم  توؤدي   .2
و�لتلميذ �إذ� طبقت ب�سورتها �ملثلى.
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�إذ� تو�فرت يف �ملربي �سفات �َد�َء �الأمانة �لتي كلفه �هلل بها، يخرج لنا   .3
�أجيااًل �أمينة و�ساحلة وقادرة على قيادة هذه �الأُمة.

غر�ص �لقيم �خللقية لدى �لن�سئ حتى يتمثلوها يف �سلوكهم و�أن يكون   .4
�ملعلم قدوًة ح�سنة لهم.

�لعدل بني �لتالميذ و�إعطاء كل ذي حق حقه يعمل على ��سقر�ر �لتالميذ   .5
د�خل �ملدر�سة.

�إن �ملحاباة الأحد من �لتالميذ جلاه �أو مال �أو ح�سب �أو ن�سب �أو ما �إىل   .6
بل  بينهم،  و�لبغ�ساء  �ل�سحناء  و�إف�ساء  �لتالميذ  تفرق  على  تعمل  ذلك 

البد �أن ياأخذ ما ي�ستحق من درجات دون زيادة �أو نق�سان.
�إن �ل�سرب على �ملتعلمني يف كل خطوة من خطو�ت عملية تغري �سلوكهم   .7
وكذلك �ل�سرب عليهم الإي�سال �ملعلومات �إىل عقولهم ب�سورة مب�سطة 

ت�ستطيع عقولهم فهمها ليطبقوها يف حياتهم 
�إر�ساد �ملتعلمني �إىل �ل�سدق يف �الأقو�ل و�الأعمال وم�ساحبة �ل�سادقني   .8

وذوي �الأخالق �حل�سنة و�البتعاد عن �ل�سحبة �ل�سيئة.
�لرتبوية  �خللقية  �لقيم  من  بالكثري  للموؤمنني  �لقرّ�ين  �لند�ء  �َيات  تزخر   .9
يف جماالت عديدة وقد ��ستنبط �لباحثان منها ت�سع قيم:)�أد�ء �الأمانة، 
�لوفاء بالعهد مع �هلل و�لنا�ص، �ل�سرب، �لعدل، �لعفو و�مل�سافحة، �حلياء، 
�لني  تعظيم مقام  �لر�سول)�ص(،  �لتاأدب مع  �ل�سجاعة يف قول �حلق، 

)�ص(.
�ملحارم  �إىل  �لدخول  عند  �ال�ستئذ�ن  كيفية  �إىل  �لتالميذ  �إر�ساد   .10

و�لبيوت.
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تو�سيات الدرا�سة:
ويف ما تو�سل �إليه �لباحثان من نتائج يو�سيان بااَلتي:

�أن ي�سعى �ملعلمون لغر�ص �لقيم �خللقية يف تالميذهم.  /1
�لعملية  �الإ�سالمية يف  �لرتبوية  �خللقية  �لقيم  �ملربي على  يعتمد  �أن  البد   /2
�لرتبوية الإعد�د �ملو�طنني �ل�ساحلني ليكونو� قادة �لتغري و�الإ�سالح يف 

�ملجتمع �مل�سلم.
عليهم  �ل�سرب  وكذلك  �سلوكهم  تغري  عملية  يف  �ملتعلمني  على  �ل�سرب   /3
الإي�سال �ملعلومات �إىل عقولهم ب�سورة مب�سطة ت�ستطيع عقولهم فهمها 

ليطبقوها يف حياتهم �ليومية.
يجب غر�ص �لقيم �خللقية لدى �لن�سئ حتى يتمثلوها يف �سلوكهم و�أن   /4

يكون �ملعلم قدوًة ح�سنة.
�لتي كلفه �هلل بها ، حتى  �أد�ء �الأمانة  تتو�فر يف �ملربي �سفات  �أن  ال بد   /5

يخرج لنا �أجيااًل �أمينة و�ساحلة وقادرة على قيادة هذه �الأُمة.
يجب �أن يعدل �ملربي بني �لتالميذ و�إعطاء كل ذي حق حقه ويعمل على   /6

��سقر�ر �لتالميذ د�خل �ملدر�سة.
مقرتحات الدرا�سة:

يقرتح �لباحثان �إجر�ء در��سات يف �ملجالني �الآتيني:
�لقيم �لرتبوية �ملت�سمنة يف ّ�يات �لند�ء �لقر�آين {يا أيُها الناس...}.  /1

�لقيم �لرتبوية �ملت�سمنة يف �آيات �لند�ء �لقر�آين {يابن اهّدم...}.  /2
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امل�سادر واملراجع
�أواًل: امل�سادر:

�لقر�َن �لكرمي.  /1
ثانياً: املراجع:

�الإ�سالمية  �لرتبية  �إبر�هيم)2001م(:  و�خلطيب،  �أحمد  �لزيادي،   /1
و�الجتماعية، �لد�ر�لعلمية، عمان.

طهطاوي،�سيد �أحمد)1996( �لقيم �لرتبوية يف �لق�س�ص �لقر�آين، د�ر   /2
�لفكر، ط1. م�سر.

�لعاجز، فوؤ�د علي و�لعمري، عطيه )1999م( در��سة مقدمة �إىل موؤمتر   /3
كلية �لرتبية و�لفنون حتت عنو�ن" �لقيم و�لرتبية يف عامل متغري" و�ملنعقد 
يف جامعة �لريموك يف �لفرتة من 27-1999/7/29م �إربد، �الأردن.

 13/EP.وتعلمها تعليمها  وطر�ئق  �مللك)1981(:�لقيم  عبد  �لنا�سف،   /4
عمان،�الأردن: د�ئرة �لرتبية و�لتعليم بوكالة �لغوث.

�إبر�هيم)1989(: موقع �لقيم من بع�ص فل�سفات  حممد، عبد �لر��سي   /5
�لرتبية. در��سات تربوية،  �ملجلد ج/16 �ص �ص: 31-11 .

للن�سر،  �ملريخ  د�ر  �لرتبية.  فل�سفة  يف  بركات)1986(:  لطفي  �أحمد،   /6
�لريا�ص.

مرجتي، عاهد)2004م(:�لدور �لرتبوي لو�سائل �الإعالم و�سبل تطويره   /7
من وجهة نظر طلبة �جلامعات �لفل�سطينية يف قطاع غزة، ر�سالة ماج�ستري، 

كلية �لرتبية �جلامعة �الإ�سالمية، غزة.
�سمارة، �سامي )2000م(:�لقيم �لرتبوية �ملت�سمنة يف �سعر �الإمام علي   /8

�بن �أبي طالب، كلية �لرتبية، �جلامعة �الإ�سالمية غزة.
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�إبر�هيم  مكتبة  و�لرتبوية،  �الإ�سالمية  �لقيم   )1988( علي  �لعينني،  �أبو   /9
حلبي، �ملدينة �ملنورة.

قطب، �سيد )1987م( يف ظالل �لقرّ�ن �لكرمي، ط13، د�ر �ل�سروق،   /10
بريوت.

علو�ن، عبد�هلل نا�سح)1981(: تربية �الأوالد يف �الإ�سالم. بريوت، د�ر   /11
�ل�سالم للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع.

قطب، حممد)1982(: منهج �لرتبية �الإ�سالمية .�جلزء �الأول.  /12
د�ر  �لقرّ�ن،  الأحكام  �جلامع  �أحمد)2002م(:  بن  حممد  �لقرطبي،   /13

�حلديث؛�لقاهرة.
�ملعرفة،  ط2،د�ر  �حلكيم،  �لقرّ�ن  حممد)1990م(:تف�سري  عبده،   /14

بريوت.
�سحيح  عبد�هلل)1997م(:  �أبي  �حلافظ  �الإمام  حممد  ��سماعيل  �بن   /15
�لدولية. �الأفكار  مطبعة  �لكومي،  �سهيب  �أبا  به  �عتنى  �لبخاري، 

�الأردن.
�بن �الأ�سعث، �سليمان)ب.ت(: �سنن �أبي د�وؤود، حتقيق �الإمام حممد   /16

حمي �لدين. د�ر �لفكر.
�بن عي�سى، حممد )ب.ت(: �جلامع �ل�سحيح ل�سنن �لرتميذي، حتقيق   /17

�أحمد حممد �ساكر و�أخرون. د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي، بريوت.
قرطبة،  موؤ�س�سة  حنبل،  بن  �أحمد  م�سند  )ب.ت(:  �أحمد  حنبل،  �بن   /18

�لقاهرة.
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الّشخِصّية  بني املنهج القرآني وعلم النفس احلديث
اأ.د. الر�صـــي ج�ديـــــن الإمـــــ�م )1(

امللخ�ص 
تهدف هذه �لدر��سة ملعرفة �لبناء �لنف�سي �لذي تقوم عليه �ل�سخ�سية   
من وجهة نظر علماء �لنف�ص �ملحدثني ، من خالل ما جاء يف �الأدب �لنف�سي 
عن مكونات �ل�سخ�سية وحمدد�تها، و�لعو�مل �لتي توؤثر يف بنائها ، ومقارنة 
ذلك مبا و�سف به �لقر�آن �ل�سخ�سية ، و�سّورها يف �أح�سن �سورة من ناحية 
مكوناتها �لعقديَّة، وما تت�سف به من �سمات ، �سو�ء كان ذلك يف �لعقيدة، �أو 
�لعباد�ت، �أو �ل�سلوك �الأخالقي، و�لنتيجة �لتي تو�سلت �إليها هذه �لدر��سة: 
�أنه من خالل �سرد �الأدب �لنف�سي لل�سخ�سية من منظور �لقر�آن، وعلم �لنف�ص 
من  �لعظيم  �لقر�آن  يقرره  مبا  تاأخذ   ) �مل�سلمة  �ل�سخ�سية)  �أن  ند  �حلديث  
�سروب �لهد�ية، وبناء �لعقائد على ما يف �لقر�آن و�ل�سنة، و�الأخذ بالرب�هني 
ودفع  و�ملنافع  �مل�سالح  قو�عد  على  و�لعلمية  �الأدبية  �الأحكام  وبناء  �لعقلية 
�الأذى و�مل�سار، و�الإميان باأن للكون �سنناً م�سطردة جتري عليها عو�مله �لعاقلة 
وغري �لعاقلة، و�حلث على �لنظر يف �الأكو�ن للعلم و�ملعرفة مبا فيها من �حلكم 

و�الأ�سر�ر �لتي يرتقي بها �لعقل وتت�سع بها �أبو�ب �ملنافع لالإن�سان.
جاء  وما  �لقر�آن،  بني  �ل�سخ�سية  مكونات  يف  فروق  توجد  �أنه  كما   
مكونات  يف  و��سحاً  متايز�ً  هنالك  �أن  حيث  �ملحدثون،  �لنف�ص  علماء  به 
�ل�سخ�سية، ل�سالح ما و�سف به �لقر�آن �ل�سخ�سية، من حيث �ملكون �لعقدي، 

و�ل�سلوكي.

مدير اإدارة اجلودة. جامعة اجلزيرة.  )1(
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يف �سوء هذه �لنتائج ميكن �أن نقول �أن �لقر�آن قد و�سف �ل�سخ�سية   
و�سفا مميز� �أبعدها عن �الجتاه �ملادي �لذي نادى به علم �لنف�ص �حلديث، حيث 
�ل�سخ�سية،  مكونات  يف  �لروح  ومطالب  �جل�سد،  مطالب  بني  �لقر�آن  مزج 

�الأمر �لذي يجعلها �سخ�سية متو�زنة ومعتدلة .

�أوال: االإطار العام للدرا�سة
1-1. املقدمة

�إن جميع بحوث علماء �لنف�ص، مهما تباينت جماالتها و�ختلفت ميادينها،   
فهم  �إىل هدف رئي�ص هو  �لو�سول  �أ�سا�سي، وحتاول  تدور حول حمور  �إمنا 
�ل�سخ�سية �الإن�سانية، ولكي يتم �لتعرف على �ل�سخ�سية وفهمها فهما �سليما، 
ِهُم يف تكوينها، و�لعو�مل �لتي حتددها  يجب معرفة جميع �ملقومات �لتي تُ�سرْ
وتوؤثر فيها، وقد بذل علماء �لنف�ص �ملحدثون كثري� من �جلهد يف حماولتهم 
فهم �ل�سخ�سية �الإن�سانية، وو�سعو� يف ذلك كثري� من �لنظريات، ولكنهم مل 
يتفقو� حول نظرية و�حدة مقبولة متدنا بفهم �سليم وو��سح و�سامل لل�سخ�سية، 
�ل�سلوك  من  �ملعينة  �لنو�حي  بع�ص  على  �هتمامه  يركز  منهم  كاًل  الأن  وذلك 
وكثري�  �ملو�سوعية.  �لعلمية  �لبحث  ملناهج  �إخ�ساعه  �أمكن  �لذي  �الإن�ساين 
�الإن�ساين، و�أغفلت  �ل�سلوك  تناولت مظاهر هام�سية من  �لدر��سات  من هذه 
�ملو�سوعي. �ملادي  �ملنحى  على  و�القت�سار  �الإن�سان،  من  �لروحي  �جلانب 

)ناتي، 1993: 247(.
عندما يفكر �لنا�ص يف �ل�سخ�سية، فاإنهم يرونها باعتبارها �لتاأثري �ملتبادل   
�لتي  �النطباعات  �أهم  باعتبارها  يرونها  �أو  �الآخرين،  يف  �لفرد  يحدثه  �لذي 
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يرتكها �لفرد يف �الآخرين، كاأن يرونه مثال �سخ�سا عدو�نيا، �أو �سخ�ساً م�ساملاً.  
�لنف�سية  و�لعمليات  �الأبنية  باعتبارها  �ل�سخ�سية  �إىل  ينظرون  �لنف�ص  وعلماء 
�لثابتة �لتي تنظم  خرب�ت �لفرد ، وت�سكل �أفعاله، و��ستجاباته للبيئة �لتي يعي�ص 

فيها، و�لتي متيزه عن غريه من �لنا�ص .) الزيرو�ص، 1981: 19(.
1-2. م�سكلة الدرا�سة :

ح�سب  �ل�سخ�سية  مكونات  يف  �لفروق  معرفة  يف  �لدر��سة  م�سكلة  تتمثل    
هذه  حتدد  �لتي  و�لعو�مل  �لعقدّية  �ملكونات  حيث  من  لها،  �لقر�آن  و�سف 
توؤثر هذه �ملكونات �لعقدّية يف �سلوك �ل�سخ�سية  �أي مدى  �ملكونات، و�إىل 
�أتى به علماء  �مل�سلمة، و�لتز�مها باملنهج �لرتبوي �الإ�سالمي، ومقارنة ذلك مبا 
�سخ�ص  كل  متيز  �لتي  و�ل�سمات  لل�سخ�سية،  �سفات  من  �لغربيون  �لنف�ص 
ما و�سفها  مع  لل�سخ�سية  �لعامة  �الأطر  تلك  تتفق  مدى  �أي  و�إىل  �الآخر،  عن 

)�ل�سخ�سية( �لقر�آن، وتتمثل م�سكلة �لدر��سة يف �لت�ساوؤالت �لتالية: 
1-2-1. هل هنالك �سبه يف مكونات �ل�سخ�سية �لتي قال بها �لقر�آن �لكرمي، 
و�ل�سنة �لنبوية، وما جاء به علماء �لنف�ص �لغربيون من �سمات و�سفات، فطرية 

ومكت�سبة؟
1-2-2. �إىل �أي مدى تتطابق �ملحدد�ت و�ملعايري لل�سخ�سية وفق روؤية علماء 
�لنف�ص �لغربيني مع �لرتبية �لروحية �لتي يتمثلها �ل�سخ�ص �أثناء تكوينه �لديني، 

وتن�سئته �الجتماعية؟
 3-1. اأهمية الدرا�سة: 

تتمثل �أهمية هذه �لدر��سة يف:
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علماء  بها  قال  �لتي  �ل�سخ�سية  مكونات  يف  �لفروق  عن  �لك�سف   .1-3-1
�ل�سخ�سية  وت�سكيل  و�الأمناط،  �ملحدد�ت،  ناحية  من  �ملحدثون،  �لنف�ص 
من  �لنف�سي  �لتحليل  مدر�سة  به  �أتت  ما  �الجتماعية، خا�سة  �ملعايري  يف �سوء 
مكونات لل�سخ�سية، ومدى تطابق هذه �ملعايري و�ملحدد�ت مع �لرتبية �لروحية 
�لتي يتمثلها �لفرد �أثناء تكوينه �لديني يف �سوء ما قال به �لقر�آن �لكرمي، وما 

�أتت به �ل�سنة �ملطهرة، ودور �الأ�سرة يف تلك �لتن�سئة . 
بها  �أتى  �لتي  �أهمية �ملوجهات  �لدر��سة من  �أهمية هذه  تنبع  1-3-2. كذلك 
�أن  لل�سخ�سية  ميكن  مدى  �أي  و�إىل  لالأطفال،  �لروحية  �لرتبية  �أثناء  �لقر�آن 
�أ�ساليب تربوية خاطئة  �إذ� �تبعت �الأ�سرة  تنحرف عن �مل�سار �الأخالقي �لقومي 

يف تربية �أطفالها.
1-4.  اأهداف الدرا�سة :

 ترمي هذه �لدر��سة �إىل حتقيق �الأهد�ف �لتالية : 
�لنف�ص  علماء  بها  قال  �لتي  وحمدد�تها  �ل�سخ�سية  مكونات  معرفة   .1-4-1
تلك  تعر�ست  �إذ�  خا�سة  �ل�سخ�سية،  على  �ملكونات  تلك  و�أثر  �ملحدثون، 
�ل�سخ�سية �إىل �أي �أنو�ع من �ل�سغوط، �سو�ء كانت نف�سية، �أو �جتماعية، �أو 

�قت�سادية.
يف  �لدين  ودور  و�أمناطها،  �لقر�آين،  �ملنهج  وفق  �ل�سخ�سية  معرفة   .2-4-1
بلورة وحتديد معامل �ل�سخ�سية �مل�سلمة يف مر�حل منوها �ملختلفة، و�إىل �أي 
عالقة  وكذلك  للفرد،  �لنف�سي  �الأمن  حتقيق  يف  �لدين  عن�سر  ي�ساعد  مدي 

�ل�سلوك �لديني بالتو�فق �لنف�سي للفرد .
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1-5.  منهج الدرا�سة :
  تقوم هذه �لدر��سة على �ملنهج �لو�سفي �لقائم على مقارنة �ملكونات 
�لنف�سية لل�سخ�سية من وجهة نظر علماء �لنف�ص �ملحدثني، و�ل�سخ�سية ح�سب 
�ملنهج �لقر�آين، و�إيجاد �لفروق يف تلك �ملكونات و�ملحدد�ت، و�إىل �أي مدى 

ميكن لل�سخ�سية يف كٍل �أن تتو�فق مع متغري�ت �لبيئة �ملحيطة بالفرد .
ثانيا : االإطار النظري:

�الإطار �لنظري لهذه �لدر��سة يقوم على تر�سيخ بع�ص �ملفاهيم �لنف�سية   
نظريات  �سوء  يف  �ملحدثني  �لنف�ص  علماء  �آر�ء  وفق  بال�سخ�سية  �ملتعلقة 

�ل�سخ�سية.
كان  �ل�سخ�سية  الأمناط  تق�سيمات  ظهرت  �لع�سرين  �لقرن  بد�ية  ففي   
�أبرزها تق�سيم كريت�سمر )Kretschemr( و�سيلدون )Scheldon( وكارل يوجن 
)K.Jung( ، يف �سكل نظريات مكتملة �الأطر �لنظرية، وتقدم تف�سري�ت و��سحة 
لل�سخ�سية �الإن�سانية، حيث يرى �آرن�ست كرت�سمر �أن �ل�سخ�سية تقوم على �أطر 
ـ �لطر�ز �لو�هن(، �أما �سيلدون فيق�سم  ـ �لطر�ز �لريا�سيـ  ج�سدية )�لطر�ز �ملكتنزـ 
�لنا�ص �إىل ثالثة �أمناط هي )�لنمط �لد�خلي �لرتكيب –Endomorphic ، �لنمط 
.)Ectomorphic �خلارجي-  و�لنمط   ،Mesomorphic-لرتكيب� �ملتو�سط 
)زهر�ن، 1997: 55(، �أما يوجن فيق�سم �لنا�ص �إىل منطني �أولها: �لنمط �النطو�ئي، 

وثانيهما: �لنمط �النب�ساطي )�أباظة، 1999: 62(.
�سمات  �سوء  يفهم يف  �أن  ميكن  �لفرد  �إن  فتقول  �ل�سمات،  نظرية  �أما   
�أو  غبي،  �أو  ذكي،  باأنه  يو�سف  �أن  فيمكن  �سلوكه،  عن  تعرب  �لتي  �سخ�سيته 

ع�سبي، �أو ذهاين.)عبد �لرحيم ،2003:61(
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2-1 .مفهوم ال�سخ�سية:
يق�سد بال�سخ�سية تلك �ملجموعة من �خل�سائ�ص و�لنزعات �لتي حتدد   
�لعموميات و�لفروق يف �ل�سلوك �لنف�سي [�الأفكار – �مل�ساعر – �لت�سرفات 

)لالأفر�د(.�سهيب ،1982: 58(.
   وهي جمموعة من �ملميز�ت �ل�سلوكية و�لت�سرفات و�الأحا�سي�ص �ل�سعورية 
�لتي  �لثابتة  غري  �لكلية  �لفكرة  وهي  �لعقلية،  و�لت�سور�ت  و�لال�سعورية، 

يكونها كل  �إن�سان عن ذ�ته وذ�ت �الآخرين  (.�ل�سريف، 1992: 10(. 
 [ ومكت�سبة  [موروثة  و�لنف�سية  �جل�سدية،  �ل�سفات  من  جمموعة  وهي      
من  �الآخرون  ير�ها  كما  متفاعلة  و�لعو�طف،  و�لقيم  و�لتقاليد،  و�لعاد�ت، 

.)www.Bafree.com(خالل �لتعامل يف �حلياة �الجتماعية
�جل�سمية  �الأجهزة  لتلك  �لفرد  يف  �لدينامي  �لتنظيم  هي  �ل�سخ�سية   
و�لنف�سية �لتي حتدد طابعه �لفريد يف تو�فقه مع بيئته، فعلماء �لنف�ص ينظرون 
�إىل �لفرد ككل متكامل، يعمل وي�ستجيب كوحدة تنتظم وتتفاعل فيها جميع 
�أجهزته �لبدنية، و�لنف�سية، وحتدد �سلوكه و��ستجاباته بطريقة يتميز بها عن غريه 

)ناتي، 1993: 223( 
 Personality Components :2-2. مكِونات ال�سخ�سية

ينظر �لبع�ص �إىل �ل�سخ�سية على �أنها �سبكة معقدة يتد�خل فيها عدد   
من �لعنا�سر، حيث �أن تكوين �ل�سخ�سية �الإن�سانية يتاأثر بالتفاعل �ملتبادل بني 
عدد من �لعو�مل، وعلى �لرغم من كرثة هذه �لعو�مل �إال �أن خرب�ء �ل�سلوك 

�الإن�ساين �تفقو� على �لتق�سيم �لتايل لهذه �لعو�مل �أو �ملحدد�ت.
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نات االأ�سا�سِية:  2-2-1- املكوِّ
ت�سري هذه �ملحدد�ت �إىل �خل�سائ�ص Basic Components �ملوروثة،   
�لتي يولد بها �لفرد، وتوؤثر �خل�سائ�ص �ملوروثة بدرجات خمتلفة على �إمكانيات 

وقدر�ت �لفرد �ملرتقبة بالن�سبة ملجاالت كثرية منها:
 �أ- �لَتعلم.
 ب- �لَطاقة

 ج- �لَن�ساط
ويعترب �جلن�ص و�ل�سن من �لعو�مل �الأ�سا�سية �ملهمة و�ملوؤثرة يف �سخ�سية    

)Cattell،1970: 154 ( الأفر�د�
و�لور�ثة توؤثر يف �سخ�سية �لفرد من خالل �ل�سفات �لطبيعية [�جل�سمية   
�ملظهر  �أن  كما  �لور�ثة،  طريق  عن  جيل  �إىل  جيل  من  تنتقل  �لتي  ]و�لنف�سية 
�خلارجي لالإن�سان يعترب �أحد �الأركان �الأ�سا�سية يف تكوين �ل�سخ�سية، فعلى 
�سبيل �ملثال تختلف درجة تاأثري �لفرد على �الآخرين باختالف �حلجم و�لطول 
تاأثريها على مفهوم  ودرجة �لذكاء و�ال�ستعد�د، حيث �أن هذه �ل�سفات لها 

�لذ�ت  (.عمر�ن، د ت : 183(.
)Social Components( :نات االجتماعية 2-2-2. املكوِّ

تطور  توؤثر يف  �لتي  �لعو�مل  �أهم  �ل�سغري من  �الأ�سرة و�ملجتمع  تعترب   
ومنو �ل�سخ�سية، وميكن �إدر�ك هذه �لعو�مل فيما يلي. )�سهيب، 1982: 59(

نات اخلا�سة بع�سوية الفرد يف اجلماعة: 2-2-2-1.  املكوِّ
�الإن�سان �جتماعي بطبعه، لذلك يت�سل بجماعات خمتلفة خالل حياته،   
ونظر� لالحتكاك بهذه �جلماعة، يالحظ �ختالف �الأفر�د من حيث �ملعتقد�ت 
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و�لقيم �لتي يكت�سبها من �لثقافة �ل�سائدة يف تلك �جلماعات، كما يالحظ �أن �لقيم 
�إليهم عن طريق �الأ�سرة و�لتعليم و�لديانة  تنتقل  و�ملعتقد�ت �خلا�سة باالأفر�د 
وغريها، ويرتتب على ذلك �أن كل فرد يقوم بتطوير جمموعة �لعالقات �لتي 
�لطريقة  وعلى  �سخ�سيته،  على  يوؤثر  ب�سكل  �جلماعات  خمتلف  من  �كت�سبها 

�لتي ينظر بها �إىل �حلياة.
نات اخلا�سة بالدور : 2-2-2-2. املكِوِ

�ليومية،  حياته  من  خمتلفة  �أوقات  يف  متعددة  �أدو�ر�  منا  كل  يوؤدي   
تتحدد  �إمنا  �إناز�ت معينة،  لتحقيق  �لفرد  بها  يقوم  �لتي  �الأدو�ر  فاإن  ولذلك 
فاإن  �ملثال،  �سبيل  وعلى  فيها،  �ل�سخ�ص  مركز  يوجد  �لتي  �جلماعة  بو��سطة 
�أو �الأب، تتحدد طبقا للعو�مل �لثقافية �ل�سائدة يف  �الأدو�ر �خلا�سة بالزوج 
�أ�ستاذ  �أو  ب�سابط �جلي�ص،  �أن �الأدو�ر �خلا�سة  بها، يف حني  �لتي يوجد  �لبيئة 
يتم  �الأدو�ر  تلك  �أن  �أي  �ملرجعية.  باجلماعات  و��سح  ب�سكل  تتاأثر  �جلامعة 

حتديدها من خالل �أثر �جلماعات �ملرجعية على كل من �ل�سابط  و�الأ�ستاذ.
2-2-2-3. ترتيب الفرد يف العائلة :

وجدت �لعديد من �لدر��سات �أن هنالك عالقة بني ترتيب �لطفل بني   
�إخوته وبني منو �سخ�سيته، و�الأهمية �لن�سبية للدو�فع �ملختلفة بالن�سبة له، فقد 
�أكرث  يُويل ويلقى قدر� من �حلنان و�لرعاية،  ما  �الأول عادة  �لطفل  �أن  �ت�سح 
نف�ص  يلقى  قد  �الآخر  ياأتي يف  �لذي  �لطفل  �أن  يليه، كذلك  �لذي  �لطفل  من 
�لدرجة، وال�سك �أن هذه �لدرجة من �لرعاية و�حلنان لها تاأثريها على تكوين 
�ل�سخ�سية، فقد يوؤدي �لتدليل �لز�ئد �إىل فقد�ن �لطفل ل�سخ�سيته . )عمر�ن، 

د ت: 184(
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Identification :)ص )الهوية� 2-2-2-4. عملية التَّقمُّ
يف �لو�قع، �إن �لو�لدين لهما دور كبري يف هذه �لعملية حيث �أن �لطفل   
عادة ما يحاول تقم�ص �سخ�سية �لكبار وخا�سة و�لديه يف �ملرحلة �ملبكرة من 
�الأعلى  �ملثل  و�لدتها  تعترب  و�لطفلة  �الأعلى  مثل  و�لده  يعترب  فالطفل  حياته، 

لها.
2-2-3. املكونات العقدّية لل�سخ�سية.

و�الجتماعية  �لبيولوجية  بالعو�مل  �ملحدثون  �لنف�ص  علماء  يهتم   
�لور�ثية  بالعو�مل  يهتمون  فهم  لل�سخ�سية،  �أ�سا�سية  كمكونات  و�لثقافية، 
و�لتكوين �لبدين، وطبيعة �جلهاز �لع�سبي و�جلهاز �لغددي، وتاأثري �لعو�مل 
وطريقة  �لطفولة  بخرب�ت  يهتمون  كذلك  �ل�سخ�سية.  على  �الجتماعية 
�لرفاق  وجماعات  �الجتماعية،  و�لطبقات  �لثقافات  وتاأثري  �لو�لدين،  معاملة 

و�الأ�سدقاء، على �سخ�سية �لفرد.
�ملحدثني  �لنف�ص  علماء  نظر  وجهة  من  لل�سخ�سية  �ملكونة  و�لعو�مل   

ميكن ت�سنيفها �إىل جمموعتني رئي�ستني:
عو�مل ور�ثية، وهي عو�مل منبعثة من �لفرد ذ�ته .  .1

�الجتماعية  �خلارجية،  �لبيئة  من  منبعثة  عو�مل  وهي  بيئية،  عو�مل   .2
و�لثقافية.

طبيعة  من  �ملنبعثة  �ل�سخ�سية  مكونات  �لنف�ص  علماء  يدر�ص  فحينما   
�جل�سمية،  �لعو�مل  �هتمامهم على در��سة  يق�سرون  فاإنهم  ذ�ته،  �لفرد  تكوين 
�لبيولوجية فقط متنا�سني �أو مغفلني �جلانب �لروحي من �الإن�سان، وذلك مت�سيا 
مع �أ�سلوبهم يف �لبحث �لعلمي �لذي يقت�سر على در��سة ما ميكن مالحظته 
و�إخ�ساعه للبحث يف �ملخترب�ت �لعلمية، ولذلك يهمل علماء �لنف�ص �ملحدثون 

در��سة �جلانب �لروحي من �الإن�سان و�أثره على �ل�سخ�سية.
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يف  �الإن�سان  من  �لروحي  للجانب  �ملحدثني  �لنف�ص  علماء  �إغفال  �إن   
ويف  �الإن�سان،  فهم  يف  و��سح  ق�سور  �إىل  �أدى  قد  لل�سخ�سية،  در��ستهم 
كما  �ل�سوية،  وغري  �ل�سوية  لل�سخ�سية  �ملحددة  للعو�مل  معرفتهم  حماولة 
�لنف�سي  �لعالج  يف  �ملثلى  �لطريقة  �إىل  �هتد�ئهم  عدم  �إىل  �أي�سا  ذلك  �أدى 

ال�سطر�بات �ل�سخ�سية. )ناتي، 1993: 224(.
Erick ـ  )1977( ق�سور علم �لنف�ص  الحظ �ملحلل �لنف�سي �ريك فرومـ   
�حلديث وعجزه عن فهم �الإن�سان فهما �سحيحا ب�سبب �إهماله در��سة �جلانب 
�لروحي يف �الإن�سان وذلك يف قوله )...�أ�سبح علم �لنف�ص يعالج كل �سيء 
ماعد� �جلانب �لروحي، �إذ حاول هذ� �لعلم �أن يفهم مظاهر �الإن�سان �لتي ميكن 
�أن �ل�سعور و�لقيم، ومعرفة �خلري و�ل�ّسر، ما هي  فح�سها يف �ملعمل، وزعم 
�إال ت�سور�ت ميتافيزيقية تقع خارج م�سكالت علم �لنف�ص، وكان �هتمامه يف 
�أغلب �الأحيان علي �مل�سكالت �لتي تتما�سى مع منهج علمي مزعوم، وذلك 
وهكذ�  �ملهمة،  �الإن�سان  م�سكالت  لدر��سة  جديدة  مناهج  ي�سع  �أن  من  بدال 
�أ�سبح علم �لنف�ص علما يفتقر �إىل مو�سوعه �لرئي�ص وهو �لروح، وكان معنيا 
بالظو�هر  يعنى  �أن  دون  و�لغر�ئز،  �الأفعال  ردود  وتكوينات  بامليكانيزمات 

�الإن�سانية �ملميزة، كالعقل و�ل�سعور و�لقيم(.) فروم،1977 : 11(.
غري �أن �ل�سخ�سية )�مل�سلمة( تنطلق من توحيد �هلل وحده، ويعزز هذ�   

�لتوحيد من منطلقات   �أ�سا�سية �أهمها: )عروة، 1987: 89 ـ 90(.
2-2-3-1. �لعقيدة �الإميانية
2-2-3-2. �لعلم و�ملعرفة.

2-2-3-3. �الأخالق و�ل�سلوك. 
هذه �ملكونات �لعقيدّية تنبثق من ثالثة عنا�سر �أ�سا�سية هي :

•	�لفطرة .  
•	�لعقل .   
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•	�لوحي .  
وتظهر تلك �ملكونات يف ثالثة ميادين تطبيقية هي : 

�أ - �الإميان.  
ب - �لعلم.  

ت - �لعمل.   
وميكن متثيل تلك �ملكونات يف �الأ�سكال �أدناه .)�جل�سماين ،2001(  

و�ملخلوق،  �خلالق  بني  �ل�سمريية  �ل�سلة  هي  �الإميانية،  �لعقيدة   .1-3-2-2
وت�سرتك يف حت�سيلها ثالثة عنا�سر �أ�سا�سية ميثلها �ل�سكل �لتايل : 

�سكل رقم )1(
يو�سح العنا�رش االأ�سا�سية للعقيدة االإيانية

�الإلهام �لفطري   
�لعقيـــــــــــــدة �ال�ستقالل �لعقلي                             

�لوحي �لنبوي  
2-2-3-2. �ملعرفة، هي ظاهرة �إدر�كية ت�سل �الإن�سان ح�سيا و�سعوريا باملحيط 
�لكوين �لذي يوجد فيه، وت�سرتك يف حت�سيلها �لعنا�سر �الأ�سا�سية �لثالثة �لتالية 

كما يف �ل�سكل �أدناه: 
�سكل رقم )2(

يو�سح العنا�رش االأ�سا�سية للمعرفة
    �حلو��ص �ل�سعورية �لفطرية

�ملعرفــــــــــــــــة             �الإدر�ك �لعقــــالين                                
            تعاليم �لكتـاب �ملنزل
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ح�سيا  �الإن�سان  ت�سل  نف�سية،  ـ  �سلوكية  ظاهرة  هي  �الأخالق،   .3-3-2-2
�الأ�سا�سية  �لعنا�سر  حت�سيلها  يف  وت�سرتك  فيه،  يوجد  �لذي  باملحيط  وعمليا 

�لتالية كما يف �ل�سكل �أدناه.
�سكل رقم )3(

يو�سح العنا�رش االأ�سا�سية لالأخالق
       �لدو�فع �لغريزية 

                  �لتدبري �لعقلي                                          �الأخـــــــالق
                  �لتعاليم �لدينية 

هذه �ملكونات �لعقيدية، وما مييزها من عنا�سر �أ�سا�سية ترتبط ببع�سها   
وتتفاعل فيما بينها كما يف �ل�سكل �جلامع �لتايل :

�سكل رقم )4(
يو�سح املنطلقات االأ�سا�سية لل�سخ�سية

�ال�ستدالل �لعقلي
�لوحي �لنبوي   �الإلهام �لفطري      

�ملعرفـــــــــــــة     
�لدو�فع �لفطرية   �حلو��ص �لفطرية      

�حلو��ص �لفطرية     �الأخــالق   �ملعرفـــــة    �لتدبري �لعقلي 
�لتعليم �لديني    �الإدر�ك �لعقلي      

هذ� �لرت�بط �لعقدي هو يف نف�ص �لوقت نوعي وكيفي:  
بهما. وتتاأثر  و�الأخالق  �لعلم  معطيات  ت�سمل  •	فالعقيدة 

بهما.  وتتاأثر  و�الأخالق  �لعقيدة  ميد�ين  ت�سمل  •	و�ملعرفة 
و�ملعرفة. �لعقيدة  ميد�ين  ت�سمل  •	و�الأخالق 
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فاإذ� �عتربنا �الإ�سالم كدين عملي ي�سمل �حلياة �الإن�سانية يف كل مظاهرها   
�لذهنية و�لعملية، تت�سح لنا �ملكونات يف طابعها �لتطبيقي، وهي �الإميان، �لعلم، 
و�لعمل، ويف جماالتها �لعملية ما يت�سح يف �لتف�سيالت �لتالية: )�جل�سماين، 

.)17 :2001
�الإميان، هو عقيدة �مل�سلم �لتي حتل يف قلبه �ل�سمريي، و�لتي ت�سل بينه  �أ - 

وبني �هلل  وت�ستمل تلك �ل�سلة على جمالني:
كتابه. يف  �أنزله  ومبا  ووحد�نيته،  باهلل  �الإميان  يف  يتمثل  �سمريي،  جمال  	•

هلل.  �الإخال�ص  وهو  �إلز�مي  جمال  	•
�سكل رقم )5(

يو�سح جماالت االإيان
�العتقاد )�لتوحيد(                                                                   

�الأخالق )�اللتز�م(           �الإيـمـــــــــان                       
ب- �لعلم يف مفهومه �لتطبيقي يجمع بني :

و�خلالق  �الإن�سان  بني  �ل�سلة  معرفة  وهي  �ملو�سوعية،  �لعلوم  	•
و�لكون يف طابعها �لعملي و�الإبد�عي و�لتجريبي. 

وجتمع  و�خلالق  �الإن�سان  بني  �ل�سلة  معرفة  وهي  �لدينية،  �لعلوم  	•
علوم �لدين .�لعقيدية )�لتوحيد( و�لت�سريعية )�لفقه(.

�سكل رقم )6(
يو�سح مكونات التعلم

�لعلوم �ملو�سوعية )�لدنيوية(           
�لعلوم �لدينية �لتعلـــــــــم      
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�لعمل يف مفهومه �ل�سلوكي يجمع بني ميد�نني : ج - 
و�لب�سري. �لطبيعي  باملحيط  عمليا  �الإن�سان  ت�سل  �لتي  �ملعامالت  	•

باخلالق.  عمليا  �الإن�سان  ت�سل  �لتي  �لعباد�ت  	•
�سكل رقم )7(

يو�سح ميادين العمل
�ملعامـــــــــــــالت        
�لعــــــــــــــــاد�ت �لعمـــــــــــــل       

و�لرو�بط �لتي جتمع بني �ملكونات �لتطبيقية هي يف �لوقت نف�سه نوعية   
وكيفية:

تقره  كما  �لعمل  عن  وال  �لعلم  عن  ينف�سل  ال  و�لتز�ما،  عقيدة  �الإميان  	•
�الآية �لتالية:

ا يََْشى اللََّ ِمْن ِعَباِدهِ   َواألَْنَْعامِ مَُْتِلٌف َألَْوانُُه َكَذلَِك إِنََّ
ِّ

َواب {َوِمَن النَّاِس َوالدَّ  
الُْعَلَماء إِنَّ اللََّ َعِزيٌز َغُفوٌر} ]فاطر: 28[.

فاخل�سية هي نتيجة للعلم و�لعمل.  
باهلل، وال عن  �الإميان  ينف�سل عن  ال  و�لدنيوية  �لدينية  �لعلم يف جماالته  	•

�الأخالق �لتي توجه �أهد�فه، وتر�قب �سلوكه.
�لذي  �لعلم  عن  وال  �ملقا�سد،  يبني  �لذي  �الإميان  عن  ينف�سل  ال  �لعمل  	•

يو�سح �ل�سبل، ويثبت �حلقائق �مل�سهودة. 
ويتبني ذلك �لرت�بط يف �ل�سكل �جلامع �لتايل :
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�سكل رقم )8(
يو�سح الروابط التي جتمع بني املكونات العقدية

�الأخالق �الإعتقاد        
�الإيـمــــــــــــان     

علم �لدنيا  
�لعمل �لعلم   �ملعامالت    

علم �لدين   
2-2-4. �لتكامل بني �ل�سخ�سية �مل�سلمة و�لعلم و�الإميان و�لعمل.

يعطي  فاالإميان  �الآخر،  �أحدهما  يناق�ص  �أن  دون  يلتقيان  و�الإميان  �لعلم   
�لعلم �أبعاده �لعقائدية و�الأخالقية، و�لعلم يعطي �الإميان مادته �ملح�سو�سة وبرهانه 
�لفعلي. و�ل�سخ�سية )�مل�سلمة( �لتي توؤمن باهلل ومبا �أنزله من علم �لغيب جتد يف 
�لروحية،  �لكتاب وتو�سيعا الإفادتها  بلغته من  ملا  تاأكيد� الإميانها، وت�سديقا  �لعلم 
الأنها تعتقد �أن �هلل هو �خلالق للكون ومقدر قو�نينه ومدبر حركاته وحتوالته، وكلما 
�زد�د علمها بتلك �لقو�نني وتلك �حلركات وذلك �لنظام يزد�د �إميانها باهلل، �أما 
�لتي ترف�ص �لبعد �الإمياين، فان علمها ال يتعدى حدود �لظو�هر: {َيْعَلُموَن َظاِهراً 

نَْيا َوُهْم َعِن اْلِخَرةِ ُهْم َغافُِلوَن} ]الروم: 7[. َن الََْياةِ الدُّ
ِّ
م

�جلانب  جتهل  فاإنها  �جلزئيات  من  �لدقائق  معرفة  يف  تعمقت  ومهما   
�ملخلوقات  بني  يربط  �لذي  �لروحي  �جلانب  وهو  �لوجود  من  �الأ�سا�سي 
َوَمن  ُيْضلِْلُه  اللهُّ  َيَشإِ  َمن  ُلَماِت  الظُّ ِف  َوُبْكٌم  بِآيَاتَِنا ُصمٌّ  ُبوْا  و�خلالق. {َوالَِّذيَن َكذَّ

َيَشْأ يََْعْلُه َعَلى ِصَراٍط مُّْسَتقِيٍم} ]االأنعام: 39[.
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�إن �الإ�سالم مثلما يجمع بني �الإميان و�لعمل، كما نده يف �الآية �لقر�آنية   
فِيَها  ُهْم  الَْنَِّة  َأْصَحاُب  ُأولَـِئَك  الَِاِت  الصَّ َوَعِمُلوْا  آَمُنوْا  {َوالَِّذيَن  �ملتكررة. 

َخالُِدوَن} ]البقرة: 82[.
ولكن  و�لعلم،  �الإميان  بني  جتمع  �لقر�آن،  يف  �أخرى  مو��سع  وهناك   
خليق بال�سخ�سية )�مل�سلمة( �أن تدرك، �أن �لعلم �ملعزول عن �حلياة وعن و�قع 
 . �حلياة  عن  عزله  ميكن  ال  كتاب  �لكرمي  �لقر�آن  �إن  ثم  له،  �سبيل  ال  �الإن�سان 

)�جل�سماين، 2001: 24(
�أو  ئ  ليخطِّ �إال  �لقر�آن  نزل  �لغز�يل ).... هل  يقول  �جلانب  يف هذ�   
�إننا  �أحو�لها ؟ )�ل�سخ�سية(.  �أو يثبت من  �أفكارنا ؟ و�إاّل ليمحو  ي�سِوب من 
�لعامة  وتفقيه  �لعزيز  �لكتاب  هذ�  من  �ملنبعثة  �الإ�سالمية  �لثقافة  �إ�ساعة  نريد 
و�خلا�سة يف روحه و�سر�ئعه ومقا�سده و�آد�به ونريد �أن تعرف �الأّمة ، �ملنزلة 
يفر�سه  �لذي  �لكبري  �لو�جب    ، به  �خت�ست  �لذي  �الإلهي  للوحي  �ل�سامية 

عليها( . )�لغز�يل، 1958: 6( 
�أن يكون  �ل�سخ�سية ومكان ميكن  ب�سر  �لكرمي عن  �لقر�آن  لقد ك�سف   
مب�سر�،  �لقر�آنية  �لهد�ية  بنور  �أ�سحى  فب�سرها  غ�ساوة،  �أو  غ�ساء  �أو  غطاء 
ففي هذ� �لوجود �سر و�إعجاب، ذلك �أن �حلدث �لقر�آين يدل على �النبثاق 
�لتاريخي لظاهرة جديدة )منذ �لقرن �ل�سابع �مليالدي( ��ستدعت نقل �لفكر 
�لعقل  به  ي�ستنري  �لذي  �الإ�سعاع  وم�سات  �إىل  �لظالم  متاهات  من  �لب�سري 

)�أركون،1995: 12( 
يوؤكد بع�ص �ملف�سرين �ملحدثني مكانة �لعلم و�لعقل يف �الإ�سالم، ويف   
�أوربا، وهي  �لنه�سة يف  ثمار  �لعلمية هي  �إذ� كانت �حلركة  �إنه  يقولون  ذلك 
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�أرفع مات�ستدل به �ملدنية �لغربية، فاالإ�سالم من قبل �سجع �حلركة �لعلمية، ولقد 
�أكد �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم تفكري �لعقل على �أنه �أ�سمى �أعمال �لنف�ص 
�ساأن  من  �أعلى  و�لقر�آن  و�حلكمة،  �لعلم  دين  و�الإ�سالم  و�أ�سرفها.  �الإن�سانية 
�لعلم. حيث قال تعاىل: {َشِهَد اللهُّ َأنَُّه ال إِلَـَه إالَّ ُهَو َوالَْاَلئَِكُة َوُأْولُوْا الِْعْلِم َقآئَِماً 

بِالِْقْسِط ال إِلَـَه إالَّ ُهَو الَْعِزيُز الَِْكيُم} ]اآل عمران: 18[.
يف  �لعلم  �أُويِل  وجعل  باملالئكة  ثم  بنف�سه  بد�أ  وجل  عز  �أنه  ويالحظ   
�ملرتبة �لثالثة  ويدخل فيها �الأنبياء و�حلكماء ومن دونهم من �أهل �لدرجات . 

)�ل�سرقاوي، 1980: 214(.
و�ل�سخ�سية )�مل�سلمة( جتد نف�سها �أمام جملة من �ملعطيات منها :  

1/ �إميان �سادق.   
2/ عقيدة ر��سخة.   

3/ �سلوك �أو ��ستجابة �سلوكية، تعك�ص ح�سن �لت�سرف و�لقدوة �ملثلي.   
4 / �الّطالع بو�جبات �إز�ء نف�سها، و�حلياة، و�الإن�سانية كافة.   

بالقلب، وت�سيفه  تعلِّقه  �الإميان  تذكر  �لقر�آنية عندما  �الآيات  فاإن  لذلك   
�إيل ما ياأخذ �ل�سبغة �لعلمية �العتقادية. )�مليد�ين، 1979 : 92 ( . 

كقوله تبارك وتعاىل: {... ُأْولَِئَك َكَتَب ِف ُقُلوبِِهُم اإلَِياَن ....}  ]املجادلة: 22[.  
وهي  لها،  �الإلهي  �الإكر�م  �سمو  تعي  فال�سخ�سية)�مل�سلمة(،   
ثقافة  قامت  وقد  �ل�سماوية،  عقيدتها  بحكم  ماأمورة  باأنها  ومدركة  و�عية 
�أ�سا�ص مطابقة �الإدر�ك ملا  �ل�سخ�سية)�مل�سلمة( على �ملعرفة و�لتي تقوم على 
يحيط باالإن�سان من مدركات و�لتي تكّون جزء�ً من �آفاق هذ� �لوجود، وهذه 
تفكري  و�أن   ، �هلل  بوحد�نية  �إميانا  تزد�د  )�مل�سلمة(  �ل�سخ�سية  جتعل  �لعو�مل 
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�ل�سخ�سية �مل�سلمة  يحملها علي �ملعرفة �ملبنية على �لعقل �حل�سي . )�مليد�ين، 
) 123 :1981

فت�سلحت  تفكريها  وهد�ها  ذلك  وعت  قد  )�مل�سلمة(  و�ل�سخ�سية   
{َوال  تعاىل:  قال   . �أح�سن  هي  بالتي  لالإقناع  و�لعلم  �لعقل  ومبنطق  باالإميان 
تَُاِدلُوا َأْهَل اْلِكَتاِب إالَّ بِالَِّت ِهَي َأْحَسُن إالَّ الَِّذيَن َظَلُموا مِْنُهْم َوُقولُوا آَمنَّا بِالَِّذي 

أُنِزَل إِلَْيَنا َوأُنِزَل إِلَْيُكْم َوإِلََُنا َوإِلَُُكْم َواِحٌد َونَُْن َلُه ُمْسلُِموَن} ]العنكبوت: 46[.
يكون  بع�سها  ترت�تب،  �أولويات  �سّلم  يتخذ  �ملعرفة  وتدرج  و�الإميان   

�أ�سا�سا لبع�سها �الآخر كما يف �ل�سكل �لتايل:   
�سكل رقم )9(

يو�سح �سلم اأولويات االإيان وتدرج املعرفة
                 6. �لعـزم

                      5. �لعقـل
            4. �الإر�دة �جلازمة

          3. �لهـم 
2. �لرغبـة    

1. توجه �لنف�ص                                      
)�مليد�ين، 1979 : 108(  

فقد وجدت �ل�سخ�سية )�مل�سلمة( نف�سها �أمام: 
تكليف �خت�ست به.  /1

حتديات يف �حلياة ج�سام.  /2
حمل ر�ية �لقر�آن �لكرمي.   /3
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غاية نبيلة يدعو �إليها �لدين، تتطلب �النطالق ح�سب مد�ها يف �لزمان   /4
و�ملكان.

�الإميان بالقر�آن �لكرمي معجزة �إلهية علي مر �لزمن.   /5
فال�سخ�سية )�مل�سلمة( هي �سخ�سية �إن�سانية من حيث عو�مل تكوينها،   
ومن حيث عنا�سر �لتاأثري فيها، وتاأثرها بدورها باملناخ �لذي �كتنفها . بيد �أنها 
وجدت لنف�سها ما �أيقظ فيها روح �لن�ساط �لذي �أّطر �أخالقها ووّجه �إىل �خلري 

�سلوكها. 
تاأديتها،  من  بد  ال  وظائف  عليها  �أن  )�مل�سلمة(  �ل�سخ�سية  ووجدت   

و�أهم هذه �لوظائف: 
وظيفة �عتقادية هي �الإميان باهلل.   /1

وظيفة روحية.  /2
وظيفة �إميانية.   /3

وظيفة �سلوكية تتمثل يف �جلو�نب �لنف�سية و�لعقلية.   /4
وظيفة �أخالقية تتمثل يف �سخ�سيتها، و�لتز�مها بتاأدية مهمتها يف جماالت   /5

�حلياة كافة )�ل�سرقاوي، 1985: 100(
�لعمل  تتطلب  �لدنيا  �حلياة  �أن  وتوؤمن  �آمنت،  )�مل�سلمة(  و�ل�سخ�سية   
�مل�ستمر لتاأكيد �خلري ودرء �ل�سر، فهي توؤمن باأن �حلياة �لدنيا هذه وهي مدر�سة 

عملية لتزكية �لنف�ص.
اَها} ]ال�شم�ص: 10-9[. قال تعاىل: {َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها•	َوَقْد َخاَب َمن َدسَّ  

و�لعالقة بني �جلانب �لروحي و�جلانب �ملادي يف �لنف�ص �لب�سرية، ال   
تعني ت�سادم قو�نني فيها متناق�ستني تبطل �إحد�هما �الأخرى، �إمنا هي بقاء �إيجابي 
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بني قوتني مرت�بطتني متفاعلتني تنتج عن لقائهما حركة د�فعة مبدعة متحررة ال 
تعتمد على �جلانب �ملادي �إال لتنطلق يف عامل �لروح �ل�سامية، وذلك ما يعرب 
ِفيَها  َمَقاِمك  ِر  ِبَقدرْ ِلُدنرْيَاك  َملرْ  »�عرْ �هلل عليه و�سلم:  �لر�سول �سلى  عنه حديث 
ِللنَّاِر  َملرْ  َو�عرْ ِه  �إلَيرْ َحاَجِتك  ِر  ِبَقدرْ هلِلَِّ  َملرْ  َو�عرْ ِفيَها  بََقاِئك  ِر  ِبَقدرْ اِلآِخَرِتك  َملرْ  َو�عرْ

َها«. ك َعَليرْ ِ ربرْ ِر �سَ ِبَقدرْ
ويعرب هذ� �حلديث عن �زدو�جية �الإن�سان �ملتكاملة من حيث هو كائن   
ل ومكّرم  حي له مكانته وحقه ووظيفته يف �الأر�ص، ومن حيث هو كائن مف�سّ
باالأمانة �لروحية. وتن�سجم تلك �الزدو�جية يف وحدة �لنظام �لكوين، ويف 
وحدة �لعقيدة �لدينية على �متد�د �ملكان ومرور �لزمان. خلق �هلل �الإن�سان من 
�لتكليف  حياة  مرحلتني،  يف  حياته  وجعل  �ملت�سامية،  و�لروح  �ملتغرية  �ملادة 
و�البتالء يف �الأر�ص، وحياة �ملحا�سبة و �جلز�ء يف �الآخرة . )عروة، 1975 : 

)110
قال تعاىل : {َوَأن لَّْيَس لإلِنَساِن إالَّ َما َسَعى} ]النجم: 39[.  

2-2-. �أمناط �ل�سخ�سية يف �لقر�آن.
حاول �ملفكرون يف ع�سور �لتاريخ �ملختلفة، كما حاول علماء �لنف�ص   
�لنا�ص،  �سخ�سيات  بني  و�الختالف  �ل�سبه  �أوجه  در��سة  �حلديث  �لع�سر  يف 
وقامو� بعدة حماوالت لت�سنيف �لنا�ص �إىل عدة �أمناط ، يتميز كل منط مبجموعة 
�لتكوين  �أ�سا�ص  على  �لت�سنيف  �إىل  بع�سهم  �جته  فقد   ، �ملميزة  �ل�سمات  من 
�جل�سمي، و�جته بع�سهم �إىل ت�سنيف  �لنا�ص �إىل �أمناط نف�سية . )الزيرو�ص ، 

)62 : 1981
�أمناط  ثالثة  �إىل  �لعقيدة  �أ�سا�ص  على  ت�سنيفا  ند  �لكرمي  �لقر�آن  ويف   
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هي:
•	�ملوؤمنون.  

•	�لكافرون.  
•	�ملنافقون.  

لكل منط �سماته �لتي متيزه ، وقد �أ�سار �لقر�آن �لكرمي �إىل هذه �الأمناط   
�لثالثة يف مو��سع   كثرية ، مثاًل يف �سورة �لبقرة ذكر �ملوؤمنني يف �أربع �آيات 
�آية )8  )2 - 5( و�لكافرين يف �ثنتني )6 - 7(، و�ملنافقني يف ثالث ع�سرة 
- 20(، و�أ�سار �إليهم �أي�ساً يف �سور �أخرى، كما �أفرد لكل منهم �سورة �سماها 
با�سمهم هي  �سورة )�ملوؤمنون( و)�لكافرون( و)�ملنافقون( . )فار�ص ، د.ت 

. ) 61 :
وفيما يلي �ل�سمات �لتي يتميز بها كل منط من هذه �الأمناط �لثالثة كما   

جاء يف �لقر�آن . )ناتي 1993 : 239 ـ 246 (.
2-2-5-1. �ملوؤمنون .

عقيدتهم  يف  �سلوكهم  وو�سف  �الآيات،  من  كثري  يف  �ملوؤمنني  ذكر   
حبهم  ويف  �الأ�سرية،  وعالقاتهم  بالنا�ص،  وعالقاتهم   ، و�أخالقهم  وعبادتهم 

لطلب �ملعرفة، ويف حياتهم �لعملية، وطلبهم للرزق ومن هذه �ل�سمات:
2-2-5-1-1. �سمات تتعلق بالعقيدة.

�الإميان باهلل وبر�سله وكتبه ومالئكته و�ليوم �الآخر و�لبعث و�جلنة و�لنار   
و�لغيب و�لقدر.

2-2-5-1-2. �سمات تتعلق بالعباد�ت.
عبادة �هلل، و�أد�ء �لفر�ئ�ص من �سالة و�سيام وزكاة وحج وجهاد يف   
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�سبيل �هلل باملال و�لنف�ص، وتقوى �هلل.
2-2-5-1-3. �سمات تتعلق بالعالقات �الجتماعية. 

معاملة �لنا�ص باحل�سنى، �لكرم و�الإح�سان، �الأمر باملعروف و�لنهي عن   
�ملنكر، �لعفو، �الإيثار، �الإعر��ص عن �للغو. 

2-2-5-1-4. �سمات تتعلق بالعالقات �الأ�سرية .
�الإح�سان بالو�لدين وبذي �لقربى، ح�سن �ملعا�سرة بني �الأزو�ج، رعاية   

�الأ�سرة و�الإنفاق عليها .
2-2-5-1-5. �سمات خلقية.

�ل�سرب، �حللم ، �لوفاء بعهد �هلل وعهد �لنا�ص ، �لتو��سع ، �لقوة يف   
�حلق ويف �سبيل �هلل ، قوة �الإر�دة �لتحكم يف �أهو�ء �لنف�ص و�سهو�تها . 

2-2-5-1-6. �سمات �نفعالية و عاطفية.
حب �هلل ، �خلوف من عذ�ب �هلل، �الأمل يف رحمة �هلل، حب �لنا�ص،   
�لغ�سب، عدم �العتد�ء  �نفعال  �لغيظ و�لتحكم يف  لهم، كظم  وحب �خلري 
علي �لغري وعدم �إيذ�ئهم، عدم �لعجب بالنف�ص، لوم �لنف�ص و�ل�سعور بالندم 

يف حالة �رتكاب ذنب ما .
2-2-5-1-7. �سمات عقلية و معرفية.

�لتفكري يف �لكون وخلق �هلل، طلب �لعلم و�ملعرفة، عدم �تباع �لظن   
وحتري �حلقيقة ، حرية �لفكر و�لعقيدة .

2-2-5-1-8. �سمات تتعلق باحلياة �ملهنية و �لعملية.
ك�سب  �سبيل  يف  وجد  بن�ساط  �ل�سعي  و�إتقانه،  �لعمل  يف  �الإخال�ص   

�لرزق.
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2-2-5-1-9. �سمات بدنية )�لقوة، �ل�سحة، �لنظافة، �لطهارة(.
هذه  جمموعة  �أذهاننا  يف  تر�سمه  �لذي  �ملوؤمن  �الإن�سان  �سورة  �إن   
منوذجا  لنا  ن  تكوِّ �إمنا  �ملوؤمنني،  و�سف  يف  �لقر�ن  يف  وردت  �لتي  �ل�سمات 
�أن  و�قعياً يف حياتنا، كما يجب  نعمل على حتقيقه  �أن  �ملوؤمن يجب  لالإن�سان 
و  رئي�سة يف �سخ�سياتهم  �سمات  ت�سبح  �أطفالنا عليها حتى  تن�سئة  نعمل على 

بهذه �لطريقة وحدها ميكن تكوين �ملجتمع �الإ�سالمي . )�أحمد ، 2004( 
لي�ست هذه �ل�سمات م�ستقلة بع�سها عن بع�ص يف �سخ�سية �ملوؤمن، بل   
�إنها تتفاعل فيما بينها وتتكامل، وت�سرتك جميعها يف توجيه �سلوك �ملوؤمن يف 
جميع جماالته، ولذلك يبدو �سلوك �ملوؤمن متنا�سقا �سو�ء يف عالقته مع ربه، 

�أو يف عالقته مع �لنا�ص، �أو يف عالقته مع نف�سه. 
لي�ص جميع �ملوؤمنني يف م�ستوى و�حد من �لتقوى، ولكنهم يختلفون   
فئات  �أو  درجات  ثالث  �لقر�آن  ذكر  .وقد  تقو�هم  درجة  يف  بينهم  فيما 

للموؤمنني:
•	�لظاملني الأنف�سهم.  

•	�ملقت�سدين.  
•	�ل�سابقني يف �خلري�ت.   

َومِْنُهم  َنْفِسِه 
ِّ
ل َظاِلٌ  َفِمْنُهْم  ِعَباِدنَا  ِمْن  اْصَطَفْيَنا  الَِّذيَن  اْلِكَتاَب  َأْوَرثَْنا  {ُثمَّ   

ِ َذلَِك ُهَو الَْفْضُل اْلَكِبُي} ]فاطر: 32[. مُّْقَتِصٌد َومِْنُهْم َسابٌِق بِالَْيَْاِت بِِإْذِن اللَّ
2-2-5-2. �لكافرون . 

ب�سمات  وو�سفهم  �الآيات،  من  كثري  يف  �لكافرين  �إىل  �لقر�آن  �أ�سار   
رئي�سة يتميزون بها. وميكن تلخي�ص �سمات �لكافرين �لتي وردت يف �لقر�آن 



{408}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

فيما يلي :  
2-2-5-2-1. �سمات تتعلق بالعقيدة.

 ، وبالبعث   ، �الآخر  وباليوم   ، وبالر�سل   ، بالتوحيد  �الإميان  عدم   
و�حل�ساب.

2-2-5-2-. �سمات تتعلق بالعباد�ت. 
يعبدون من دون �هلل ما ال ينفعهم وال ي�سرهم.    
2-2-5-2-3. �سمات تتعلق بالعالقات �الجتماعية. 

منهم  ي�سخرون  فهم  �ملوؤمنني،  نحو  ت�سرفاتهم  يف  عدو�نيون  �لظلم،   
ويعتدون عليهم، ياأمرون باملنكر، وينهون عن �ملعروف.

2-2-5-2-4. �سمات تتعلق بالعالقات �الأ�سرية. 
يقطعون �سلة �لرحم .   
2-2-5-2-. �سمات خلقية. 

نق�ص �لعهد، �لفجور و�تباع �لهوى و�ل�سهو�ت، �لغرور، �لتكرب.   
2-2-5-2-6. �سمات �نفعالية و عاطفية. 

كر�هيَتهم للموؤمنني وحقدهم عليهم، وح�سدهم لهم على ما �أنعم �هلل   
عليهم.

2-2-5-2-7. �سمات عقلية و معرفية. 
جمود �لتفكري و�لعجز عن �لفهم و�لتعقل، �خلتم و�لطبع علي قلوبهم،   

�لتقليد �الأعمى ملعتقد�ت وتقاليد �الآباء، خد�ع �لنف�ص.   
�إن �ل�سورة �لتي ير�سمها �لقر�آن ل�سخ�سية �لكافرين، هي �أنهم �أ�سخا�ص   
جتَمد تفكريهم وعجزو� عن �إدر�ك حقيقة �لتوحيد �لتي يدعو �إليها �الإ�سالم، 
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َأْبَصاِرِهْم  َوَعَلى  ِعِهْم  َسْ َوَعَلى  ُقُلوبِهْم  َعَلى  اللهُّ  {َخَتَم  بقوله:  و�سفهم  ولذلك 
ِغَشاَوةٌ َولَُْم َعَذاٌب عِظيٌم} ]البقرة: 7[. 

2-2-5-3. �ملنافقــون : 
�ملنافقون هم فئة من �لنا�ص �سعاف �ل�سخ�سية ومرتددون، مل ي�ستطعو�   
�ملميزة لهم،  �لقر�آن �سماتهم  �أن يتخذو� موقفا �سريحا من �الإميان. وقد ذكر 
ْرِك األْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلن تََِد لَُْم  باأ�سد �لعذ�ب. {إِنَّ اْلَُنافِِقنَي ِف الدَّ وتوعدهم 

َنِصيًا} ]الن�شاء: 145[.
وميكن تلخي�ص �أهم �سماتهم �لتي وردت يف �لقر�آن فيما يلي:   

2-2-5-3-1. �سمات تتعلق بالعقيدة. 
�إنهم مل يتخذو� موقفا حمدد� من عقيدة �لتوحيد، فهم يظهرون �الإميان   

�إذ� وجدو� بني �مل�سلمني  ويظهرون �ل�سرك �إذ� وجدو� بني �مل�سركني . 
2-2-5-3-2. �سمات تتعلق بالعباد�ت. 

يوؤدون �لعباد�ت رياء وعن غري �قتناع، و�إذ� قامو� �إيل �ل�سالة قامو�   
ك�سايل. 

2-2-5-3-3. �سمات تتعلق بالعالقات �الجتماعية. 
يعملون على �إثارة �لفنت بني �سفوف �مل�سلمني وي�ستخدمون يف ذلك   
�ل�سائعات،  مييلون �إىل خد�ع �لنا�ص، يح�سنون �لكالم للتاأثري على �ل�سامعني، 
يكرثون من �حللف لدفع �لنا�ص �إىل ت�سديقهم، يح�سنون �لظهور مبظهر ح�سن 

يف ملب�سهم جلذب �نتباه �لنا�ص و�لتاأثري عليهم.  
2-2-5-3-4. �سمات خلقية. 

�تباع  و�النتهازية،  و�لنفعية  �لعهد  نق�ص  بالنف�ص،  �لثقة  �سعف   
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�الأهو�ء. 
2-2-5-3-5. �سمات �نفعالية وعاطفية. 

�ملوت  من  و�خلوف  و�مل�سركني،  �ملوؤمنني  من  يخافون  فهم  �خلوف،   
�مل�سلمني ويحقدون  يكرهون  �مل�سلمني،  �لقتال مع  يتخلفون عن  مما يجعلهم 

عليهم .
2-2-5-3-6. �سمات عقلية ومعرفية. 

�لرتدد و�لريبة وعدم �لقدرة على �حلكم و�تخاذ �لقر�ر، عدم �لقدرة   
علي �لتفكري �ل�سليم، مييلون �إىل �لدفاع عن �أنف�سهم بتربير �أفعالهم.

�إن �ل�سورة �لتي ر�سمها �لقر�آن �لكرمي ل�سخ�سية �ملنافق �سورة دقيقة   
�ملجتمعات  يوجدون يف جميع  �لنا�ص  من  معني  على منط  بدقة  تنطبق  وحّية 

�الإن�سانية، وميكن معرفتهم بو�سوح بهذه �ل�سمات �لتي يتميزون بها . 
2-2-6. �أمناط �ل�سخ�سية يف علم �لنف�ص �حلديث:

�إىل  ودر��ستها  �ل�سخ�سية  �أمناط  مبو�سوع  �الهتمام  جذور  تعود   
�ملحاوالت �الأوىل �لتي قام  بها �أبو قر�ط ) 400 ق . م( Hippocrates ، و�لذي 
كان يرى �أن �الأمزجة Temperaments تعود �إىل �أربعة �أمناط لل�سخ�سية هي: 

 .Choleric Type لنمط �ل�سفر�وي�	•  
Melancholic Type .لنمط �ل�سود�وي�	•  

 Phlegmatic Type .لنمط �لبلغمي�	•  
  Sanguine Type .لنمط �لدموي�	•  

وفهم  �الإن�سانية،  لل�سخ�سية  ت�سنيف  و�سع  طريقها  عن  حاول  وقد   
طبيعة �لب�سرية �عتماد� على تلك �الأخالط �الأربعة �ملكونة للج�سم �لب�سري عرب 



جملة ت�أ�صيل العلوم {411}

روؤيا فل�سفية تتمحور حولها مكونات �لطبيعة وهي، �ملاء، و�لهو�ء، و�لرت�ب، 
)Krieford ، 2003(  .و�لنار

 )Sheldon، 1940(و  ،)Kretschemr، 1925(من كل  بعد  فيما  تبعه   
و�ملظهر  �جل�سم،  بنية  خالل  من  �ل�سخ�سية  �أمناط  لو�سع  حماوالت  )يف 

�خلارجي جل�سم �لفرد وعالقته باخل�سائ�ص �لنف�سية للفرد.
�الأثر   )Berman ، 1972( برمان  لدر��سات  كان  فقد  ذلك  عن  ف�ساًل   
�لو��سح يف حماولة فهم �ل�سخ�سية �الإن�سانية، وذلك من خالل و�سع �أمناط 
�الإفر�ز�ت  ونوع  كم  حتوي  �لتي  �لهرمونية  �خلريطة  على  �عتماد�  �ل�سخ�سية 
مما  غريهم،  عن  متيزهم  و�لتي  �الأ�سخا�ص  بع�ص  فيها  ي�سرتك  �لتي  �لهرمونية 
يف�سح �ملجال �أمام �إمكانية ت�سنيف �لب�سر �إيل �أمناط �سخ�سية ت�ستند �إىل تلك 

�الإفر�ز�ت �لهرمونية وهي:
•	�لنمط �لدرقي.  

•	�لنمط �الأدرناليني.   
•	�لنمط �لنخامي.   

•	�لنمط �لتيمو�سي.   
•	�لنمط �جلن�سي.   

�أ�س�ص  Personality Typology  على  �أما يف جمال تنميط �ل�سخ�سية   
 ،)Jung( يوجن  و   ،)Sigmond Freud( فرويد  ل�سيجموند  كان  فقد  نف�سية 
و)�دلر Adler( و)كارين هورين K. Horney( م�ساهمة فاعلة يف ذلك، فقد 

حدد فرويد �ستة �أمناط لل�سخ�سية متيز كل فئة من �الأفر�د عن غريهم وهي:
•	منط �ل�سخ�سية �ل�سهو�ين.   
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•	منط �ل�سخ�سية �لرنج�سي.   
•	منط �ل�سخ�سية �لو�سو��سي.   

•	منط �ل�سخ�سية �ل�سهو�ين ـ �لو�سو��سي.  
•	منط �ل�سخ�سية �لرنج�سي ـ �لو�سو��سي.   

•	منط �ل�سخ�سية �لرنج�سي ـ �ل�سهو�ين.  
ويف ت�سنيف �آخر ذكر فرويد �أربعة �أمناط لل�سخ�سية هي:

 Oral Personality Type .منط �ل�سخ�سية �لفمي	•  
  Anal Personality Type .منط �ل�سخ�سية �ل�سرجي	•  

  Phallic Personality Type .منط �ل�سخ�سية �لق�سيبي	•  
  Genital Personality Type .منط �ل�سخ�سية �جلن�سي	•  

معتمد� يف ذلك على عملية �لتثبيت )fixation( �لتي يتعر�ص لها �لفرد   
�أثناء مروره باإحدى تلك �ملر�حل �لنمائية يف مر�حل �سنية �ملبكرة . 

�أعطى فرويد مفهوماً جديد�ً لل�سخ�سية غري �ملفهوم �لذي كان �سائد�ً   
�أي جمموع  �ل�سمات،  �لكائن من  لدى  ما  �ل�سخ�سية جمموع  �عترب  �إذ  قبله، 

ح�سابي ناجت عن عمليات ح�سابية جمردة .
�لفرد  حاجات  بني  متبادل  تفاعل  عن  عبارة  �ل�سخ�سية  �إن   « فقال:   

�لد�خلية )�لغر�ئز( وبني �لعامل �خلارجي )�ملو�سوعات («.
لقد ركز فرويد على �لغر�ئز و�عتربها �الأ�سا�ص �الأول �لذي بنى عليه   
نظريته، �أما �لبيئة فحدد دورها يف تكوين �ل�سخ�سية، بل ح�سره يف �إمكانية 
�إ�سباع �لغر�ئز وتلبية حاجات �لفرد �أو �إحباطها  ويف ر�أي فرويد �أن �سخ�سية 
�لفرد وخ�سائ�سها و�سماتها تتكون يف �خلم�ص �سنو�ت �الأوىل من حياة �لطفل، 
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فاإن  �ملختلفة،  حياته  مر�حل  يف  خرب�ت  من  ذلك  بعد  �لفرد  يكت�سب  ومهما 
�سخ�سيته ال تتاأثر كثري�ً .  )�ل�سرقاوي، 1984: 47(

�أما يوجن )Jung( فقد طرح �أمناطاً لل�سخ�سية مبنية على عاملي �النب�ساط   
و�نب�ساطيني   )Extroversion( �نطو�ئيني  �إىل  �الأفر�د  ق�سم  �إذ  و�النطو�ء 

  . ) Introversion(
   �أما �دلر ) Adler ( فقد و�سع �أمناطا لل�سخ�سية عن طريق ما �أ�سماه �لت�سل�سل 
�لوالدي )Birth Order  ( . �إذ �أن ت�سل�سل �لفرد يف ترتيب �لعائلة من حيث 
موقعه والديا بني �إخوته �سي�سفي على �سخ�سيته طابعا معينا ي�سرتك به مع �أقر�نه 
من �لت�سل�سل �لوالدي نف�سه ، ومييزه يف �لوقت نف�سه من �الأ�سناف �الأخرى . 

وقد قام بتحديد ثالثة �أمناط لل�سخ�سية بناء على ذلك وهي:
)First Born Type(.منط �ملولود �الأول	•  

)Second Type( .منط �ملولود �لثاين	•  
 )Youngest Type( .منط �الأ�سغر	•  

وقدمت كارين هورين ثالثة �أمناط لل�سخ�سية، معتمدة يف ذلك على   
عالقة �لفرد باملجتمع، وتلك �الأمناط �لثالثة هي:

)Compliance Type( .لنمط �ملذعن�	•  
)Type  Withdrawal( .لنمط �ملنعزل�	•  
)Aggressive Type( .لنمط �لعدو�ين�	•  

�أمناط  �لنف�ص،  علم  ملو��سعات  و�لد�ر�سون  �لباحثون  �أوىل  وقد   
�ل�سخ�سية �هتماما كبري� ياأتي يف جممله من �أهمية وتاأثري منط �ل�سخ�سية �لذي 
كافة،  منه  ت�سدر  �لتي  �ل�سلوك  وتوجهات  �أ�سكال  يف  فلكه  يف  �لفرد  يدور 
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ف�ساًل عن �لطريقة �أو �لكيفية �لتي تكون بها ��ستجابة �لفرد يف مو�قف �حلياة 
على  �هتمامهم  من  �لكثري  �لباحثون  يركز  �أن  �إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �ملختلفة، 
معرفة نوع �لعالقة �لتي تربط �أمناط �ل�سخ�سية و�لكثري من �ملتغري�ت �الأخرى، 
هادفني عن طريق ذلك �إىل و�سع در��سة تاأخذ �سفة �ل�سمولية، ويف �لوقت 
نف�سه تكون جمدية وتكاملية وتوفر �جلهد و�لعناء و�ملو�رد �ملادية �ملبذولة يف 

فهم �لظاهرة �ل�سلوكية �لتي ت�سكل جوهر �أبحاث علم �لنف�ص. 
تنميط  عملية  ور�ء  تقف  �لتي  و�لعملية  �لنظرية  �الأهد�ف  �أبرز  من   

�ل�سخ�سية هي:  
تخ�سي�ص مهمة �لباحث يف �لتعامل مع عدد حمدد وو��سح و جممل   /1

من �ل�سمات و�خل�سائ�ص و�مليول و�لرغبات �ملحددة 
م�ساعدة �لباحث يف تهيئة بع�ص �لفر�سيات �لعلمية �جلديدة عن طريق   /2
و�ل�سمات  �لنف�سية  �خل�سائ�ص  بني  �لقائمة  �لعالقات  بع�ص  ت�سخي�ص 
للظو�هر  �الأخرى  و�لتغري�ت  �ل�سخ�سية  من  �لنمط  ذلك  يف  �ملجتمعة 

�ل�سلوكية �ملدرو�سة.
بني  �لقائمة  �لعالقات  بع�ص  وتف�سري  حتليل  يف  �لباحث  مهمة  تي�سري   /3
�إىل  يقود  جتريدي  نظري  �إطار  يف  و�ل�سفات  و�ل�سمات  �خل�سائ�ص 

تعميمات نظرية مقبولة. 
ف�ساًل عن ذلك فاإنه )Hample( ي�سري �إىل �أنه قد يكون �لهدف �أحيانا،   
تف�سريية  نظرية  �سياغة  �إىل  لالأفر�د  �لتطبيقية  �لبحثية  �لعمليات  هذه  تقود  �أن 
عامة، وهى هدف رئي�ص للم�ستغلني يف جمال علم �لنف�ص وتف�سري �ل�سلوك .

�أما )نورجن Noring( فيوؤكد �أن فو�ئد و�أهمية و�سع �الأفر�د يف �أمناط   
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�سخ�سية حمددة وو��سحة تكمن يف جانبني:
وكذلك  الأنف�سهم،  �أف�سل  فهم  حتقيق  يف  �الأفر�د  مب�ساعدة  يتعلق  االأول. 
مل�ساعدتهم يف حتقيق منو �سخ�سي جيد لهم، ف�سال عن بناء تقدير للذ�ت لهم 

.)Self -Esteem(
مع  تفاعلهم  طريق  عن  و�لفاعلية  �لكفاية  من  نوع  حتقيق  يف  ينح�سر  الثاين. 
�الآخرين يف �لبيئة �ملحيطة بهم �لتي ال تخت�ص باأ�سدقائهم �ملقربني منهم فقط 

ولكن مع زمالئهم �أي�سا.
من  �لبع�ص  ير�ها  كما  لي�ست  هي  �ل�سخ�سية  تنميط  عملية  باأن  م�سيفا   
�أنها تلغي �لتنوع و�لتغاير و�لتباين بني �الأفر�د و لكنها جتعلنا نتعرف علي من 
�لكثرية و�ملتنوعة  لي�سو� على �ساكلتنا يف جمموع �ل�سفات و�خل�سائ�ص  هم 
�لتي منلكها �سمن �لنمط �لذي ننتمي  �إليه، مما ي�ساعدنا على فهمهم وتقديرهم 
وتقييمهم، وكذلك نحو �أن ن�سلك �ل�سلوك �الأمثل جتاههم، وهذ� يف حد ذ�ته 

�سبب لو�سع وتطوير �ملزيد من خمططات �لنمذجة �أو �لتنميط لالأفر�د. 
وي�سري عبد �لغفور )1996( �إىل �أن حتليل �ل�سخ�سية �إىل �سمات هو   
تنتفي وحدتها  ثَم  نوع من �لتجريد يفقدها قيمتها و يفكك �ل�سخ�سية، ومن 
�ل�سفات  من  جمموعة  لي�ست  �ل�سخ�سية  باأن  م�سيفا  �لفرد،  بها  يتميز  �لتي 
بناء  هي  بل  بع�سها،  بجانب  م�سفوفة  بذ�تها  �لقائمة  �ملنعزلة  و�ال�ستعد�د�ت 
يف  وتوؤثر  بع�سها،  مع  تتفاعل  و�ل�سفات  و�خل�سائ�ص  �ل�سمات  من  متكامل 

بع�سها �لبع�ص، ف�سدة �الإنفعال تعطل �لتفكري، و�لتهور يف�سد �حلكم. 
و�ل�سلوك يتاأثر بنمط �ل�سخ�سية �أكرث من تاأثره بالنوع �أو �جلن�ص �أو �أي   
�سمة، �أو بعد نف�سي �آخر لوحده، و�إحدى فو�ئد در��سة �أمناط �ل�سخ�سية، هو 
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م�ساعدة �لنا�ص يف تعرف خ�سائ�سهم �ل�سخ�سية، �الأمر �لذي يوؤدي بهم �إىل 
فهم �أح�سن لذو�تهم ومعرفة مكامن �ل�سعف و�لقوة فيها، وخري مثال لذلك 
�لعالقات �لتي ت�سود بيئة �لعمل �الإنتاجية و�لتي توؤدي �إىل قيام عالقات طيبة 
�إىل نوع من  �لذي يف�سي  �الأمر  �ل�سخ�سية،  �ملت�سابهني يف منط  �لعاملني  بني 

�لر�سا �لوظيفي.
وتربز �أهمية در��سة �أمناط �ل�سخ�سية و�لفائدة �ملرجوة منها يف جماالت   

.)www.Bafree.net.com(: عديدة �أهمها
�لوظيفي. �أو  �ملهني  �لتوجيه  	•

فرد. لكل  �ملنا�سبة  �لوظائف  طبيعة  	•
�ملوظفني.  �إد�رة  	•

لالأفر�د. �ل�سخ�سية  �لعالقات  فهم  	•
�أمناط  خمتلف  تنا�سب  �لتي  �لتدري�ص  طر�ئق  تطوير  وو�سائل  �لتعليم  يف  	•

�ل�سخ�سية. 
و�لتوجيه.  �الإر�ساد  عملية  	•

2-2-7. مكِونات �ل�سخ�سية لدي فرويد مقارنة مع �لنظرة �الإ�سالمية.
بعد نزول �لقر�آن بنحو �أربعة ع�سر قرنا من �لزمان، جاء فرويد موؤ�س�ص   
مدر�سة �لتحليل �لنف�سي  بنظرية ميَز فيها ثالثة �أق�سام للنف�ص، يبدو يف بع�ص 
وظائفها بع�ص �أوجه �ل�سبه مبفاهيم �لنف�ص �الأمارة بال�سوء، و�لنف�ص �للو�مة، 
و�لنف�ص �ملطمئنة، �لو�ردة يف �لقر�آن �لكرمي، غري �أنه توجد يف �حلقيقة �ختالفات 
كبرية بني هذه �ملفاهيم �لثالثة للنف�ص يف �لقر�آن، وبني �أق�سام �لنف�ص �لثالثة 

يف نظرية فرويد. )فرويد، 1983 : 33 (
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ذهب فرويد �إىل �أن �لنف�ص ثالثة �أق�سام هي: ) فرويد، 1982 : 14(
 ID. اأ / الهو 

يف ر�أي فرويد هو ذلك �جلزء من �لنف�ص �لذي يحوي �لغر�ئز �لتي   
تنبعث من �لبدن، ويهدف د�ئما �إىل �الإ�سباع )مبد�أ �للذة ( يف غري مر�عاة 
للمنطق �أو �الأخالق �أو �لو�قع . وهو بهذ� �ملعنى يبدو �أنه �أ�سبه مبفهوم �لنف�ص 

�الأمارة بال�سوء.
  SUPER EGO .ب/ االأنا االأعلى 

هو ذلك �جلزء من �لنف�ص �لذي يتكون من �لتعاليم �لتي يتلقاها �لفرد   
من و�لديه ومعلميه ومن قيمه �لثقافية �لتي ين�ساأ فيها وت�سبح قوة نف�سية د�خلية 
حتا�سب �لفرد وتر�قبه، وتهدده بالعقاب، وهو ما يعرف بال�سمري، ويرى فرويد 
�أّن �الأنا �الأعلى ميثل ما هو �ساٍم يف �لطبيعة �الإن�سانية    وهو بهذ� �ملعني يبدو �أنه 

�أ�سبه مبفهوم �لنف�ص �للو�مة. 
EGO .ج/ االأنا

هو ذلك �جلزء �لذي يقب�ص على زمام �لرغبات �لغريزية �ملنبعثة من   
�سرورة  يرى  ما  ويوؤجل  منها،  ي�ساء  ما  باإ�سباع  في�سمح  عليها  وي�سيطر  �لهو، 
تاأجيله، ويكبت ما يرى �سرورة كبته، مر�عيا يف ذلك مبد�أ �لو�قع �أو �لعامل 

�خلارجي مبا يت�سمنه ذلك من قو�نني وقيم و�أخالق وتعاليم دينية.  
يقوم �الأنا يف ر�أي فرويد يف �لتوفيق بني �لهو و�لعامل �خلارجي  و�الأنا   
�لنقد  يف  ي�سرف  ال  يجعله  بحيث  �الأعلى  �الأنا  تطرف  من  ويحد  �الأعلى، 
�أن  �أمكن  �لتوفيقية  �الأنا يف وظيفته  فاإذ� نح  بدون مربر.  بالعقاب  و�لتهديد 
يبدو وجه  �لنف�سية ، وعلى ذلك  حَّة  يتحقق لالإن�سان �التز�ن و�ل�ّسو�ء و�ل�سِّ
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�سبه بني ناح �الأنا وما يحققه لالإن�سان من �تز�ن و�سعادة، وبني حالة �لنف�ص 
�لتو�زن بني  �أهو�ئه، ويتحقق  بالتغلب على  �الإن�سان  �إليها  �لتي ي�سل  �ملطمئنة 
يفر�سه  �لذي  �لو�قع  مبد�أ  ذلك  يف  مر�عيا  �لروحية،  ومطالبه  �لبدنية  مطالبه 
نظام �حلياة يف �ملجتمع �مل�سلم من �لقيام بالعباد�ت �ملفرو�سة  و�الأمر باملعروف 

و�لنهي عن �ملنكر، و�لعمل �ل�سالح، و�إ�سباع قو�عد �الأخالق �الإ�سالمية. 
للنف�ص كما  �لثالثة  �ملفاهيم  بني هذه  �ختالف كبري  يوجد  �حلقيقة  يف   
وردت يف �لقر�آن وبني �أق�سام �لنف�ص �لثالثة يف نظرية فرويد. فالنف�ص �الأمارة 
حاالت  �لقر�آن،  يف  �لو�ردة  �ملطمئنة  و�لنف�ص  �للو�مة،  و�لنف�ص  بال�سوء، 
خمتلفة تت�سف بها �لنف�ص �أثناء �سر�عها �لد�خلي بني �جلانب �ملادي، و�جلانب 

�لروحي يف �سخ�سية �الإن�سان. 
�أما مفاهيم �لهو و�الأنا و�الأنا �الأعلى يف نظرية فرويد فهي �أق�سام خمتلفة   
�أنها تتكون يف مر�حل خمتلفة من منو �لطفل ، فالهو هو، نف�ص  للنف�ص، كما 
عقب ميالده  مبا�سرة، �إذ يكون و�قعا حتت تاأثري مطالبه �لغريزية، ثم حتت تاأثري 
�لعامل �خلارجي يبد�أ يتكون من �لهو جزء منف�سل عنه هو �الأنا، وهو �لذي 
�لو�قع و�لعامل  مقت�سيات  مر�عيا  �لهو  �ملنبعثة من  �لغر�ئز  بالتحكم يف  يقوم 
�خلارجي، ومن �لتعاليم و�لنو�حي �لتي يتلقاها �لطفل من و�لديه و�لثقافة �لتي 
ن�ساأ فيها يتكون �الأنا �الأعلى وهو �ل�سمري �لذي يحا�سبه ويلومه ويوؤنبه على ما 

يقوم به من �أخطاء. 
بني  يوفق  �أن  �الأنا  فيه  يحاول  �سر�ع  �لثالثة  �الأق�سام  هذه  بني  يقوم   
متطلبات �لهو و�الأنا �الأعلى و�لعامل �خلارجي، فاإذ� نح يف ذلك كان �الإن�سان 

�سويا ومتمتعا بال�سحة �لنف�سية. 
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وبينما يقع �ل�سر�ع �لنف�سي يف نظرية فرويد بني �أق�سام �لنف�ص �لثالثة،   
و�جلانب  �ملادي  �جلانب  بني  �لتكوين  لطبيعة  �لقر�آن  لت�سوير  وفقا  يقع،  فاإنه 
�لنف�ص  حاالت  �ل�سر�ع  لنتيجة  تبعا  وتن�ساأ  �الإن�سان.  �سخ�سية  من  �لروحي 
�لثالث: �لنف�ص �الأمارة بال�سوء، و�لنف�ص �للو�مة، و�لنف�ص �ملطمئنة.  )ناتي، 

)234 :1993
ة. ال�سخ�سّية ال�سويِّ

�إن �ل�سخ�سية �ل�سوية يف �الإ�سالم هي تلك �ل�سخ�سية �لتي يتو�زن فيها   
�لبدن و�لروح، وت�سبع فيها حاجاتهما يف �حلدود �لتي ر�سمها �ل�سرع ، وهي 
�لتي تعنى بالبدن و�سحته وقوتّه، و�لتي تتم�سك يف نف�ص �لوقت باالإميان باهلل 
، وتوؤدي �لعباد�ت وتقوم بكل ما ير�سي �هلل تعايل، وتتجنب كل ما يغ�سبه، 

فال�سخ�ص �لذي ينقاد ور�ء �أهو�ئه و�سهو�ته �سخ�ص غري �سوي.
وي�سعفه  ج�سمه  ويقهر  �لبدنية  حاجاته  يكبت  �لذي  �ل�سخ�ص  كذلك   
�لروحية  و�أ�سو�قه  حاجاته  �إ�سباع  �إىل  وينزع  �ل�سديد،  و�لتق�سف  بالرهبانية 
�لطبيعة  يخالف  �الجتاهني  كال   الأن  وذلك  �سوي.  غري  �سخ�ص  هو  فقط، 
�الإن�سانية ويعار�ص فطرتها، ولذلك ال ميكن �أن يوؤدي �أي من هذين �الجتاهني 
�إىل حتقيق ذ�تية �الإن�سان �حلقيقية، كما ال ميكن �أن يوؤدي بها �إىل بلوغ كمالها 

�حلقيقي   )ناتي، 1993: 236(. 
�ل�سليمة،  �ل�سخ�سيات  من  معني  منوذج  على  �لنف�ص  علماء  يتفق  مل   
بل ذهب �لبع�ص منهم �إىل �لقول باأنه ال توجد �سخ�سية �سوية باملعني �حلريف 
�ل�سخ�سية  �ل�سوية هي  و�ل�سخ�سية  مري�سة،  نف�ص جو�نب  كل  ففي  للكلمة. 
�ملوؤمنة حقا، �أي قوال وفعال و�لتز�ما، وما عد� ذلك ميكن مو�فقة علماء �لنف�ص 
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باأنه ال توجد �سخ�سية �سوية. 
ولقد حدد �لقر�آن معامل �ل�سخ�سية �ل�سوية يف ع�سر�ت �الآيات متفرقة   
وجمتمعة ميكن �الإ�سارة �إىل ذلك يف �سورة �لفرقان يف بع�ص �آياتها كنموذج 

لل�سخ�سية �ل�سوية �ل�سليمة وهي: 
�ل�سخ�سية �ل�سوية هي عباد �لرحمن �لذين ال يتكربون، ولكن يخاطبون  	•
َهْوناً  األَْْرِض  َعَلى  يَُْشوَن  الَِّذيَن  ِن  حَْ الرَّ {َوِعَباُد  عقولهم:  قدر  على  �لنا�ص 

َوإَِذا َخاَطَبُهُم الَْاِهُلوَن َقالُوا َسالمًا} �الآية )63(.
�ملوؤمنة وهذه بع�ص �سفاتها : {َوالَِّذيَن  �ل�سخ�سية  �ل�سوية هي  �ل�سخ�سية  	•
إِنَّ  َجَهنََّم  َعَذاَب  َعنَّا  اْصِرْف  َربََّنا  َيُقولُوَن  َوالَِّذيَن  َوقَِيامًا.  داً  ُسجَّ ِهْم 

ِّ
لَِرب يَبِيُتوَن 

َعَذاَبَها َكاَن َغَرامًا} �الآيات )64 ، 65(.
{َوالَِّذيَن إَِذا  �الإنفاق.  يف  و�الإقتار  �الإ�سر�ف  بني  �لو�سط  هي  �ل�سخ�سية  	•
َأنَفُقوا َلْ ُيْسِرُفوا َوَلْ َيْقتُُوا َوَكاَن َبنيَْ َذلَِك َقَوامًا} �أالآية )67(.                                                       

�أكرث �الآلهة  �إلها و�حد� وما  �إال  �ل�سخ�سية �ل�سوية هي �لقانتة �لتي ال تعبد  	•
�لتي يعبدها �لنا�ص، فالن�ساء و�لبنون و�ملال و�ل�سهو�ت و�لطاغوت، هي 
�أ�سنام �جلاهلية فقط . {َوالَِّذيَن ال  �لنا�ص قدميا وحديثا ولي�ست  �أكرث  �آلهة 
 َوال َيْزنُوَن َوَمن َيْفَعْل 

ِّ
َم اللَُّ إالَّ بِالَْق ِ إَِلاً آَخَر َوال َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّت َحرَّ َيْدُعوَن َمَع اللَّ

َذلَِك يَْلَق     َأَثامًا} �الآية )68(.
�ل�سخ�سية �ل�سوية هي �ل�سادقة �لتي ال تكذب وال ترتكب �ملعا�سي �لتي حرمها  	•

وا ِكَرامًا} �الآية )72(. وا بِاللَّْغوِ َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ �ملويل. {َوالَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّ
فتفهمها  و�أحكامه  �هلل  �آيات  تتدبر  �لعاملة،  �لعاقلة  هي  �ل�سوية  �ل�سخ�سية  	•
فهما �سويا نري� علميا، ولي�ست تلك �ل�سخ�سية �ملتع�سبة �لتي تفهم وتطبق 
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بِآيَاِت  ُروا 
ِّ
ُذك إَِذا  {َوالَِّذيَن  �الأعمى.  وتع�سبها  جهلها  خالل  من  �هلل  �أحكام 

وا َعَلْيَها ُصمهّاً َوُعْمَيانًا} �الآية )73(. ِهْم َلْ َيِرُّ
ِّ
َرب

ُفوًعا :   »لَيرْ�َص ِمنَّا َمنرْ َدَعا  ِعٍم َمررْ ِ برِْن ُمطرْ َماَن َعنرْ ُجَبريرْ ِد �هللَِّ برِْن �أَِبي �ُسَليرْ َعنرْ َعبرْ  
ِبيٍَّة«  َعَلى َع�سَ َماَت  َمنرْ  ِمنَّا  َولَيرْ�َص  ِبيًَّة  َقاتََل َع�سَ َمنرْ  ِمنَّا  ِبيٍَّة،َولَيرْ�َص  �إىَل َع�سَ

)َرَو�ُه �أَبُو َد�ُود(.
فتعمل  عائلتها،  �أفر�د  على  ت�سفق  �لتي  �لرحيمة  هي  �ل�سوية  �ل�سخ�سية  	•
�ملجتمع،  نو�ة  هي  فالعائلة  و�الأوالد،  للزوجة  �ل�سكينة  توؤِمن  �أن  على 
َأْزَواِجَنا  ِمْن  لََنا  َهْب  َربََّنا  َيُقولُوَن  {َوالَِّذيَن  �ملجتمعات.  ت�سلح  وب�سالحها 

َة َأْعنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي إَِمامًا}�الآية )74(. يَّاتَِنا ُقرَّ
ِّ

َوُذر
�ل�سخ�سية �ل�سوية هي �الأو�بة �لتي ال تت�سبث باأخطائها وذنوبها �إذ� �سعفت �أمام  	•
يُنِفُقوَن  ت�ستغفره. {الَِّذيَن  و  �هلل  �إيل  ترجع  بل  بال�سوء،  �الأمارة  �لنف�ص  �إحلاح 
	• َواللهُّ يُِبُّ الُِْْسِنني  النَّاِس  َعِن  َوالَْعاِفنَي  الَْغْيَظ  َواْلَكاِظِمنَي  اء  رَّ َوالضَّ اء  رَّ السَّ ِف 
َوالَِّذيَن إَِذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموْا َأنُْفَسُهْم َذَكُروْا اللهَّ َفاْسَتْغَفُروْا لُِذنُوبِِهْم َوَمن َيْغِفُر 

وْا َعَلى َما َفَعُلوْا َوُهْم َيْعَلُموَن} ]اآل عمران: 135-134[. نُوَب إالَّ اللهُّ َوَلْ ُيِصرُّ الذُّ
وبقدر ما تقرتب �لنف�ص �الإن�سانية من هذه �ل�سفات وتعمل من خالل   
م�سمونها، تقرتب من �سفة �ل�سخ�سية �ل�سليمة �ل�سوية �أي �ملوؤمنة، وبقدر ما 
)�ل�سريف،  مري�سة.  �سخ�سية  ت�سبح  وفعال،  قوال  �ل�سفات  هذه  عن  تبتعد 

)110 :1992
وتخت�سر �سفات �ل�سخ�سية �ل�سوية يف �الآية �جلامعة �الآتية:  

اِدِقنَي  َوالصَّ َوالَْقانَِتاِت  َوالَْقانِتنَِي  َوالُْْؤمَِناِت  َوالُْْؤمِِننَي  َوالُْْسلَِماِت  الُْْسلِِمنَي  {إِنَّ  	•
ِقنَي 

ِّ
َواْلَُتَصد َوالَْاِشَعاِت  َوالَْاِشِعنَي  ابَِراِت  َوالصَّ ابِِريَن  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ
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اِكِريَن  َوالذَّ َوالَْاِفَظاِت  ُفُروَجُهْم  َوالَْاِفِظنَي  ائَِماِت  َوالصَّ ائِِمنَي  َوالصَّ َقاِت 
ِّ

َواْلَُتَصد
اِكَراِت َأَعدَّ اللَُّ لَُم مَّْغِفَرةً َوَأْجراً َعِظيمًا} ]االأحزاب: 35[. اللََّ َكِثياً َوالذَّ

2-2-8. �لتَّو�زن يف �ل�سَّخ�سيَّة.
تتو�زن �سخ�سية �الإن�سان يف حالة ��ستقر�ر �لنف�ص �مل�ستنرية فيها،   
وهي �لنف�ص �لب�سرية �لتي تت�سح يف فهم �الإن�سان نف�سه طبيعته �الإن�سانية 
�الأخالقية  �ملثل  وتقبل  �سر،  �أو  خري  من  ذ�ته  يف  ما  وفهم  �ل�سلوكية. 
�سوء  يف  لالإن�سان  �ل�سوي  �ل�سلوك  منو  يف  وتتحكم  �لعليا،  و�لدينية 

بعدين.  )عبد �لعزيز، 1997 : 22(.
          �أ/ �لبعد �لر�أ�سي، و�لذي يحدد عالقة �الإن�سان بربه. 

         ب/ �لبعد �الأفقي، و�لذي يحدد عالقة �الإن�سان باأخيه �الإن�سان. 
�الأمثل،  �لنف�سي  �لتو�زن  لل�سخ�سية  حتقق  �الإ�سالمية  و�لعقيدة   
بني  �لنف�سي  �لتو�زن  عن  �الأمثل  �لتعبري  فعل  كل  يف  يتوخى  و�الإ�سالم 
�ملزج  لهذ�  �لنتيجة  فتكون  �جل�سدية.  ورغباته  �لروحية  �لنف�ص  حاجات 
�لو�قعي بني متطلبات �الإميان و�لعقيدة و�لقيم وبني �سلوك �الإن�سان �لعملي 
يف و�قع �حلياة ، وبذلك نح �الإ�سالم يف �سهر �لدين يف �لدنيا، و�أفلح يف 
خلق �لفرد �لذي يحمل يف �أعماقه بذرة �ملجتمع، و�حتاد وتكامل �ل�سخ�سية 
�الإن�سانية باإحد�ث �لتو�زن بني ملكات �الإن�سان �لروحية و�ملعنوية ووظائفه 

�جل�سدية و�لغريزية. )قا�سم، 1980: 25( 
�جل�سمية  �سحته  على  �الإن�سان  يحافظ  باأن  ووجه  �أو�سى  و�لقر�آن   
و�لنف�سية ليكون معافى، وبهذ� �ل�سياق يتطور �الإن�سان و�لب�سرية جمعاء وترتقي 
�حل�سارة، وهذ� هو �لت�سور �الإ�سالمي لرقي �الإن�سان، الأن �مل�سدر �لذي �أن�ساأ 
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هذ� �لت�سور هو نف�سه �مل�سدر �لذي خلق �الإن�سان، وهو �خلالق �ملدبر �لذي 
يعلم طبيعة �الإن�سان، وحاجات حياته �ملتطورة على مدى �الأزمان، وهو �لذي 
جعل يف هذ� �لت�سور من �خل�سائ�ص ما يلي هذه �حلاجات �ملتطورة يف د�خل 

هذ� �الإطار.)قطب،1982: 40(.
لكل من �لبدن و�لروح حاجات تتطلب �الإ�سباع، و�حلل �الأمثل لهذ�   
�ل�سر�ع بني �جلانبني �لبدين و�لروحي يف �الإن�سان هو �لتوفيق بينهما، بحيث 
يقوم �الإن�سان باإ�سباع حاجاته �لبدنية يف �حلدود �لتي �أباحها �ل�سرع، ويقوم 

يف نف�ص �لوقت باإ�سباع حاجاته �لروحية. 
مثل هذ� �لتوفيق بني حاجات �لبدن وحاجات �لروح  ي�سبح �أمر� ممكنا   
�إذ� ما �لتزم �الإن�سان يف حياته �لتو�سط و�العتد�ل، وجتنب �الإ�سر�ف و�لتطرف 
�سو�ء يف �إ�سباع دو�فعه �لروحية �أو �لبدنية. فلي�ص يف �الإ�سالم رهبانية تقاوم 
�إ�سباع �لدو�فع �لبدنية وتعمل على كبتها، كما لي�ص يف �الإ�سالم �إباحية  تعمل 
على �الإ�سباع �لتام للدو�فع �لبدنية، و�إمنا ينادي �الإ�سالم بالتوفيق بني دو�فع 
�جلانبني  بني  �لتو�زن  يحقق  و�سط  طريق  و�تباع   و�لروح،  �لبدن  من  كل 
�ملادي و�لروحي يف �الإن�سان، وي�سري �لقر�آن �إىل �سرورة حتقيق �لتو�زن يف 

�ل�سخ�سية.) مغنية، 1977: 195( 
نَْيا َوَأْحِسن َكَما  اَر اْلِخَرَة َوال َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ قال تعاىل: {َوابَْتغِ فِيَما آَتاَك اللَُّ الدَّ  

َأْحَسَن اللَُّ إِلَْيَك َوال َتْبغِ الَْفَساَد ِف األَْْرِض إِنَّ اللََّ ال يُِبُّ اْلُْفِسِديَن} ]الق�ش�ص: 77[.
ُُكمرْ   َخريرْ »لَيرْ�َص   : �ل�سالة و�ل�سالم  �لر�سول عليه  قال  �ملعنى  ويف هذ�   
َهِذِه  ِمنرْ  �أََخذ  َمنرْ  َُكمرْ  َولَِكنَّ َخريرْ ِللدُّنرْيَا،   آِخَرَة  �الرْ َواَل  آِخَرِة  ِلالرْ �لدُّنرْيَا   تََرَك  َمنرْ 

َوَهِذِه«.
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وحينما يتحقق هذ� �لتو�زن بني �لبدن و�لروح، تتحقق ذ�تية �الإن�سان   
�هلل  �سلو�ت  �لنبي  �سخ�سية  يف  متثلت  و�لتي  �لكاملة  �حلقيقية  �سورتها  يف 
�جل�سمية  و�حليوية  �ل�سفافة،  �لروحية  �لقوة  فيه  تو�زنت  �لذي  عليه  و�سالمه 
�لفيا�سة، فكان يعبد ربه حق عبادته يف �سفاء وخ�سوع كاملني، كما كان يعي�ص 
حياته �لب�سرية كغريه من �لب�سر ي�سبع حاجاته �لبدنية يف �حلدود �لتي ر�سمها 
�لنموذجية  �الإن�سانية  �لكامل، و�ل�سخ�سية  �الإن�سان  �ل�سرع، ولذلك فهو ميثل 

�لكاملة �لتي تو�زنت فيها جميع �لقوى �الإن�سانية �لبدنية و�لروحية. 
مثاال  �إال  لي�ص  و�لروح  �لبدن  بني  �الإن�سانية  �ل�سخ�سية  يف  و�لتو�زن   
للتو�زن �ملوجود يف �لكون كله. فقد خلق �هلل تعايل كل �سئ مبقد�ر وميز�ن. 
و�التز�ن �حليوي يف �لبدن، ووظيفة �لدو�فع �لفطرية يف بقاء �لبدن يف حالة 
ثابتة من �التز�ن وهو �أمر �سروري حلفظ �لذ�ت و�لبقاء. غري �أن �التز�ن لي�ص 
�إنه  باأكملها،  �أي�سا �سخ�سيته  ي�سمل  و�إمنا  �لبيولوجي فقط،  �تز�نه  قا�سر� على 

ي�سمل كذلك �لتو�زن بني �لبدن و�لروح . )ناتي ، 1993: 236( 
2-2-9. �إىل �أين تتجه �ل�سخ�سية؟

�إلينا  تعاقبت  وتقاليد  عاد�ت  من  منلكه  كنا  ما  �لعوملة  منا  �أخذت  لقد   
بالتقليد و�ملحاكاة، وت�سبب �النفتاح و�لتمدن يف ن�سياننا ملهمتنا نحو ديننا، بل 
و�سل �الأمر �إىل �أننا �أ�سبحنا ن�ساأل عن عقيدتنا، وهو �الأمر �لذي ال يجب �أن 
ن�ساأل عنه الإمياننا  �لفطري به ، وال نقبل �أي نقا�ص يف �سر�ئعنا وتقبلنا لها، الأنها 
مغرو�سة فينا بالفطرة، �الأمر �لذي �أذ�ب �ل�سخ�سية �الإ�سالمية يف �أكرث نفو�ص 
�أهل �الإ�سالم، بل وجعلها تن�ساق خلف �ملغريات و�ل�سهو�ت �لدنيوية، وحّد 
من طموحاتها و�أمنياتها �لتي قد ترقى ب�ساحبها �إىل مبلغ مناه،  وغاية مطلبه، 
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ما   يف خدمة دينه ووطنه و�أمَّته بكل جد و�إخال�ص، وال غر�بة يف ذلك متى 
و�تباع  �ملعا�سي  بارتكاب  �لطاقات  و�أهدرت  ينفع،  ال  فيما  �الأوقات  �ساعت 
ما هو  �لفوز بكل  ما هو دون، وحماولة  بالطموحات لكل  �لهوى و�لو�سول 

دنيوي ال ينفع يف �حلياة �لدنيا  وال �الآخرة. 
عندما ن�سال قائلني:  

�لكتاب  من  �أحكامها  تاأخذ  �لتي  وهي  �مل�سلمة  �ل�سخ�سية  تتجه  �أين  �إىل  	•
و�ل�سنة؟. 

�ملحافظة  يجب  �لتي  �الأ�سياء  �أو�ئل  من  وهي  �أهميتها  عن  تدرك  ماذ�  	•
عليها الأجل تلك �الأهمية؟.   

و�ملتتالية؟. �ملوؤثرة  �لنو�زل  مو�جهة  يف  هي  كيف  	•
ال؟. �أم  و�أوطانها  و�أمتها  لدينها  تقدمه  ملا  مطمئنة  هي  هل  	•

�أ�سئلة كثرية توجه لهذه �ل�سخ�سية )�الإ�سالمية( �لتي �أذ�بتها �حلد�ثة،   
وغا�ست يف بحور �لعوملة، وتاهت يف دّو�مة �النفتاح و�لتمدن.

جميعها  تو�فق  �لتي  و�لتقدم  �لنافعة  �حل�سارة  حماربة  ذلك  يعني  ال   
�ل�ّسرع، وتتجه �إىل كل ما هو �سليم ح�سب منظار �ل�سريعة لها، بل يعني ذلك 
فيما  م�سادرها  من  وتكرث  مد�ركها،  تو�سع  �أن  )�مل�سلمة(  �ل�سخ�سية  دعوة 
يخ�ص �لتجديد وم�سايرة �لع�سر و�لنا�ص، و�حلذر من �النزالق �لذي يوؤدي 
�إىل تهمي�ص �ل�سخ�سية ) �مل�سلمة( وي�سعى �إىل حتجيمها ، ولكي يتم �لو�سول 
بال�سخ�سية) �مل�سلمة( �إىل بر �الأمان، وحمايتها من �ل�سقوط يف �لهاوية، هناك 
�ل�سخ�سية،  تلك  �إقامتها  بها وتعمل على  يوؤخذ  �أن  �لتي يجب  �ل�سور  بع�ص 
عّلها تعي مقد�ر �أهميتها، وتدرك ما هو مطلوب منها خا�سة يف زمن �أثقلت 



{426}العدد ال�ص�د�س ع�صر - رجب 1440هـ / م�ر�س  2019م

كاهله �مل�سائب، ولعبت يف ميادينه �لفنت وهي: 
1/ االإيان:

حق لل�سخ�سية )�مل�سلمة( �أن تعود �إىل �الإميان �حلقيقي �لذي ال ت�سوبه   
، خمل�سة بذلك وجه �هلل تعاىل ومتيقنة بذلك  �أي �سائبة، وال يلوثه �أي دَخنرْ

باأنه ماهية �مل�سلم وعنو�نه . 
2/ طلب العلم: 

نبيه  وتعايل و�سنة  �سبحانه  �هلل  �آيات  �ملر�سود يف  �ل�سرعي  �لعلم  �أّوله   
حممد �سلى �هلل عليه و�سّلم،  ثّم تاأتي بعده �أنو�ع �لعلوم �الأخرى �لتي تفيد 
�الإن�سان)�مل�سلم( وترثي حياته �لعلمية و�لعملية  وتزيد من ثقافته و�طالعا ته 

و�ل�سعي بها خلدمة �لدين و�أهله. 
 3/ العمل: 

�ملق�سود به �لعمل �لذي يو�فق �لعلم، �إذ ال عمل دون علم �إاّل �أن يكون   
عمال غري منظم ال �أ�سا�ص له، وال قيمة، كعمل �أولئك �لعابثني يف حياتهم، غري 
مدركني الأهمية ن�ساطاتهم متى ما كانت يف طرق �خلري و�ل�سالح �لتي تو�فق 

�لعلم �ملحمود. 
4/ جمموعة االإن�سان االأخالقية: 

خاللها  ومن  �الآخر،  عن  �سخ�ص  كل  متيز  �لتي  �الأخالقية  �لقيم  متثل   
�أو  ز�ئفة  �إي�ساحات  �أو  ترجمات  �أي  دون  مبا�سرة  نف�سه  عن  �الإن�سان  يعرب 
يف  مهما  عامال  تعترب  �الآخرين  مع  ثم  نف�سه  مع  �ل�سخ�ص  و�أخالق  خادعة، 
حتديد �ل�سخ�سية )�الإ�سالمية( و�لتي ت�سعى من خالل تلك �الأخالق �حلميدة 
و�أنه دين  �سيئا خا�سة  عنه  يعرف  �ل�سحيح ملن ال  �الإ�سالم  تو�سح �سورة  �أن 
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�الأخالق و�ل�سمو و�ل�سماحة، �إىل غري ذلك من �ل�سور �ملهمة، و�لتي تفر�ص 
على كل �إن�سان م�سلم يحملها، �مليل مع �حلق و�خلري، وجتربه على �حرت�م دينه 
وقو�عده �ل�سرعية و�أمته و�أوطانه، وتعينه على �إظهار �سورة �الإ�سالم �لبي�ساء 
�لنا�سعة لكل من يحمل �حلقد و�لكر�هية لهذ� �لدين و�أهله، يف عهد كرث فيه 
�أعد�ء �الأمة، و�نت�سرت خمططاتهم لهدم هذه �ل�سخ�سية �الإ�سالمية �ملعطاءة . 

.)www.Bafree.Documents&Setting. com(

خامتة الدرا�سة
�لقر�آن، وعلم  منظور  لل�سخ�سية من  �لنف�سي  �الأدب  �سرد  من خالل   
�لنف�ص �حلديث، ند  �أن �ل�سخ�سية )�مل�سلمة ( تاأخذ مبا يقرره �لقر�آن �لعظيم 
و�الأخذ  و�ل�سنة،  �لقر�آن  يف  ما  على  �لعقائد  وبناء  �لهد�ية،  �سروب  من 
بالرب�هني �لعقلية وبناء �الأحكام �الأدبية و�لعلمية على قو�عد �مل�سالح و�ملنافع 
ودفع �الأذى و�مل�سار، و�الإميان باأن للكون �سننا م�سطردة جتري عليها عو�مله 
�لعاقلة وغري �لعاقلة، و�حلث على �لنظر يف �الأكو�ن للعلم و�ملعرفة مبا فيها من 

�حلكم و�الأ�سر�ر �لتي يرتقي بها �لعقل وتت�سع بها �أبو�ب �ملنافع لالإن�سان . 
تكميل  كله:  هذ�  ويف  به.  و�متاز  �لكرمي  �لقر�آن  ت�سمنه  ما  ذلك  كل   
الأ�سول �لدين �لثالثة �لتي بُعث بها كل نبي مر�سل وجعل بناءها ر�سينا منا�سبا 

الرتقاء �الإن�سان، �أما تلك �الأ�سول فهي:
•	�العتقاد �ل�سحيح ولو بالت�سليم.  

•	عبادة �هلل تعال.   
•	ح�سن �ملعاملة مع �لنا�ص، فهي �لتي ال خالف فيها.   
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عليه تتمثل نتائج �لدر��سة يف �الآتي:
�لبيولوجي،  �لنف�ص من منظور �ملكون  �إىل  �لنف�ص �حلديث، ينظر  علم   �أ. 
�سخ�سية  مكونات  يف  �سلبا  توؤثر  و�لتي  �ملكت�سبة،  �لرتبوية  و�جلو�نب 
يف  �سياع  هذ�  ويف  �لغر�ئزية،  مطالبه  حتت  و�قعا  يكون  حيث  �لفرد 
نظر  لل�سخ�سية من وجهة  �ملكونة  فالعو�مل  �الآخرة.  �لدنيا وهالك يف 
علماء �لنف�ص �ملحدثني  ميكن ت�سنيفها �إىل:عو�مل ور�ثية ، وهي عو�مل 
�لبيئة  من  منبعثة  عو�مل  وهي  بيئية،  وعو�مل  ذ�ته،  �لفرد  من  منبعثة 
�خلارجية، �الجتماعية و�لثقافية. وعلماء �لنف�ص يق�سرون �هتمامهم على 
در��سة �لعو�مل �جل�سمية، �لبيولوجية فقط  متنا�سني �أو مغفلني �جلانب 
�لروحي من �الإن�سان، وذلك مت�سيا مع �أ�سلوبهم يف �لبحث �لعلمي �لذي 
يقت�سر علي در��سة ما ميكن مالحظته و�إخ�ساعه للبحث يف �ملخترب�ت 

�لعلمية.
غري �أن �ل�سخ�سية ) �مل�سلمة( تاأخذ مبا يقرره �لقر�آن �لعظيم من �سروب   ب. 
بالرب�هني  و�الأخذ  و�ل�سنة،  �لقر�آن  يف  ما  على  �لعقائد  وبناء  �لهد�ية، 
و�ملنافع  �مل�سالح  قو�عد  على  و�لعلمية  �الأدبية  �الأحكام  وبناء  �لعقلية 
عليها  جتري  م�سطردة  �سنناً  للكون  باأن  و�الإميان  و�مل�سار،  �الأذى  ودفع 
عو�مله �لعاقلة وغري �لعاقلة، كما تنطلق من توحيد �هلل وحده، ويعتزز 
و�لعلم  �الإميانية،  �لعقيدة  �أهمها:  �أ�سا�سية  منطلقات  من  �لتوحيد  هذ� 
و�ملعرفة، و�الأخالق و�ل�سلوك. و�الإميان عقيدة و�لتز�ما، ال ينف�سل عن 
 َواألَْنَْعامِ مَُْتِلٌف 

ِّ
َواب �لعلم وال عن �لعمل كما تقره �الآية: {َوِمَن النَّاِس َوالدَّ

ا يََْشى اللََّ ِمْن ِعَباِدهِ الُْعَلَماء إِنَّ اللََّ  َعِزيٌز    َغُفوٌر} ]فاطر: 28[. َألَْوانُُه َكَذلَِك إِنََّ
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لتحدد  �الإن�سانية  لل�سخ�سية  و�لعقدّية   �ملادية  �ملكونات  تتكامل  هكذ�   
عالقتها بكل ما يحدق بها يف هذ� �لكون، وتعي�ص يف كنف خ�سائ�ص 
�لّت�سُّور �الإ�سالمي، وهو ت�سُّور ربَّاين جاء من عند �هلل بكل خ�سائ�سه، 
وبكل مقوماته، وذلك لتتكيف به �ل�سخ�سية �مل�سلمة بخا�سة، و�الإن�سانية 

كلها بعامة، وليتم تطبيق مقت�سياته يف �حلياة �لب�سرية جمعاء.
بعد نزول �لقر�آن �لكرمي بنحو �أربعة ع�سر قرنا من �لزمان، جاء �سيجموند   ج. 
�لنف�ص �حلديث -  موؤ�س�ص مدر�سة �لتحليل  �أحد رو�د علم  فرويد  - 
�لنف�سي بنظرية ميَز فيها  بني ثالثة �أق�سام للنف�ص، يبدو يف بع�ص وظائفها 
�للو�مة،  و�لنف�ص  بال�سوء،  �الأمارة  �لنف�ص  مبفاهيم  �ل�سبه  �أوجه  بع�ص 

و�لنف�ص �ملطمئنة، �لو�ردة يف �لقر�آن �لكرمي.   
غري �أنه توجد يف �حلقيقة �ختالفات كبرية بني هذه �ملفاهيم �لثالثة للنف�ص   

يف �لقر�آن، وبني �أق�سام �لنف�ص �لثالثة يف نظرية فرويد.
فالنف�ص �الأمارة بال�سوء، و�لنف�ص �للو�مة، و�لنف�ص �ملطمئنة �لو�ردة يف   
بني  �لد�خلي  �أثناء �سر�عها  �لنف�ص  بها  تت�سف  �لقر�آن، حاالت خمتلفة 

�جلانب �ملادي، و�جلانب �لروحي يف �سخ�سية �الإن�سان.
�أما مفاهيم �لهو و�الأنا و�الأنا �الأعلى يف نظرية فرويد فهي �أق�سام خمتلفة   
للنف�ص، كما �أنها تتكون يف مر�حل خمتلفة من منو �لطفل، و�ل�سخ�سية 
�لبدن  فيها  يتو�زن  �لتي  �ل�سخ�سية  تلك  هي  �الإ�سالم  يف  �ل�سوية 
و�لروح، وت�سبع فيها حاجاتهما يف �حلدود �لتي ر�سمها �ل�سرع، وهي 
�لتي تعنى بالبدن و�سحته وقوتّه، و�لتي تتم�سك يف نف�ص �لوقت باالإميان 
باهلل، وتوؤدي �لعباد�ت، وتقوم بكل ما ير�سي �هلل تعاىل، وتتجنب كل 
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ما يغ�سبه . وتخت�سر �سفات �ل�سخ�سية �ل�سوية يف �الآية �جلامعة �الآتية  
اِدِقنَي  َوالصَّ َوالَْقانَِتاِت  َوالَْقانِتنَِي  َوالُْْؤمَِناِت  َوالُْْؤمِِننَي  َوالُْْسلَِماِت  الُْْسلِِمنَي  {إِنَّ 
ِقنَي 

ِّ
َواْلَُتَصد َوالَْاِشَعاِت  َوالَْاِشِعنَي  ابَِراِت  َوالصَّ ابِِريَن  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ

اِكِريَن  ائَِماِت َوالَْاِفِظنَي ُفُروَجُهْم َوالَْاِفَظاِت َوالذَّ ائِِمنَي َوالصَّ َقاِت َوالصَّ
ِّ

َواْلَُتَصد
اِكَراِت َأَعدَّ اللَُّ لَُم مَّْغِفَرةً َوَأْجراً َعِظيمًا} ]االأحزاب:35[. اللََّ َكِثياً َوالذَّ

حاول علماء �لنف�ص يف �لع�سر �حلديث در��سة �أوجه �ل�سبه و�الختالف  د. 
بني �سخ�سيات �لنا�ص، وقامو� بت�سنيف �لنا�ص �إىل �أمناط، يتميز كل منط 
�إىل  �ل�سخ�سية  ت�سنيف  �إىل  بع�سهم  �جته  فقد  �ل�سمات،  من  مبجموعة 
�سمات، و�جته بع�سهم �إىل ت�سنيف �لنا�ص �إىل �أمناط نف�سية، وفهم طبيعة 
من  ج�سدية،  �أمناط  �إىل  وبع�سهم  �الأمناط،  تلك  على  �عتماد�  �لب�سرية 
خالل بنية �جل�سم و�ملظهر �خلارجي له، عرب روؤيا فل�سفية تتمحور حولها 
وبع�سهم  و�لنار.  و�لرت�ب،  و�لهو�ء،  �ملاء،  وهي،  �لطبيعة  مكونات 
�لتي حتوي كم  �لهرمونية  �عتماد� على �خلريطة  �ل�سخ�سية  �أمناط  و�سع 
و�لتي  �الأ�سخا�ص  بع�ص  فيها  ي�سرتك  �لتي  �لهرمونية  �الإفر�ز�ت  ونوع 
�إىل  �لب�سر  ت�سنيف  �إمكانية  �أمام  �ملجال  يف�سح  مما  غريهم،  عن  متيزهم 

�أمناط �سخ�سية ت�ستند �إيل تلك �الإفر�ز�ت �لهرمونية 
�لقر�آن �لكرمي ي�سري �إىل �أن ت�سنيف �ل�سخ�سية �إىل �سمات هو نوع من  هـ. 
�لتجريد يفقدها قيمتها ويفكك �ل�سخ�سية، ومن ثَم تنتفي وحدتها �لتي 
�ل�سفات  من  جمموعة  لي�ست  �ل�سخ�سية  باأن  م�سيفا  �لفرد،  بها  يتميز 
�لقائمة بذ�تها م�سفوفة بجانب بع�سها، بل هي  و�ال�ستعد�د�ت �ملنعزلة 
بع�سها،  مع  تتفاعل  و�ل�سفات  و�خل�سائ�ص  �ل�سمات  من  متكامل  بناء 
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وتوؤثر يف بع�سها �لبع�ص  ف�سدة �النفعال تعطل �لتفكري، و�لتهور يف�سد 
�أ�سا�ص �لعقيدة �إىل ثالثة  �لقر�آن �لكرمي ند ت�سنيفا على  �حلكم،  ويف 
�أمناط هي: �ملوؤمنون ، �لكافرون ،�ملنافقون ، ولكل منط �سماته �لتي متيزه 
. وقد �أ�سار �لقر�ن �لكرمي �إىل هذه �الأمناط �لثالثة يف مو��سع   كثرية ، 
مثال يف �سورة �لبقرة ذكر �ملوؤمنني يف �أربع �آيات   ) 2 - 5 ( و�لكافرين 
يف �ثنتني ) 6 - 7 ( ، و�ملنافقني يف ثالث ع�سرة �آية ) 8 - 20 ( ، و�أ�سار 
�إليهم �أي�سا يف �سور �أخرى، كما �أفرد لكل منهم �سورة �سماها با�سمهم 

هي �سورة )�ملوؤمنون ( و) �لكافرون ( و ) �ملنافقون ( .
توجد فروق يف مكونات �ل�سخ�سية بني �لقر�آن، وما جاء به علماء �لنف�ص      و. 
�ملحدثون، حيث �أن هنالك متايز� و��سحا يف مكونات �ل�سخ�سية، ل�سالح 
ما و�سف به �لقر�آن �ل�سخ�سية، من حيث �ملكون �لعقدي، و�ل�سلوكي.

�ل�سخ�سية  قد و�سف  �لقر�آن  �أن  نقول  �أن  ميكن  �لنتائج  �سوء هذه  يف   
و�سفا مميز� �أبعدها عن �الجتاه �ملادي �لذي نادى به علم �لنف�ص �حلديث، 
مكونات  يف  �لروح  ومطالب  �جل�سد،  مطالب  بني  �لقر�آن  مزج  حيث 

�ل�سخ�سية، �الأمر �لذي يجعلها �سخ�سية متو�زنة ومعتدلة .
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تقرير حول املؤمتر العلمي العاملي الرابع
بعنوان: دور االقتصاد اإلسالمي يف بناء اقتصاديات الدولة

د. الهندي اأحمد ال�صريف خمت�ر الأمني)1(

اأواًل: البيان اخلتامي والتو�سيات:
�نطالقاً من م�سوؤولية �جلامعة وفقاً لر�سالتها جتاه �لتاأ�سيل وقياماً بدورها   
، كان البد من �لنظر يف ق�سايا �القت�ساد �الإ�سالمي وما ميكن �أن تقوم به �جلامعة 

من دور يف بناء �قت�ساديات �لدولة  .
جاء هذ� �ملوؤمتر �لذي �نعقد يف �لفرتة من 28 �إىل 29 من �سهر �سفر   
باخلرطوم  �ل�سد�قة  بقاعة  نوفمرب 2018م  �إىل 7  له 6  �ملو�فق  هـ  للعام 1440 
�سعار:  }حتت  الدولة  اقت�ساديات  بناء  يف  االإ�سالمي  االقت�ساد  {دور  بعنو�ن: 
]يو�شف: 55[،     َعلِيٌم}  َحفِيٌظ  ي 

ِّ
إِن َخَزآئِِن األْرِض  َعَلى  اْجَعْلِن  تعاىل : {َقاَل  قوله 

بكري  ركن  �أول  �لفريق  �جلمهورية  لرئي�ص  �الأول  �لنائب  من  كرمية  وبرعاية 
�لدكتور.  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  وزير�لتعليم  و�إ�سر�ف   ، �سالح  ح�سن 
�ل�سادق �لهادي �ملهدي، وو�يل والية �جلزيرة �لدكتور/حممد طاهر �إيال، 
ومب�ساركة فاعلة من �لباحثني و�ملهتمني بق�سايا �القت�ساد �الإ�سالمي من د�خل 

وخارج �ل�سود�ن، لتحقيق �الأهد�ف �الآتية:
�لتعرف على مفاهيم �القت�ساد �الإ�سالمي . )�أ ( 

�لوقوف على �لعالقات �القت�سادية �لدولية يف �الإ�سالم . )ب ( 
بيان  �أ�سول �لقيم �الإميانية و�الأخالقية يف �لنظام �ملايل �لنقدي �الإ�سالمي .  )ت ( 
تو�سيح �ل�سو�بط و�لت�سريعات �القت�سادية �ملالية لالقت�ساد �الإ�سالمي. )ث ( 

اأ�ستاذ الفقه واأ�سوله امل�ساعد - كلية ال�سريعة - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.  )1(
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�إبر�ز دور �لدولة يف حتقيق �أهد�ف �القت�ساد �الإ�سالمي . )ج ( 
توجيه مناهج �لتعليم نحو �القت�ساد �الإ�سالمي . )ح ( 

وذلك حتت �سبعة حماور هي:
مفاهيم وقيم االقت�ساد االإ�سالمي : وي�سمل : )مفهوم �القت�ساد �الإ�سالمي   .1
– منظومة �لقيم �الإميانية و�الأخالقية يف  – مفهوم �قت�ساديات  �لدولة 

�القت�ساد �الإ�سالمي( . 
2.   النظم والت�رشيعات االقت�سادية واملالية يف االإ�سالم: وي�سمل: ) �ل�سو�بط 

�ل�سرعية – �لقو�نني – �للو�ئح – �لقر�ر�ت (. 
3.   املقا�سد ال�رشعية املرعية يف التكامل االقت�سادي : وي�سمل : 

�ملقا�سد �ل�سرعية �ملرعية .  )�أ( 
نظرة �القت�ساد �الإ�سالمي للم�سكالت �القت�سادية �لعاملية : )�لعوملة  )ب( 
– �الإغر�ق – غ�سل �الأمو�ل – �ملقاطعة �القت�سادية – �سعر �لفائدة 

 . – �لت�سخم(  – �لبطالة 
منظمة �لتجارة �لعاملية و�لتكتالت �القت�سادية  )جـ( 

وي�سمل:  وحديثًا،  قديًا  االإ�سالمية  واملالية  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  جتارب   .4
)�مل�سارف – �لتاأمينات – �الأوقاف – �لزكاة –�سوق  �الأور�ق �ملالية 

. �الإ�سالمية(  �لدول  – جتارب 
ال�سودان،   جمهورية  يف  االإ�سالمية  واملالية  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  جتربة   .5
– �أ�سو�ق  – �لتاأمينات  – �مل�سارف  – �الأوقاف  �لزكاة   (  : وي�سمل 

�الأور�ق �ملالية – �ملوؤ�س�سات �خلريية – جتربة جمهورية �ل�سود�ن( . 
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 : وت�سمل  االإ�سالمي،  االقت�ساد  تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت   .6
)حمدد�ت �لتطبيق �ملعا�سر على �قت�ساديات �لدول �الإ�سالمية – كفاءة 

�لقوى �لب�سرية ( . 
دور مناهج التعليم يف ن�رش ثقافة  االقت�ساد االإ�سالمي .   .7

وقد بد�أت فعاليات �ملوؤمتر ، يف يومها �الأول باجلل�سِة �الفتتاحية، �لتي   
�لب�سري،  حممد  �أحمد  عثمان  �لدكتور.  للموؤمتر  �لعليا  �للجنة  رئي�ص  خاطبها 
بها  مر  �لتي  متناواًل�ملر�حل   ، وحماوره  و�أهد�فه  �ملوؤمتر  قيام  �أهمية  مو�سحاً 
�ملوؤمتر �إىل  �أن و�سل �إىل نهاياته، معدد�ً �للجان �لتي كان لها �إ�سهام و��سح يف 

�إناح �ملوؤمتر .
�ملوؤمتر  �أعمال  يف  �مل�ساركة  �خلارجية  �لوفود  ممثل  كلمة  جاءت  ثم   
�لدكتور. �سعيد  بن �أحمد �سالح فرج و�لذي �أكد �أهمية �ملوؤمتر �ساكر�ً حكومة 

�ل�سود�ن وجامعة �لقر�آن �لكرمي وتاأ�سيل �لعلوم على تنظيم هذ� �ملوؤمتر . 
مهدي  حممود  �جلامعة�لدكتور.  مدير  �الأخ  �جلل�سة  خاطب  كما   
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  ووز�رة  �جلمهورية  رئا�سة  �ساكر�ً  خالد،  �ل�سريف 
والية  حكومة  �سكر  كما   . و�أن�سطتها  ولرب�جمها  للجامعة  لرعايتهما  �لعلمي 
�لتي  �جلليلة  �الإ�سهامات  وحيَا  بر�جمها  �إنفاذ  يف  للجامعة  مل�ساندتها  �جلزيرة 
قدمها نفٌر من �خلريين يف خدمة �جلامعة ودعم م�سريتها وتثبيت �أركانها . ثم 
و�سح  دور �جلامعة ممثلًة يف كلياتها يف �لنهو�ص بالعملية �لتعليمية و�لبحث 

�لعلمي وخدمة �ملجتمع وعدد ما قامت به �جلامعة من موؤمتر�ت �سابقة.
ثم خاطب �جلل�سة �الأخ رئي�ص جمل�ص �جلامعة د. حممد يو�سف علي   
مو�سحاً دور �جلامعة �لعلمي و�لدعوي ،و�أكد �أن �نعقاد هذ� �ملوؤمتر يف هذ� 
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�ملجتمع  ق�سايا  خدمة  يف  ودورها  �جلامعة  وريادة  عظمة  على  يدل  �لظرف 
و�الأمة . 

و�ختتمت �جلل�سة �الفتتاحية بكلمة �الأخ وزير �لتعليم �لعايل و�لبحث   
�لعلمي �لدكتور �ل�سادق �لهادي �ملهدي و�لذي عرب عن �سعادته بقيام �ملوؤمتر 
ووعد  �الإ�سالمي  و�القت�ساد  �لتاأ�سيل  ق�سايا  خدمة  يف  �جلامعة  جهود  مثمناً 

بدعم �جلامعة الإنفاذ بر�جمها وم�سروعاتها �سمن ميز�نية �لعام 2019م.
ثم �أعقب �جلل�سة �الفتتاحية جل�ستان نوق�ست فيهما عدد ع�سر �أور�ق علمية.

قاعات  ثالث  يف  �ملوؤمتر  جل�سات  �نعقاد  ��ستمر  و�خلتامي  �لثاين  �ليوم  ويف 
فيها خم�ص ع�سرة ورقة علمية، ثم �جلل�سة  متو�زية للجل�سة �الأوىل نوق�ست 

�لثانية نوق�ست فيها خم�ساأور�ق علمية. 
وتو�سل �ملوؤمتر يف ختام جل�ساته �إىل �لتو�سيات �الآتية :  

�لعايل  �لتعليم  بوز�رة  �لعلمي و�البتكار  للبحث  �لعليا  �لهيئة  تتبنى  �أن   .1
و�لبحث �لعلمي متويل �الأن�سطة �لبحثية يف جمال �القت�ساد �الإ�سالمي.

على �جلهات �لت�سريعية �ملخت�سة �نز�ل مبادئ �القت�ساد �الإ�سالمي �إىل   .2
�ل�سرعية  �ملقا�سد  فقه  ن�سر  يف  ي�سهم  مبا  �القت�سادية  �ملوؤ�س�سات  و�قع 

�ملرعية يف �القت�ساد �الإ�سالمي.
�لعمل  باأهمية  للتوعية  بر�مج  �خلريية  �لطوعي  �لعمل  موؤ�س�سات  �عتماد   .3

�لطوعي يف �سد فر�غات �لرب�مج �القت�سادية للدولة.
في  متخ�س�سٍ بحثٍي  مركٍز  ورعاية  �إن�ساء  �جلمهورية  رئا�سة  تتبنى  �أن   .4

در��سات �القت�ساد �الإ�سالمي بجامعة �لقر�آن �لكرمي وتاأ�سيل �لعلوم.
وعدم  �الإ�سالمي  �لتمويل  �سيغ  جميع  تفعيل  �مل�سريف  �جلهاز  على   .5
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�القت�سار على �سيغة �ملر�بحة.
على �جلهاز �مل�سريف تفعيل �سيغة �لقر�ص �حل�سن �إمياناً بوعد �هلل �سبحانه   .6

وتعاىل .
�أنتتبنى رئا�سة �جلمهورية �إن�ساء هيئة ��ست�سارية عليا لالأوقاف.  .7

�أن تتبنى رئا�سة �جلمهورية �إن�ساء م�سرف خا�ص لالأوقاف.  .8
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  بوز�رة  �ملعرفة  تاأ�سيل  �إد�رة  تتبنى  �أن   .9
�لتعليم  مبوؤ�س�سات  �القت�ساد  كليات  مناهج  لتاأ�سيل  موجهات  �إ�سد�ر 

�لعايل �ل�سود�نية .
�لعلمي  �لعايل و�لبحث  �لتعليم  بوز�رة  �ملعرفة  تاأ�سيل  �إد�رة  ترعى  �أن   .10
بالتعاون مع جامعة �لقر�آن �لكرمي وتاأ�سيل �لعلوم تعميم حماور �ملوؤمتر 

كاأمنوذج حللقات نقا�ص ومنتديات.
�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  بوز�رة  �ملعرفة  تاأ�سيل  �إد�رة  تتبنى  �أن   .11

ن�سر وترجمة بحوث �ملوؤمتر .
�أن يعمل  ديو�ن �لزكاة على �ال�ستفادة من �لتجربة �ملاليزية يف توظيف   .12

�أمو�ل �لزكاة لتحقيق �أعلى م�ستويات �لتنمية �القت�سادية .
�أنتتبنى منظمة �لتعاون �الإ�سالمي �إبر�ز �لدور �لريادي للتجربة �ل�سود�نية   .13

و�ملاليزية يف جمال �لزكاة.
�لر�جح يف  �ل�سود�ين �عتماد �ملذهب  �لفقه �الإ�سالمي  يتبنى جممع  �أن   .14
ويدر�أ  �مل�سالح  يحقق  مبا  �الإ�سالمية  �ملالية  �الأدو�ت  يف  �لتعامل  جمال 

�ملفا�سد.
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تاأ�سيل  �لكرمي  �لقر�آن  جامعة  مع  بالتعاون  �مل�سريف  �جلهاز  يتبنى  �أن   .15
�لقيم �الإميانية و�الأخالقية للعاملني  �لعلوم و�سع بر�مج و�آليات لتعزيز 

باملوؤ�س�سات �ملالية و�القت�سادية. 
�أن تعتمد كليات �القت�ساد مقرر �قت�ساديات �للغة �سمن بر�جمها .  .16

و�هلل �ملوفق ،،،
              د. عثمان اأحمد حممد الب�سري 
       رئي�ص �للجنة �لعليا للموؤمتر 

ثانيا : تقرير عن بحوث املوؤمتر:
مفاهيم وقيم االقت�ساد االإ�سالمي: املحور االأول :  

 ، �لدولة  �قت�ساديات  مفهوم  �الإ�سالمي،  �القت�ساد  )مفهوم  و�سمل   
منظوم �لقيم �الإميانية و�الأخالقية يف �القت�ساد �الإ�سالمي(. وقدمت يف هذ� 

�ملحور خم�سة بحوث جاءت على �لنحو �الأتي:
�للطيف  عبد  للدكتور  و�لتطور  – �لن�ساأة  االإ�سالمي  االقت�ساد  مفهوم   
على  �لبحث  ركز   حممود  حممد  �إبر�هيم  هيثم  و�لدكتور  عثمان  �سليمان 
وقدم  ناحية  من  كم�سطلح  حد�ثته  حيث  من  �الإ�سالمي  �القت�ساد  مفهوم 
ق�ساياه ومو�سوعاته من ناحية �أخرى ، وذلك على �عتبار �أن علماء �مل�سلمني 
يف �ل�سابق بحثو� عدد�ً من مو�سوعات �القت�ساد كما جاء يف كتب �خلر�ج 
�لبحث  �أو غريها .وهدف  للغز�يل  �لدين  �أحبار علوم  الأبي يو�سف وكتاب 
�إىل عر�ص مفهوم �القت�ساد �الإ�سالمي من حيث ن�ساأته وتطوره و�ملقارنة بينه 
�أهمية  �إىل  �لدر��سة  .وتو�سلت  �الأخرى  �القت�سادية  �ملذ�هب  من  وبني غريه 
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�أو�سحت �لدر��سة  ن�سر مفهوم �القت�ساد �الإ�سالمي على م�ستوى �لعامل كما 
�سمولية �القت�ساد �الإ�سالمي لكافة مناحي �حلياة .

االإ�سالمي  لالقت�ساد  االأ�سا�سية  املفاهيم  بعنو�ن  �لثاين  �لبحث  وجاء   
تناول   ، حمد  �الأ�سماء  طيب  �الإمام  للدكتور  اال�ستخالف  متكني  يف  ودورها 

�لبحث �ملفاهيم �الأ�سا�سية لالقت�ساد �الإ�سالمي.
وجاء �لبحث �لثالث بعنو�ن : امل�سارف االإ�سالمية روؤية تاأ�سيلية للمفهوم   
والدور للدكتور ناجي م�سطفى بدوي �سليمان ، وهدف �لبحث �إىل �لتعريف 
و�لدور  �ملفهوم  هذ�  تاأ�سيل  مت  وماهيته،  مفهومه  وبيان  �الإ�سالمي  بامل�سرف 
�لهدف  لتحقيق هذ�  �لبحث  �الإ�سالمي وركز  �لفقه  �أ�سول  قو�عد  يف �سوء 
على ت�سخي�ص �إ�سكالية �القت�ساد �لفقهي وذلك مبحاولة �لك�سف عن جو�نب 
�لتد�خل بني �لفقه و�القت�ساد وجو�نب �النفر�د ، ومن هنا تظهر �أهمية �لبحث 
كما تظهر �أهميته من كونه حماولة لتاأ�سيل مفهوم �مل�سرف �الإ�سالمي وماهيته 

وبيان دوره.
مفاهيم وقيم االقت�ساد االإ�سالمي  فقد حمل عنو�ن:  �لر�بع  �لبحث  �أما   
حممد  �أحمد  حممد  ح�سن  �لدكتور  للباحث  االجتماعية  بالعدالة  وعالقتها 
تناول �لبحث مفاهيم وقيم �القت�ساد �الإ�سالمي وربطها مبفهوم حتقيق �لعد�لة 
�الجتماعية يف �الإ�سالم وهدف �لبحث �إىل �إبر�ز �لقيم �لتي متيز بها �القت�ساد 
�الإ�سالمي عن غريه من �لنظم �الأخرى، و�لتي من �سمنها �أن �القت�ساد �الإ�سالمي 

ي�سعى لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية ورفاهية �ملجتمع .
وجاء �لبحث �خلام�ص بعنو�ن : دور االقت�ساد االإ�سالمي يف حتقيق التنمية   
امل�ستدامة واحلد من الف�ساد للدكتور �سفيان �أحمد عمر فوكه هدف �لبحث �إىل 
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طرح �القت�ساد �الإ�سالمي كبديل ناجع لتحقيق �لق�سايا �لتي تن�سدها �ملجتمعات 
�إىل  هدف  كما  �الأر�ص،  يف  و�لتمكني  �ال�ستخالف  ت�سمل  و�لتي  �لب�سرية 
حتقيق �لتنمية و�سمان ��ستد�متها و��ستمر�ريتها وياأتي ذلك يف كون �القت�ساد 
�الإ�سالمي رباين �مل�سدر مما يك�سبه �لقدرة على حتقيق �آمال وطموحات �لب�سرية 

يف حياة كرمية وحل م�سكالتها �القت�سادية و�الجتماعية.
املحور الثاين : النظم والت�رشيعات االقت�سادية واملالية يف االإ�سالم:

وفيه ثالثة بحوث جاءت على �لنحو �لتايل :  
�لبحث �الأول : جاء بعنو�ن: اأثر الت�رشيعات االقت�سادية االإ�سالمية يف بناء   
مفهوم  �لباحث  تناول  �أحمد حامد  �لزين  �أحمد  للدكتور  الدولة  اقت�ساديات 
و�مل�سادر  �الإ�سالمية  و�لنظم  �لت�سريعات  منظور  من  �الإ�سالمي  �القت�ساد 
كونه  من  �لبحث  �أهمية  وجاءت  �ملفهوم،  هذ�  على  بُنيت  �لتي  �لت�سريعية 
تقوم  �لتي  و�لنظم  �الإ�سالمية  للت�سريعات  و�لتطبيقات  المناذج  بع�ص  �ورد 
على �مل�سادر �الإ�سالمية و�لتي ت�سهم يف بناء �قت�ساد �إ�سالمي يوؤدي �إىل بناء 
�لنظام �القت�سادي  �إبر�ز خ�سائ�ص  �إىل  �لبحث  �لدولة. وهدف  �قت�ساديات 
�الإ�سالمي �أ�سباب �مل�سكلة �القت�سادية وطرق حلها يف �لت�سريعات �الإ�سالمية 

�القت�سادية .
�أما �لبحث �لثاين فقد حمل عنو�ن: ال�سيا�سة املالية يف االقت�ساد االإ�سالمي   
�هلل حممد  عبد  �لرحمن  فتح  للدكتور  الراأ�سمايل »درا�سة مقارنة«  واالقت�ساد 
�ل�سيايف و�لدكتور عثمان �سالح حممد علي – تناول �لبحث �ل�سيا�سة �ملالية 
يف �لنظام �القت�سادي �الإ�سالمي مقارنة بالنظام �القت�سادي �لر�أ�سمايل حيث 
�برز �ملفاهيم �الأ�سا�سية و�الأهد�ف �ل�سيا�سية �ملالية يف �لنظامني وكذلك �دو�ت 
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�ل�سيا�سة �ملالية يف كالء �لنظامني وهدف �لبحث �إىل �لك�سف عن �ل�سيا�سة �ملالية 
�لنظام  �ملجتمع �القت�سادية و�الجتماعية و�إبر�ز قدرة  �أهد�ف  لتحقيق  �ملثلى 

�القت�سادي �الإ�سالمي يف تقدمي �سيا�سة مالية �أكفاأ من �لنظام �لر�أ�سمايل.
�أما �لبحث �لثالث فقد جاء بعنو�ن: اأ�سول الفكر االقت�سادي يف القراآن   
الكرمي للباحث �لدكتور جا�سم �لفار�سي – تناول �لبحث �أ�سول �القت�ساد يف 
�لقر�آن �لكرمي وذكر �لباحث فيه �أن �أ�سول �القت�ساد باملنظور �لقر�آين هي �لقو�عد 
�لد�ئمة يف �سناعة �لتمكني �حل�ساري لكونه �أحد �ملبادئ �ملهمة لتحقيق مقا�سد 
�ل�سريعة يف عمارة �الأر�ص وبني من خالل  �لبحث �الأ�سول �لعقدية و�الإميانية 
�الإ�سالمي  �القت�ساد  �أن  �إىل  �لبحث  وخل�ص  �الإ�سالمي  باالقت�ساد   وعالقتها 
هي  وت�سريعية  و�أخالقية  منهجية  معرفية  ومنظومة  توحيدية  روؤية  على  يقوم 
�لفكرية  �الإ�سقاطات  يقبل  ال  �الإ�سالمي  �القت�ساد  فاإن  هنا  ومن  متيزه  م�سدر 

�الأخرى لكونه �لعلم �ملنب�سق من وحد�نية �هلل وحده .
املحور الثالث : املقا�سد ال�رشعية يف التكامل االقت�سادي:

��ستمل هذ� �ملحور على خم�سة بحوث على �لنحو �لتايل :  
يف  واثرها  املرعية  ال�رشعية  املقا�سد  بعنو�ن:  جاء  وقد   : �الأول  �لبحث   
�أهمية  متثلت  �أبكر  �لنور  �لعابدين  زين  �سديق  للدكتور  االإ�سالمي  االقت�ساد 
بيان  �أثر �ملقا�سد �ل�سرعية يف �القت�ساد مع  �لبحث يف كونه حماولة الإظهار 
�أنو�عها و�أثرها كما �أبرز �لبحث مقا�سد �ل�سريعة يف ممار�سة �الأن�سطة �القت�سادية 

وبني �ملقا�سد �ل�سرعية يف ك�سب �ملال و�إنفاقه وحقوق �لعاملني .
�أما �لبحث �لثاين فقد حمل عنو�ن: الفائدة وتطابقها مع الربا تطابق املعنى   
واملق�سد للدكتور كمال �الأمني حممد ف�سل �هلل ، هدف �لبحث �إىل �إبر�ز مدى 
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�مل�سرفية  و�الإجر�ء�ت  �مل�سريف  �جلهاز  قو�نني  ومر�جعة  لتقييم  �ملا�سة  �حلاجة 
�لتي متار�سها �مل�سارف �الإ�سالمية و�لبنوك �لتجارية و�ملوؤ�س�سات �ملالية �لتابعة 
لها، كما هدف �إىل حماولة و�سع مر�سد لل�سيغ �الإ�سالمية وفق �الأحكام �لفقهية 
وتناول �لباحث مفهوم �لفائدة و�لربا و�لربح، وذكر �أدلة حترمي �لربا و�لفائدة.

الفكر  يف  واحللول  ال�سلبية  اآثارها  البطالة  بعنو�ن:  �لثالث  �لبحث  وجاء   
من  باعتبارها  �لبطالة  �لباحث  تناول  غربي ح�سني  للدكتور خمي�ص  االإ�سالمي 
�أعظم �مل�سكالت �لتي يعاين منها �لعامل �أجمع وتاأتي خطورتها من جملة �الآثار 
�ل�سلبية �لناجتة عنها و�لتي ت�سمل خمتلف جماالت �حلياة �القت�سادية و�الجتماعية 
�الإ�سالمية  �لدول  و�لتخطيط يف  �الإد�رة  �سوء  �أن  �لباحث  و�ل�سيا�سية، وذكر 
من �أهم �الأ�سباب �ملبا�سرة الأزمة �لبطالة، وتناول �لباحث موقف �الإ�سالم من 
�ل�سرعية  �لبطالة و�ملقا�سد  �آثار  لبيان  �لتي من كونه حماولة  �لبطالة وحلولها  

�ملرعية للتكامل �القت�سادي و�سواًل �إىل حماولة تفكيك هذه �مل�سكلة.
االقت�ساد االإ�سالمي بني  بعنو�ن:  �لر�بع من هذ� �ملحور  �لبحث  وجاء   
�لبحث  خطوف  �لرحيم  عبد  للدكتور  ال�رشعية  واملقا�سد  االإيانية  البواعث 
وت�ساءل  وتخلفها  �لعربية  �لدول  �قت�ساديات  �سعف  م�سكلة  ملعاجلة  حماولة 
�الإميانية  ببو�عثه  �الإ�سالمي  �القت�ساد  ي�سهم  �أن  ميكن  حٍد  �أي  �إىل  �لباحث 
�القت�ساد  �لتعرف  �إىل  �لبحث  وهدف  �لدولة؟  بناء  يف  �ل�سرعية  ومقا�سده 
�أن  و�أبان  �القت�سادية،  �ل�سرعية  باملقا�سد  �لعمل  �أهميته  و�إدر�ك  �الإ�سالمي 

�القت�ساد �الإ�سالمي يقوم على بو�عث �إميانية وقيم �أخالقية.
�لبحث �خلام�ص جاء بعنو�ن: املقا�سد ال�رشعية املرعية يف حتقيق التكامل   
مقا�سد  �لبحث  – تناول  �حل�سينات  �أحمد  للدكتور  االقت�سادية  املجاالت  يف 
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�القت�ساد �الإ�سالمي و�سبل حتقيق كل مق�سد من تلك �ملقا�سد �لتي هي كما ذكر 
�لباحث عماد �القت�ساد �الإ�سالمي وتناول �لبحث كذلك بع�ص �الآثار �ل�سلبية 
�ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �لبحث  وهدف  �ملقا�سد،  تلك  خمالفة  على  ترتتب  �لتي 
�أفر�د �ملجتمع وتو�سل �لبحث  على مقا�سد �القت�ساد �الإ�سالمي ون�سرها بني 
�إىل جملة من �ملقا�سد منها �لعد�لة �الجتماعية بني �أفر�د �ملجتمع ومق�سد حتقيق 

�لتو�زن بني م�سلحة �لفرد و�جلماعة .
املحورالرابع: جتارب املوؤ�س�سات االقت�سادية واملالية االإ�سالمية قديًا وحديثًا:

جاء هذ� �ملحور يف خم�سة بحوث هي:  
)مفهومه  االإ�سالمية   احل�سارة  يف  الوقف  بعنو�ن:  �الأول  �لبحث  جاء   
وتاريخه ودوره التنموي( للدكتورة خديجة خريي عبد�لكرمي،  و�الأ�ستاذة/ 
�حل�سارة  يف  �لوقف  �لبحث  تناول  زين،  حممد  �ل�سيد  ق�سم  �لطيب  فاطمة 
بالدور  �لتذكري  �إىل  يهدف  �لتنموي،  ودوره  وتاريخه  مفهومه  �الإ�سالمية، 
جمتمعاتنا  تنمية  يف  تلعبه  �أن  �لوقف  ملوؤ�س�سة  ينبغي  �لذي  �لر�ئد  �الإيجابي 
�لوقف  �أن  �إىل  �لبحث  وخل�ص  �ملا�سي،  يف  كان  كما  �ملعا�سرة  �الإ�سالمية 
�لتاريخ  مر ع�سور  على  فاعل -  دور  لها  كان  تطوعية خريية،  مالية  موؤ�س�سة 
�الإ�سالمي-  يف عملية تطوير وتنمية �ملجتمعات �الإ�سالمية فمن خالل متويله 
)�ملوؤ�س�سات  �الرتكازية  �لتحتية  �لبنى  موؤ�س�سات  من  لكثري  �لوقف-  – �أي 
�لطاقة  بزيادة   - �لب�سرية  للمو�رد  وتنميته  و�لدينية...(  و�ل�سحية  �لتعليمية 
�الإنتاجية للمجتمع- ؛ قلل �لوقف �العتماد على �لقطاع �لعام )�حلكومي(، 

وز�د من �لنمو �القت�سادي، وحقق �لعد�لة �الجتماعية.
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النقود  لوقف  احلديثة  االأ�ساليب  عنو�ن:  حمل  فقد  �لثاين  �لبحث  �أما   
حممد  بن  �إبر�هيم  للدكتور  االقت�سادية،  التنمية  متويل  يف  ودورها  اجلماعي 
بلبايل، حاول من خالله تو�سيح دور تلك �الأ�ساليب يف �لتنمية �القت�سادية، 
منطلقاً من �إ�سكالية مفادها : ما هو حجم �لدور �لذي ميكن �أن يَّطلع به وقف 
�لنقود �جلماعي – عموماً، وعن طريق �أ�ساليبه �حلديثة خ�سو�ساً - يف �لتنمية 
�القت�سادية؟ وقد خل�ص �لبحث �إىل : �أن وقف �لنقود �جلماعي ر�فد قوي من 
رو�فد متويل �لتنمية �القت�سادية؛ �إذ ينطبق مفهوم وقف �لنقود �جلماعي بجميع 
�أنو�عه على مفهوم �لتنمية، ويبدو هذ� �لتو�فق جلياً يف وقف �لنقود �جلماعي 
تطبيق  و�إمكانية  �أهد�فه  هو  له  �لدور  هذ�  يعزز  و�لذي  و�لتنمية،  لال�ستثمار 
حوكمة �الأوقاف فيه، وتنوع طرق ��ستثماره، ولذلك فمما جتدر �لتو�سية به 
يف نهاية هذ� �لبحث �سرورة و�سع حد للمجافاة �لتي يالقيها هذ� �لنوع من 
�لوقف يف بع�ص �لدول �لعربية كاجلز�ئر و�سرورة �عتباره نوعاً خا�ساً ومهماً 
من �أنو�ع �لوقف، و�إيالئه مزيد�ً من �لعناية من قبل �ل�سلطات �ملكلفة باالأوقاف 

يف �لدول �الإ�سالمية ت�سريعاً وتنظيماً وتطبيقاً.
العامة   املوازنة  على  الزكاة  اأثر  بعنو�ن:  جاء  فقد  �لثالث  �لبحث  �أما   
�إبر�ز �الآثار �ملحتملة للزكاة  هدف �لبحث �إىل  للدكتورة هاجرية ديلمي، 
�إير�د�ت  تدعم  �إ�سافية  مالية  ملو�رد  توفريها  خالل  من  �لعامة،  �ملو�زنة  على 
�ملو�زنة �لعامة، وتكفلها بتغطية بع�ص �أوجه �لنفقات �لعامة �الإجبارية، كنفقات 
�لتعليم، و�ل�سحة، و�لرعاية �الجتماعية، و�لتي عادة ما يتم متويلها عن طريق 
�أن  �لبحث  لها  خل�ص  �لتي  �لنتائج  �أهم  �ل�سر�ئب.ومن  من  �لدولة  عائد�ت 
�لعامة  �لنفقات  �لعامة، فمن جانب  �ملو�زنة  �إيجاباً على  توؤثر  �أن  �لزكاة ميكن 
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لالأن�سطة  �ملخ�س�سة  �لزكوية  �ملو�رد  �لعام مبقد�ر  �الإنفاق  تخفي�ص  ت�سهم يف 
�لتي تنتج �ل�سلع و�خلدمات �لعامة و�مل�ساعد�ت �الجتماعية و�لرعاية �الإن�سانية، 
�الأمر �لذي ي�سهم يف �لتاأثري �لنوعي �الإيجابي على م�ستوى �الإير�د�ت �لعامة، 
�إقامتها عن طريق  �لتي متت  �ملجاالت  بع�ص  لتمويل  �ملوجهة  �ملو�رد  بتقلي�ص 

�لزكاة، مما يعني �أن �ملو�زنة �لعامة �ستحقق بع�ص �لتوفري يف مو�ردها.
يف  قراءة   - الزكاة  تنظيم  يف  ماليزيا  جتربة  بعنو�ن:  �لر�بع  �لبحث  وجاء   
، د. �سعيد بن �أحمد �سالح فرج،  تقرير بيت الزكاة يف والية �سيالجنور  2015م 
هدف هذ� �لبحث لعر�ص �لتجربة �ملاليزية يف تنظيم �لزكاة لال�ستفادة منها، 
و�لوقوف على �إ�سهامات هذه �لتجربة يف حتقيق �لتنمية �ملجتمعية، وحماربة 
�لباحث يف هذ�  تو�سل  �إيجابياتها، وقد  �أبرز  �ل�سوء على  ت�سليط  �لفقر، مع 
�لبحث لعدة نتائج من �أبرزها: تهدف موؤ�س�سة بيت �لزكاة يف والية �سيالنور 
�القت�سادي  �مل�ستوى  رفع   – �لفقر  )مكافحة  �أبرزها  من  �أهد�ف  عدة  �إىل 
للمجتمع �الإ�سالمي(، زيادة ثقة �أرباب �الأمو�ل فيه حتى و�سل �إجمايل جبايته 
بيت  يف  �لتنموية  �مل�ساريع  من  رنت،  مليار  �أربعة  2015م  عام  يف  للزكاة 
�لزكاة يف والية �سيالنور )بيت �ملودة لرعاية �مل�سنني – بيت �حل�سنة لرعاية 
�سهم  �إعمال  �لرقاب-  �سهم يف  – �إعمال  �لطالب  لتطوير  – بر�مج  �الأطفال 

�ملوؤلفة قلوبهم- بناء وحد�ت �سكنية للفقر�ء ...�لخ(.
تطور التمويل االإ�سالمي يف �سوء  بعنو�ن:  فقد جاء  �خلام�ص  �لبحث  �أما   

التجربتني االأوروبية واالأجنلواأمريكية للدكتور/ح�سن �ل�سو�سي.
جمهورية  يف  االإ�سالمية  واملالية  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  جتربة  �ملحور�خلام�ص: 

ال�سودان:
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وفيه خم�سة بحوث جاءت عل �لنحو �لتايل:  
التنمية  يف  املالية  لالأوراق  اخلرطوم  �سوق  دور  بعنو�ن:  �الأول  �لبحث   
يو�سف  للدكتورة هند   "1998-2017م"  االقت�سادية يف ال�سودان يف الفرتة 
�سليمان �أبوقرون، تناول �لبحث �إبر�ز دور �سوق �خلرطوم لالأور�ق �ملالية يف 
�أهمية  ومتثلت  – 2017م(.   2003( للفرتة  �ل�سود�ن  يف  �القت�سادية  �لتنمية 
�لبحث �لعلمية يف �إثر�ء �ملكتبات ببحوث تتعلق بدور �سوق �خلرطوم لالأور�ق 
تتمثل يف م�ساعدة  �لتنمية �القت�سادية يف �ل�سود�ن، و�أهمية عملية  �ملالية يف 
�ملالية  لالأور�ق  �خلرطوم  �سوق  دور  �أهمية  باإبر�ز  و�ل�سيا�سات  �لقر�ر  �سناع 
�إىل تو�سيح خ�سائ�ص  �لبحث  �ل�سود�ن، وهدف  �لتنمية �القت�سادية يف  يف 
و�أنو�ع �سوق �الأور�ق �ملالية، ومعرفة �لوظائف �القت�سادية ل�سوق �الأور�ق 
�ملالية، وتو�سيح ن�ساأة وتطور �سوق �خلرطوم لالأور�ق �ملالية وبيان دور �سوق 

�خلرطوم لالأور�ق �ملالية يف �لتنمية �القت�سادية يف �ل�سود�ن.
التنمية  حتقيق  يف  االإ�سالمي  الوقف  دور  بعنو�ن:  �لثاين  �لبحث  وجاء   
التاريخ املعا�رش،  االقت�سادية يف ال�سودان، من 1972م حتى  1985م، درا�سة يف 
�لباحث  �لعر�قي، حاول  عثمان  �الأمني حممد  �لرحمن حممد  فتح  للدكتور 
ر�سد دور �لوقف يف �لتنمية �القت�سادية يف �ل�سود�ن خالل �لفرتة من 1972م 
حتى 1985م وهي �لفرتة �لتي تعرف �سيا�سياً )بحكومة ثورة مايو(  �أو �حلكومة 
�لع�سكرية �لثانية. وهدف �ملو�سوع للحديث عن دور �لوقف �الإ�سالمي يف 
�لتنمية يف �ل�سود�ن يف �لفرتة من 1972م حتى 1985م، وتو�سيح دوره يف 
بناء �قت�ساديات �لدولة وموؤ�س�ساتها �القت�سادية و�الجتماعية ذ�ت �لنفع �لعام 

يف �إطار فل�سفة �لوقف، ون�سر ثقافته و�سط �لعنا�سر �مل�ستهدفة.
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وجاء �لبحث �لثالث بعنو�ن: اأثر الزكاة يف معاجلة الفقر "درا�سة تطبيقية   
يف والية ك�سال 2013-2017 "، للدكتور عادل �إدري�ص حممد علي، هدف 
�أنها متثل �سكاًل من  �أثر �لزكاة يف تقليل حدة �لفقر، حيث  �إبر�ز  �لبحث �إىل 
�أ�سكال �لعد�لة �لتوزيعية للدخل. بالرتكيز على جتربة ديو�ن �لزكاة ك�سال يف 
�لفرتة)2013-2007م( كو�حدة من �ملوؤ�س�سات �القت�سادية �ملناط بها �إحد�ث 
�لتغيري �الجتماعي و�القت�سادي. وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن للزكاة  دور�ً يف 
حماربة �لفقر من خالل �لتو�سع �الأفقي و�لر�أ�سي حيث �أ�سهمت �لزكاة بن�سبة 
تفوق 60% يف دعم �مل�سروعات �الأفقية ون�سبة تفوق 36% يف دعم �مل�سروعات 

�لر�أ�سية للفقر�ء و�مل�ساكني بوالية ك�سال.
�أما �لبحث �لر�بع فقد جاء يحمل عنو�ن: التاأمينات وال�سمان االجتماعي   
ونظامهما القانوين يف ال�سودان )درا�سة مقارنة(، للدكتور جودة �إبر�هيم حممد 
�لنور، هدفت �لدر��سة �إىل �لتعرف على مفهوم �ل�سمان فقهاً وقانوناً، ومعرفة 
ن�ساأة �ل�سمان باالإ�سافة �إىل �لتعرف على م�سروعية �ل�سمان و�أركانه، وكذلك 
�لدر��سة:   �إليه  تو�سلت  ما  �أهم  ومن  �لقانون.  ح�سب  �ل�سمان  وحكم  �سيغة 
ذمة  �إىل  ذمة  �سم  �أي  �لكفالة،  مبعنى  �الإ�سالمي  �لفقه  �ل�سمان يف  ��ستخد�م 
يف �ملطالبة باحلق �لذي قد يكون َديناً �أو عيناً �أو نف�ساً، ق�سم �لفقهاء �ل�سمان 
�الإ�سالمي  �مل�سرف  بني  �لعالقة  و�أن  باملال،  و�لكفالة  بالنف�ص،  �إىل�لكفالة  
يجوز  ال  ثم  ومن  �مل�ساربة،  عقد  يحكمها  �ال�ستثمارية  �لود�ئع  و�أ�سحاب 

للم�سارف �الإ�سالمية �أن ت�سمن للمودع وديعته.
التخطيط  كفاءة  رفع  يف  املحا�سبة  دور  جاء �لبحث �خلام�ص بعنو�ن:   
بال�سودان(،  االإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  )جتربة  �سليم  اقت�ساد  لبناء  والرقابة 
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دور  على  �لتعرف  �إىل  �لبحث  هذ�  هدف  يو�سف،  �الأمني  �ساره  للدكتورة 
�ملحا�سبة يف رفع كفاءة �لتخطيط و�لرقابة لبناء �قت�ساد �سليم، و�لتعرف على 
�إىل  �إ�سافة  �الإ�سالمية  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �لتخطيط و�لرقابة يف  طبيعة عمليات 
حماولة معرفة مدى �هتمام �ملوؤ�س�سات �ملالية بعملية �لتخطيط و�لرقابة وكيفية 
للمحا�سبة  �أن  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت  �سليم،  �قت�ساد  بناء  يف  منه  �ال�ستفادة 
دور�ً و��سحاً يف �لتخطيط �ملايل و�لرقابة �ملالية ويف رفع �لقوة �ال�ستثمارية 
للموؤ�س�سات �ملالية، كما تو�سلت �أي�ساً �إىل �أن �لبنوك �الإ�سالمية تقوم بتحقيق 
قبول  خالل  من  وذلك  �القت�ساد  يف  و�لعيني  �لنقدي  �لتيار  بني  �لتو�زن 
ملن  �لنقدية  �ل�سيولة  لتقدمي  �مل�ستقة  �لود�ئع  بخلق  وقيامها  �الأفر�د  مدخر�ت 

يحتاجها من خالل توفري �لقرو�ص و�ل�سلفيات.
املحورال�ساد�ص: امل�سكالت والتحديات التي تواجه االقت�ساد االإ�سالمي

قدمت حتت هذ� �ملحور خم�سة بحوث جاءت كالتايل:  
العاملي  النظام  ظل  يف  االإ�سالمي  االقت�ساد  بعنو�ن:  جاء  �الأول  �لبحث   
�لبحث  تناول  �أحمد حممد �سالح،  للدكتورة  و�سال عبد�هلل حممد  املتغري  
�لتعرف  �إىل  وهدف  �ملتغري،  �لعاملي  �لنظام  ظل  يف  �الإ�سالمي  �القت�ساد 
�الإ�سالمي،  �لعاملي وتطوره. و�لعالقة بني �القت�ساد  �لنظام �القت�سادي  على 
باقي  مع  �مل�سالح  وتبادل  و�لتعامل،  للتعاون  �إطار  عك�ص  �لعاملي-  و�لنظام 
�أع�ساء �ملجتمع �لدويل لتحقيق هدف �الإ�سالم �لذي جاء ليعي�ص �مل�سلمون 
مو�رد  فيه  تتكامل  و�حد�ً   كياناً  ليكونو�  �لعامل  مع  ويت�سامنو�  و�حدة،  �أمة 
�ملدخر�ت  �إىل �العتماد على  �لبحث  �حتياجاته. وتو�سل  لتوفري  و�إمكانيات  
جمال  يف  �لب�سرية  �لتنمية  على  و�لرتكيز  �لتنموية،  �لتجربة  بناء  يف  �ملحلية 
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�الأخذ  �الإ�سالمي  �لعامل  دول  وعلى  �لتقدم.  لتحقيق  و�ل�سحة  �لتعليم 
بالتجارب �ل�سابقة و�ال�ستفادة منها ولو ��ستغرق هذ� زمناً طوياًل.

�أما �لبحث �لثاين من هذ� �ملحور فقد حمل عنو�ن: دور اللغة العربية يف   
بناء االقت�ساد املعريف وتكوينه »درا�سةبينية«، للدكتور حممد �أحمد عبد�لعاطي،  
بهدف �إىل �لك�سف عن وظيفة �للغة وفعاليتها �القت�سادية من جانب، و�لربط 
بني نظريات �قت�ساديات �للغة و�لتنمية �مل�ستد�مة من جانب �آخر، وذلك عن 
�الأم،  �للغة  وهي  حتقيقها  نَفاذ  وو�سيلة  �ملعرفة،  هما:  �أ�سا�سيني  عاملني  طريق 
تتاح �ملعرفة وتَوّطن  �إال عندما  يتاأتى  �أن زيادة دخل �لفرد ال  �إىل  وذلك نظر�ً 
وتن�سر باللغة �الأم، لتكون ملكاً حر�ً وم�ساعاً لكل �أفر�د �ملجتمع، وكال �لعاملني 
يُعد�ن من �الأ�سول غري �ملالية يف �القت�ساد �لعاملي �جلديد، وبهما تكتمل �أركان 
�لتنمية �مل�ستد�مة يف حتقيق �لرعاية �الجتماعية ورفع متو�سط دخل �لفرد عرب 
جمتمع يولد �ملعرفة، وين�سرها وي�ستثمرها عن طريق �لعقل و�لوحي معاً، من 
وظيفتني  توؤدي  �للغة  �أن  نتائجه:  �أهم  ومن  ورفاهيته،  �ملو�طن  �زدهار  �أجل 
يف �القت�ساد، فهي �أد�ة �قت�سادية مثل �لنقود، وقطاع �قت�سادي بال�سناعات 
�لثقافية وعائد�تها، و�أن �لعن�سر �الأ�سا�ص يف حل ندرة �ملو�رد هو ر�أ�ص �ملال 

�لب�سري، كما �أن ت�سدير �للغات �أ�سبح �سلعة لها ميزة خا�سة.
معاجلة  يف  االإ�سالمي  االقت�ساد  دور  عنو�ن:  �لثالث  �لبحث  وحمل   
�لبحث  جاء  عي�سى،  �سعيد  �لر�سيد  حممد  للدكتور  االقت�سادية،  االأزمات 
كمحاولة لو�سع حلول ت�سهم يف معاجلة �الأزمات �لر�هنة، وهدف �إىل حتليل 
�الأزمة  على  �ل�سوء  وت�سليط  �ملفهوم،  بهذ�  �لتعريف  خالل  من  �الأزمة  هذه 
�حلالية، ومعرفة �لنظم �ملت�سببة يف هذه �الأزمة، و�إيجاد بع�ص �حللول يف نظر 
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�لفكر �القت�سادي �الإ�سالمي، و�إثبات عدم نفع هذه �لنظم �لو�سعية، و�سرورة 
�لعودة لالإ�سالم ونظامه �ملايل و�القت�سادي، وخل�ص �لبحث �إىل �أن �ل�سبب 
�لرئي�ص يف �إيجاد �الأزمة �القت�سادية �لر�هنة هو : �سيوع ظاهرة �لتعامل بالربا، 
�أو ظاهرة �لتعامل بالديون �لقائمة على �لربا : بيعاً، و�إقر��ساً، و�قرت��ساً، يف 
وقطاع  )�الأ�سر(،  �الأهلي  بالقطاع  �إبتد�ًء  �القت�سادي،  �لن�ساط  عنا�سر  كافة 
�القت�سادية،  �ملن�ساآت  وقطاع  �لربوية،  �مل�سارف  بقطاع  ومرور�ً  �ملدخرين، 
و�نتهاًء بالبور�سة �لتي تتعامل بنظام بيع �لديون �ملحرم يف �ل�سريعة، باالإ�سافة 

�إىل معامالت غري �سرعية �أخرى.
بناء  يف  واأثره  اجلـدارة  مبداأ  تفعيل  بعنو�ن:  �لر�بع  �لبحث  وجاء   
اقت�ساديات  الـدولة، للدكتور عمـاد حمدي �إبر�هيم،  هدف �لبحث �إىل �إبر�ز 
�سبق �لتجربة �الإ�سالمية يف مكافحة �لف�ساد، وبيان �أثر تنمية �لقياد�ت �الإد�رية 
يف بناء �قت�ساديات �لدولة، وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لر�سول �سلى �هلل عليه 
و�سلم، كقائد �أعلى للدولة كان خبري�ً باأ�سحابه، عاملاً باملجال �لذي يتميز فيه 
�لقائمني على �سوؤون  تو�فره يف  �أمٌر البد من  كل فرد منهم عن غريه، وهذ� 
�حلكم و�الإد�رة؛ حتى ي�سهل عليهم �ختيار من ي�ستعملونهم يف �ملهام �الإد�رية 

�ملختلفة.
تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت  بعنو�ن:  جاء  �خلام�ص  و�لبحث   
االقت�ساد االإ�سالمي، امل�سكالت والتحديات التي تواجه امل�سارف االإ�سالمية يف 
ال�سومال »بنك ال�سالم ال�سومايل اأمنوذجًا«، لالأ�ستاذ  عثمان علي عبد�هلل حمزة، 
حاول �لبحث �لرتكيز على �إبر�ز �أهمية �القت�ساد عامة و�الإ�سالمي منه خا�سة  
خا�سة،  منها  و�الإ�سالمية  عامة  �الأمم  لنه�سة  �سبب  �الإ�سالمي  �القت�ساد  و�أن 
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وعامل من عو�مل قوة �الأمة �الإ�سالمية وركيزة �أ�سا�سية من ركائز ��ستقاللها. 
�لالزمة  �لعناية  �إيالوؤه  يجب  فاإنه  و�الأهمية  �ملكانة  بتلك  �القت�ساد  كان  و�إذ� 
جمال  �الإ�سالمي  �القت�ساد  وجمال  و�ملرجوة.  �ملن�سودة  �الأهد�ف  لتحقيق 
و��سع ال يقت�سر يف �إن�ساء �لبنوك �الإ�سالمية فقط؛ �إذ�أن �مل�سارف �الإ�سالمية 
جزء من �القت�ساد �الإ�سالمي، ولي�ست هي �القت�ساد �الإ�سالمي كله. ويعاين 
و��ستمر�ريته؛  وجوده  تهدد  وحتديات  م�سكالت  من  �الإ�سالمي  �القت�ساد 
وتفقده م�سمونه وجوهره؛ وتو�سل �لبحث �إىل �أن عدم �لقناعة يف �أو�ساط 
�ملعامالت  لبع�ص  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �الإ�سالمية  �ملجتمعات  �سر�ئح  بع�ص 
جمال  يف  و�لكو�در  �ملعرفة  وقلة  �ملثال،  �سبيل  على  كاملر�بحة  �الإ�سالمية، 
�القت�ساد �الإ�سالمي على �مل�ستوى �ملجتمعي �ملحلي؛ فغالبية �ملجتمع ال مييز بني 
�لربا – كجرمية �قت�سادية – وبني �ملعامالت �الإ�سالمية �ملباحة، في�سفون بع�ص 
�ملعامالت باأنها ربوية مع خلوها من �لربا.  فمنهم من ��ستهان بالربا، ومنهم من 

�أقحمه يف غري جماله، وعدم �لت�سويق �لكايف على �مل�ستوى �لعاملي.
املحورال�سابع: دور مناهج التعليم يف ن�رش ثقافة االقت�ساد االإ�سالمي:

وقد ��ستمل هذ� �ملحور على بحثني هما:  
االقت�ساد  ق�سم  مقررات  منهجية  عنو�ن:  حتت  جاء  �الأول  �لبحث   
عبد�لعزيز  �لهادي  عبد�ملجيد  للدكتور  الكرمي،   القراآن  جامعة  يف  االإ�سالمي 
حممد، تناول �لبحث مو�سوع منهجية �القت�ساد �الإ�سالمي يف جامعة �لقر�آن 
�لفقهية  �لقو�عد  ما  يف  �لبحث  م�سكلة  متثلت  حيث  �لعلوم  وتاأ�سيل  �لكرمي 
تدري�ص  منهج  �لعلوم يف  وتاأ�سيل  �لكرمي  �لقر�آن  عليها جامعة  ��ستندت  �لتي 
�القت�ساد �الإ�سالمي وكيفية ترتيب �ملقرر�ت يف �لف�سول �لدر��سية، وهدفت 



جملة ت�أ�صيل العلوم {455}

�لدر��سة �إىل �لتعريف باالقت�ساد �الإ�سالمي و�أهم م�سادر �ملعرفة فيه و�لتعرف 
على جتربة جامعة �لقر�آن �لكرمي وتاأ�سيل �لعلوم يف تاأ�سيل مقرر�ت �القت�ساد. 
كل  ي�ستوعب  �الإ�سالمي  �القت�ساد  �أن  �أهمها  نتائج  عدة  �إىل  �لورقة  تو�سلت 
�ملعامالت �ملالية و�القت�سادية �ملعا�سرة،  و�أن تاأ�سيل �ملعرفة يعني و�سعها يف 
ن�سقها �الإمياين �لقومي �ملوؤ�س�ص على �العتقاد باألوهية �هلل، وربوبيته للوجود و�أن 

هناك قو�عد ومبادئ �إ�سالمية ثابتة ال تقبل �لتغيري و�ساحلة لكل زمان ومكان.
جاء �لبحث �لثاين بعنو�ن: جتربة جامعة باتنة يف تدري�ص االقت�ساد االإ�سالمي   
»نظرةنقديةتقويية«، لالأ�ستاذة ز�زة جوهرة، حاولت �لدر��سة ت�سليط �ل�سوء 
على جتربة تدري�ص �القت�ساد �الإ�سالمي يف جامعة �حلاج خل�سر-باتنة، من خالل 
عر�سها الأهم مناهج �لتدري�ص �ملعتمدة يف تدري�ص �القت�ساد �الإ�سالمي، مرور�ً 
ل�سنو�ت  متتد  �لتي  �لتجربة  تقييم  بذلك  حماولة  و�ملقايي�ص،  �ملختارة  باملو�د 

خلت، و�لوقوف على �أثر ذلك يف ن�سر ثقافة �القت�ساد �الإ�سالمي.

د. الهندي اأحمد ال�رشيف


