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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(
اإجراءات الن�شر :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مينح كل باحث ثالث ن�شخ من عدد املجلة املن�شور فيها بحثه .  ]11[

{هـ}
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كلمة العدد
اأجمعني،  الله  خلق  اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رب  لله  احلمد   
�شيدنا حممد بن عبد الله، معلم الب�شرية وهاديها باإذن ربها اإىل طريق اخلري والفالح 

يف الدارين وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، وبعد.
ال�شالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

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

فيها غاية جهدهم وخربتهم العملية والعلمية.
ونحمدالله كذلك اأن وفقنا الختيار هذه املو�شوعات والتي ك�شفت عن اأغلب   

حماور املجلة، والتي جاءت على النحو االآتي:
جاء املو�شوع االأول يحمل عنوان: خلف اأبي جعفر املدين يف القراءات   
القراآنية من طريق طيبة الن�شر يف القراءات الع�شر البن اجلزري »درا�شة 
وتوجيه«  للدكتور/ بابكر حممد حممد توم، وتاأتي اأهمية هذا املو�شوع يف 
كونه يتعلق بالقراآن الكرمي اأ�شرف الكتب، ثم اإن االإمام اأبا جعفر املدين من اأ�شحاب 
الرواية والدراية يف علم القراءة. وهو اأحد القراء الع�شرة، كما اأنه اإمام دار الهجرة 
ت�شتحق  كربى  اأهمية  ذات  تعد  والتي  املتواترة  القراءات  من  وقراءته  االإقراء.  يف 
الدرا�شة والوقوف عند اأبعادها. وكذلك تربز الدرا�شة جانبًا مهمًا من جوانب قراءة 
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اأبي جعفر، اأال وهو جانب اخُللف يف قراءته، ثم بنينَّ الباحث اأخريًا ما خل�شت اإليه 
الدرا�شة والتو�شيات التي اأو�شت بها.

اأما املو�شوع الثاين فقد جاء حتت عنوان: ا�شتدالالت اإبراهيم اخلليل   
مبارك  للدكتور/ �شالح بن حممد  االأ�شنام،  القراآنية على عبادة  العقلية 
ُمطهَّر، وقد هدف املو�شوع اإىل اإبراز املنهج االأ�شلم واالأرقى حتوطًا للملة احلنيفية 
الرحمن  خليل  قدرة  وبيان  الن�شو�ض،  من  غريه  على  له  واملقدمة  للننَّ�ض  مة  املعظِّ
)عليه ال�شالم( اال�شتداللية العقلية الفائقة على اإحقاق احلق، واإزهاق الباطل بب�شر 

وب�شرية نافذتني وخل�شت الدرا�شة اإىل نتائج وتو�شيات.
تطبيقاته  الوا�شع«  »االأمر  م�شطلح  بعنوان:  الثالث  املو�شوع  وجاء   
احل�شن  عبدالله  الهادي  للدكتور/  تاأ�شيلية«  »درا�شة  ودالالته  الفقهية 
الفقهاء  اإيجاد وا�شتنتاج مدلول ال�شتخدامات  حممد، هدفت الدرا�شة اإىل حماولة 
مل�شطلح االأمر الوا�شع ومراوقاته، وقد خل�شت الدرا�شة اإىل جملة من النتائج اأهمها: 
اأن امل�شطلح لي�ض اأ�شاًل مذهبيًا وال قاعدة ترجيحية، واأن الفقهاء واالأ�شولويني مل 

يذكروه �شمن احلكم التكليفي وال �شمن م�شميات اأحد اأنواعه.
القراآين  االإعجاز  يف  بيانية  ظواهر  بعنوان:  جاء  الرابع  واملو�شوع   
عبدالدافع،  االأمني  االأغب�ش  اإبراهيم  الدكتور/  من  لكل  حتليلية«  »درا�شة 
والدكتور/ اإبراهيم �شالح اإدري�ش اأبوبكر، و م.م./ عمر جنم عبد حممد 
القي�شي، وتاأتي اأهمية هذه الدرا�شة يف اأنها تظهر بع�ض جوانب االإعجاز البالغي يف 
كيفية �شنع �شور بالغية من اآيِّ الذكر احلكيم، وهدفت الدرا�شة للوقوف على بع�ض 
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من  وتو�شلوا  واال�شتقرائي  الو�شفي  املنهج  الباحثون  وانتهج  فيه،  االإعجاز  مظاهر 
خالله اإىل جملة من النتائج.

ال�شباب  عند  الفكري  االنحراف  بعنوان:  فهو  اخلام�ض  املو�شوع  اأما   
الباحث  بنينَّ  عبدالكرمي،  ح�شني  فاحت  للدكتور/  قراآنية«  تاأ�شيلية  »نظرة 
من خالله دور القراآن الكرمي املحوري يف ت�شكيل الوعي الكامل لالإن�شانية عامة، 

وامل�شلمني خا�شة، وخل�شت الدرا�شة لنتائج من خالل املنهج املتبع يف الدرا�شة.
بينما جاء املو�شوع ال�شاد�ض بعنوان: عقود الكفاالت امل�شرفية املعا�شرة   
)درا�شة فقهية مقارنة خلطاب ال�شمان احلقوق املالية للموظف العام »درا�شة 
فقهية مقارنة«، للدكتور/ وليد خ�شر كايف فرج الله، متثلت اأهمية هذه الدرا�شة 
يف اإبراز الوظيفة العامة، ودور املوظف العام، واأهمية احلقوق املالية. وهدفت الدرا�شة 

اإىل اإبراز هذه احلقوق وتو�شلت اإىل نتائج وتو�شيات مفيدة يف بابها.
واملو�شوع ال�شابع قد حمل عنوان: عادات الوفاة يف املجتمع ال�شوداين   
الدرا�شة  تناولت  - حالة والية اجلزيرة، للدكتور/ �شديق حممد �شعيد، وقد 
العادات املتبعة يف الوفاة عند املجتمع ال�شوداين عامة، وحالة جمتمع والية اجلزيرة 
ب�شفة خا�شة، كما تعد هذه العادة من العادات االجتماعية، وكانت م�شكلة الدرا�شة: ما 
التغري الذي طراأ على عادات الوفاة يف جمتمع البحث ومدى قربها وبعدها عن اأحكام 

ال�شرع احلنيف يف هذا اجلانب؟ وتو�شلت الدرا�شة اإىل نتائج وتو�شيات.
وقد جاء املو�شوع الثامن معنونًا بـ: اأثر اللغة العربية يف بناء جمتمع   
عبدالعاطي  اأحمد  حممد  للدكتور/  و�شفية«،  »درا�شة  وتكوينه  املعرفة 
اأبوناجمة، وقد هدفت درا�شته اإىل تو�شيح وظيفة اللغة العربية وفاعليتها يف بناء 
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جمتمع املعرفة، وانتهج الباحث املنهج الو�شفي التحليلي. وتو�شل اإىل نتائج اأهمها: 
توطني العلوم واملعرفة باللغة العربية والذي ُيعدُّ �شرطًا اأ�شا�شيًا لبناء وتكوين جمتمع 
ت�شهم  اأن  اأهمها:  تو�شيات  بعدة  الدرا�شة  اأو�شت  وقد  العربي،  عاملنا  يف  املعرفة 
موؤ�ش�شات التعليم العايل يف بناء وتكوين جمتمع املعرفة يف الوطن العربي من خالل 

التعريب وت�شخري االإعالم خلدمة هذه التو�شية.
اأما املو�شوع التا�شع فقد جاء حتت عنوان: داللة احلذف ال�شياقية عند   
�شيبويه »درا�شة نحوية تاأ�شيلية«، للدكتورة/ رقية مالك دفع الله، تناولت 
االأهمية مبكان،  وال�شياق عند �شيبويه وهي ق�شية من  الدرا�شة داللة احلذف  هذه 
اأنواعًا  تتناول  الو�شف فهي  ال�شياق. وبهذا  اأثر احلذف على داللة  اأنها تو�شح  اإذ 
يحدثه  الذي  االأثر  بعك�ض  اهتمت  كما  �شيبويه،  كتاب  يف  املحذوفات  من  خمتلفة 

احلذف النحوي، وخل�شت اإىل عدة نتائج وتو�شيات.
وجاء املو�شوع العا�شر بعنوان: دوران االأر�ش درا�شة يف اجلغرافيا   
الطبيعية »روؤية تاأ�شيلية« الدكتور/ فتح الرحمن عدالن مو�شى، وقد هدفت 
اأ�شلوب  وبني  اجلغرايف،  العلمي  البحث  منهجية  بني  التوافقية  اإثبات  اإىل  الدرا�شة 
القراآن الكرمي يف معاجلة الظواهر الطبيعية. وانتهجت الدرا�شة عدة مناهج منها: 
التاريخي، والو�شفي التحليلي، واملنهج العلمي املعا�شر، واملنهج االإمياين،  املنهج 

وتو�شلت الدرا�شة لعدة نتائج وتو�شيات.
والله من وراء الق�شد،،،

رئي�ش هيئة التحرير
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خلف أبي جعفر املدني يف القراءات القرآنية من طريق طيبة النشر
يف القـــراءات العشـــر ألبن اجلـــزري )دراســـة وتوجيـــه(

د. ب�بكر حممد حممد توم)1(

ملخ�ض البحث
تناول الباحث يف هذه الدرا�صة امل�صماة :)خلف اأبي جعفر املدين يف الأ�صول   

والفر�ش من طريق طيبة الن�صر لبن اجلزري( )درا�صة وتوجيها(.
املو�صوع،  اختيار  اأ�صباب  الباحث  فيها  بني  مبقدمة  الدرا�صة  بداأت  وقد   
واأهدافه، واأهميته ،كما تناول م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها ، وم�صطلحاتها ،وتناول اأي�صا 
يف  منهجه  ،وكذلك  باملو�صوع  ال�صلة  ،ذات  ال�صابقة  والدرا�صات  الدرا�صة،  حدود 
هذه الدرا�صة،وبعد ذلك ذكر الباحث ترجمة موجزة لأبي جعفر وراوييه، ثم انتقل 
متناوًل يف  القراآن  اأبي جعفر املدين،يف جميع  قراءة  اخُللف يف  اإىل درا�صة موا�صع 
ذلك الأ�صول ، والفر�ش، من طريق طيبة الن�صر يف القراءات الع�صر، لبن  اجلزري، 
الوجهني  من  اأداء  املقدم  الوجه  ،وبيان  الطيبة  من  له  ،والتدليل  ُخلف  توجيه كل  مع 
التي وردت  الطرق  امل�صوغ كرثة  يكون  تارة   ، منهجية  ،مب�صوغات علمية  املذكورين 
الدرة  يف  ملا  مبوافقة  وتارة   ، �صيوعا  الأكرث  القراءة  اإىل  بالنظر  وتارة   ، الرواية  بها 
اإليه الدرا�صة ،  اأخريا ما خل�صت  الباحث  اللغة ،ثم بني  والتحبري،واأخرى بف�صو تلك 

والتو�صيات التي اأو�صى بها .

مقدمة البحث
،وال�صالة  عوجا  له  يجعل  ومل  الكتاب  عبده  على  اأنزل  الذي  هلل  احلمد   
وال�صالم على خري خلق اهلل اأجمعني ،حممد �صلى اهلل عليه و�صلم خامت النبيني،وعلى 

اآله و�صحبه الكرام الذين نقلوا القراآن �صافيا وقاموا به خري قيام ، اأما بعد : 
فا�صتملت الدرا�صة على مقدمة  وثالثة مباحث وخامتة وفهار�ش تفا �صيلها كما   

يلي:

اأ�ستاذ م�ساعد بجامعة امللك خالد - اأبها - اململكة العربية ال�سعودية .  -1
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وبيان  واأهميته   ، واأهدافه  البحث،  اختيار  اأ�صباب   : على  وا�صتملت  املقدمة   
م�صطلحات الدرا�صة، وحدود الدرا�صة ، ثم ذكر الباحث  م�صكلة الدرا�صة واأ�صئلتها ، 
و منهج الباحث يف هذه الدرا�صة، وجاء املبحث الأول بعنوان : التعريف باأبي جعفر 
عدة  وحتته  الأ�صول  يف  جعفر  اأبي  خلف  بعنوان:  فجاء  الثاين  املبحث  اأما  وراوييه، 
�صورة  الفر�ش وهو من  اأبي جعفر يف  بعنوان: خلف  كان  الثالث  واملبحث  م�صائل،  

البقرة اإىل اآخر القراآن ثم اخلامتة والفهار�ش .
وهو   ، الخت�صا�ش  اأهل  عند  معلوم  القراءة  يف  واخللف   ، اخللف  تعريف   
اأو الراوي عنه ، فقد يكون اخللف لأبي   ، ورود قراءتني للحرف نف�صه للقارئ املعنينّ
جعفر مثال من الروايتني ، وقد يكون اخللف لأحد راوييه عنه ، فمثال لأبي جعفر من 
اإذ ورد عنه قراءته باجلمع، وورد عنه  الروايتني اخللف يف لفظ ]الريح[ ]احلج:31[، 
كذلك قراءته بالإفراد ، فيحتاج الأمر اإىل بيان الوجهني ، وتوجيههما ، ثم بيان الوجه 
املقدم اأداًء ، وقد اعتمد الباحث يف تقدمي الأوجه بناء على ال�صهرة ، وكرثة الطرق 

للوجه املقدم ، وكذلك ن�ش الأئمة املتقدمني على ذلك.

اأ�سباب اختيار البحث  
�صنحت  من  لكل  ينبغي  ،لذلك  وجل  عز  اهلل  كتاب  بخدمة  ي�صرف  امل�صلم   
اأكون �صمن من  اأن  اأحببت  األ يق�صر يف ذلك ، لذا  الفر�صة يف خدمة كتاب اهلل  له 
يخدمون كتاب اهلل عز وجل بالذب عنه والك�صف عن مكنون اأ�صراره ومعانيه، ومن 
يقف على قراءة اأبي جعفر املدين يلحظ اأن هناك اأوجهاً متعددة يف الكلمة الواحدة 
بيان  ، مع  الأوجه  تبيني هذه  بد من  لذا كان ل  بني راوييه )ابن جماز وابن وردان( 

الوجه املقدم اأداء.
علم  ح�صب  جعفر  اأبي  خلف  يف  م�صتقلة  درا�صات  وجود  قلة  نلحظ  كما   

الباحث.
كذلك رغبة الباحث يف جتميع الكلمات التي فيها ُخلف لأبي جعفر، و اإبراز   

بع�ش جوانب قراءة  اأ بي جعفر املدين يف اخُللف .
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اأهداف البحث:
توافرت لهذا املو�صوع جمموعة من الرغبات والأهداف نلخ�صها يف الآتي : 

رغبة اأكيدة للقيام بعمل يخدم كتاب اهلل عز وجل .  /1
التاأكيد على اأهمية بيان الأوجه املقدمة يف الأداء لأبي جعفر املدين .  /2

بيان اخُللف يف قراءة اأبي جعفر من طريق طيبة الن�صر .   /3
اأهل  قراءة  من  يتناول جانبا  الذي  املتوا�صع  البحث  بهذا  القراآنية  املكتبة  اإثراء   /4

املدينة على �صاكنها اأف�صل ال�صالة واأمت الت�صليم .
اأهمية الدرا�سة

تربز اأهمية هذه الدرا�صة اأوًل: يف كونها درا�صة تتعلق بالقراآن الكرمي اأ�صرف   
الكتب، ثم اإن الإمام اأبا جعفر املدين من اأ�صحاب الرواية والدراية يف علم القراءات، 
اء الع�صرة ، كذلك اإمام دار الهجرة يف الإقراء، وقراءته من القراءات  وهو اأحد القرنّ
املتواترة والتي تعد ذات اأهمية كربى ت�صتحق الدرا�صة ، والوقوف عندها ، وكذلك تربز 

الدرا�صة جانبا مهما من جوانب قراءة اأبي جعفر ،األ وهو جانب اخُللف يف قراءته.
م�سطلحات الدرا�سة:

القراءة : كلنّ خالف ن�صب لإمام من الأئمة الع�صرة مما اأجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة.
الرواية: كلنّ ما ن�صب للراوي عن الإمام فهو رواية ،

الطريق: كلنّ ما ن�صب لالآخذ عن الراوي واإن �صفل فهو طريق . 
الوجه : وهو ما رجع اإىل اختيار القارئ من الأوجه اجلائزة يف القراءة مثل الأوجه التي 

بني ال�صورتني.
االأ�سول: جمع اأ�صل وهو يف اللغة ما يبنى عليه غريه ويف ال�صطالح: فهو عبارةعن 
�صلة  املتماثلة،مثل  اجلزئيات  من  الكثري  حتتها  يندرج  التي  املطردة  الكلية  الأحكام 
الكرمي،ولي�صت  القراآن  يتكرر ورودها يف  التي  الأمور  والهمزات،و�صائر  اجلمع  ميم 

مق�صورة على �صورة معينة .
الفر�ض: معناه يف اللغة الن�صر والب�صط ،واملق�صود منه عند علماء القراءات:ما جاء من 
القراءات من خالفات غري مطردة يف �صور القراآن الكرمي،و�صمي فر�صا لنت�صار هذه 
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القراءات يف �صور القراآن ،فكاأنها انفر�صت وتوزعت على ال�صور،بخالف الأ�صول ، 
فاإن احلكم فيها ين�صحب على جميع ال�صور ل يخ�ش �صورة بعينها ،وهذا يف الغالب.

اة  املتلقنّ فة  ال�صنّ واإقامة احلروف على  الألفاظ  ت�صحيح  القراءة هو  االأداء: والأداء يف 
�صول  ) �صلى اهلل عليه و�صلم (  النّتي ل جتوز خمالفتها، ول  ة القراءة املتنّ�صلة بالرنّ من اأئمنّ

العدول عنها اإىل غريها.
اخللف: ورود قراءتني اأو اأكرث للحرف نف�صه للقارئ املعني اأو الراوي عنه ،اأو وجود 

مذهبني لقارئ واحد اأوراوي يف باب من اأبواب الأ�صول اأو الفر�ش. 
حدود الدرا�سة:

ا�صتقراء وتتبع خلف اأبي جعفر املدين  يف الأ�صول والفر�ش من الفاحتة اإىل   
النا�ش.

الدرا�سات ال�سابقة:
اأ�صار علماء القراءات القراآنية  اإىل اخللف الوارد للقراء يف الكلمة الواحدة    
اإفراد درا�صة لهذا اخللف ح�صب علم الباحث ، وكذلك الأوجه املقدمة يف  من غري 

الأداء لها درا�صات ولكنها قليلة جدا ح�صب علم الباحث منها على �صبيل املثال : 
)الر�صالة الغراء يف الأوجه املقدمة يف الأداء( لل�صيخ علي حممد توفيق النحا�ش.  -

)ومنظومة  في�ش الأ لء يف الأوجه املقدمة لور�ش يف الأداء( للموؤلف ال�صابق.  -
اأحمد  اأحمد  ب�صري   : للدكتور  اأداًء(  املقدم  بيان  مع  الن�صر  طرق  وجوه  )اختالف   -

دعب�ش.
م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها:

تكمن م�صكلة هذا البحث يف الأوجه املتعددة يف الكلمة الواحدة واأخذ كل   
راو من رواة اأبي جعفر بوجه غري وجه �صاحبه مع اأنهما قَرءا على �صيخ واحد ،فمن هنا 

تن�صاأ اأ�صئلة الدرا�صة:
1/ ما  �صبب اختالف الراويني يف الأوجه ؟

2/ واأي الوجهني نقدم يف الأداء ؟
3/ وملاذا قدمنا الوجه املعني ؟
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منهج البحث 
الوارد  اخللف  وتتبع  بتحليل  والو�صفي  ال�صتقرائي  املنهج  الباحث  اتبع   
لبن  الع�صر  القراءات  يف  الن�صر  طيبة  ق�صيدة  عرب  جعفر  لأبي  الواحدة  القراءة  يف 

اجلزري.
 

املبحث الأول
ترجمة اأبي جعفر املدين

اء  القرنّ اأحد  القارئ،  اأبو جعفر املخزومي املدين  الإمام  القعقاع  هو يزيد بن   
فريوز،اأقراأ  وقيل  فريوز  بن  جندب  ا�صمه  ويقال  القدر،  كبري  م�صهور  تابعي  الع�صرة 

النا�ش قبل واقعة احلرة واحلرة �صنة ثالثة و�صتني من الهجرة .
�سيوخه: عر�ش القراآن على موله عبد اهلل بن عيا�ش بن اأبي ربيعة وعبد اهلل بن   
عبا�ش واأبي هريرة وروى عنهم، ويقال اإنه قراأ على زيد بن ثابت، قال الذهبي: ومل 
ي�صح، وروى الذهبي  اأنه اأُِتَى به اإىل اأم �صلمة وهو �صغري فم�صحت على راأ�صه ودعت 

له بالربكة)1(.
از ،  اأبي نعيم، و�صليمان بن م�صلم بن جمنّ تالميذه: روى القراءة عنه نافع بن   
وعي�صى بن وردان واأبو عمرو، وعبد الرحمن بن زيد بن اأ�صلم، واإ�صماعيل ويعقوب 

ابناه، وميمونة بنته، مكانته.
اأقوال العلماء فيه: قال يحيى بن معني: كان اإمام اأهل املدينة يف القراءة ف�صمي   
�صالح  فقال  عنه  اأبي  �صاألت  حامت  ابن  وقال  احلديث،  قليل  ثقة  وكان  بذلك،  القارئ 
اأبو  اإمام النا�ش باملدينة  اأبي كثري الأن�صاري كان  احلديث، وقال يعقوب بن جعفر بن 
جعفر، وقال ابن جماهد حدثوين عن الأ�صمعي عن اأبي الزناد قال: مل يكن اأحد اأقراأ 
لل�صنة من اأبي جعفر، وكان يقدم يف زمانه على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وقال 
مالك: كان اأبو جعفر حرًبا عابًدا جمتهًدا يقرئ القراآن يف م�صجد ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم)2(.
معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي  حتقيق: اأبي عبد اهلل حممد ح�سن ال�سافعي ، الطبعة الأوىل ، دار الكتب العلمية 1/ 72.  )1(

ر ال�سافعي حتقيق : اأحمد  لاَّ طبقات القراء ال�سبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم تاأليف : عبد الوهاب بن يو�سف بن اإبراهيم، ابن ال�ساَّ  )2(
حممد عزوز ،املكتبة الع�سرية ،بريوت، ط: الأوىل 2003م �ص: 104.
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بَا َجْعَفٍر  اأَ ْيُت  اأَ�ْصَلَم، َعْن �ُصَلْيَماَن بِن ُم�ْصِلٍم، َقاَل: َراأَ من اآثاره : َرَوى: َزْيُد بُن   
هَداِء  ُهم اأَنَّ اهللَ َجَعَلِني ِمَن ال�صُّ ْ اَلَم، َوَخربرِّ الَقاِرَئ َعَلى الَكْعَبِة، َفَقاَل: اأَقِرْئ اإِْخَوايِنَ ال�صَّ

لَّى ِباْبِن ُعَمَر. . َوَقْد �صَ الأَْحيَاِء املَْرُزْوِقنْيَ
َث َعْنُه: َماِلُك بُن اأَنَ�ٍش ، َوَعْبُد الَعِزْيِز بُن اأَِبي َحاِزٍم. َوَحدَّ  

.)1( ، َوالنَّ�َصاِئيُّ َقُه: اْبُن َمِعنْيٍ َوَوثَّ  
وفاته : تويف اأبو جعفر باملدينة املنورة �صنة ثالثني ومائة على الأ�صح)2(.  

 
املبحث الثاين

خلف اأبي جعفر  يف االأ�سول
)هاء الكناية(

هي عبارة عن الهاء التي يكنى بها عن املفرد املذكر الغائب ، واأ�صلها ال�صم   
اإل اأن تقع قبل ك�صرة اأو ياء �صاكنة فتك�صر لذلك ،وقد ت�صم يف بع�ش املوا�صع كما يف 

هْلِهِ امُْكُثوا} ]طه: 1٠[. قراءة حمزة {لَِ
قال ابن اجلزري : وهي تاأتي على ق�صمني  الأول قبل متحرك فاإن تقدمها متحرك   
لَهُ  وهو فتح اأو �صم فالأ�صل اأن تو�صل بواو جلميع القراء كما يف قوله تعاىل : {َقاَل 
صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاِورُهُ} ]الكهف: ٣٧[، واإن كان املتحرك قبلها ك�صرا فالأ�صل اأن تو�صل بياء 
�صاكن  تقدمها  واإن   ،]26 ]البقرة:  َكثِريًا}  بِهِ  {وَيَهْدِي  تعاىل:  قوله  يف  كما  القراء  جلميع 

فاإنهم اختلفوا يف �صلتها.
اأو ياء �صاكنة  فالأ�صل  والق�صم الثاين الهاء التي قبل �صاكن اإن تقدمها ك�صرة   
اأن تك�صر هاوؤها من غري �صلة جلميع القراء نحو {عََلى عَبْدِهِ الْكَِتابَ} ]الكهف: 1[، واإن 
تقدمها فتح اأو �صم اأو �صاكن غري الياء فالأ�صل �صمها من غري �صلة عن كل القراء نحو : 

{َفَقدْ نَصَرَهُ اللَّهُ} ]التوبة: 4٠[)٣(.

از الذهبي  حتقيق : ال�سيخ �سعيب الأرناوؤوط الطبعة   �سري اأعلم النبلء   �سم�ص الدين اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقايمْ  )1(
الثالثة ، 1405 هـ  موؤ�س�سة الر�سالة)5/  287 - 288 .

غاية النهاية يف طبقات القراء ، تاأليف: حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري حتقيق : جمال الدين �سرف، دار ال�سحابة ، الطبعة   )2(
الأوىل  املجلد1/ 446.

الن�سر يف القراءات الع�سر لبن اجلزري ، حتقيق زكريا عمران ط،3، 2006 دار الكتب العلمية 1/ 304- 305.  )3(
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امل�ساألة االأوىل :
الإ�صكان  فيها  فله   ، عنه  بخلف  بالإ�صكان  التالية  الكلمات  جعفر  اأبو  قراأ   

والق�صر)1(.
وهي كالآتي : {يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ... لَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}]اآل عمران: ٧5[ ،{ُنؤْتِهِ مِنْهَا ... ُنؤْتِهِ مِنْهَا}]اآل 
َّٰى وَُنصْلِهِ}]الن�شاء: 115[،  هِ مَا َتوَل

ِّ
عمران: 145[، مو�صعان باآل عمران، ومو�صع بال�صورى. {ُنوَل

{َفَألْقِهْ إِلَيِْهمْ}]النمل: 28[ .
دليل االإ�سكان : قول ابن اجلزري 

ف ِلْ َثنًا ُخْلُفُهَما ِفَناُه َحْل  ِتْه ُنَوْل            �سِ ِلِه ُنوؤْ ْه ُن�سْ ْن ُيوؤَدِّ �َسكِّ
ودليل الق�رش: قوله:

ِقْه ُظَلْم)2( ُْهنَّ َكْم         ُخْلٌف ُظبًى ِبْن ِثْق َوَيتَّ َوُهْم َوَحْف�ٌض اأَْلِقِه ِاْق�رشُ
فاأ�صكن هذه الكلمات عن اأبي جعفر النهرواين)1()٣( والرازي من جميع طرقهما عن   
اأ�صحابهما عن ابن وردان )2()4(،  وكذلك روى الها�صمي عن ابن جماز)3()5(، واختل�صها 
ابن العالف وابن مهران)6( واخلبازي عن اأ�صحابهم عن الف�صل عن ابن وردان ومن 

طريق الدوري عن ابن جماز .
والوجه املقدم بني الإ�صكان والختال�ش هو الإ�صكان لأنه الأكرث طرقاً)٧(.

�سرح طيبة الن�سر لأحمد بن حممد بن اجلزري ، حتقيق : حممد �سرور دار الكتب العلمية ، بريوت. ج1 �ص: 362-361.  )1(
منت طيبة الن�سر لـ  حممد بن حممدبن حممد بن اجلزري حتقيق :حممد متيم الزعبي الطبعة اخلام�سة 2010م دار ابن اجلزري املدينة   )2(

املنورة. البيت رقم: 153.
عبد امللك بن بكران بن العلء. اأبو الفرج النهرواين املقريء القطان. من اأعيان املقرئني بالروايات بالعراق. قراأ على: زيد بن اأبي   )3(
بلل الكويف، واأبي بكر النقا�ص، ، له م�سنف يف القراءات. وثقه اخلطيب، وقال: تويف يف رم�سان ،غاية النهاية ، ابن اجلزري،مكتبة 

ابن تيمية ،ط،1351�ص: 467.
عي�سى بن وردان املدين . اأبو احلارث . ولقب باحلذاء . من قدماء اأ�سحاب نافع ، عر�ص القراآن على اأبي جعفر و�سيبة ،. قال الداين:   )4(
اإمام مقرئ وحاذق ، وراٍو حمقق �سابط . تويف يف حدود ال�ستني ومائة .الفتوحات يف  اأ�سحاب نافع وقدمائهم ، وهو  هو من ُجلة 

القراءات الع�سر، للدكتور اأحمد املع�سراوي ، دار الإمام ال�ساطبي ، ط، 1،ج 1 �ص: 36.
وهو  و�سيبة،  اأبي جعفر  القراءة عر�سًا على  روى   . الربيع.  باأبي  و يكنى  بن جماز  م�سلم  بن  بن حممد  �سليمان  ابن جماز هو:   )5(
مقرئ جليل، �سابط نبيل، مق�سود يف قراءة نافع واأبي جعفر، مات بعد ال�سبعني ومائة ،املهذب يف القراءات الع�سر،حممد �سامل 

حمي�سن،الأزهرية للرتاث ط، 206�ص:  10، ج 1.
الإمام القدوة املقرئ �سيخ الإ�سلم اأبوبكر اأحمد بن احل�سني بن مهران الأ�سبهاين الأ�سل الني�سابوري املولود �سنة : 295 كان اإمام   )6(
ع�سره يف القراءات ، يقول تلميذه الني�سابوري : كان اأعبد من راأيت من القراء وكان جماب الدعوة ،وو�سفه ابن اجلزري باأنه �سابط 

حمقق ثقة �سالح جماب الدعوة .   غاية النهاية 1/ 49.
�ص:   ،2009 الأوىل  ط  بطنطا  ال�سحابة  دار   ، دعب�ص  اأحمد  اأحمد  للدكتور   ، اأداء،  املقدم  بيان  مع  الن�سر  طرق  وجوه  اختلف   )7(

.251
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امل�ساألة الثانية :
ٰئِكَ} ]النور: 52[ ، قراأها اأبو جعفر من رواية ابن جماز بالق�صر و�صده وهو  َ {وَيَتَّْقهِ َفُأول

الإ�صباع، كما رواها عنه ابن وردان بالإ�صكان والإ�صباع)1(.
ِقْه ُظَلْم()2(. دليل ابن جماز: قول ابن اجلزري: )َويَتَّ

يف البيت ال�صابق معطوفة على الق�صر _  )بَْل ُعْد َوُخْلًفا َكْم َذَكا()٣(، فذكر   
الق�صر لبن جماز و�صده الإ�صباع .
دليل ابن وردان:  قول ابن اجلزري:

ْعٌب َحَنا )4( َنا َخْف َلْوَم َقْوٍم ُخْلُفُهْم �سَ َو�َسكِّ
فذكر ال�صكون و�صده الإ�صباع اأي�صا .  

ووجه الإ�صكان يف الكلمات ال�صابقة ما نقله الفراء ، اأن من العرب من ي�صكن   
هاء ال�صمري اإذا حترك ما قبلها .

ووجه الق�صر اأنه حذف املد تخفيفا ، وهي لغة قي�ش ، ووجه ال�صلة اأو الإ�صباع   
اأنه الأ�صل)5(.

والوجهان مت�صاويان حيث ورد كل منهما من �صتة طرق من جمموع طرق ابن جماز   
البالغ عددها اثني ع�صر طريقا ، ويقدم الإ�صباع لأنه املوافق ملا يف الدرة  والتحبري)6(.

امل�ساألة الثالثة :
{يَرَْضهُ لَُكمْ}]الزمر: ٧[ ، قراأها اأبو جعفر من رواية ابن جماز بالإ�صكان بخلف عنه ، فله 

فيها الإ�صكان والإ�صباع ،كما قراأها من رواية ابن وردان بالختال�ش  والإ�صباع)٧(.
دليل الإ�صكان والإ�صباع : قول ابن اجلزري:

ْن ذَا )8( ْلُف اَل               �سُ َواخْلُ
الن�سر يف القراءات الع�سر 1/ 241.  )1(

منت طيبة الن�سر البيت ال�سابق رقم : 153.  )2(
منت طيبة الن�سر للإمام احلافظ حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري  البيت ال�سابق 153.  )3(

منت طيبة الن�سر البيت رقم: 154.  )4(
�سرح اجلعربي  على منت ال�ساطبية امل�سمى بكنز املعاين ،لل�سيخ اإبراهيم اجلعربي حتقيق اأ/ فرغلي �سيد عرباوي مكتبة اأولد ال�سيخ   )5(

،الطبعة الأوىل 20011 ،ج 2/ �ص: 519- 520.
حتبري التي�سري يف قراءات الأئمة الع�سر  لأبي عمرو الداين �ص: 172، دار الكتب العلمية بريوت.  )6(

�سرح طيبة الن�سر 1/ 365- 366.  )7(
طيبة الن�سر البيت رقم : 155.  )8(
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معطوف على الإ�صكان يف البيت ال�صابق ، و�صده الإ�صباع .  
ودليل الختال�ش والإ�صباع قوله:

ْلُف َخْل ِمْز )1( وَاخْلُ
.والوجهان  ال�صابق  البيت  يف  بالق�صر  عنه  املعرب  الختال�ش  على  معطوف   
الإ�صباع،  ابن اجلزري، والذي يقدم هو  الإمام  قراأ  ابن وردان وبهما  �صحيحان عن 
لأنه الأكرث طرقا ورواية عنه ، حيث بلغ عددها ت�صعة وع�صرين طريقا ، بينما بلغ عدد 

طرق الختال�ش اأحد ع�صر طريقاً)2(.
امل�ساألة الرابعة:

{وَمَن يَْأتِهِ مُؤْمِنًا}]طه: ٧5[ ، قراأ اأبو جعفر من رواية ابن وردان بالق�صر بخلف عنه ، فله 
فيها الق�صر والإ�صباع)٣(.الدليل   : قول ابن اجلزري:

ْلُف ُبَرْه                  ُخْذ ِغْث )4( َياأِْتِه اخْلُ
معطوف على الق�صر يف البيت ال�صابق ، والإ�صباع ماأخوذ من ال�صد .والوجهان   
�صحيحان عن ابن وردان ، والذي يقدم هو الإ�صباع ، لأنه الأكرث رواية عنه فقد ورد 

من اأربعة وع�صرين  طريقاً ، والباقي لالختال�ش وقد ورد من �صتة ع�صر طريقاً)5(. 
امل�ساألة اخلام�سة : 

َّمْ يَرَهُ َأحَدٌ}]البلد: ٧[ ، {خَيْرًا يَرَهُ}]الزلزلة: ٧[ ، {شَرًّا يَرَهُ}]الزلزلة: 8[ ، قراأ اأبو جعفر  {َأن ل
من رواية ابن وردان  بالق�صر والإ�صباع ، كالهما من قوله : 
وَرَتْيِ َخْف ....)6( ْ بُخْلِف ال�سَّ َواْق�رشُ

واأخذنا له الإ�صباع من ال�صد ، هذا يف �صورة البلد ، وله يف الزلزلة كذلك   
من رواية ابن وردان ثالثة اأوجه :

1/ الإ�صكان من قوله: )ُزْلِزَلْت َخاَل()٧(.
طيبة الن�سر البيت رقم: 156.  )1(

اختلف وجوه طرق الن�سر  �ص:258تاأليف الدكتور: اأحمد اأحمد دعب�ص ، دار ال�سحابة للدرا�سات القراآنية والعربية – طنطا   )2(
الطبعة الأوىل 2009م.

�سرح طيبة الن�سر 1/ 368.  )3(
طيبة الن�سر البيت رقم: 156.  )4(

اختلف وجوه طرق الن�سر �ص: 258.  )5(
طيبة الن�سر البيت رقم : 157.  )6(

طيبة الن�سر البيت ال�سابق رقم : 157.  )7(
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ْ بُخْلِف .....()1(. 2/ والق�صر من قوله: )َواْق�رشُ
3/ وتعني الإ�صباع هنا �صد الق�صر ، اإذ له الإ�صكان والختال�ش والإ�صباع .

وروى  طرقه  جميع  من  اهلل  هبة  طريق  عن  الختال�ش  عنه  روى  وردان  فابن   
اأ�صحابهم عنه،هذا  النهرواين والوراق وابن مهران عن  ال�صلة عنه )اأعني الإ�صباع( 

يف �صورة البلد .
واأما يف حريف الزلزلة فروى عن ابن وردان النهرواين الإ�صكان يف الكلمتني.   
وروى عنه الإ�صباع ابن مهران والوراق واخلبازي فيما قراأه يف اخلتمة الأوىل ، وروى 

عنه الختال�ش باقي اأ�صحابه)2(.
والوجه املقدم لبن وردان هو الإ�صباع لأنه الأكرث رواية عنه ، اإذ بلغت طرقه اثنى   

وع�صرين طريقا من اربعني طريقاً ، كما اأن الإ�صباع هو املوافق ملا يف التحبري والدرة)٣(.
امل�ساألة ال�ساد�سة  :

{َقاُلوا َأرِْجهْ وََأخَاهُ}]االأعراف: 111[، و{َقاُلوا َأرِْجهْ وََأخَاهُ}]ال�شعراء: ٣6[، قراأها اأبو جعفر 
الختال�ش  فيها  فله   ، عنه  بخلف  بالق�صر  عنه  املعرب  بالختال�ش  ابن وردان  رواية  من 

والإ�صباع)4(.
دليل الق�صر ، قول ابن اجلزري: 

ْ ِحًما ِبْن ِمْل َوُخْلٌف ُخْذ َلَها )5( َفاْق�رشُ
واأخذ الإ�صباع من ال�صد .

وجه ترك الهمز لغة اأ�صد وقي�ش)6(.
 ووجها الإ�صباع والق�صر على الأ�صل)٧(.
الهمز املفرد  وهو الذي مل يال�صق غريه .

طيبة الن�سر البيت ال�سابق.  )1(
الن�سر 1/ 244.  )2(

اختلف وجوه طرق الن�سر مع بيان الوجه املقدم يف الأداء تاأليف الدكتور: اأحمد اأحمد دعب�ص  �ص: 263.  )3(
�سرح طيبة الن�سر 1/ 372.  )4(

طيبة الن�سر البيت رقم: 160.  )5(
�سرح اجلعربي 2/ 526.  )6(

الك�سف عن وجوه القراءات وعللها وحججها ، ملكي بن اأبي طالب القي�سي ، حتقيق ال�سيخ عبد الرحيم الطرهوين ،دار احلديث،   )7(
القاهرة ، الطبعة : 2007م / 1/ 129.
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امل�ساألة ال�سابعة :  
]نبئنا[  اأبو جعفر همزة   قراأ  بَِتْأِويلِهِ}]يو�شف: ٣6[،  الهمزات : {نَبِّْئنَا  خلفه يف   
بالتحقيق بخلف عنه من الروايتني فله فيها التحقيق والإبدال ، فروى الهذيل اإبدالها 
من طريق الها�صمي عن ابن جماز ، وروى حتقيقها من طريق ابن �صبيب عن ابن وردان، 
واأبدلها كذلك من �صائر طرقه ، وقطع له بالتحقيق اأبو العالء ، واأطلق له اخلالف من 

الروايتني ابن وردان)1(.
الدليل : قال ابن اجلزري : 

ْئنَا ....)2( َوالُكلَّ ِثْق َمْع ُخْلِف َنبِّ
وجه العموم عموم العلة ، ووجه ال�صتثناء املحافظة على بنية الكلمة)٣(.  

والوجه املقدم هو التحقيق كما اأفاد املحقق ابن اجلزري يف الن�صر ، اأن التحقيق   
رواه اأبو طاهر بن �صوار يعني يف امل�صتنري ، وهو طريق التحبري)4(.

امل�ساألة الثامنة :
{يُؤَيِّدُ بِنَصِْرهِ}]اآل عمران: 1٣[، اأبدل اأبو جعفر من رواية ابن وردان الهمز املتحرك املفتوح 

بعد �صم الواقع فاء للكلمة بخلف عنه ، فله فيها الإبدال والتحقيق)5(.
قال الإمام ابن اجلزري:

ْه اأَْبِدلُوا         ُجْد ....... )6(  َواْلَفاَء ِمْن َنْحِو ُيوؤَدِّ
والوجهان �صحيحان عن ابن وردان وبهما قراأ الإمام ابن اجلزري ، والوجه   

املقدم هو الإبدال ، لأنه مذهب اجلمهور عنه ، والأكرث طرقا)٧(.
امل�ساألة التا�سعة :

بخلف  بالهمز  ابن وردان  اأبو جعفر من رواية  قراأه  الْمُنشُِئونَ}]الواقعة: ٧2[،  نَحْنُ  {َأمْ 
عنه، فله فيه الهمز واحلذف . فروى الهمز ابن العالف عن اأ�صحابه عنه ، وباحلذف 

اختلف وجوه طرق الن�سر  �ص:  321.  )1(
طيبة الن�سر البيت رقم :207.  )2(

�سرح طيبة الن�سر 1/ 353.  )3(
الر�سالة الغراء يف ترتيب وجوه القراء ، لــــ : اأحمد ثابت ال�سريف ، ط 1 ، مكتبة اأولد ال�سيخ ، اجليزة ، �ص: 36.  )4(

الن�سر يف القراءات الع�سر 1 /  306.  )5(
طيبة الن�سر البيت رقم: 211.  )6(

اختلف وجوه طرق الن�سر 323.  )7(
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قطع ابن مهران والهذيل وغريهما)1(.
قال الإمام ابن اجلزري:

وَن َخْد               ُخْلفًا )2( ُمْن�سُ
 ، اجلزري  ابن  الإمام  قراأ  وبهما   ، وردان  ابن  عن  �صحيحان  والوجهان   
والوجه املقدم هو احلذف ، لأنه الأكرث رواية من طريق الف�صل ، وهو الأول عن ابن 

وردان)٣(.
امل�ساألة العا�رشة :

يِْر}]املائدة: 11٠[. قراأه اأبو جعفر بالإبدال  يِْر}]اآل عمران: 49[، و{َكهَيَْئةِ الطَّ لفظ: {َكهَيَْئةِ الطَّ
مع الإدغام من الروايتني  بخلف عنه ، فله فيه الإبدال والتحقيق ،فرواه ابن هارون من 
جميع طرقه، والهذيل عن اأ�صحابه من رواية ابن وردان بالإبدال والإدغام،وهي رواية 

الدوري وغريه عن ابن جماز ، ورواه الباقون عن اأبي جعفر بتحقيق الهمز)4(.
قال ابن اجلزري :

 َهْيَئَة اأَْدِغْم َمْع َبِرْي َمِرْي َهِنْي          ُخْلٌف َثَنا ......)5(
والوجه املقدم اأداء هو التحقيق ، حيث ورد لبن وردان من ت�صعة وع�صرين   

طريقاً ولبن جماز من  ت�صعة  طرق)6(.
امل�ساألة احلادية ع�رشة :

و  وقع{هَنِيًئا}  وحيث   ،]41 و{بَِريُئونَ}]يون�ش:   ،]19 {بَِريءٌ}]االأنعام:   : تعاىل  قوله 
الإدغام بخلف  بالإبدال مع  ال�صابقة كلها  الكلمات  اأبو جعفر  قراأ  ِريًئا}]الن�شاء: 4[،  {مَّ
عنه، اأي له الإدغام والهمز من الروايتني ، فقد روى هبة اهلل من جميع طرقه والهذيل 
من طريق  والها�صمي   ، بالإدغام  ابن وردان  �صبيب كالهما عن  ابن  اأ�صحابه عن  عن 
اأبي  اأ�صحابه عن  باقي  ، وروى  ابن جماز  اجلوهري واملغازيل والدوري كالهما عن 

جعفر من الروايتني بالهمز)٧(.
الن�سر 1/ 308.  )1(

طيبة الن�سر الأبيات: 220- 221.  )2(
اختلف وجوه طرق الن�سر  324.  )3(

�سرح طيبة الن�سر 1/ 466.  )4(
طيبة الن�سر البيت رقم : 226.  )5(

اختلف وجوه طرق الن�سر 324.  )6(
الن�سر 1/ 314.  )7(
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قال ابن اجلزري : 
َهْيَئَة اأَْدِغْم َمْع َبِرْي َمِرْي َهِنْي             ُخْلٌف َثَنا)1(

و الوجهان �صحيحان عن اأبي جعفر وبهما قراأ الإمام ابن اجلزري)2(.  
والذي يقدم هو التحقيق، لأنه الأكرث رواية عنه ، وهو املوافق لطريق التحبري .   
وقد ورد ذلك عنه من طريق ابن وردان من )27(طريق ، والباقي لوجه التحقيق وعليه 

جمهور القراء الع�صرة)٣(.
امل�ساألة الثانية ع�رشة : 

كلمة {اْلنَ}]البقرة: ٧1[، الإخبارية ويف جميع موا�صعها من القراآن الكرمي. قراأها اأبو 
جعفر  من رواية ابن وردان بالنقل بخلف عنه فله فيها النقل والتحقيق ،فروى النهرواين 
من جميع طرقه وابن هارون من غري طريق هبة اهلل ، وغريهما النقل ، وروى هبة اهلل 

وابن مهران والوراق وابن العالف عن اأ�صحابهم عنه التحقيق)4(.
قال ابن اجلزري :

...َواْخُتلْف         ِفى ْاالآَن ُخْذ ...... )5(
 ، ومدتني  همزتني  باجتماع  اللفظ  ل�صعوبة  التخفيف  )الآن(  يف  النقل  وجه   

والنقل يح�صل به حذف اإحدى الهمزتني، ووجه التحقيق الأ�صل)6(.
والوجهان �صحيحان عن ابن وردان وبهما اأخذ ابن اجلزري ، والوجه املقدم   

اأداء هو النقل ،لأنه الأكرث رواية وهو املوافق ملا يف التحبري)٧(.
خلف اأبي جعفر يف ياءات االإ�سافة:

وياء الإ�صافة عبارة عن ياء املتكلم وهي �صمري مت�صل بال�صم والفعل واحلرف،   
من�صوبته  احلرف  ومع   ، من�صوبته  الفعل  ومع  املحل،  جمرورة  ال�صم  مع  فتكون 

وجمرورته)8(.
طيبة الن�سر البيت ال�سابق رقم : 226.  )1(

الن�سر يف القراءات الع�سر 1/ 405.  )2(
اختلف وجوه طرق الن�سر  322.  )3(

الن�سر يف القراءات الع�سر 1/ 322.  )4(
طيبة الن�سر البيت رقم: 230.  )5(

الإي�ساح �سرح الزبيدي على منت الدرة 139-140حتقيق عبد الرزاق علي ابرهيم ط2 / 2007دار ابن القيم.  )6(
حتبري التي�سري 123.  )7(

الن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 161.  )8(
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عالمتها: اأنها تلحق اآخر الكلمة ولي�صت من اأ�صولها بل هي زائدة عليها ،كهاء   
الهاء والكاف حملها ، تقول: )كتابه  اإحالل  ال�صمري وكاف اخلطاب ، ولذلك ي�صح 

وكتابك()1(. وهي اأق�صام ، والتي تهمنا هنا هي التي بعدها همزة م�صمومة .
امل�ساألة الثالثة ع�رشة :

ي ُأوفِي الَْكيَْل}]يو�شف: 59[، اختلف فيها عن اأبي جعفر فروى عنه فتحها ابن العالف 
ِّ
{َأن

وذلك من امل�صباح ، وكذا من بقية طرقه على ما ذكره ابن اجلزري)2(.
وبه   ، الكامل  من  املالكي ،ولبن جماز  ابن وردان من رو�صة  اهلل عن  ولهبة   
قراأ اأبو جعفر املغازيل)٣(، واأما الإ�صكان فرواه النهرواين عن ابن جماز من كتاب اأبي 

العز. وكال الوجهني �صحيح عنه من روايتيه جميًعا)4(.
قال ابن اجلزري:

ْلِف َثَمْن)5(  ..........َواأَينِّ اأُوِف ِباخْلُ
التوجيه: احلجة يف الفتح على الأ�صل، والإ�صكان للتخفيف)6(. من خالل ما �صبق يتبني 

اأن الوجهني �صحيحان عن اأبي جعفر ، وبهما قراأ ابن اجلزري.
والوجه املقدم لبن وردان هو الفتح لأنه الأكرث طرًقا ورواية عنه وهو املوافق   

ملا يف التحبري .
اأما ابن جماز فيقدم الإ�صكان له ، وذلك لأنه الأكرث طرًقا ، حيث ورد ذلك من   

ثمانية طرق من اإجمايل طرقه البالغ عددها )12( طريقاً)٧(.

 
تقريب املعاين يف �سرح حرز الأماين  لل�سيد ل�سني ،وخالد حممد احلافظ، مكتبة دار الزمان ،املدينة املنورة ، ط5، 2003، �ص:   )1(

.164
الن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 193.  )2(

الن�سر يف القراءات الع�سر ل�سم�ص الدين اأبى اخلري ابن اجلزري، حتقيق:علي حممد ال�سباع املطبعة التجارية الكربى ، اجلزء 2 / �ص:   )3(
.169

اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر لـــ اأحمد بن حممد الدمياطي امل�سهور بالبنّا حتقيق : اأن�ص مهرة، دار الكتب العلمية   )4(
.148 �ص:   1 جملد  م    2006 الثالثة  الطبعة  – لبنان 

طيبة الن�سر البيت رقم: 389.  )5(
اإبراز املعاين من حرز الأماين 382، للإمام اأبي �سامة ،حتقيق اإبراهيم عطوة ، دار الكتب العلمية بريوت.  )6(

اختلف وجوه طرق الن�سر 497- 499.  )7(
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املبحث الثالث
خلف اأبي جعفر يف الفر�ض

والفر�ض: معناه يف اللغة الن�صر والب�صط ،واملق�صود منه عند علماء القراءات:   
فر�صا  الكرمي، و�صمي  القراآن  �صور  مطردة يف  القراءات من خالفات غري  من  ما جاء 
لنت�صاره وقلة دوره، وهو �صد الأ�صول ، لأن الأ�صول ينطوي حكم الواحد منها على 

اجلميع يف الأمر العام)1(.
امل�ساألة االأوىل :

باإ�صكان  املو�صعني  جعفر  اأبو  قراأ   ،]61 هُوَ}]الق�ش�ش:  و{ُثمَّ   ،]282 هُوَ}]البقرة:  يُمِلَّ  {َأن 
الهاء بخلف عنه ، فله يف الهاء الإ�صكان وال�صم، بت�صرف)2(.

قال الإمام ابن اجلزري :
ْلُف ُيِلَّ ُهْو َوُثْم           َثْبٌت َبَدا )٣( ........ ُثمَّ ْهَو َواخْلُ

وجه الإ�صكان بعد )ثم( حمل )ثم( على الواو والفاء بجامع العطف والت�صريك   
يف الإعراب واملعنى ، وهي لغة جند ، ووجه اإ�صكان )ميل هو( اإجراء املنف�صل جمرى 

املت�صل ، ووجه ال�صم فيهما هو الأ�صل)4(.
والإ�صكان وال�صم وجهان �صحيحان عن اأبي جعفر من روايتيه ، اإل اأن الإ�صكان   
هو مذهب اجلمهور عن اأبي جعفر ، وهو الذي يقدم يف الأداء حيث ورد ذلك عنه 
من  )38( طريقا لبن وردان  و )9( طرق للها�صمي عن ابن جماز)5(، وهو املوافق ملا 

يف الدرة)6(.
تنبيه : 

وجه الإ�صكان ل يكون اإل و�صال فقط ، اأما عند البدء فال بد من ال�صم ، لأنه ل   
يبداأ ب�صاكن .

الدرة الفريدة يف �سرح الق�سيدة ،لبن النجيبني الهمذاين ، حتقيق جمال حممد طلبة ،مكتبة املعارف للن�سر، الريا�ص ،ط 1،   )1(
2012م ، ج 3 ، �ص: 3 .

�سرح طيبة الن�سر للنويري 2/ 48-49 ،حتقيق الدكتور جمدي حممد �سرور ط ،2 دار الكتب العلمية بريوت.  )2(
طيبة الن�سر البيت رقم: 439.  )3(

املغني يف توجيه القراءات 1/ 21، حممد حممد �سامل حمي�سن ، دار اجليل ، ط 2، 1988.  )4(
الإي�ساح للزبيدي 176.  )5(

اختلف وجوه طرق الن�سر 541.  )6(
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امل�ساألة الثانية :
بتاء اخلطاب  اأبو جعفر من رواية ابن وردان  َّذِينَ َظَلمُوا}]البقرة: 165[، قراأ  ال يَرَى  {وَلَوْ 
النهرواين عن  الغيبة ، فروى  بتاء اخلطاب وياء  القراءة  فله   ، يف )يرى( بخلف عنه 
بالغيب وهم :  ابن وردان  الباقون عن  باخلطاب ، وقراأ  الف�صل  �صبيب من طريق  ابن 
ابن العالف واخلبازي وابن مهران كلهم عن ابن �صبيب وابن هارون كلهم عن الف�صل 

وكذا هبة اهلل عن ابن وردان)1(.
قال ابن اجلزري :

َطاُب َظْل               اإِْذ َكْم َخاَل ...........)2( جُّ ُخْلُفُه َتَرى اخْلِ َواحْلَ
وجه القراءة بالياء اأن الفاعل هو ]الذين[ لأنهم املق�صودون بالوعيد ، ووجه   
القراءة بالتاء اأن املخاطب هو ال�صامع اأو النبي �صلى اهلل عليه و�صلم ، واخلطاب للر�صول 

خطاب لأمته)٣(.
واخلطاب والغيب وجهان �صحيحان عن ابن وردان ، والذي يقدم عنه هو   
ابن وردان وقد ورد ذلك عنه من )26( طريًقا من  قراءة اجلمهور عن  لأنه  الغيب، 

جمموع طرقه البالغة )40( طريًقا ، والباقي للخطاب)4(.
امل�ساألة الثالثة :

{َل ُتَضارَّ وَالِدَةٌ}]البقرة: 2٣٣[، و{وََل يَُضارَّ َكاتِبٌ}]البقرة: 282[، قراأ اأبو جعفر بخلف عنه 
ب�صكون الراء خمففة، ]ل ت�صاْر[ ووجهه الثاين هو الت�صديد يف الراء مع فتحها)5(.

قال ابن اجلزري:
ْلَف َثَدْق)6( ِف اخْلُ ْن َخفِّ اَر َحْق            َرْفٌع َو�َسكِّ ......... ُت�سَ

وجه اإ�صكان الراء اأنه من ]�صار ي�صري [ وال�صكون اإجراء للو�صل جمرى الوقف،   
[ و ]ل[ ناهية والفعل جمزوم  ووجه الت�صديد مع الفتح على اأنه فعل م�صارع من ]�صارَّ

اختلف وجوه طرق الن�سر 540 -541.  )1(
طيبة الن�سر البيت رقم : 482.  )2(

الب�سط يف القراءات الع�سر 1/ 147، تاأليف : �سمر الع�ّسا ، املطبعة الها�سمية ، دم�سق  ط ، 1.  )3(
اختلف وجوه طرق الن�سر 541.  )4(

املهذب يف القراءات الع�سر 1/ 94، حممد �سامل حمي�سن ، ط 1، 69.  )5(
منت طيبة الن�سر البيت رقم: 497 .  )6(
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كت الراء للتخل�ش ، وكانت فتحة خلفتها)1(. بها وُحررِّ
والوجهان �صحيحان عن اأبي جعفر من روايتيه وبهما قراأ الإمام ابن اجلزري ،   

والذي يقدم هو: الإ�صكان مع التخفيف لأنه الأكرث رواية عنه .
وقد ورد ذلك عنه من )45( طريقا من الروايتني معا ، بينما ورد وجه الت�صديد   

من )7( طرق)2(.
ول يقدح ذلك يف �صحة روايته لأن به قراأ نافع وابن عامر والكوفيون)٣(.  

امل�ساألة الرابعة :
{شَنَآنُ َقوْمٍ}]املائدة: 2[، قراأ اأبو جعفر ]�صنئان[ يف املو�صعني من رواية ابن جماز  باإ�صكان 

النون بخلف عنه، فله يف النون الإ�صكان والفتح)4(.
فروى الها�صمي عن ابن جماز الإ�صكان ، وروى �صائر الرواة عنه الفتح)5(.

قال ابن اجلزري :
ِف .........)6( لمْ ُ اآُن َكممْ �َسحاَّ َخَفا        َذا اخلمْ نمْ َمًعا �َسنمْ �َسكِّ

)٧(. من  بالغ يف بغ�صه  اإذا  اأنهما م�صدرا �صناأه  اإ�صكان ]�صنئان [ وفتحها  وجه   
هذا يتبني �صحة رواية وجه الإ�صكان من الطرق املذكورة ، وكذا وجه التحريك بالفتح 
على ما يف الن�صر ، والذي يقدم يف الأداء هو الإ�صكان ،وقد ورد من )8( طرق من 
عليه  الفتح  ووجه  الفتح)8(  لوجه  والباقي   ، طريق   )12( عددها  البالغ  طرقه  جمموع 

جمهور القراء غري ابن عامر و�صعبة واأبي جعفر بخلف ابن جماز)9(.

املغني يف توجيه القراءات الع�سر 1/ 251، للدكتور حممد �سامل حمي�سن ، مكتبة الكليات الأزهرية ، الطبعة 2 / 1988م.  )1(
اختلف وجوه طرق الن�سر 546.  )2(

�سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي �ص:162، لبن القا�سح ، دار الفكر ، ط4، مراجعة علي ال�سباع.  )3(
املهذب يف القراءات الع�سر من طريق الطيبة 1/ 179.  )4(

�سرح طيبة الن�سر  لـ  اأبي القا�سم حممد بن علي النويري 2/ 283، حتقيق : د0 جمدي �سرور با �سلوم ، ط،1، 2003م دار الكتب   )5(
العلمية -بريوت.

طيبة الن�سر البيت رقم: 577 .  )6(
�سرح اجلعربي على منت ال�ساطبية 3/ 1450.  )7(

اختلف وجوه طرق الن�سر 572.  )8(
البدور الزاهرة 1/ 175.  )9(
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امل�ساألة اخلام�سة وال�ساد�سة :
{َفَتحْنَا عََليِْهمْ َأبْوَابَ}]االأنعام: 44[، و{لََفَتحْنَا عََليِْهم }]االأعراف: 96[، قراأ اأبو جعفر بالت�صديد 

يف املو�صعني بخلف عنه ، من رواية ابن جماز والوجه الثاين هو التخفيف)1(.
عنه  الباقون  وروى   ، ت�صديدها  جماز  ابن  عن  الها�صمي  عن  الأ�صناين  فروى   

التخفيف)2(.
قال ابن اجلزري:

ًفا ُذقمْ ......)٣( َراِف وُخلمْ ُه َكالعمْ ُددمْ َكَلفمْ .......ُخذمْ نَا ا�سمْ َفَتحمْ
 ، املجاز  على  هما  واإمنا   ، حقيقية  تكن  مل  فيهما  الأبواب  اأن  التخفيف  وجه   

والت�صديد للتكثري)4(.
والوجهان �صحيحان عن ابن جماز ، والذي يقدم هو التخفيف ، لأنه الأكرث   
 )12( عددها  البالغ  طرقه  جمموع  من  طريقا   )11( من  ورد  فقد   ، عنه  ورواية  طرقا 
طريقاً، ول يقدح ذلك يف �صحة وجهه الثاين ، لأ ن عليه اأكرث القراء الع�صرة مما يدل 

على �صحته)5(.
امل�ساألة ال�سابعة: 

{َأمَّن لَّ يَِهدِّي}]يون�ش: ٣5[، قراأ اأبو جعفر من رواية ابن جماز بفتح الياء وت�صديد الدال، 
وله يف الهاء الإ�صكان والختال�ش)6(.

قال ابن اجلزري :
َفا ِ ُهْم َوَيا اْك�رِشْ �رشُ  ..................................                اَل َيْهِد ِخفُّ

َواْلَهاَء َنْل ُظْلمًا َواأَ�ْسِكْن َذا َبَدا           ُخْلُفُهَما ............................)٧(
اأنه  الإ�صكان  ووجه  حركتها،  اأ�صالة  عدم  على  التنبيه  احلركة،  اختال�ش  وجه   

�سرح طيبة الن�سر للنويري 2/ 298.  )1(
الن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 194.  )2(
طيبة الن�سر الأبيات :595- 596.  )3(

اأبي مرمي حتقيق: عبد  الكتاب املو�سح يف وجوه القراءات وعللها 1/ 260،  تاأليف    : ن�سر بن علي ال�سريازي املعروف : بابن   )4(
الرحمن اإبراهيم بدر ،ن�سر دار ال�سحابة بطنطا ،ط،1،2007م.

اختلف وجوه طرق الن�سر 577-576.  )5(
اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربع ع�سر  تاأليف : �سهاب الدين اأحمد البنا الدمياطي حتقيق : د. �سعبان حممد، دار الكتب   )6(

العلمية ، الطبعة الأوىل ،�ص: 249.
طيبة الن�سر الأبيات:681 – 682.  )7(
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جعله م�صارع )هدى()1(.
والوجه املقدم يف الأداء هو الإ�صكان ، لأن عليه اأكرث اأهل الأداء عن ابن جماز   
وهو املوافق لقراءة اأهل املدينة عن ور�ش ،والأكرث طرًقا عنه وقد ورد ذلك عنه من 8 

طرق من جمموع طرقه البالغ عددها)12( طريًقا)2(.
امل�ساألة الثامنة :

)تاأتهم(  التاأنيث  بتاء  ابن وردان  اأبو جعفر من رواية  قراأ  بَيِّنَُة}]طه: 1٣٣[،  َتْأتِِهم  {َأوَلَمْ 
بخلف عنه ، فيقراأها باخلطاب والغيبة)٣(، فقد روى ابن العالف وابن مهران من طريق 
ابن �صبيب عن الف�صل عن ابن وردان بتاء التاأنيث ، ورواه النهرواين عن ابن �صبيب 

وابن هارون كالهما عن الف�صل واحلنبلي عن هبة اهلل عن ابن وردان بياء التذكري)4(.
ْحَبُة َكْهٍف َخْوَف ُخْلٍف.....)5( قال ابن اجلزري : ............َياأِْتِهُم        �سُ

وجاز تاأنيث الفعل وتذكريه لأن الفاعل موؤنث غري حقيقي)6(.  
التذكري  هو  الأداء  يف  يقدم  والذي   ، وردان  ابن  عن  �صحيحان  والوجهان   
لأنه الأكرث طرًقا ، وقد ورد ذلك من )26( طريًقا والباقي لوجه التاأنيث ، وبه قراأ نافع 

والب�صريان وابن جماز وحف�ش)٧(،مما يدل على �صحة رواية الوجهني)8(.
امل�ساألة التا�سعة :

{َأوْ َتهِْوي بِهِ الرِّيحُ}]احلج: ٣1[، قراأ اأبو جعفر لفظ ]الريح[ يف هذه ال�صورة بخلف عنه 
الف�صل  �صبيب عن  ابن  مهران وغريه من طريق  ابن  فروى   ، والإفراد  اجلمع  فيها  فله 
الها�صمي عن  من طريق  واملغازيل  اجلوهري  ، وكذلك روى  باجلمع  ابن وردان  عن 

اإ�صماعيل عن ابن جماز كالهما عنه باجلمع فيه ، والباقون بالإفراد)9(.
قال ابن اجلزري:

�سرح اجلعربي 4/ 1716.  )1(
اختلف وجوه طرق الن�سر 598.  )2(

�سرح طيبة الن�سر للنويري.  )3(
الن�سر يف القراءات الع�سر ، لبن اجلزري 2/ 242، حتقيق : زكريا عمريان، دار الكتب العلمية ، ط 3/ 2006م.  )4(

طيبة الن�سر البيت رقم: 784.  )5(
املهذب يف القراءات الع�سر املتواترة من طريق طيبة الن�سر ، 1/ 154، تاأليف : حممد �سامل حمي�سن ، املكتبة الأزهرية للرتاث ، ط:   )6(

1969م .
البدور الزاهرة 2/ 53.  )7(

اختلف وجوه طرق الن�سر 623.  )8(
�سرح الطيبة للنويري 2/ 190-189.  )9(
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ى ْاالأَنِبَيا �َسَبا َثَنا اَد ااِل�رْشَ وَرى اإِْذ َثَنا         َو�سَ  َواْجَمْع ِباإِْبَراِهيَم �سُ
جُّ ُخْلُفُه ......................)1( َواحْلَ

ووجه اجلمع التفريق بني رياح الرحمة ورياح العذاب ،واحلجة ملن اأفرد اأنه   
جعلها عذابا)2(. وا�صتدل بقوله �صلى اهلل عليه و�صلم ]اللهم اجعلها رياًحا ول جتعلها 

ريًحا[)٣(.
 ، جعفر  اأبي  عن  اجلمهور  قراءة  ،لأنه  الإفراد  هو  الأداء  يف  املقدم  والوجه   
حيث ورد ذلك عنه من )47( طريقاً من جمموع طرقه البالغ عددها  )52( طريقا ، بينما 

ورد وجه اجلمع من )5( طرق)4(.
امل�ساألة العا�رشة :

{يَا حَسْرََتا عََلٰى مَا َفرَّطتُ}]الزمر: 56[، قراأ اأبو جعفر باإ�صكان الياء بعد الألف ]يا ح�صرتاْي[ 
بخلف عنه فله فيها الإ�صكان والفتح)5(، من رواية ابن وردان فروى عنه اإ�صكانها ابن 
العالف عن زيد ، وكذلك اأبو احل�صن اخلبازي عنه عن الف�صل عن احللواين وهو قيا�ش 

اإ�صكان )حمياي( يف الأنعام 162، وروى الآخرون عن ابن وردان الفتح)6(.
قال ابن اجلزري:

ْن َخَفا             ُخْلِف .......)٧( َتاَي ِزْد َثَنا �َسكِّ  يا َح�رْشَ
وجه القراءة بالياء بعد الألف على اأنه تثنية ح�صرة م�صاف لياء املتكلم على لغة   
من يقول : ]راأيت الزيدان[ ، ووجه الإ�صكان التخفيف ، والإ�صعار بطول احل�صرة)8(.

املوافق ملا يف  الفتح، لأنه الأكرث طرقا ،وهو  املقدم هو  والوجهان �صحيحان والوجه 
حتبري التي�صري)9(.

طيبة الن�سر الأبيات 481- 482.  )1(
احلجة يف القراءات ال�سبع لأبي عبد اهلل احل�سني بن خالويه،  �ص:91،حتقيق: عبد العال �سامل دار ال�سروق،ط2/ 1977م.  )2(

م�سند اأبي يعلى التميمي املو�سلي، 4/ 341، اأول م�سند ابن عبا�ص، حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد، دار املاأمون للرتاث ، دم�سق،   )3(
الطبعة الأوىل،1984م.

اختلف وجوه طرق الن�سر 625.  )4(
الن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 272-271.  )5(

الن�سر 2/ 272.  )6(
طيبة الن�سر البيت رقم : 894.  )7(

الإي�ساح على منت الدرة للزبيدي، 346.  )8(
اختلف وجوه طرق الن�سر �ص: 654.  )9(
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امل�ساألة احلادية ع�رشة :
الها�صمي  اأبي جعفر من رواية  ابن جماز من طريق  {َقوْمٍ}]املر�شالت: 11[، اختلف فيه عن 
َتْت[)1(. بالواو وتخفيف القاف ]ُوِقَتْت[، ومن طريق الدوري بالهمز مع ت�صديد القاف ]اأُِقنّ

قال ابن اجلزري :
َتْت ِبَواٍو َذا اْخُتِلْف ..........................َهْمَز اأُقِّ
ٌن َخَفا َواخِلفُّ ُذو ُخْلٍف َخاَل ..............)2( ِح�سْ

َتتْ}]املر�شالت: 12[، 
ِّ
ُأق الرُّسُُل  القراآنية {وَإَِذا  الكلمة  ملنا�صبة  بالهمز  القراءة  وجه   

به  اأتى  اأنه  القاف  يف  والتخفيف  الواو  ووجه  �صمتها،  للزوم  همزة  الواو  فاأبدلت 
على الأ�صل لأنه من الوقت ، ووجه الت�صديد على اأنه من التوقيت ، والت�صديد يفيد 

التكثري)٣(.
مع  واًوا  الإبدال  هو  املقدم  والوجه   ، جماز  ابن  عن  �صحيحان  والوجهان   
البالغ  جماز  ابن  طرق  جمموع  من  طرق   )9( من  عنه  ذلك  ورد  وقد   ، التخفيف 

عددها)12( طريًقا ، وبهذا الوجه قراأ اأبو عمرو وابن وردان)4(.

�سرح طيبة الن�سر للنويري 2/ 608.  )1(
طيبة الن�سر الأبيات: 976 – 977 .  )2(

اإحتاف ف�سلء الب�سر 2/ 430.  )3(
اختلف وجوه طرق الن�سر 686.  )4(
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اخلامتـــــــة 
احلمد هلل الذي وفقني لإكمال هذا البحث املو�صوم : بــ )خلف اأبي جعفر املدين  يف 
وقد  اجلزري(،  لبن  الع�صر  القراءات  يف  الن�صر  طيبة  طريق  من  القراآنية  القراءات 

خل�صت  من خالل البحث اإىل النتائج التالية :
الأوجه املقدمة يف الأداء لأبي جعفر كانت وفق �صوابط ،ومنهج اأ�صويل ،ولي�ش  	•

ارجتال اأو الأخذ جزافا .
. والفر�ش  الأ�صول  يف  منت�صر  جعفر  لأبي  اخللف  اإن  	•

بني  موزعة   ، تقريبا  كلمة   24 بلغت  جعفر  لأبي  خلف  فيها  التي  الكلمات  اإن  	•
الأ�صول والفر�ش ،مما يعني اأن خلفه يف الأ�صول والفر�ش .

 ، فقط  كلمات  ثماين  يف  اإل  يرد  مل  الروايتني   من  جعفر  لأبي  اخللف  اإن  	•
                                                                                                      . عنه  وردان  ابن  رواية  من  جعفر  لأبي  الوارد  اخللف  اأكرث  اإن  	•

: اجلانب   هذا  يف  والبحوث  الدرا�صات  لقلة  اأخريا  	•
القراءات  مع  مقارنة  اأو  لغوية  درا�صة  جعفر  اأبي  قراءة  بدرا�صة  الباحث  يو�صي  	•

الأخرى لأنها قراءة اأهل املدينة الأوىل.
والقراءات   الروايات  بقية  يف  القراء  خلف  جلمع  ودفعهم  الباحثني  همم  �صحذ  	•

التي مل تطرق بعد.
تناولها  الباحثني  ينبغي على  املهم  مبكان ، لذا  املقدمة يف الأداء من  بيان الأوجه  	•

يف كل قراءة ورواية .  
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استدالالت إبراهيم اخلليل العقلية القرآنية على بطالن عبادة األصنام
ْر)1( د. �ص�لح بن حممد مب�رك ُمَطهَّ

ملخ�ض البحث
لقد خ�ش اهلل تعاىل عباده املوؤمنني بوحيه املع�صوم فجعله حياة لهم،   
ومر�صدا وهاديا لعقولهم، فعملت اأمة الإ�صالم على تعظيم ن�صو�صه، واأقامت 
حياتها عليه، لإدراكها اأن حياتها كامنة فيه، وباأن الوحي مل ياأت للحجر على 
العقل، اأو اإلغائه، واإمنا جاء ليفتح له اآفاقا رحبة �صحيحة من العلوم واملعارف، 
وليكمل له جوانب النق�ش والق�صور التي عنده، وبالذات يف الأمور التي ل 

يقدر العقل اإدراك حقيقتها، كالغيبيات.
ول  ت�صاد  ل  وتكامل،  بناء  عالقة  والعقل  الوحي  بني  فالعالقة    
الوحي؛  وجفوا  العقل،  يف  غالوا  ممن  البع�ش  يظنه  قد  ما  بخالف  تعار�ش، 
وهذا هو منهج القراآن اجلامع بني النقل والعقل، والذي ل يخاطب اإل العقالء 

والذي عمل على املحافظة على العقل وحمايته من كل ما قد يوؤذيه.
وقد كان اأنبياء اهلل ور�صله- عليهم ال�صالم- اأذكى النا�ش واأكي�صهم،   
وقوة  العقلية،  ا�صتدللته  بح�صن  متيز  الذي  ال�سالم(  )عليه  اإبراهيم  خليله  ومنهم 
املنهج  ذلك  الكرمي  القراآن  ر�صم  وقد  ال�صرك،  اإبطال  على  الربهانية  حججه 
الإبراهيمي ال�صتدليل، والذي يقوم على املنطق �صحيح، واحلجج الوا�صحة، 
وامل�صامني العميقة؛ اإنه منهج من ال�صهولة مبكان حيث ي�صتطيع اأي اأحد �صياغته 
والعمل به، وذلك من خالل اأ�صئلة جتعل من يجيب عليها ي�صلنّم ببطالن عبادة 
من  لي�صوا  ال�سالم(  )عليه  اإبراهيم  قوم  اأن  مع  لالألوهية،  اأهليتها  وعدم  الأ�صنام، 
)عليه ال�سالم(  اأن اخلليل  اإل  الغباء يف �صيء، فهم البارعون يف اجلدل واملناظرة، 
تثبت �صحة ما هم عليه؛ غري  اإجابة �صليمة  اإي  اأيده اهلل ففاقهم، فعجزوا عن 

�صبهة التع�صب والتقليد الأعمى ملوروثات الآباء الفا�صدة.
اأ�شتاذ العقيدة والدرا�شات االإ�شالمية امل�شاعد بق�شم العقيدة واملذاهب املعا�شرة - كلية ال�شريعة واأ�شول الدين بجامعة امللك خالد.  -1
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باحلجج  احلق  لهم  واأبان  بالعبادة  اهلل  اإفراد  اإىل  وقومه  اآباه  اخلليل  دعا  وقد 
بالقول قرر  انتفاعهم  )عليه ال�سالم( عدم  القولية بطالن عبادة الأ�صنام؛ فلما راأى 
الإنتقال اإىل مرحلة الفعل املحكم، فعزم على تك�صري معبوداتهم اإل كبرياً لهم 
تهم،  لعلهم اإليه يرجعون، وملا �صاألوه عمن ك�صر اأ�صنامهم!؟ اأجابهم اإجابة حرينّ
�صوؤالها  قبلوا  اإن  ي�صاألوها!!، فنك�صوا على روؤو�صهم، لأنهم  اأن  فطلب منهم 
خالفوا عقولهم، لعدم قدرتها على الكالم، فظهر بذلك �صاللهم، ويكونوا 
قد اأقروا بعجز اآلهتهم، واإن مل يقبلوا يكونوا قد ر�صوا باإهانتها؛ وعندئذ جلاأوا 
فقرروا  العجزة،  املتكربين  عادة  هي  كما  واجلربوت،  البط�ش  اأ�صلوب  اإىل 
يتم  فلم  باخل�صران،  عليهم  عاد  اأن ذلك-اأي�صاً-  اإل  ال�سالم(؛  )عليه  اخلليل  اإحراقه 
لهم ما اأرادوا، لأن املعبود احلق الذي يعبده اإبراهيم )عليه ال�سالم( حفظ خليله من 
النار بخالف اآلهتهم الباطلة التي عجزت عن حماية نف�صها، ف�صاًل عن حماية 
عابديها، فاأراهم اهلل اآية اأخرى، حيث �صلب النار قدرتها على الإحراق، فلم 

حترق اخلليل )عليه ال�سالم(. 

املقدمة
الأنبياء  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد   
اآله و�صحبه اأجمعني، وعلى التابعني،  واملر�صلني، نبينا حممد الأمني، وعلى 

وتابعيهم باإح�صان اإىل يوم الدين، اأما بعد: 
مما  املخلوقات،  بقية  دون  بالعقل  وميزه  الإن�صان  تعاىل  اهلل  اأكرم  فقد   
يوجب على �صاحبه ا�صتخدامه ال�صتخدام الأمثل، فتكون ت�صرفاته ر�صيدة، 
واأفعاله �صحيحة، واآراوؤه �صديدة؛ لأن العقل ال�صليم يقيم حياة �صاحبه على 
نور وب�صرية يف جميع اأموره التي يتعاطاها، وتظهر بذلك فاعليته ورجاحته، 
واإن اأهم اأمر يجب اأن ي�صتخدم الإن�صان عقله فيه، ما يتعلق مبعتقداته وعباداته، 
لأن العقيدة ال�صحيحة هي املحرك احلقيقي لالإن�صان للح�صول على ال�صكينة 
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والثبات، وبها تتحقق ال�صعادة، وبدونها تنعدم.
والعقل الإن�صاين قا�صر حمدود لأنه ي�صتمد اأحكامه على الأ�صياء مما متده   
به احلوا�ش اخلم�ش املحدودة، ولذا فاإن الإن�صان ل ي�صتطيع بعقله املجرد اإدراك 
حقائق كثري من الأ�صياء، وبالذات ما يتعلق بالغيبيات، ومن ذلك اإدراكه للغاية 
املثلى التي خلقه اهلل من اأجلها؛ ول�صد هذا اخللل، واإكمال النق�ش الكامن يف 
العقل الإن�صاين؛ اأكرم اهلل الإن�صان بوحيه، ليكون نوراً له وهادياً ودليال؛ يهتدي 
به ل�صلوك اأقوم طريق، واأ�صمى �صبيل يف احلياة الدنيا والآخرة، وقد قام بتبليغ 
لأداء هذه  وا�صطفاهم  اهلل  اختارهم  اأنبياء ور�صل  من  اأف�صل خلقه  اهلل  وحي 
املهمة العظيمة، فقاموا- عليهم ال�صالم- باإر�صاد اأقوامهم للحق وال�صواب، 
بلغوا  قد  فيهم  بعثوا  الذين  اأقوامهم  واأن  �صيما  الكفر وال�صالل؛  ونهيهم عن 
غاية من النحطاط التعبدي، والف�صاد العتقادي، والتبلد العقلي، وحجتهم 
الوحيدة فيما عليه، التقليد والتع�صب الأعمى ملوروثات الآباء الفا�صدة، فقد 
ميجها  م�صينة  اعتقادات  ويعتقدون  باطلة،  عبادات  ميار�صون  الأقوام  كانت 
كل �صاحب عقل �صليم، وب�صرية را�صدة؛ حيث عبد القوم اأ�صناماً �صنعوها 
باأيديهم، واعتقدوا فيها النفع وال�صر، وهي ل ت�صمع، ول تب�صر، ول تتكلم، 

والأ�صل يف الإله احلق؛ اأن ل يكون كذلك.
اأهمية املو�سوع:

اإن ف�صو الكفر العقدي، والإنحطاط العقلي ل ميكن اأن يبقى م�صاعاً بني   
النا�ش ل ينكر على فاعليه؛ ولذا كلف اهلل ر�صله- عليهم ال�صالم- مبحاربته، 
اأباطيل  وتدمغ  دعوتهم،   �صدق  على  تدل  وبراهني  باآيات  لذلك  واأيدهم 
اأقوامهم، ب�صتى اأنواع احلجج العقلية، والل�صانية، والعملية، وبالذات فيما برع 
فيه اأقوامهم. اإ�صافة اإىل اإكتمال �صخ�صيات ر�صل اهلل- عليهم ال�صالم- الكمال 
كيف  اإذ  فكراً؛  واأن�صجهم  وخلقاً،  وعقاًل  اإمياناً  النا�ش  اأ�صمى  فهم  الإن�صاين؛ 
وهم  ال�صالة  اأفكارهم  وتقومي  اخلاملة،  اأقوامهم  عقول  حترير  على  �صيعملون 
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مدعويهم،  مع  ت�صرفاتهم  وقد ظهر ذلك يف ح�صن  !؟،  وفكراً  عقاًل  دونهم 
باحلجج  عليه  هم  الذي  الباطل  لزيف  وك�صفهم  مناظراتهم،  على  وقدرتهم 
العقلية، والرباهني ال�صرعية؛ وممن حتققت اأهليته، واكتملت �صخ�صيته، �صيدنا 
املفحمة  العديد من حواراته  علينا  اهلل  والذي ق�ش  ال�سالم(،  )عليه  اخلليل  اإبراهيم 
تلك  املتاأمل يف  اإن  املقنعة، حتى  العقلية  ا�صتدللته  وقومه، وح�صن  اأبيه  مع 
احلوارات وال�صتدللت يرى اأ�صلوباً راقيا، ومنهجاً فريداً متميزاً، واإن اأهم ما 
قام به اخلليل )عليه ال�سالم( العمل اإبطال عبادة الطواغيت بكافة اأنواعها، فاأ�صتخدم 
فكان  ب�صاطة وو�صوح،  مع  بفطنة وذكاء،  العقلية  ال�صتدللت  اأنواع  اأرقى 
اأ�صئلة بدهية عقلية على عابدي الأ�صنام؛ ي�صطر كل من يجيب عليها  يطرح 

القول بحتمية بطالن عبادة الأ�صنام.
اأهداف البحث :

ويهدف هذا البحث اإىل اإبراز اأمرين هامني هما:
للن�ش  املعظمة  احلنيفية  للملة  والأرقى  الأ�صلم  املنهج  اإبراز  اأحدهما:   

واملقدمة له.
ثانيهما: بيان قدرة اخلليل عليه ال�صالم  ال�صتدللية العقلية الفائقة على   

اإحقاق احلق، واإزهاق الباطل.
املناهج  اأقوم  يعترب  تعاىل  باهلل  لالإميان  دعوته  ال�سالم( يف  )عليه  اخلليل  فمنهج   
واأقدرها على اإبطال عبادة كل ما �صوى اهلل تعاىل، وهذا ما جعلني اأقوم بدرا�صته، 
جلمعه بني النقل والعقل، واأنه يقدر كل عاقل على ا�صتخدامه، فحق هذا املنهج 
الظهور والتاأييد والنت�صار، وهو اأحق بذلك من غريه؛ خ�صو�صاً واأنه قد وجدت 
مناهج تزاحمه مع اأنها اأدنى منه؛ فوجدت فينا مناهج تعظم العقل، وتقدمه على 
زاعمني  عقلي-  هو  ما  كل  من  وفراراً  العقل،  اأهملوا  اأنا�ش  وقابلهم  الوحي، 
نقي�ش)1(، وهذا  الطائفتني على طريف  من  كاًل  ف�صار  الن�ش،  -اعتمادهم على 

املنهج القراآين العقلي يغني ويفي باملق�صود، باإظهاره للحق، وقمعه للباطل.
اأنظر الأدلة النقلية العقلية على اأ�سول العتقاد، �سعود بن عبدالعزيز العريفي ن�سر تكوين الطبعة الثانية 1436ه، �ص 13، بت�سرف.  )1(
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وقد كان اختيار �صخ�صية اإبراهيم اخلليل عليه ال�صالم اأمراً مق�صوداً لذاته،   
فهو عليه ال�صالم  اإمام يجب القتداء به، ولتحقيقه لكمال النجاح الإن�صاين، 
]املمتحنة: 4[،  مَعَهُ}  َّذِينَ  وَال إِبْرَاهِيمَ  فِي  ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة  لَُكمْ  َكانَتْ  تعاىل: {َقدْ  قال 
واملراد معرفته من حياة اخلليل )عليه ال�سالم( هو جزء ي�صري وهو)ا�صتدللته العقلية 
على بطالن عبادة الأ�صنام(،  وهذه اجلزئية املهمة تظهر �صخ�صية اإبراهيم عليه 
)عليه ال�سالم( مبنهجه  ا�صتطاع  بالدرو�ش والعرب؛ فقد  املليئة  الأثر،  القوية  ال�صالم  
الفذ اإفحام خ�صومه، واإبهات خمالفيه، كما اأكد اهلل ذلك وق�صه علينا يف كتابه 
الكرمي، وجميع اأمتنا  اليوم يف اأم�شنّ احلاجة لل�صري على هذا املنهج القراآين، 
والعمل به، �صواء كنا من مدر�صة الدليل النقلي املجرد، املهملة للعقل، اأو من 
األنّهت العقل، وقدمته على كثري من الن�صو�ش، فالواجب  تلك املدر�صة التي 
علينا اللحاق بهذا الركب فنعظم ن�صو�ش الوحي للعمل بها، ويف املقابل علينا 

احرتام العقل، واأن ل نقحمه فيما ل قدرة له عليه.
اأ�سباب اختيار البحث :

مل  القراآنية  العقلية  ال�صالم   عليه  اخلليل  ا�صتدللت  عن  احلديث  اإن   
ياأت من فراغ، واإمنا له عدة اأ�صباب اأهمها:

بني  على  بالتقدمي  ال�صالم-  عليهم  ور�صله-  اهلل  اأنبياء  اأحقية  اظهار   -1
وكيا�صة  حاد،  وذكاء  نا�صجة،  عقول  من  به  متيزوا  ملا  وذلك  جن�صهم، 

فائقة، وما اختيار اهلل لهم لتبليغ ر�صالته اإل اأ�صدق دليل على ذلك.
بيان ما انفردت به مناهج الأنبياء- عليهم ال�صالم– من �صمولية ومواءمة   -2
بني النقل والعقل، واإثبات اأن الوحي ل ياأتي مبا حتيله العقول، واإمنا مبا 

حتار فيه العقول .
اإبراز ما تتميز به الأدلة النقلية من جوانب عقلية، وجمعها بني الأمرين   -3

يف معظمها.
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م�سكلة البحث:
اأما امل�صكلة التي يعمل البحث العمل على حلها فهي تكمن يف الت�صاوؤل   

التايل: 
اأنبياء اهلل ور�صله- عليهم ال�صالم– يتمتعون بقدرات عقلية  هل كان   
فذة؟ وهل جاء الوحي الإلهي ليجمد العقل، ويلغيه؟ اأم جاء لينري له الطريق، 

ويفتح عليه ما اغلق اأمامه!؟ وهل تتعار�ش خملوقات اهلل مع كالمه تعاىل؟ 
خطة البحث:

واأما اخلطة التي يتاألف منها هذا البحث فهي مكونة من مقدمة وثالثة   
مباحث، وخامتة.  

ويف املقدمة حتدثت عن اأهمية املو�صوع، واأ�صباب اختياره، وامل�صكلة   
التي يعمل البحث على حلها، وخطته الهيكلية التي يتكون منها، وهي: 

املبحث الأول: التمهيد وفيه مطلبان:
        املطلب الأول: التعريفات بالدليل، والعقل، والأ�صنام. 

        املطلب الثاين: العالقة بني ال�صرع والعقل.
القولية على بطالن عبادة االأ�سنام،  اإبراهيم اخلليل  ا�ستدالالت  الثاين:  املبحث 

ويت�صمن مطلبان.
        املطلب الأول: حواره مع اأبيه.

        املطلب الثاين: حواره مع قومه.
املبحث الثالث: ا�ستدالالت اإبراهيم اخلليل الفعلية على بطالن عبادة االأ�سنام، 

وي�صتمل على مطلبني: 
        املطلب الأول: خطوات جناح الفعل. 
        املطلب الثاين: التنفيذ املحكم للفعل. 

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�صيات.
الفهار�ض: للم�صادر واملراجع.
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املبحث الأول
التمهيد

املطلب الأول
التعريف بالدليل والعقل واالأ�سنام

اأوًل : التعريف بالدليل واال�ستدالل والداللة: 
ما  الدليل  معاين  من  وجدت  واملعاجم  اللغة  كتب  اإىل  الرجوع  بعد   

يلي:
يَُدلُّك  الَِّذي  اأي:  ِبِه  يُ�ْصَتَدلُّ  َما  ء، وهو  اأَِدلَّة واأَِدلَّ ِليُل: يجمع على  الدَّ اأ- 
كقولهم: دللت فالنا على الطريق، ودليل فعيل مبعنى فاعل، من الدللة، وهي 
فهم اأمر من اأمر، ومن معانيه: املر�صد، والآية، والعالمة، والأمارة يف ال�صيء، 

والكا�صف، والهادي اإىل اأي �صيء، ح�صي اأو معنوي، خري اأو �صر)1(. 
ويف ال�صطالح هو: الذي يلزم من العلم به العلم ب�صيء اآخر، وهذا   
مرادف للحجة)2(، وقيل: اإنه جمموع طلب العالمة، مع فعل ما جعله عالمة؛ 
كما اأننّ العباد اإذا دعوا اهلل فاأجابهم، كان ما فعله اإجابًة لدعائهم، ودلياًل على 

اأننّ اهلل �صمع دعاءهم، واأجابهم)٣(.
اأنظر ل�سان العرب ملحمد بن مكرم بن على اأبو الف�سل جمال الدين ابن منظور الأن�ساري الإفريقى ن�سر دار �سادر بريوت الطبعة   )1(
الثالثة عام1414ه11/ 249 مادة )دلل(، ومعجم مقايي�ص اللغة لأحمد بن فار�ص بن زكريا القزويني الرازي، اأبو احل�سني، حتقيق 
عبد ال�سلم حممد هارون ن�سر دار الفكر عام الن�سر 1399هـ-1979م.، 259/2.، وخمتار ال�سحاح لزين الدين اأبو عبداهلل حممد بن 
اأبي بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي، حتقيق يو�سف ال�سيخ حممد ن�سر املكتبة الع�سرية الدار النموذجية، بريوت �سيدا الطبعة 
اخلام�سة عام1420هـ/1999م �ص: 106، وامل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري لأحمد بن حممد بن علي الفيومي، اأبو العبا�ص، 
ن�سر املكتبة العلمية بريوت1/ 199، والنبوات لتقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سلم بن عبد اهلل ابن تيمية 
احلراين، حتقيق عبد العزيز بن �سالح الطويان ن�سر اأ�سواء ال�سلف الريا�ص الطبعة الأوىل1420هـ/2000م، 737/2.، ومذكرة يف 
اأ�سول الفقه ملحمد الأمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني ال�سنقيطي ن�سر مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة الطبعة 
اخلام�سة،2001م �ص62.، ومو�سوعة ك�ساف ا�سطلحات الفنون والعلوم ملحمد بن علي ابن القا�سي حممد حامد بن حمّمد �سابر 
الفاروقي احلنفي التهانوي، تقدمي واإ�سراف ومراجعة د. رفيق العجم، حتقيق د. علي دحروج، ن�سر مكتبة لبنان نا�سرون بريوت 

الطبعة الأوىل 1996م.،1/ 793.
باإ�سراف النا�سر، دار الكتب  التعريفات لعلي بن حممد بن علي الزين ال�سريف اجلرجاين، حققه و�سححه جماعة من العلماء   )2(
العلمية بريوت لبنان الطبعة الأوىل 1403هـ -1983م �ص140.، والتوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين حممد املدعو بعبد 
الروؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري ن�سر عامل الكتب 38 عبد اخلالق ثروت القاهرة 

الطبعة: الأوىل،1410هـ-1990م، �ص340، وك�ساف ا�سطلحات الفنون والعلوم 780/1.، و1/ 797.
النبوات 1/ 603.  )3(
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خرب  اأَو  َظاهر؛  عيان   : حجتان    : وهي  ة  احْلجَّ الدليل  مرادفات  ومن   
 ، ِليل م�صمن ِباْلعقِل؛ َواْلعقل ُهَو امْلُ�ْصَتدلنّ ِليِل، َوالدَّ قاهر، َواْلعقل م�صمن ِبالدَّ
عدم  َمَع  اْلَفْرع  َكون  وحمال  َواأَ�صله،  اِل�ْصِتْدَلل  ِعلنّة  هما  َواخْلَرَب  والعيان 
ِليل)1(. ومما له عالقة بالدليل ويعترب من  ل، َوَكون اِل�ْصِتْدَلل َمَع عدم الدَّ الأَ�صْ

مرادفاته ال�صتدلل. 
اال�ْسِتْدالل: م�صدر ا�صتدلَّ ي�صتدل ا�صتدلًل يقال: ا�صتدلَّ على كذا اأي:  ب- 
اأثبته بدليل، فهو: تقرير واإقامة، وطلب الدليل مطلقاً من الن�ش، اأو الإجماع 
لإثبات املدلول)2(.وحقيقة ال�صتدلل بال�صنن والعادات، وهذا اعتبار لل�صيء 
بنظريه؛ بالت�صوية بني املتماثلني، والتفريق بني املختلفني؛ وهو: العتبار املاأمور 
به يف القراآن، وتكون العربة به بالقيا�ش والتمثيل)٣(.، ومما يعترب ثمرة للدليل 

وال�صتدلل الدللة.
على  الألفاظ  كدللة  ال�صيء،  معرفة  اإىل  به  ل  يتو�صنّ ما  هي:  الّداللة:  ج: 
املعنى، ودللة الإ�صارات، والرموز، والكتابة، والعقود يف احل�صاب، واأ�صل 
ِعْنَد  ْفُظ  اللَّ يِه  يَْقَت�صِ َما  َوَفْتِحَها:  اِل،  الدَّ ِبَك�ْصِر  َللَُة  والدَّ م�صدر)4(،  للة  الدنّ
اإْطاَلِقِه)5(. فهي: كون اللفظ متى اأطلق، اأو اأح�ش، فهم منه معناه للعلم بو�صعه، 
وهي منق�صمة اإىل املطابقة والت�صمن واللتزام، لأن اللفظ الدال بالو�صع يدل 
على متام ما و�صع له باملطابقة، وعلى جزئه بالت�صمن، اإن كان له جزء، وعلى 

ما يالزمه يف الذهن باللتزام)6(.

ماهية العقل ومعناه واختلف النا�ص فيه للحارث بن اأ�سد املحا�سبي حتقيق ح�سني القوتلي ن�سر دار الكندي، ودار الفكر بريوت   )1(
الطبعة الثانية 1398ه �ص:232.

دار  ن�سر  الربكتي  املجددي  الإح�سان  عميم  ملحمد  الفقهية  والتعريفات   ،17 �ص  والتعريفات،   .502  /28 العرو�ص  تاج  اأنظر   )2(
الكتب العلمية اإعادة �سف للطبعة القدية يف باك�ستان 1407هـ/1986م الطبعة الأوىل1424هـ/2003م، �ص 24.

النبوات 2/ 963.  )3(
املفردات يف غريب القراآن لأبي القا�سم احل�سني بن حممد املعروف بالراغب الأ�سفهانى حتقيق �سفوان عدنان الداودي ن�سر دار القلم،   )4(

الدار ال�سامية دم�سق بريوت الطبعة الأوىل 1412هـ �ص 317-316.
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري 1/ 199.  )5(

بيدي حتقيق جمموعة  تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص ملحّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني، اأبو الفي�ص، امللّقب مبرت�سى، الزاَّ  )6(
من املحققني ن�سر دار الهداية 28/ 498.
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اإىل  تنق�صم  منهما  واحدة  وكل  لفظية،  وغري  لفظية،  اإىل:  تنق�صم  والدللة   
عقلية، وطبيعية وو�صعية؛ فالدللة العقلية هي: دللة يجد العقل بني الدال واملدلول 
ق  الأمر حتقنّ نف�ش  الدال يف  ق  ا�صتلزام حتقنّ  : اأي  اإليه.  منه  لأجلها  ينتقل  ذاتية  عالقة 
املدلول فيها مطلقا. وتطلق العقلية اأي�صا على الدللة اللتزامية وعلى الت�صمينية)1(.

ثانياً: التعريف بالعقل:
واحد  اأ�صل  والالم  والقاف  العني  اللغة:  مقايي�ش  معجم  يف  جاء   
ذميم  عن  احلاب�ش  وهو  العقل،  ذلك  ومن  ال�صيء،  حب�صة  على  يدل  منقا�ش 
القول والفعل)2(، و�صمي به ملنعه وحب�صه �صاحبه عن التورط يف املهالك)٣(، 
الإن�صان  ي�صتفيده  الذي  وللعلم  العلم،  لقبول  املتهينّئة  ة  للقونّ الَعْقل:  ويقال 
ة، ولهذا قال اأمري املوؤمنني علي ر�صي اهلل عنه: راأيت العقل عقلني،  بتلك القونّ
الَعْقل:  فاأ�صل  مطبوع،  يك  مل  اإذا  م�صموع  ينفع  ول  وم�صموع،  فمطبوع، 

ه)4(. الإم�صاك، كعقل البعري بالِعَقال، وَعَقَل ل�صانه اأي:كفنّ
وحقيقة العقل: اأنه ا�صم يطلق بال�صرتاك على اأربعة معانى يرجع اإليها   

معنى العقل هي : 
به  ا�صتعد  البهائم، وهو الذي  به �صائر  االأول: الو�صف الذي يفارق الإن�صان 
لقبول العلوم النظرية وتدبري ال�صناعات اخلفية الفكرية، والعلوم ال�صرورية، 

يفرق بها بني املجنون والعاقل، وهو مناط التكليف.
الثاين: الغريزة التي بها يعقل الإن�صان ويب�صر بها غري الب�صر، اأو قوة ي�صمع بها 
غري ال�صمع من العلوم التي تخرج اإىل الوجود يف ذات الطفل املميز؛ بجواز 
اجلائزات، وا�صتحالة امل�صتحيالت، كالعلم باأن الثنني اأكرث من الواحد، واأن 

ال�صخ�ش الواحد ل يكون يف مكانني يف وقت واحد.
اأنظر ك�ساف ا�سطلحات الفنون والعلوم 1/ 788.  )1(

معجم مقايي�ص اللغة 69/4.  )2(
باإ�سراف  الر�سالة  موؤ�س�سة  الرتاث يف  الفريوزاآبادى حتقيق مكتب حتقيق  يعقوب  بن  اأبو طاهر حممد  الدين  املحيط ملجد  القامو�ص   )3(
حممد نعيم العرق�ُسو�سي ن�سر موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت لبنان، الطبعة الثامنة 1426هـ- 2005م، �ص: 

.1338
املفردات يف غريب القراآن �ص: 577- 578.  )4(
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الثالث: علوم مكت�صبة تدعو الإن�صان اإىل فعل ما ينفعه، وترك ما ي�صره .
الرابع: اأن تنتهي قوة تلك الغريزة اإىل اأن يعرف عواقب الأمور ويقمع ال�صهوة 
الداعية اإىل اللذة العاجلة ويقهرها، وذلك من خالل عمله بعلمه، وهذا من 

اأخ�ش ما يدخل يف ا�صم العقل املمدوح)1(.
ثالثاً : التعريف باالأ�سنام:

فرع  ل  واحدة  كلمة  وامليم  والنون  فال�صاد  �صنم،  جمع   : االأ�سنام   
ب �َصَمْن، َوُهَو الَوثَن؛  ناِم، يقال: اإِنَُّه معرَّ َنُم: معروٌف واحُد الأَ�صْ لها)2(، وال�صَّ
ٍة ونُحا�ٍش)٣(، وهو كلنّ ما ُعبد من دون اهلل  اُغ ِمْن ِف�صَّ يُْنَحُت ِمْن َخ�َصٍب، ويُ�صَ

ب اإىل اهلل)4(. من متثال، اأو �صورة يُْزعم اأن عبادتها تقررِّ
والوثن: الواو والثاء والنون كلمة واحدة، هي واحد الأوثان: حجارة   
كانت تعبد، واأ�صلها قولهم ا�صتوثن ال�صيء اأي: قو)5(.، والفرق بني ال�صنم 
وَرٌة، َفاإِْن مَلْ يَُكْن لَُه ِج�ْصٌم اأَو  َنم: َما َكاَن لَُه ج�صٌم، اأَو �صُ والوثن هو: اأن ال�صَّ
ورٍة َفُهَو َوثٌَن، َفاإَِذا َكاَن  وَرٌة؛ َفُهَو َوثَن، وَما اتَِخُذوُه ِمْن اآلهٍة َفَكاَن غرَي �صُ �صُ
َحَجٍر،  و  اأَ َخ�َصٍب،  ِمْن  ُجثَّة  لَُه  َكاَن  َما  الَوثََن  اإن  َوِقيَل:  َنٌم،  �صَ َفُهَو  وَرٌة  �صُ لَُه 
الأ�صنام،  والتماثيل:  ُجثٍَّة)6(.،  ِباَل  وَرُة  ال�صُّ َنُم  َوال�صَّ ويُْعَبد،  يُْنَحت  ٍة  ِف�صَّ اأَو 
�صبحانه،  ل�صيء من خملوقات اهلل  امل�صنوع م�صابها  ال�صيء   : التمثال  واأ�صل 

يقال : مثنّلت ال�صيء بال�صيء اإذا جعلته م�صابهاً له، وا�صم ذلك املمثل متثال)٧(.
املتفل�سفة  الرد على  املرتاد يف  املعرفة بريوت 85/1-86.،وبغية  ن�سر دار  الغزايل  الدين لأبي حامد حممد بن حممد  اإحياء علوم   )1(
والقرامطة والباطنية، لتقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سلم بن عبد اهلل ابن تيمية احلراين، حتقيق مو�سى 
وماهية   ،261 1415هـ/1995م.�ص:260-  الثالثة  الطبعة  ال�سعودية،  املنورة،  املدينة  واحلكم،  العلوم  مكتبة  ن�سر  الدوي�ص 

العقل ومعناه �ص: 209 .
معجم مقايي�ص اللغة 314/3.  )2(

بن  بن علي  يو�سف  بن  لأبي حيان حممد  التف�سري  يف  املحيط  والبحر  املحيط �ص:1131.،  والقامو�ص   ،. العرب 349/12  ل�سان   )3(
يو�سف بن حيان اأثري الدين الأندل�سي  حتقيق �سدقي حممد جميل ن�سر دار الفكر بريوت الطبعة 1420هـ 4/ 559.

النهاية يف غريب احلديث والأثر ملجد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�سيباين اجلزري ابن   )4(
الأثري  ن�سر املكتبة العلمية بريوت، 1399هـ - 1979م حتقيق طاهر اأحمد الزاوى وحممود حممد الطناحي 3/ 56.، ومعجم اللغة 
العربية املعا�سرة للدكتور اأحمد خمتار عبد احلميد عمر مب�ساعدة فريق عمل ن�سر عامل الكتب الطبعة الأوىل، 1429هـ/2008م، 

.1325 /2
مقايي�ص اللغة 6/ 85 .  )5(

ل�سان العرب 12/ 349.، النهاية يف غريب احلديث والأثر 3/ 56.  )6(
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من التف�سري ملحمد بن علي بن حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين اليمني، ن�سر دار ابن كثري،   )7(

دار الكلم الطيب دم�سق، بريوت الطبعة الأوىل 1414هـ 3/ 486، والبحر املحيط  440/7.
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املطلب الثاين
العالقة بي العقل وال�رشع

مكانة العقل يف االإ�سالم: 
اإن مما متيز به �صرعنا احلنيف اأن بواأ العقل مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة،   
اأحد  وجعله  يف�صده،  اأو  ي�صره،  ما  كل  من  وحمايته  عليه،  باملحافظة  فاأمره 
ال�صروريات اخلم�ش التي ق�صد ال�صارع املحافظة عليها، وهو مناط التكليف، 
فال تكليف على فاقد العقل، ومما اأخت�ش اهلل به عباده املوؤمنني اأن اأنزل اإليهم 
ففي  ال�صالل،  من  والهداية  ال�صواب،  من  احلق  ويعرفوا  به،  ليهتدوا  وحيه 
َ مل يَجَعَل ِلْلُعُقوِل  الوحي تعوي�ش للق�صور والنق�ش احلا�صل يف العقل، فاهللَّ
اُه، َومَلْ يَْجَعْل لََها �َصِبياًل اإِىَل اْلإِْدَراِك يِف  اإِلَْيِه َل تََتَعدَّ ا تَْنَتِهي  اإِْدَراِكَها َحدًّ يِف 
ُكلرِّ َمْطُلوٍب، َولَْو َكانَْت َكَذِلَك َل�ْصَتَوْت َمَع اْلَباِري تََعاىَل يِف اإِْدَراِك َجِميِع َما 

َكاَن، َوَما يَُكوُن، َوَما َل يَُكوُن)1(.
احلق يف تنازع االأدلة النقلية والعقلية:

والأدلة  النقلية،  الأدلة  بني  تعار�ش  يوجد  اأنه  النا�ش  بع�ش  ظن  لقد   
اقوالهم  اختلفت  ولذا  النقل،  على  العقل  تقدمي  يجب  ذلك  وعند  العقلية، 
توهم ذلك  البتة، ولعل �صبب  تعار�ش  اأنه ل يوجد  بينهما، واحلق  يف احلكم 
التعار�ش هو تلك العقليات امل�صماة عند ا�صحابها، حيث جعلوها م�صلمات 
وهي دون ذلك، فراأوا اأحقيتها بالتقدمي على النقل، لأنه الذي به يعرف �صحة 
النقل، فيقولون: العقل ي�صهد ب�صد ما دل عليه النقل! والعقل اأ�صل النقل!! 

فاإذا عار�صه، قدمنا العقل!!)2(.
ومعقول  �صحيح،  منقول  بني  األنّبتة  تعار�ش  ل  اأنه  تقدم  كما  واحلق   
�صريح؛ فاإذا جاء ما يوهم مثل ذلك قلنا: اإن كان النقل �صحيحاً، فذلك الذي 
العت�سام لإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي ال�ساطبي حتقيق ودرا�سة حممد بن عبد الرحمن ال�سقري و�سعد بن عبد اهلل اآل حميد   )1(

وه�سام بن اإ�سماعيل ال�سيني، ن�سر دار ابن اجلوزي للن�سر والتوزيع الطبعة الأوىل عام 1429هـ/2008م، 282/3.
اأبي العز احلنفي، الدم�سقي حتقيق �سعيب الأرنوؤوط وعبد اهلل الرتكي ن�سر  �سرح العقيدة الطحاوية لعلّي بن علي بن حممد ابن   )2(
موؤ�س�سة الر�سالة بريوت الطبعة العا�سرة 1417هـ/1997م،227/1- 228.، واحلاوي يف تي�سري �سرح عقيدة الطحاوي ل�سالح بن 

حممد مبارك مطهر ن�سر دار الدليقان ودار اأجيال التوحيد الطبعة الأوىل 1438ه 2017م، �ص: 194-193.
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يدعى اأنه معقول اإمنا هو جمهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، واإن كان النقل 
غري �صحيح، فال ي�صلح للمعار�صة؛ فال يت�صور اأن يتعار�ش عقل �صريح، ونقل 

�صحيح اأبدا.
ويعار�ش كالم من يقول ذلك اأي�صاً بنظريه، فيقال: اإذا تعار�ش العقل   
النقي�صني،  بني  جمع  املدلولني  بني  اجلمع  لأن  النقل،  تقدمي  وجب  والنقل، 
العقل قد دل على �صحة  العقل ممتنع، لأن  النقي�صني، وتقدمي  ورفعهما رفع 
قد  لكنا  النقل،  اأبطلنا  فلو  ؛  الر�صول  به  اأخرب  ما  قبول  ال�صمع، ووجوب 
اأبطلنا دللة العقل، ولو اأبطلنا دللة العقل ؛مل ي�صلح اأن يكون معار�صاً للنقل، 
العقل  تقدمي  فكان  الأ�صياء،  �صيء من  ملعار�صة  ي�صلح  بدليل، ل  لي�ش  ما  لأن 

موجباً عدم تقدميه، فال يجوز تقدميه)1(. 
فيها،  مبالغ  باأ�صياء  لأدلته  الوا�صفني  للعقل  املعظمني  عند  ما  وحقيقة   
هو  ذلك  موقفهم  يكون  قد  بل  يقولوه،  مما  ال�صواب  من  �صيء  فيها  فلي�ش 
ال�صبب يف اإيجاد املهملني للعقل، لأن لكل فعل رد فعل، ولذا فاإن ما يزعموه 
من قوة  الأدلة العقلية وحجيتها، وقد رد كالمهم هذا �صيخ الإ�صالم- رحمه 
الدلئل  من  واملتكلمة،  املتفل�صفة  يذكره  ما  ة  عامنّ تدبنّرت  لقد   : بقوله  اهلل- 
الكدر،  ال�صافية عن  تاأتي بخال�صته  وال�صنة  الكتاب  العقلية، فوجدت دلئل 
وتاأتي باأ�صياء مل يهتدوا لها، وحتذف ما وقع منهم من ال�صبهات والأباطيل، مع 

كرثتها وا�صطرابها)2(.
اأخرى  فرقة  وجود  يف  اأثر  للعقل  املعظمني  اأولئك  لوجود  كان  وقد   
قابلتهم على النقي�ش مما هم عليه وذلك انهم ملنّا اأحدثوا كالما مبتَدعا، خماِلفا 
ون  للكتاب وال�صننّة؛ بل وهو يف نف�ش الأمر خمالٌف للمعقول، و�صاروا يُ�صمنّ

�سرح العقيدة الطحاوية 227/1-228.، واحلاوي يف تي�سري �سرح عقيدة الطحاوي �ص: 194-193.  )1(
جمموع الفتاوى لأبي العبا�ص اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية حتقيق عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم ن�سر جممع امللك فهد لطباعة   )2(
العبا�ص  اأبي  الدين  لتقي  والنقل  العقل  تعار�ص  ودرء   ،.232/19 1416هـ/1995م،  عام  املنورة  باملدينة  ال�سريف،  امل�سحف 
اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سلم ابن تيمية احلراين، حتقيق الدكتور حممد ر�ساد �سامل، ن�سر جامعة الإمام بال�سعودية، الطبعة 
الثانية1411هـ /1991م، 270/5-271.، وبيان تلبي�ص اجلهمية يف تاأ�سي�ص بدعهم الكلمية لحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سلم 

ابن تيمية حتقيق جمموعة من املحققني ن�سر جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف الطبعة الأوىل1426هـ، 2/ 136-134.
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ذلك  يف  النّل  �صُ مبتدعة  اأننّهم  َعَرَف  من  �صار  دين،  واأ�صوَل  عقلينّات،  ذلك 
ينفر عن جن�ش املعقول، والراأي، والقيا�ش؛ فاإذا راأى من يتكلنّم بهذا اجلن�ش، 
اعتقده مبتِدعاً مبطاًل؛ وهوؤلء، وهوؤلء اأدخلوا يف م�صمى ال�صرع، والعقل ما 

هو حممود، وما هو مذموم)1(.
من  فيه  ِلْلَعاِقِل  فالبد  بينهما،  التعار�ش  يوهم  ما  جاء  لو  اأنه  واحلق   

اأَْمَرْيِن:
اأََحُدُهَما: اأَْن َل يُْجَعَل اْلَعْقُل َحاِكًما ِباإِْطاَلٍق، َوَقْد ثََبَت َعَلْيِه َحاِكٌم ِباإِْطاَلٍق َوُهَو 
َما  ُر  ـ َويُوؤَخرِّ ْرُع  ـ َوُهَو ال�صَّ ُه التَّْقِدمُي  َما َحقُّ َم  اأَْن يَُقدَّ َعَلْيِه  بَِل اْلَواِجُب  ْرُع،  ال�صَّ
حُّ تَْقِدمُي النَّاِق�ِش َحاِكًما َعَلى اْلَكاِمِل،  اأِْخرُي ـ َوُهَو نََظُر اْلَعْقِل ـ ِلأَنَُّه َل يَ�صِ ُه التَّ َحقُّ

ِلأَنَُّه ِخاَلُف امْلَْعُقوِل َوامْلَْنُقوِل. 
اِريَِة  اجْلَ اْلَعاَدِة  َخْرَق  َظاِهًرا  ي  تَْقَت�صِ اأَْخَباًرا  ْرِع  ال�صَّ يِف  َوَجَد  اإَِذا  اأَنَُّه  الثَّايِن: 
ِباإِْطاَلٍق، بَْل لَُه �َصَعٌة يِف اأََحِد  َم بنَْيَ يََدْيِه اْلإِْنَكاَر  امْلُْعَتاَدِة، َفاَل يَْنَبِغي لَُه اأَْن يَُقدرِّ
اأَْن  ا  َواإِمَّ َعامِلِِه،  اإِىَل  ِعْلَمُه  َويَِكُل  َجاَء  َما  َح�َصِب  َعَلى  ِبِه  َق  درِّ يُ�صَ اأَْن  ا  اإِمَّ اأَْمَرْيِن: 

اِهِر)2(. ى الظَّ لَُه َعَلى َما مُيِْكُن َحْمُلُه َعَلْيِه َمَع اْلإِْقَراِر مِبُْقَت�صَ يََتاأَوَّ
من  العقل  خالف  الذي  القدر  يف  قدحنا  اإمنا  نحن   : القائل  قال  واإذا   

ال�صرع ، مل نقدح يف كل ال�صرع ؟! 
قيل: ومن قدم ال�صرع اإمنا قدح يف ذلك القدر، مما يقال اإنه عقل، مل   
يقدح يف كل عقل، ول يف العقل الذي هو اأ�صل يعلم به �صحة ال�صرع، وكان 
من قدم العقل على ال�صرع لزمه بطالن العقل وال�صرع، ومن قدم ال�صرع مل 
يلزمه بطالن ال�صرع بل �صلم له ال�صرع، ومعلوم اأن �صالمة ال�صرع لالإن�صان، 
كان  ال�صرع،  قدم  اإذا  اأما  جميعا؛  وال�صرع  العقل  عليه  يبطل  اأن  من  له  خري 
املقدم له قد ظفر بال�صرع، ولو قدر مع ذلك بطالن الدليل العقلي، لكان غايته 

اأن يكون الإن�صان قد �صدق بال�صرع بال دليل عقلي)٣(.
النبوات  1/ 330.  )1(

العت�سام لل�ساطبي 3/ 293-292.  )2(
درء تعار�ص العقل والنقل 5/ 275-277، بت�سرف.  )3(
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ملن  فيقال  العقل  على  النقل  يقدمون  من  بني  نزاع  ح�صل  لو  وفيما   
يعظمون العقل التايل:

اأقبل، واإن رد العقل قولنا، فهو  اإن قبل قولكم، فهو لقولنا  اإن العقل   
اأبطل، واإن كان  العقل، فقولكم  باطاًل يف  فاإن كان قولنا  اأعظم رداً؛  لقولكم 
قولكم حقاً مقبوًل يف العقل، فقولنا اأوىل اأن يكون مقبول يف العقل؛ فدعوى 
ال�صرورة م�صرتكة، وكان ال�صمع الذي جاءت به الأنبياء معنا ل معكم، فنحن 

خمت�صون بال�صمع دونكم)1(. 
موانع التعار�ض بي املنقول واملعقول: 

ايَا اْلُعُقلية  ْرِعيَُّة ل تنايف الَق�صَ ِدلَُّة ال�صَّ اإن من امل�صلمات يف ديننا اأن اْلأَ  
وذلك من اأجه عديدة، ومن اأهم تلك الأوجه ما يلي:

ِه، لَِكنََّها  اأََحُدَها: اأَنََّها لَْو نَاَفْتَها؛ مَلْ تَُكْن اأَِدلًَّة ِلْلِعَباِد َعَلى ُحْكٍم �َصْرِعيٍّ َوَل َغرْيِ
ايَا اْلُعُقوِل.  اأَِدلٌَّة ِباترَِّفاِق اْلُعَقاَلِء؛ َفَدلَّ َعَلى اأَنََّها َجاِريٌَة َعَلى َق�صَ

اَها تَْكِليًفا مِبَا َل يَُطاُق. َوالثَّايِن: اأَنََّها لَْو نَاَفْتَها؛ لََكاَن التَّْكِليُف مِبُْقَت�صَ
َوالثَّاِلُث: اأَنَّ َمْوِرَد التَّْكِليِف ُهَو اْلَعْقُل، َوَذِلَك ثَاِبٌت َقْطًعا ِباِل�ْصِتْقَراِء التَّامرِّ .

ِريَعَة ِبه. َل َمْن َردَّ ال�صَّ اُر اأَوَّ اِبُع: اأَنَُّه لَْو َكاَن َكَذِلَك لََكاَن اْلُكفَّ َوالرَّ
ُقَها  درِّ ى اْلُعُقوِل، ِبَحْيُث تُ�صَ اِم�ُض: اأَنَّ اِل�ْصِتْقَراَء َدلَّ َعَلى َجَريَاِنَها َعَلى ُمْقَت�صَ َواخْلَ

اِجَحُة، َوتَْنَقاُد لََها َطاِئَعًة اأَْو َكاِرَهًة)2(. اْلُعُقوُل الرَّ
االأدلة ال�رشعية عقلية:

ْربَاِن : ْرِعيَُّة �صَ ِدلَُّة ال�صَّ الأدلة ال�صرعية تعترب اأدلة عقلية، لأن اْلأَ  
اأََحُدُهَما: َما يَْرِجُع اإِىَل النَّْقِل امْلَْح�ِش . 

وِل  اأُ�صُ اإِىَل  ِبالنرِّ�ْصَبِة  ِهَي  اْلِق�ْصَمُة  َوَهِذِه  امْلَْح�ِش،  اأِْي  الرَّ اإِىَل  يَْرِجُع  َما  َوالثَّايِن: 
اِل�ْصِتْدَلَل  ِلأَنَّ  اْلآَخِر،  اإِىَل  ُمْفَتِقٌر  ْربنَْيِ  ال�صَّ ِمَن  َواِحٍد  َفَكلُّ  َواإِلَّ  اْلأَِدلَِّة، 
اأَْي َل يُْعَترَبُ �َصْرًعا اإِلَّ اإَِذا ا�ْصَتَنَد اإِىَل  ِبامْلَْنُقوَلِت َل بُدَّ ِفيِه ِمَن النََّظِر، َكَما اأَنَّ الرَّ

اأنظر درء تعار�ص العقل والنقل 211/5.، و�سرح الطحاوية 291/2-392 واحلاوي �ص: 316.خمت�سرًا.  )1(
املوافقات لإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي، حتقيق اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، ن�سر   )2(

دار ابن عفان، الطبعة الأوىل 1417هـ/ 1997م، 208/3 –210.

{َقدْ} ]املمتحنة: 4[،
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النَّْقِل)1(.
لأنها  عقلية،  ال�صمعية؛  الأدلة  اهلل–:  رحمه  الإ�صالم-  �صيخ  ويقول   
حمتاجة مع قوة دللتها اإىل العقل، ليفهم الدليل ويعمل مبقت�صاه، وذلك من 
خالل ق�صد الدال على دللته، واحلق اأن جميع الأدلة عقلية؛ مبعنى: اأننّ العقل 

رها علم اأننّها تدلنّ على مق�صود املتكلم، وهي دللة �صمعية)2(. اإذا ت�صونّ

املبحث الثاين
ا�ستدالالت اإبراهيم اخلليل القولية على بطالن عبادة االأ�سنام

املطلب الأول
حوار اإبراهيم اخلليل مع اأبيه

لقد حر�ش �صيدنا اإبراهيم اخلليل عليه ال�صالم  اأ�صد احلر�ش على هداية   
ودعاهم  للعبادة،  امل�صتحق  احلق  الإله  على  فدلهم  اإليهم،  بعث  الذين  قومه 
الو�صائل  من  عدداً  لذلك  وا�صتخدم  وحده،  باهلل  الإميان  حتقيق  لوجوب 
ما  واأ�صمعهم  خمالفيه،  عند  ما  ف�صمع  احلوار،  اأ�صلوب  ومنها  والأ�صاليب، 
به، ونبذ  اإياهم، وغايته من حواره لهم اظهار احلق والعمل  باإبالغه  اأمره اهلل 
الباطل، واأ�صلوب احلوار الذي �صلكه اخلليل عليه ال�صالم  معهم هو اأ�صلوب 
اإبلي�ش الرجيم، قال تعاىل: {َقاَل مَا مَنَعَكَ َألَّ  قراآين، فقد حاور ربنا �صبحانه 
َّاٍر وَخََلْقَتهُ مِن طِنيٍ} ]االأعراف: 12[.  َتسْجُدَ إِْذ َأمَرُْتكَ َقاَل َأنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خََلْقَتنِي مِن ن
اأوىل، فحاور  باب  الرجيم؛ فجواز حماورة غريه من  اإبلي�ش  فاإذا حاور اهلل 
وتفنن يف حماورته  واأبدع  الأ�صنام،  عبدة  وقومه  اأباه  ال�صالم   عليه  اخلليل 
لهم؛ لقد ا�صتطاع من خالله ا�صتدراجهم بفطنة وذكاء اإىل اأن ي�صلوا باأنف�صهم 
العقلية  اأ�صئلته  من خالل  لالأ�صنام، وذلك  عبادة  من  عليه  هم  ما  بطالن  اإىل 
الأ�صئلة،  هذه  مب�صداقية  يقر  عاقل  وكل  عليهم،  يطرحها  كان  التي  ال�صهلة 

املوافقات 3/ 227.  )1(
اأنظر النبوات539/1-540 بت�سرف.  )2(
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عبادة  ببطالن  بالقول  قائلها  تلزم  عليها  الإجابة  لأن  وحجيتها،  منطقها  وقوة 
تلك الآلهة امل�صنوعة، وا�صتخدام مثل هذا الأ�صلوب دليل على رجاحة عقل 
يعمل  واأن  ظاهرياً  امل�صوؤولني  يجاري  اأن  ا�صتطاع  لأنه  فطنته،  وقوة  وا�صعه، 

على مبداأهم فتنقلب اإجابته دليال على ف�صاد ما هو عليه.
وقد ت�صمنت دعوته )عليه ال�سالم( لأبيه وحواره معه جانب اإن�صاين اآخر من   
اأبوته عليه، فلم يعنف ومل يتهكم،  اأبيه وراعى فيه حق  التلطف والتودد مع 
واإمنا بذل ق�صارى جهده لهدايته، لأن اهلل عزوجل كلفه بك�صر مذهب عبدة 
الأ�صنام، وتقرير احلنيفية ال�صمحة، فاحتج عليهم قوًل، وفعاًل، ك�صراً من حيث 
القول، وك�صراً من حيث الفعل، فقال لأبيه اآزر: ُّاٱ {يَا َأبَتِ لِمَ َتعْبُدُ مَا َل يَسْمَعُ وََل 
ي َقدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلِْم مَا لَمْ يَْأتِكَ َفاتَِّبعْنِي َأهْدَِك 

ِّ
يُبْصِرُ وََل يُْغنِي عَنكَ شَيًْئا• يَا َأبَتِ إِن

َأبَتِ  يَا   • عَصِيًّا  لِلرَّحْمَِٰن  َكانَ  الشَّيَْطانَ  إِنَّ  الشَّيَْطانَ  َتعْبُدِ  َل  َأبَتِ  يَا   • سَِويًّا  صِرَاًطا 
ي َأخَافُ َأن يَمَسَّكَ عََذابٌ مِّنَ الرَّحْمَِٰن َفَتُكونَ لِلشَّيَْطاِن وَلِيًّا} ]مرمي: 42-45[،وذلك 

ِّ
إِن

وبنينّ  احلجة  اأظهر  فلما  الك�صر،  حيث  من  واإفحام  الفعل،  حيث  من  اإلزام 
املحجة، قرر وقام امللة احلنيفية الكربى، وال�صريعة العظمى)1(.

واأ�صحاب  "النجوم"  الهياكل  اأ�صحاب  ال�سالم(  )عليه  اخلليل  ناظر  لقد   
اأ�صحاب  مذاهب  بك�صر  فابتداأ  مذاهبهما،  وك�صر  "الأ�صنام"،  الأ�صخا�ش 
وَاللَّهُ   • َتنْحُِتونَ  مَا  َأَتعْبُدُونَ  بقوله: {َقاَل  قوًل  ك�صر حجتهم  باأن  الأ�صخا�ش، 
خََلَقُكمْ وَمَا َتعْمَُلونَ } ]ال�شافات: 95-96[، وكان اأباه اآزر اأعلم القوم بعمل الأ�صخا�ش 
والأ�صنام، ورعاية الإ�صافات النجومية فيها حق الرعاية، ولهذا كانوا ي�صرتون 
منه الأ�صنام ل من غريه، وكان اأكرث احلجج معه، واأقوى الإلزامات عليه)2(، 
 { مُِّبنيٍ فِي َضلٍَل  وََقوْمَكَ  َأرَاَك  ي 

ِّ
إِن آلِهًَة  َأصْنَامًا  َأَتتَّخُِذ  آَزرَ  بِيهِ  لأبيه: {لَِ فقال 

]االأنعام: ٧4[، لقد بنينّ اإبراهيم )عليه ال�سالم( لأبيه اأن اآلهته ل ت�صمع ول تب�صر ول ت�صر، 

تنفع ول تقدر على جلب خري، ول دفع �صر، ول تغني عنه �صيئا. فتبني  ول 
اأنظر امللل والنحل لأبي الفتح حممد بن عبد الكرمي بن اأبى بكر اأحمد ال�سهر�ستاين ن�سر موؤ�س�سة احللبي 2/ 37 .  )1(

اأنظر امللل والنحل 2/ 109.  )2(
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بذلك اأن عبادة مثل هذا جهل و�صالل، ثم بنينّ له اأن عنده دواء ذلك الداء، 
والهدى من ذلك ال�صالل)1(، وهو العلم الإلهي امل�صتمد من الوحي؛ واإن من 
اأهم ما ت�صمنه حواره )عليه ال�سالم( مع اأبيه يف تلك الق�صة املفعمة ب�صدق العاطفة 
واحلب واحلنان والتوقري ملقام الأبوة، مع حر�ش الداعي على هداية املدعو، 

واإر�صاده للحق وال�صواب، وبدئه به، وهو �صاحب الأ�صنام، ما يلي: 
يف  له  وقدمه  اأبيه  مع  كالمه  ترتيب  اأح�صن  ال�سالم(  )عليه  اخلليل  اإبراهيم  اأن  اأ- 
اأح�صن  دعوته  يف  ال�سالم(  )عليه  ف�صلك  م�صاق؛  واأر�صق  ات�صاق،  اأح�صن 

منهاج، واأقوم �صبيل)2(.
الدعوة؛  اآداب  من  وذلك  معه،  وتلطفه  تاأدبه  يف  اأح�صن  ال�سالم(  )عليه  اأنه  ب- 
النداء، وذلك  اأن احل�صرة مغنية عن  الأبوة مع  بلفظ  اأباه مراراً  فنادى 

ق�صداً لإح�صار �صمعه وذهنه؛ لتلقي ما �صيلقيه اإليه .
اأنه )عليه ال�سالم( ابتداأ باحلجة الراجعة اإىل احل�ش فقال له : مل تعبد ما ل ي�صمع  ج- 
ول يب�صر، فذلك حجة حم�صو�صة، ثم انتقل اإىل دفع ما يخالج عقل اأبيه 
من النفور عن تلقي الإر�صاد من ابنه بقوله : يا اأبت اإين قد جاءين من 

العلم ما مل ياأتك)٣(. 
اأنه )عليه ال�سالم( ا�صتطاع اأن يفحم اأباه بحجة دامغة وهي اأن الأب اأجهد نف�صه  د- 
الأجرام  مقابلة  يف  اأ�صناما  عمل  حتى  العلم  كل  وا�صتعمل  اجلهد،  كل 
ال�صماوية، فعجز بقوته العلمية والعملية اأن يحدث فيها �صمعا وب�صرا،، 
مع اأن الأب بفطرته وخلقته اأ�صرف درجة منها، لأنه خلق �صميعا ب�صريا، 
تكلفا،  املتخذ  هذا  يف  منها  اأظهر  فيه  ال�صماوية  والآثار  �صارا،  نافعا، 
واملعمول ت�صنعا، فيالها من حرية! اإذ �صار امل�صنوع!.فلما مل تقبل حجته 
معارج القبول ب�سرح �سلم الو�سول اإىل علم الأ�سول حلافظ بن اأحمد بن علي احلكمي املتوفى  1377ه حتقيق عمر بن حممود اأبو   )1(

عمر، ن�سر دار ابن القيم  الدمام الطبعة الأوىل ، 1410هـ -1990م 2/ 406.
اأنظر حما�سن التاأويل ملحمد جمال الدين بن حممد �سعيد بن قا�سم احللق القا�سمي حتقيق حممد با�سل عيون ال�سود ن�سر دار الكتب   )2(

العلمية بريوت الطبعة الأوىل 1418هـ 7/ 100.
انظر التحرير والتنوير حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد   )3(

الطاهر بن عا�سور،ـ ن�سر الدار التون�سية للن�سر تون�ص �سنة الن�سر 1984ه 16/ 113-114.، وحما�سن التاأويل 7/ 99.
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القولية عدل )عليه ال�سالم( اإىل الك�صر لالأ�صنام بالفعل {َفجَعََلهُمْ جَُذاًذا إِلَّ 
َّهُمْ} ]االأنبياء: 58[، فافحمهم بالفعل، حيث اأحال الفعل على كبريهم،  َكِبريًا ل
طريق  على  ذلك  وكل  منهم.  الفعل  اأحال  بالقول، حيث  اأفحمهم  كما 

الإلزام عليهم، واإل فما كان اخلليل كاذبا قط)1(.
اأنه )عليه ال�سالم( احتج عليه اأبدع احتجاج بح�صن اأدب وخلق جميل، لئال  ه- 
يركب منت املكابرة والعناد، ول ينكب، بالكلية، عن حمجة الر�صاد)2(، 
م املوعظة على �صبيل ال�صتفهام حتى ل يُ�صِعر اأباه بالنق�ش، اأو يُظِهر  فقدَّ
ر هذه  اأخنّ بل  ال�صيطان،  تعبد  مِلَ   : البداية  يُقْل من  فلم  منه،  اأعلم  اأنه  له 
�صخ�صيته،  حلنّل  ال�صيطان  يقوَل  اأْن  وبدل  املناق�صة،  نهاية  اإىل  احلقيقة 
طاعَة   : تعني  العبادة  لأن حقيقة  عنا�صره، وك�صف عن حقيقته،  واأبان 
العابد للمعبود يف اأَْمره ونَْهيه، ولبد فيها من �صماع كالم اوامر املعبود 
ملَْن  ْت  اأعدَّ وماذا  عبدها؟  ملْن  املعبودات  هذه  ْت  اأعدَّ وماذا  ونواهيه 
ع�صاها ؟ وما منهجها الذي جاءْت به حتى ت�صتحقَّ العبادة ؟ وهذا كله 

ل يوجد �صيء منه األبتة، اإذن : فعبادتهم باطلة)٣(.
و-  اأنه )عليه ال�سالم( طلب منه علة عبادته ملا ي�صتخف به عقل كل عاقل، من عامل 
وجاهل وياأبى الركون اإليه، ف�صال عن عبادته التي هي الغاية القا�صية من 
التعظيم، مع اأنها ل ت�صتحق اإل ملن له ال�صتغناء التام، والإنعام العام)4(، 
آلِهًَة}  َأصْنَامًا  تعاىل: {َأَتتَّخُِذ  قوله  الوارد يف  الفعل {َأَتتَّخُِذ}  ففي 
باأن ذلك �صيء م�صطنع مفتعل، واأن الأ�صنام لي�صت  اإ�صعار  ]االأنعام: ٧4[. 

هو  �صيئا  اإلهه  جعل  اإذ  عقله  ب�صخافة  تعري�ش  اأي�صاً  وفيه  لالإلهية،  اأهال 
�صنعه)5(.

امللل والنحل 110/2.  )1(
اأنظر حما�سن التاأويل 100/7.  )2(

تف�سري ال�سعراوي] اخلواطر [ ملحمد متويل ال�سعراوي، ن�سر مطابع اأخبار اليوم، ن�سر عام 1997 م. 15/ 9097.  )3(
حما�سن التاأويل 7/ 100.  )4(

التحرير والتنوير313/7.  )5(
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ي�صمه  فلم  متلطفا،  به  مرتفقا  احلق  اإىل  اأباه  ال�سالم(  )عليه  اخلليل  دعا  لقد   
اأبان له خطاأه يف عبادته  باجلهل املفرط، ول و�صف نف�صه بالعلم الفائق، واإمنا 
لتلك الأ�صنام، لأن العبادة هي غاية التعظيم، فاإذا وجهت اإىل غري اهلل تكون 
ظلماً وكفراً وجحوداً، وخروجاً عن ال�صحيح النري اإىل الفا�صد املظلم؛ فكيف 
اإذا وجهت اإىل جماد لي�ش به ح�ش ول �صعور!؟ واملعبود اجلماد ل ي�صمع ذكر 
عابده له، وثناءه عليه، ول يرى هيئات خ�صوعه له، ف�صال اأن يدفع عنه بالء، 

اأو يلبي له طلباً)1(.
اأهل  ومقاومته  اخلري  النا�ش  تعليمه  يف  اأمة  كان  ال�سالم(  )عليه  اإبراهيم  اإن   
بداأ  ما  فاأول  فالأهم،  والأهم  فاأوًل  اأوًل  احل�صنة  واملجادلة  باملنا�صحة  الأر�ش 

مبنا�صحة اأبيه وجمادلته بالتي هي اأح�صن)2(.
وهو )عليه ال�سالم( مل ينكر على اأبيه غري اأمرين :   

اأحدهما: جعله ال�صور اآلهة مع اأنها ظاهرة النحطاط عن �صفة الإلهية. 
ثانيهما: تعدد الآلهة.، واملخاطب ملا مل يكن قد �صمع الإنكار عليه يف اعتقاده 
قبل ذلك يح�صب نف�صه على هدى، ول يح�صب اأن اأحدا ينكر عليه ما هو فيه، 
ويظن اأن اإنكار ابنه عليه ل يبلغ به اإىل حد اأن يراه وقومه يف �صالل مبني، فقد 

يتاأوله باأنه رام منه ما هو اأوىل)٣(.
احلجة  واإقامة  اإبالغها  عليه  يجب  ر�صالة  �صاحب  ال�سالم(  )عليه  واإبراهيم   
)عليه  راأى  ملا  ولذا  احلق،  يف  مهادنة  ول  حماباة  فال  كانوا،  اأياً  املدعوين  على 
ال�سالم( ت�صميم اأبيه على الكفر �صلك معه نوعاً من الغلظة، وذلك بعد ا�صتق�صاء 

اأ�صاليب املوعظة اللينة، ولعل ذلك قد يكون اأجنع يف نف�ش اأبيه من بع�ش، فاإن 
ينايف  ما  ذلك  ولي�ش يف  متفاوتة،  ميادين  اأنظارها  وملجال  م�صالك،  للنفو�ش 
ومل  الربور،  ينايف  ل  اعتداء  ول  �صب  دون  باحلق  املجاهرة  لأن  به،  الربور 
انظر الك�ساف عن حقائق غوام�ص التنزيل لأبي القا�سم حممود بن عمرو بن اأحمد، الزخم�سري جار اهلل، ن�سر دار الكتاب العربي   )1(

بريوت الطبعة الثالثة 1407هـ، 3/ 19.
فتح اهلل احلميد املجيد يف �سرح كتاب التوحيد حلامد بن حممد بن ح�سني بن حم�سن حتقيق بكر بن عبد اهلل اأبو زيد ن�سر دار املوؤيد   )2(

الطبعة: الأوىل 1417هـ /1996م �ص: 152.
التحرير والتنوير 7/ 313.  )3(
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بدون  العلمية  امل�صائل  يف  واآباءهم  واأئمتهم  اأ�صاتذتهم  يخطئون  العلماء  يزل 
من  لي�ش  لأجله،  والتوبيخ  والذم  الدين  يف  الن�صيحة  وكذلك  تنقي�ش)1(.، 

العقوق)2(.
ًل ِبِذْكِر اأَِبيِه ودعوته فهذا من فقهه وح�صن ت�صرفه،  وكونه )عليه ال�سالم( بََداأَ اأَوَّ  
اَلِل)٣(، واخلليل )عليه ال�سالم( يخ�صى  يَحِة، َواإِْنَقاُذُه ِمَن ال�صَّ ِلأَنَُّه اْلأََهمُّ ِعْنَدُه يِف النَّ�صِ
على اأبيه من عاقبة عبادته لتلك الأ�صنام والتي �صتوؤول به اإىل عبادة ال�صيطان، 
ون�صبة ال�صالل والف�صاد اإىل ال�صيطان مقررة يف نفو�ش الب�صر، ولكن الذين 
ولذا  التمويه؛  �صتار  و�صاو�صه حتت  ويتبعون  حالهم،  اإىل  يفطنون  ل  يتبعونه 
} واملعنى: ل تعبد الأ�صنام لأن اتخاذها من ت�صويل  قال:  {َل َتعْبُدِ الشَّيَْطانَ
ال�صيطان  للنا�ش، وعبادتها من و�صاو�ش  للذين اتخذوها وو�صعوها  ال�صيطان 
للذين �صنوا �صنن عبادتها، ومن و�صاو�صه للنا�ش الذين اأطاعوهم يف عبادتها، 
ال�صيطان وكفى بذلك �صالل معلوما؛ ويف هذا  فمن عبد الأ�صنام فقد عبد 
تبغي�ش لعبادة الأ�صنام، لأن يف قرارة نفو�ش النا�ش بغ�ش ال�صيطان واحلذر 

من كيده)4(.
ون�صتفيد من قوله: {إِنَّ الشَّيَْطانَ َكانَ لِلرَّحْمَِٰن عَصِيًّا} ]مرمي: 44[. اإن هذا   
هو علة النهي عن عبادة الأ�صنام، وعبادة اآثار و�صو�صته، فال جرم اأنه ل ياأمر 
اإل مبا ينايف الرحمة، ويف�صي اإىل النقمة، ولذلك اختري و�صف الرحمان من 
بني �صفات اهلل تعاىل تنبيها على اأن عبادة الأ�صنام توجب غ�صب اهلل فتف�صي 

اإىل احلرمان من رحمته، فمن كان هذا حاله فهو جدير باأن ل يتبع)5(. 
ومع هذا احلب الفيا�ش والأدب اجلم والتلطف يف اخلطاب من البن   
لأبيه فاإن الأب مل يجد جوابا مقنعا ورد مفحما على دعوة ابنه البار وت�صاوؤلته 
َّمْ َتنَتهِ َلَرْجُمَنَّكَ  وماآلتها غري قوله : {َقاَل َأرَاغِبٌ َأنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن ل

التحرير والتنوير  7/ 314-313.  )1(
حما�سن التاأويل للقا�سمي 400/4.  )2(

البحر املحيط 7/ 441.  )3(
التحرير والتنوير  16/ 116.  )4(

اأنظر التحرير والتنوير 16/ 117.  )5(
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وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا} ]مرمي: 46[. فنظم هذه الآية يدل على اأن اأبا اإبراهيم ينكر على 
اإبراهيم متكن الرغبة عن اآلهتهم من نف�صه، ويهتم باأمر الرغبة عن الآلهة لأنها 

مو�صع عجب)1(، وذلك حالة املقلدين التقليد الأعمى. 
املطلب الثاين

حوار اإبراهيم اخلليل مع قومه
يومئذ  يبق  فلم  والع�صيان،  ال�صرك  و�صر  من  الطوفان  الأر�َش  غ�صل   
من  ببابل  ظهرت  حتى  الأجيال،  تعاقبت  ثم  الإمِيان،  نا�صع  اإل  وجهها  على 
فكانوا  ال�سالم(،  )عليه  اإبراهيم  قوم  النبط  منها  التي  الكلدان  اأمة  العراق  اأر�ش 
يعرفون اهلل ويعبدونه، وي�صركون به الكواكب، ويتخذون لها الأ�صنام متاثيل، 
لكل  وجعلوا  ال�صبعة،  الكواكب  اأ�صماء  على  عملوها  اأوثاناً  يعبدون  فكانوا 
واحد منها هيكاًل فيه �صنمه، ويتقربون اإليها ب�صروب من الأفعال على ح�صب 
)عليه ال�سالم( حال قومه هذا وما هم عليه  اخلليل  اإبراهيم  اآمل  اعتقاداتهم)2(. وقد 
هم  مما  يخل�صهم  كيف  يفكر  فجعل  فة،  وديانات حمرنّ فا�صدة،  معتقدات  من 
توحيده  فيهم  ليقيم  اإليهم،  اأر�صله  فاهلل  �صركيات و�صاللت،  من  فيه  واقعني 
تعاىل، واأن يكفروا بكل ما يعبد من دونه، قال تعاىل: {وَإِبْرَاهِيمَ إِْذ َقاَل لَِقوْمِهِ 
َّمَا َتعْبُدُونَ مِن دُوِن اللَّهِ َأوَْثانًا  َُّكمْ إِن ُكنُتمْ َتعَْلمُونَ • إِن ٰلُِكمْ خَيْرٌ ل اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَُّقوهُ َذ
عِندَ  َفابَْتُغوا  ِرْزًقا  لَُكمْ  يَمْلُِكونَ  َل  اللَّهِ  دُوِن  مِن  َتعْبُدُونَ  َّذِينَ  ال إِنَّ  إِْفًكا  وََتْخُلُقونَ 
هذا  وليحقق   ،]1٧-16 ]العنكبوت:  ُترْجَعُونَ}  إِلَيْهِ  لَهُ  وَاشُْكرُوا  وَاعْبُدُوهُ  الرِّْزَق  اللَّهِ 
الأمر قارع اخلليل )عليه ال�سالم( قومه باحلجج ونازلهم بالأقوال، فلما مل تنفع فيهم 
ن  الأقوال اأنتقل اإىل الفعال، حتى يرتكوا  الكفريات التي هم عليها، وقد مكنّ
يح�صنوه،  فيما  اأقوامهم  على  متفوقني  بجعلهم  ال�صالم-  عليهم  اأنبيائه-  اهلل 
وقد عظم يف زمن اخلليل )عليه ال�سالم( �صلطان اجلدل واملناظرة، فاأعطاه اهلل القدرة 

التحرير والتنوير  16/ 119.  )1(
ر�سالة ال�سرك ومظاهره ملبارك بن حممد امليلي اجلزائري، حتقيق وتعليق اأبي عبد الرحمن حممود ن�سر دار الراية للن�سر والتوزيع   )2(

الطبعة الأوىل 1422هـ-2001م. �ص: 117- 118.
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الباهرة على احلجة التي يهزم بها خمالفيه، واأيده اهلل باآية اأخرى، وهي عدم 
احراق النار له، ويف ذلك رد على قومه املنكرين لالأ�صباب، املوؤمنني باأن الطبيعة 
هي الفاعلة لكل �صيء، فاأظهر اهلل على يده خرقا للطبيعة حتديا للطبائعني)1(. 
ول  ة َوُهَو اأول من اأ�صل اأ�صُ ويف هذا برهان على �صدق نبوته، فهو نَِبي احْلجَّ
ين بال�صتدلل على علم التَّْوِحيد، َقاَل تََعاىَل عنه: {وَتِلْكَ حُجَُّتنَا آَتيْنَاهَا  الدنّ
َّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} ]االأنعام: 8٣[، نرفع  إِبْرَاهِيمَ عََلٰى َقوْمِهِ نَرَْفعُ دَرَجَاتٍ مَّن ن

ِة اْلَباِلَغة والعلوم اْلَعاِليَة)2(. َدَرَجات من ن�َصاء اأَي ِباحْلجَّ
َقاَل  {إِْذ  بقوله:  عنه  اهلل  ذكره  ما  فيه  قومه  ال�سالم(  )عليه  اخلليل  ناظر  ومما   
بِيهِ وََقوْمِهِ مَا َتعْبُدُونَ • َقاُلوا نَعْبُدُ َأصْنَامًا َفنََظلُّ لَهَا عَاكِفِنيَ • َقاَل هَْل يَسْمَعُونَُكمْ  لَِ
َقاَل  يَْفعَُلونَ •  َكَذٰلِكَ  آبَاءَنَا  بَْل وَجَدْنَا  َقاُلوا  يَُضرُّونَ •  َأوْ  يَنَفعُونَُكمْ  َأوْ  إِْذ َتدْعُونَ • 
ي إِلَّ رَبَّ الْعَالَمِنيَ 

ِّ
َّهُمْ عَدُوٌّ ل َفِإن ْقدَمُونَ •  َأنُتمْ وَآبَاؤُُكمُ اْلَ َأَفرََأيُْتم مَّا ُكنُتمْ َتعْبُدُونَ • 

َّذِي هُوَ يُْطعِمُنِي وَيَسْقِنيِ • وَإَِذا مَِرْضتُ َفهُوَ يَشْفِنيِ  َّذِي خََلَقنِي َفهُوَ يَهْدِيِن • وَال • ال
َّذِي َأْطمَعُ َأن يَْغفِرَ لِي خَطِيَئتِي يَوْمَ الدِّيِن} ]ال�شعراء:  َّذِي يُمِيُتنِي ُثمَّ يُحِْينيِ • وَال • وَال
69-82[، فاخلليل )عليه ال�سالم( اأر�صله اهلل  اإىل قوم من الفر�ش ُعتاة جبنّارين يعبدون 

بهم اإليها فقال لهم )عليه ال�سالم(: {مَا هَٰذِهِ  التماثيل، فاأنكر عليهم عكوفهم لها، وتقرنّ
]االأنبياء: 52[، وملا مل يكن لديهم حجة يعتمدون  لَهَا عَاكُِفونَ}  َأنُتمْ  َّتِي  ال التَّمَاثِيُل 
عليها يف عبادتهم الأ�صنام، تعللوا لباطلهم مبا وجدوا عليه اآباءهم من التقرب 
اإىل التماثيل، وعبادتهم اإياها، فاألغوا عقولهم، وقلدوا اآباءهم على غري هدى 
)عليه ال�سالم(  اإبراهيم  ]االأنبياء: 5٣[، ف�صفه  لَهَا عَابِدِينَ}  آبَاءَنَا  وب�صرية {َقاُلوا وَجَدْنَا 
اأحالمهم، وحكم عليهم وعلى اآبائهم باحلرية، وال�صالل املبني {َقاَل لََقدْ ُكنُتمْ 
َأنُتمْ وَآبَاؤُُكمْ فِي َضلٍَل مُِّبنيٍ} ]االأنبياء: 54[، فبني لهم اأن التماثيل ل ت�صمع النداء، 
ول ت�صتجيب الدعاء، ول متلك نفًعا، ول توقع �صًرا، فال يليق بعاقل اأن يتخذها 
اأنظر جملة اجلامعة الإ�سلمية باملدينة املنورة العدد 123 ال�سنة 36-1424هـ �ص 17، بحث القراآن الكرمي امل�سدر الأول للتف�سري   )1(

للدكتور حممد بن �سالح الرباك .
تنزيه الأنبياء عما ن�سب اإليهم حثالة الأغبياء لأبي احل�سن علي بن اأحمد ال�سبتي الأموي املعروف بــ ابن خمري حتقيق حممد ر�سوان   )2(

الداية ن�سر دار الفكر املعا�سر لبنان الطبعة الأوىل، 1411هـ - 1990م �ص 89.
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اآلهة مع من فطر ال�صماوات والأر�ش، واإليه مقاليد الأمور)1(.
وبنظرة  جمملة للن�صو�ش التي حاور فيها اخلليل )عليه ال�سالم( قومه فاإننا نرى   
منهجا بديعاً يف ح�صن دعوته لقومه؛ فقد �صاأل )عليه ال�سالم( قومه عن منافع تلك 
املعبودات، فلما مل يجد لها �صيئا اأعلن براءته منها، واأخرب اأنه اآمن بالإله احلق 
والنعم اجلزيلة؛  الفريدة  له، ذو اخل�صائ�ش  �صريك  املتف�صل وحده ل  املنعم 
واأما عند الغو�ش والتعمق يف تلك احلوارات ف�صنجد حوارات بليغة مفحمة، 
قارع فيها ال�صرك واأهله باحلجج الوا�صحات، فقاومهم باحلجة تارة، وبالقوة 

تارة، وباإعالن التوحيد اأخرى، واأقام للتوحيد بيتاً مبكة)2(.
ن�ساأة ديانة االأ�سنام:

اإن عبادة الأ�صنام دين دخيل على التوحيد، ولذا اأر�صل اهلل ر�صله لهدمه   
وبيان بطالنه، ومبا اأنها تعترب اأقدم دين انحرفت به الب�صرية عن التوحيد، ول 
يزال اإىل اليوم، ومذهب هذا �صاأنه ميتنع اأن يكون معلوم البطالن يف بديهة 
العقل، لكن العلم باأن هذا احلجر املنحوت يف هذه ال�صاعة لي�ش هو اخلالق، 
فعبدة الأ�صنام ل يعتقدون خلقا لها، واإمنا لهم فيه تاأويل وهو تغريات اأحوال 
هذا العامل الأ�صفل - بزعمهم- فاعتقدوا اأن ذلك مربوط بتغريات الأحوال 
تقربهم  يعكفون عليها،  اأ�صخا�صاً  لها؛ ف�صوروا  التعظيم  فبالغوا يف  الفلكية، 
اإىل الروحانيات، وبهم اإىل اهلل تعاىل، فاتخذوا اأ�صناما على مثال الهياكل، فلما 
راأوا غياب الكواكب عن الأب�صار �صوروها ب�صورتها على الهيئة التي ت�صدر 
اأفعالها، وراعوا جميع الإ�صافات النجومية، من ات�صال حممود يوؤثر يف جناح 

املطالب التي ت�صتدعي منها، و�صموها اآلهة يف مقابلة الآلهة ال�صماوية)٣(.
وهذا نقوله لنربهن للقوم علمنا بحقيقة دينهم، وكيف و�صل حالهم   
تعاىل  التوحيد، قال  الب�صرية  انحراف، واإل فالأ�صل يف  اإىل ما هم عليه من 
مذكرة التوحيد لعبد الرزاق عفيفي، ن�سر وزارة ال�سوؤون الإ�سلمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد بال�سعودية الطبعة الأوىل، 1420هـ   )1(

�ص: 101.
انظر التحرير والتنوير 17/ 92.  )2(

التيمي  التف�سري الكبري لأبي عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني  اأنظر امللل والنحل 108/2-109.، ومفاتيح الغيب   )3(
الرازي ن�سر دار اإحياء الرتاث العربي بريوت الطبعة الثالثة عام1420 ه 30/13-31 ـ بت�سرف .
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{َكانَ النَّاسُ ُأمًَّة وَاحِدَةً َفبَعَثَ اللَّهُ النَِّبيِّنيَ مُبَشِِّرينَ وَمُنذِِرينَ وََأنزََل مَعَهُمُ الْكَِتابَ بِالْحَقِّ 
مَا جَاءَتْهُمُ  بَعْدِ  مِن  ُأوُتوهُ  َّذِينَ  ال إِلَّ  فِيهِ  وَمَا اخَْتَلفَ  فِيهِ  فِيمَا اخَْتَلُفوا  النَّاِس  بَيْنَ  لِيَحُْكمَ 
َكانَوا  ]البقرة: 21٣[، فالنا�ش  لِمَا اخَْتَلُفوا فِيهِ}  َّذِينَ آمَنُوا  ال اللَّهُ  بَيْنَهُمْ َفهَدَى  بَْغيًا  الْبَيِّنَاتُ 
ِريَن  ِبيرِّنَي ُمَب�صرِّ ُ النَّ ٍة َواِحَدٍة َوِديٍن َواِحٍد، َفاْخَتَلُفوا، َفَبَعَث اهللَّ َتِمَعًة َعَلى ِملَّ ًة جُمْ اأُمَّ
َوُمْنِذِريَن)1(، وقد قاوم ر�صل اهلل- عليهم ال�صالة وال�صالم- ذلك النحراف 
الب�صري والذي تولت كربه ال�صياطني، كما يف احلديث القد�صي:"َواإِينرِّ َخَلْقُت 
َمْت َعَلْيِهْم  يَاِطنُي، َفاْجَتالَْتُهْم َعْن ِديِنِهْم َوَحرَّ ُهْم َواإِنَُّهْم اأَتَْتُهُم ال�صَّ ِعَباِدي ُحَنَفاَء ُكلَّ
ْنِزْل ِبِه �ُصْلَطانًا")2(، فجد واجتهد  ْن يُ�ْصِرُكوا ِبي َما مَلْ اأُ َمَرْتُهْم اأَ َما اأَْحَلْلُت لَُهْم، َواأَ
ر�صل اهلل- عليهم ال�صالم– يف اإبطال كافة النحرافات العقدية وال�صلوكية، 

ومنها عبادة الأ�صنام، وبالذات املتعلقة بالكواكب من جهتني: 
هذا  اأحوال  يف  األبتة  لها  تاأثري  ل  الكواكب  اأن  على  الدلئل  اإقامة   : اأوالهما 

العامل، لأنها م�صخرة باأمر اهلل.
الثانية : اأنها بتقدير اأنها تفعل �صيئا وتوؤثر يف هذا العامل؛ اإل اأن دلئل احلدوث 
من  اأوىل  الأ�صل،  بعبادة  وال�صتغال  خملوقة  كونها  فوجب  فيها،  حا�صلة 
القول  اإبطال  اإىل  اأنه ل طريق  الفرع، واإذا عرفت هذا ظهر  بعبادة  ال�صتغال 
بعبادة الأ�صنام اإل باإبطال كون �صائر الكواكب اآلهة لهذا العامل مدبرة له)٣(. 
وكذلك كان حال من يعظمون الأولياء وال�صاحلني ويغالون فيهم، و�صل بهم 
احلال اإىل عبادتهم، وذلك اأنهم كان لهم اأتباع يقتدون بهم وياأخذون بعدهم 
باأخذهم يف العبادة فجاءهم اإبلي�ش وقال لهم: لو �صورمت �صورهم كان اأن�صط 
اإن  اإبلي�ش:  لهم  فقال  بعدهم  قوم  ن�صاأ  ثم  ففعلوا  العبادة،  اإىل  واأ�صوق  لكم 
من  كان  الأوثان  عبادة  فابتداء  فعبدوهم،  يعبدونهم  كانوا  قبلكم  من  الذين 
جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي، اأبو جعفر الطربي حتقيق الدكتور عبد اهلل بن   )1(
عبد املح�سن الرتكي بالتعاون مع مركز البحوث والدرا�سات الإ�سلمية بدار هجر الدكتور عبد ال�سند ح�سن يامة ن�سر دار هجر 

للطباعة والن�سر والتوزيع والإعلن الطبعة الأوىل، 1422 هـ-2001م، 3/ 621.
اجلامع ال�سحيح للإمام م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، ن�سر دار اإحياء الرتاث العربي بريوت   )2(

كتاب اجلنة و�سفة نعيمها باب ال�سفات التي يعرف به اأهلها يف الدنيا، رقم احلديث ]2865[2197/4.
انظر مفاتيح الغيب التف�سري الكبري30/13-31، بت�سرف .  )3(
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 ُ اهللَّ َي  َر�صِ َعبَّا�ٍش  اْبِن  َعِن  �صحيحه  يف   - اهلل  البخاري-رحمه  قال  ذلك)1(، 
الَعَرِب؛-وا�صلها-  يِف  نُوٍح  َقْوِم  يِف  َكانَْت  الَِّتي  الأَْوثَاُن  اَرِت  »�صَ َعْنُهَما، 
ْيَطاُن اإِىَل َقْوِمِهْم، اأَِن  ا َهَلُكوا اأَْوَحى ال�صَّ نَي ِمْن َقْوِم نُوٍح، َفَلمَّ احِلِ اأَ�ْصَماُء ِرَجاٍل �صَ
ابًا َو�َصمُّوَها ِباأَ�ْصَماِئِهْم، َفَفَعُلوا،  اِل�ِصِهُم الَِّتي َكانُوا يَْجِل�ُصوَن اأَْن�صَ ُبوا اإِىَل جَمَ اْن�صِ
)عليه ال�سالم(  ُعِبَدْت«)2(. واخلليل  الِعْلُم  َخ  َوتََن�صَّ اأُولَِئَك  َهَلَك  اإَِذا  َحتَّى  تُْعَبْد،  َفَلْم 
اأر�صل اإىل كال الطائفتني كما مر اإل اأن هذا البحث ين�صب على اإبطال عبادة 
الأ�صنام وذلك ما �صاأتناوله يف حوارته مع قومه، والتي ت�صتمل على قيامه بنبذ 
الأ�صنام وعباداتها، ودعوة القوم ل�صرورة وجوب التوجه بالعبادة لالإله احلق 
بن�صف ما عليه القوم بحجج العقلية، واأ�صئلة بدهية،  )عليه ال�سالم(  �صبحانه، فقام 
فقوله )عليه ال�سالم( مثاًل: {َأَتتَّخُِذ َأصْنَامًا آلِهًَة} م�صتمل على ذكر احلجة العقلية 
اإجماًل، ودلياًل على ف�صاد قول عبدة الأ�صنام، باإنكاره اتخاذها اآلهة، وهي ما 
هي يف عجزها)٣(. وكذلك اإ�صارة اإىل تقبيح ال�صتغال بعبادة غري اهلل تعاىل، 
اإنعكا�صات  الأ�صنام  ولعبادة  تعاىل)4(.  اهلل  اهلل حجاب عن  �صوى  ما  كل  لأن 
�صلبية على عابديها، اإذ اأن عجزها ينعك�ش �صلباً على عابديها، لأنهم ي�صريون 
�صخرية واأ�صحوكة هم واآلهتهم، والعاقل ل ير�صى بذلك، وهذه هي احلقيقة 
املرة املوؤملة الني عليها عبدة الأ�صنام، اإل اأنهم يتغافلوا عن ذلك، واإبراهيم )عليه 
ال�سالم( ل ير�صى لقومه اأن يكونوا �صخرية، ولذا وجه لهم اأ�صئلة توقظ عقولهم، 

وتب�صرهم بحقيقة حالهم، لعله ينت�صلهم من كبوتهم التي هم فيها، فمن ذلك 
توجه  باأ�صلوب  ال�صوؤال  هذا  ف�صاغ  التَّمَاثِيُل}  هَٰذِهِ  {مَا  لهم:  ال�سالم(  )عليه  قوله 
ال�صتفهام فيه اإىل ذات التماثيل، لإبهام ال�صوؤال عن كنه التماثيل يف بادىء 
النمر وعثمان  البغوي حتقيق وتخريج حممد عبد اهلل  اأبو حممد احل�سني بن م�سعود  ال�سنة،  القراآن ملحيي  التنزيل يف تف�سري  معامل   )1(

جمعة �سمريية و�سليمان م�سلم احلر�ص ن�سر دار طيبة للن�سر والتوزيع الطبعة الرابعة، 1417هـ- 1997م، 232/8.
بن  ملحمد  البخاري[  ]�سحيح  واأيامه  و�سننه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع   )2(
ال�سلطانية  عن  م�سورة  النجاة  طوق  دار  ن�سر  النا�سر  نا�سر  بن  زهري  حممد  حتقيق  اجلعفي  البخاري  عبداهلل  اأبو  اإ�سماعيل 
باإ�سافة ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي الطبعة الأوىل، 1422هـ �سرح وتعليق د.م�سطفى ديب البغا 160/6،باب )ودا و�سواعا 

وليغوث( رقم احلديث 4920.
حما�سن التاأويل 4/ 400-399.  )3(

مفاتيح الغيب التف�سري الكبري 13/ 35-34.  )4(
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الكالم، اإمياء اإىل عدم املالءمة بني حقيقتها املعرب عنها بالتماثيل، وبني و�صفها 
باملعبودية املعرب عنه بعكوفهم عليها، وهذا من جتاهل العارف، ا�صتعمله متهيدا 
لتخطئتهم بعد اأن ي�صمع جوابهم، فهم يظنونه �صائال م�صتعلماً، ولذلك اأجابوا 

�صوؤاله بقولهم : {وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ} ]االأنبياء: 5٣[.
عنه،  امل�صوؤول  ماهية  �صرح  لطلب  اأنه  )ما(  بكلمة  ال�صوؤال  �صاأن  فاإن   
رتبة  عن  انحطاطها  على  الدال  معناها  ك�صف  لزيادة  التماثيل  اإىل  والإ�صارة 
وجاءوا  الذاتي  ال�صتقالل  عنها  ي�صلب  بالتماثيل  عنها  والتعبري  الألوهية، 
تلك الأ�صنام كانت من عادة  اأن عبادة  به، وهو  اإقناعه  يف جوابه مبا توهموا 
احلق،  م�صادفته  يف  ينظر  ول  الآباء،  عمل  يقد�ش  مثلهم  فح�صبوه  اآبائهم، 
ولذلك مل يلبث اأن اأجابهم: {لََقدْ ُكنُتمْ َأنُتمْ وَآبَاؤُُكمْ فِي َضلٍَل مُِّبنيٍ} موؤكدا 
اأنت من  اأم  قولهم  بالإ�صراب عن  الق�صم، وجاء هو يف جوابهم  بالم  ذلك 
الالعبني، لإبطال اأن يكون من الالعبني، واإثبات اأن ربهم هو الرب الذي خلق 
ال�صماوات  فلما �صذ عنها خلق  اأرباباً،  التماثيل  تلك  اأي ولي�صت  ال�صماوات، 
والأر�ش كما هو غري منكر منكم فهي منحوتة من اأجزاء الأر�ش، فما هي اإل 
مربوبة خملوقة، ولي�صت اأربابا ول خالقة، فكان جواب اإبراهيم اإبطال لقولهم 
اأم اأنت من الالعبني مع م�صتند الإبطال باإقامة الدليل على اأنه جاءهم باحلق، 
ٰلُِكم مِّنَ الشَّاهِدِينَ}  ولي�ش فيه طريقة الأ�صلوب احلكيم، وقوله: {وََأنَا عََلٰى َذ
اإعالم لهم باأنه مر�صل من اهلل لإقامة دين التوحيد، ومل يكن يومئذ يف قومه من 
ي�صهد ببطالن اإلهية اأ�صنامهم، فتعني اأن املق�صود من ال�صاهدين اأنه بع�ش الذين 

�صهدوا بتوحيد اهلل بالإلهية يف خمتلف الأزمان اأو الأقطار)1(.
عبادتهم،  �صبب  عن  �صوؤال  هذا  التَّمَاثِيُل}  هَٰذِهِ  {مَا  لهم:  قوله  ويف   
�صبهة  من  يوردونه  ع�صاهم  فيما  لينظر  كالمه  ابتداء  منه  القول  هذا  وجعل 
ِعْلِمِه  َمَع  ِبَها  َوجَتَاُهٌل  ِنَها  ِل�َصاأْ ِغرياً  َوتَ�صْ لََها  ِقرياً  حَتْ اأي�صاً  فيبطلها عليهم)2(، وِفيه 

التحرير والتنوير 17/ 96-94.  )1(
مفاتيح الغيب التف�سري الكبري 22/ 152.  )2(



{53}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

}ا�ْصِتَهانٌَة ِبِهْم َوتَْوِقيٌف َعَلى  ِبَها َوِبَتْعِظيِمِهْم لََها، َويِف ِخَطاِبِه لَُهْم ِبَقْوِلِه: {َأنُتمْ
َواأَنَُّه  اْلَبْحت،  التَّْقِليد  جمرد  هو  عليه  وجوابهم  ردهم  وكان  ِنيِعِهْم،  �صَ �ُصوِء 
ى  ْقِليَد الَِّذي اأَدَّ ِفْعُل اآبَاِئِهُم؛ اْقَتَدْوا ِبِهم ِمْن َغرْيِ ِذْكِر بُْرَهاٍن، َوَما اأَْقَبَح َهَذا التَّ
ِبِهْم اإِىَل ِعَباَدِة َخ�َصٍب َوَحَجٍر َوَمْعِدٍن، وكان الغاية من �صوؤاله اإياهم اأَْن يَْذُكُروا 
اَللُُهْم قاَل: لقد  ا اأََجابُوُه مِبَا َل �ُصْبَهَة لَُهْم ِفيِه َوبان �صَ �ُصْبَهًة يِف َذِلَك َفيُْبِطُلَها، َفَلمَّ

َحٍة َل اْلِتَبا�َش ِفيَها)1(. كنتم واباوؤكم يِف َحرْيٍَة َوا�صِ
عن  نا�صيء   { َتعْبُدُونَ {مَاَذا  الأخرى:  الآية  يف  لهم  ال�سالم(  )عليه  وقوله   
امل�صتمل  بالتوحيد، والغ�صب هلل على امل�صركني، وذلك كال�صيء  امتالء قلبه 
عليه قلبه ال�صليم ف�صدر عنه منكراً عليهم اأن يعبدوا ما يعبدونه، ولذلك اأتبعه 
با�صتفهام اآخر اإنكاري، وهو قوله: {َأئِْفًكا آلِهًَة دُونَ اللَّهِ ُتِريدُونَ} ]ال�شافات: 86[، 
اإىل املحاجة، ف�صوره يف �صورة ال�صتفهام  التمهيد  بال�صتفهام هنالك  فاأراد 
هنالك،  ترتيب حجاجه  اإبطاله، كما هو ظاهر من  اإىل  فينتقل  ل�صماع جوابهم 
فذلك حكاية لقول اإبراهيم يف ابتداء دعوته قومه)2(، ثم قال لهم )عليه ال�سالم( {َفمَا 
َظنُُّكم بِرَبِّ الْعَالَمِنيَ} ]ال�شافات: 8٧[ اأي : اأ�صككتم فيه حتى تركتم عبادته �صبحانه 
بالكلية، اأو اأعلمتم اأي �صيء هو حتى جعلتم الأ�صنام �صركاءه تعاىل)٣(، و�صمي 
عالقتهم باهلل "ظنا" لأنه غري مطابق للواقع، ومل ي�صمه علماً، لأن العلم ل يطلق 
اإل على العتقاد املطابق للواقع، واملعنى: اأن اعتقادكم يف جانب رب العاملني 

جهل منكر)4(.
} نكتة وهي اأنه )عليه ال�سالم( يعلم اأنهم يعبدون  وقي قوله: {مَاَذا َتعْبُدُونَ  
الأ�صنام، ولكنه اأراد اإلزامهم احلجة فقالوا: {نَعْبُدُ َأصْنَامًا َفنََظلُّ لَهَا عَاكِفِنيَ}، 
هل  مذهبهم:  ف�صاد  على  منبهاً  ال�سالم(  )عليه  اإبراهيم  قال  املقالة،  هذه  قالوا  فلما 
ي�صمعون منكم دعائكم، اأو اأ�صواتهم وقت دعائكم لهم، اأو ينفعونكم بوجه 

البحر املحيط يف التف�سري 7/ 441.  )1(
التحرير والتنوير 23/ 138.  )2(

الباري  الألو�سي حتقيق علي عبد  اهلل احل�سيني  الدين حممود بن عبد  ل�سهاب  املثاين  العظيم وال�سبع  القراآن  املعاين يف تف�سري  روح   )3(
عطية، ن�سر دار الكتب العلمية بريوت الطبعة الأوىل، 1415 ه 12/ 98-97.

التحرير والتنوير 23/ 140-139.  )4(
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من وجوه النفع، اأو ي�صرونكم اإذا تركتم عبادتهم، وهذا ال�صتفهام للتقرير، 
فاإنها اإذا كانت ل ت�صمع، ول تنفع، ول ت�صر، فال وجه لعبادتها، فاإذا قالوا: نعم 
هي كذلك اأقروا باأن عبادتهم لها من باب اللعب والعبث، وعند ذلك تقوم 
احلجة عليهم، فلما اأورد عليهم اخلليل )عليه ال�سالم( هذه احلجة الباهرة، مل يجدوا 

لها جوابا اإل دعوى التقليد البحت)1(.
ثم اأخرب )عليه ال�سالم( باأن الأ�صنام عدو له )عليه ال�سالم( ومل يقل )عليه ال�سالم(: "فاإنها   
عدو لكم" وذلك اأنه )عليه ال�سالم( �صور امل�صاألة يف نف�صه على معنى اإين فكرت يف 
اأمري، فراأيت عبادتي لها عبادة للعدو فاجتنبتها، واآثرت عبادة من اخلري كله 
منه، واأراهم بذلك  اأنها ن�صيحة ن�صح بها نف�صه، فاإذا تفكروا قالوا : ما ن�صحنا 

اإبراهيم )عليه ال�سالم( اإل مبا ن�صح به نف�صه، فيكون ذلك اأدعى للقبول)2(. 
لكنه )عليه ال�سالم( ا�صتثنى عدم عداوته لرب العاملني، لأنه امل�صتحق للعبادة،   
ملا يت�صف به من اخل�صائ�ش وال�صفات دون غريه، فمن تلك ال�صفات العظيمة 
 • يَهْدِيِن  َفهُوَ  خََلَقنِي  َِّذي  {ال  : قوله  يف  تعاىل  اأنه  تعاىل  ربنا  بها  يت�صف  التي 
َّذِي يُمِيُتنِي ُثمَّ يُحِْينيِ •  َّذِي هُوَ يُْطعِمُنِي وَيَسْقِنيِ • وَإَِذا مَِرْضتُ َفهُوَ يَشْفِنيِ • وَال وَال

َّذِي َأْطمَعُ َأن يَْغفِرَ لِي خَطِيَئتِي يَوْمَ الدِّيِن} ]ال�شعراء: ٧8-82[. وَال
هل ال�رشك حمرم عقاًل؟

واأحب اأن اأختم هذا املطلب ب�صوؤال يتبادر اإىل ذهني، ورمبا اإىل ذهن   
غريي، ومفاده: ملاذا ل نعبد الأ�صنام؟ واجلواب احلق عن هذا ال�صوؤال هو: 
ملاذا تعبد الأ�صنام اأ�صاًل؟ هل لها �صيء من �صفات الألوهية ت�صتحق بها؛ من 
وماذا خلقت؟ ما منافع عباداتها؟ حتى واإن كانت تلك الأ�صنام متاثيل ملخلوقات 
واأجرام عظيمة، ففي نهاية الأمر تبقى خملوقات مملوكات مربوبات، لي�ش لها 
من الأمر �صيء، فال يوجد دليل عقلي �صحيح على جواز عبادتها ف�صاًل عن 
�صرعي، فحرمة ال�صرك لي�صت ثابتة بالنقل فقط، واإمنا ثابتة بالعقل والنقل، لأن 

فتح القدير لل�سوكاين 4/ 121.  )1(
مفاتيح الغيب التف�سري الكبري للرازي510/24.  )2(
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الأ�صنام يف ذاتها لي�صت اأهاًل للعبادة، ول يوجد ن�ش يف التنزيل على الأمر 
تبارك  الرب  تعظيم جناب   : الأ�صنام هو  عابد  ق�صد  باأن  العلم  مع  بعبادتها؛ 
بالو�صائط  اإل  اهلل  الدخول على  ينبغي  لعظمته ل  اأنه  بزعمه-  وتعاىل- فريى 
واإمنا  الربوبية،  بجناب  ال�صتهانة  ق�صده  فلي�ش  امللوك،  كحال  وال�صفعاء، 
ق�صده تعظيم اهلل، وهذه و�صائل، و�صفعاء، اإل اأن هذا العمل يوجب �صخط 
اهلل، واخللد يف عذابه و�صفك لدمه، وا�صتباحة حرميه واأمواله، لأنه ت�صريع مبا 
هنا  �صاألنا  اأنا  ولو  لغريه؛  العبادات  من  اهلل  ي�صتحقه  ما  ومنح  اهلل،  به  ياأذن  مل 
بال�صفعاء  اإليه  التقرب  لعباده  �صبحانه  اهلل  ي�صرع  اأن  يجوز  هل  مفاده:  �صوؤاًل 
والو�صائط، فيكون حترمي هذا اإمنا ا�صتفيد من ال�صرع، اأم ذلك قبيح يف الفطر، 
والعقول، ميتنع اأن تاأتي به �صريعة؟ فاجلواب: اأن ال�صرائع جاءت بتقرير ما يف 
الفطر والعقول من قبح كل قبيح، واأقبح الأ�صياء على الطالق هو ال�صرك باهلل 

تعاىل، ولذا ل يغفره اهلل دون �صائر الذنوب)1(.

املبحث الثالث
ا�ستدالالت اإبراهيم اخلليل الفعلية على بطالن عبادة االأ�سنام 

املطلب الأول
خطوات جناح الفعل 

)عليه ال�سالم( ذو �صخ�صية فذة، وفكر ثاقب، وروؤية بعيدة،  اإن خليل اهلل   
وعقل ر�صيد؛ متثل ذلك يف ح�صن تعامله مع قومه، فحاورهم وناظرهم وبنينّ 
لهم باحلجج الدامغة بطالن ما هم عليه، واأبان لهم عدم اأهلية تلك املعبودات 
للعبادة؛ اإل اأنهم مل يقنعوا مبا قررهم به، فلم ي�صتجيبوا له ففكر )عليه ال�سالم( يف 
القيام بفعل فا�صل جلل يهزهم به، وينت�صلهم مما هم فيه من �صالل، واأَكد ذلك 
]االأنبياء: 5٧[، لأن القوم  ُّوا مُدْبِِرينَ}  ُتوَل بَعْدَ َأن  كِيدَنَّ َأصْنَامَُكم  َلَ بقوله: {وََتاللَّهِ 
اأنظر اجلواب الكايف ملن �ساأل عن الدواء ال�سايف ]الداء والدواء[ ملحمد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية،   )1(

ن�سر دار املعرفة  املغرب، الطبعة الأوىل، 1418هـ - 1997م، �ص: 129.بت�سرف .
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احلجة  اإىل  معهم  للتحول  ال�سالم(  )عليه  فاأ�صطر  ِباللرِّ�َصاِن،  ِة  امْلَُحاجَّ معهم  تنفع  مل 
َواِثق  وهو  ذلك  و�صيفعل  ومكر،  بكيد  َناَمُهْم  �صْ اأَ َر  �صيك�صَّ اأنه  فاأخرب  الفعلية، 
يِن، و�صيكون  برِّ َعِن الدرِّ ٍن نَْف�َصُه َعَلى ُمَقا�َصاِة امْلَْكُروِه يِف الذَّ ِ تََعاىَل، ُمَوطرِّ ِباهللَّ
اأثره  له  الأ�صنام  عن  غيابهم  يف  الفعل  لأن  َذاِهِبنَي)1(،  ينطلقوا  اأَن  بَْعَد  ذلك 
القوى على نفو�صهم من ناحية، ومن ناحية اأخرى ل ي�صتطيع )عليه ال�سالم( القيام 
بفعله بح�صرتهم، وهو )عليه ال�سالم( يريد اأي�صاً حتقيق فعال كامال ل نق�ش فيه بوجه 
من الوجوه، لين�صف ما ن�صجوه من اأوهام ومعتقدات حول اآلهتهم الباطلة، 
اأحاد  اإل  عليه  يقدر  الذي ل  الفعل  فنفذ  التخطيط  واأح�صن  ال�سالم(  )عليه  فخطط 
النا�ش العظماء- اأمثال ر�صل اهلل واأتباعهم اخلل�ش- ممن ي�صربون َعَلى حتمل 
بوادر  فبدت  اأراد،  ما  له  حتقق  وقد  ربهم،  ر�صالت  تبليغ  �صبيل  يف  املَ�صاق 
جناحه، واأينعت اأفكاره التي ر�صمها، وبرزت نتائج خمططاته ال�صحيحة والتي 

كان من اأهمها ما يلي:
اأ- التقدير الكايف للوقت:

الوقت، وقد فطن  لكمية كافية ومنا�صبة من  الناجح يحتاج  الفعل  اإن   
)عليه ال�سالم( لذلك فحر�ش على توفري كمية كافية من الوقت ليتمكن من  اخلليل 
تنفيذ فعله املراد القيام به، لأن الوقت الكايف واملنا�صب �صروري لنجاح اأي 
فعل، اإن اخلليل )عليه ال�سالم( يريد تنفيذ فعله وهو بكامل حريته، واأريحيته، ليتحقق 
له ما ي�صبو اإليه، فهو)عليه ال�سالم( ل يريد فعاًل اأرعناً، اأو ع�صوائياً اأو مبتوراً ل يحقق 
واإقامة احلجة عليهم، وهكذا  لقومه،  ربه  اإبالغ ر�صالة  به  يريد  اإيجابية،  نتائج 
ال�صدنة، والعابدين  يتوفر الوقت، ويغيب  تكون الأفعال ال�صحيحة، فلو مل 
املخاطبني؛  ان�صراف  بعد  بالأ�صنام  كيده  قيد  ولذا  الفعل،  مت  ملا  الآلهة  عن 
التمكن منه، وهذا من  اأول وقت  بالأ�صنام يف  ال�صر  �صيلحق  اأنه  اإىل  اإ�صارة 
عزمه )عليه ال�سالم(، لأن املبادرة يف تغيري املنكر مع كونه باليد مقام عزم، وهو ل 
اأنظر اجلامع لأحكام القراآن لأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي القرطبي حتقيق اأحمد الربدوين   )1(

واإبراهيم اأطفي�ص ن�سر دار الكتب امل�سرية القاهرة الطبعة الثانية عام1384هـ - 1964، 11/ 297. بت�سرف .
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يتمكن من ذلك مع ح�صور عبدة الأ�صنام، فلو حاول ك�صرها بح�صرتهم لكان 
عمله باطاًل)1(، ومن قوة عزمه )عليه ال�سالم( اأنه اأكده بالق�صم)2(.

ب- االعتذار احل�سن عن اخلروج للعيد :
وحتى يح�صل الوقت الكايف فكر اخلليل )عليه ال�سالم( بحيلة ذكية وكيا�صة   
اأنه  ال�سالم(  )عليه  فاأوهمهم  عليه،  عزم  الذي  فعله  لينفذ  قومه،  من  التخل�ش  يف 
مثلهم ينظر اإىل النجوم، قال تعاىل عن ذلك: {َفنََظرَ نَْظرَةً فِي النُّجُوِم • َفَقاَل 

َّوْا عَنْهُ مُدْبِِرينَ} ]ال�شافات: 88-9٠[. ي سَقِيمٌ • َفَتوَل
ِّ
إِن

كاأنه  نف�صه  فجعل  وديانتهم،  مبعتقداتهم  فطنا  عاملا  ال�سالم(  )عليه  كان  لقد   
ال�صبه  نف�صه  عن  ويدفع  الأنظار،  عنه  ليبعد  خمالفة،  لهم  يظهر  مل  معهم، 
دونهم،  غيابه  من  يقلقوا  ول  عنهم،  تخلفه  من  قومه  يتوج�ش  فال  والظنون، 
�صيما وهو يوم عيد وفرح و�صرور، الكل يحر�ش عليه؛ فلماذا يتخلف اإبراهيم 
بدون  غيابه  فاإن  ولذا  ملعبوداتهم،  واأفكاره  نظراته  يف  هو  من  وهو  دونهم، 
عذر مقبول عندهم ي�صبب ريبة وتوج�صا، وهو يفطن لذلك؛ فعندما ا�صت�صعر 
اأح�صن  اأن يكون �صبباً لإميانهم وتوحيدهم  وجود الفر�صة، حل�صول ما ع�صاه 
يف العتذار عن ح�صور العيد على وجه ل ينكرونه عليه، فاأوهمهم )عليه ال�سالم( 
الأو�صاع  الت�صال والتقابل، ونحوهما من  النجوم من  اأحوال  يتفكر يف  اأنه 
التي تدل بزعمهم على احلوادث، لريتب عليه ما يتو�صل به اإىل غر�صه الذي 

يكون و�صيلة اىل اإنقاذهم مما هم فيه)٣(.
وهنا متيزت عقلية اخلليل )عليه ال�سالم( الذي مل ي�صادم قومه من اأول وهله،   
نظر  لو  اإذ  وح�صابها؛  النُُّجوِم  علم   يف  فَنَظَر  ف�صيئاً،  �صيئا  معهم  تدرج  واإمنا 
ي 

ِّ
اإىل النجوم اأنف�صها لقال اإىل النجوم واإمنا قال يف النجوم، َفقاَل: {َفَقاَل إِن

سَقِيمٌ} ]ال�شافات: 89[، واأيا ما كان فهو مل يقل ذلك اإل عن تاأول، فاإن العارف ل 
يقع يف انتهاك احلرمة اأبداً، وكان ذلك منه )عليه ال�سالم( للذب عن دينه، وتو�صل 

التحرير والتنوير 17/ 97.  )1(

التحرير والتنوير 17/ 97.  )2(
روح املعاين للألو�سي 98/12.  )3(
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اإىل اإلزام قومه)1(، وذلك اأنه )عليه ال�سالم( ملا قرر تك�صري الأ�صنام اأخربهم باأمر يجوز 
القوم  لينتهز فر�صة غفلة  للتخلف عن عيدهم،  املقبول واملربر  فيه العتذار 
عند ذهابهم للعيد، لأن ق�صده من تخلفه عنهم، اأن يتم له الكيد باآلهتهم، فلما 
وجد الفر�صة، اأ�صرع اإليها على وجه اخلفية واملراوغة)2(، و�صقمه كان ب�صبب 
لتلك الأوثان من دون اهلل عزوجل)٣(،  قلبه من عبادتهم  ُكْفِرِهْم، فقد مر�ش 
والَتْعِري�ش،  الَتْوِريَة  باب  من   ،]89 ]ال�شافات:  سَقِيمٌ}  ي 

ِّ
إِن {َفَقاَل  قوله:  ويعترب 

لرِِّهْم  حَمَ ِلُقْرِب  اْلأَْنِبيَاُء  َكاَن  مَلَّا  لَِكْن  اِدٌق،  �صَ َفاإِْبَراِهيُم  اْلَكاَلِم؛  َمَعاِري�ِش  وِمْن 
ِطَفاِئِهْم ُعدَّ َهَذا َذْنًبا)4(.   َوا�صْ

 { كِيدَنَّ {َلَ قوله:  يف  الكيد  للفظ  اختياره  يف  ال�سالم(  )عليه  اأح�صن  وقد   
]االأنبياء: 5٧[، والكيد هو: الحتيال على الغري يف �صرر ل ي�صعر به، واإن كان ذلك 

ل يتاأتى يف الأ�صنام، فجوابه: اأنه قال: ذلك تو�صعاً ملا كان عندهم اأن ال�صرر 
يجوز عليها، وقيل: املراد لأكيدنكم يف اأ�صنامكم، لأنه بذلك الفعل قد اأنزل 
بهم الغم)5(، و�صمى تك�صريه الأ�صنام كيداً على طريق ال�صتعارة، اأو امل�صاكلة 
التقديرية، لعتقاد املخاطبني اأنهم يزعمون اأن الأ�صنام تدفع عن اأنف�صها، فال 

ي�صتطيع اأن مي�صها ب�صوء اإل على �صبيل الكيد)6(. 
املنجمني  بع�ش  اأن  احلميد:  العزيز  تي�صري  اأورد �صاحب كتاب  م�ساألة:   
ا�صتدل باآيات على �صحة علم التنجيم، منها قوله تعاىل عن اإبراهيم: {َفنََظرَ 
ي سَقِيمٌ} ]ال�شافات: 88-89[، ثم اأجاب رحمه اهلل بقوله: 

ِّ
نَْظرَةً فِي النُّجُوِم • َفَقاَل إِن

اإن هذا من جن�ش ا�صتدللهم باآية {وَعَلَمَاتٍ وَبِالنَّجِْم هُمْ يَهَْتدُونَ} ]النحل: 16[، 
روح البيان لإ�سماعيل حقي بن م�سطفى الإ�ستانبويل احلنفي اخللوتي ، املوىل اأبو الفداء ن�سر دار الفكر بريوت  7/ 470-469.  )1(

اأنظر اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي11/ 301، وروح البيان 7/ 469، وتف�سري القراآن العظيم لأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن   )2(
كثري القر�سي حتقيق �سامي بن حممد �سلمة ن�سر دار طيبة للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية1420ه/1999، 7/ 25، وتي�سري الكرمي 
الرحمن يف تف�سري كلم املنان لعبد الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل ال�سعدي، حتقيق عبد الرحمن بن معل اللويحق، ن�سر موؤ�س�سة 

الر�سالة الطبعة الأوىل 1420هـ -2000 م �ص: 705 .
اأنظر تف�سري القراآن العظيم لبن كثري 7/ 26. ، واأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل لنا�سر الدين اأبو �سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد   )3(

ال�سريازي البي�ساوي، حتقيق حممد عبد الرحمن املرع�سلي، ن�سر دار اإحياء الرتاث العربي بريوت الطبعة الأوىل 1418ه، 4/ 55.
اأنظر اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 92/15-93. وتف�سري القراآن العظيم 7/ 26. ، واأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل 4/ 55.  )4(

مفاتيح الغيب للرازي 22/ 153-152.  )5(
التحرير والتنوير 97/17.  )6(
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وجوه  من  بوجه  النجوم  اأحكام  �صحة  على  يدل  ما  فيها  فاأين  الف�صاد،  يف 
ا�صتدلله  النجوم هو من جن�ش  اإىل  نظره  اإن�صان  اإذا رفع  الدللت؟! وهل 
بالآية يف الف�صاد، فاأين فيها ما يدل على �صحة اأحكام النجوم بوجه من وجوه 
ذلك  دل  اإليها،  فنظر  النجوم،  اإىل  ب�صره  اإن�صان  رفع  اإذا  وهل  الدللت؟! 
على �صحة علم النجوم عنده؟! وكل النا�ش ينظرون اإىل النجوم، فال يدل 
ذلك على �صحة علم اأحكامها، وكاأن هذا ما �صعر اأن اإبراهيم )عليه ال�سالم( اإمنا بعث 
اإىل ال�صابئة املنجمني مبطاًل لقولهم، مناظراً لهم على ذلك، فاإن قيل: فما فائدة 
نظرته يف النجوم؟ قيل: نظرته يف النجوم من معار�ش الأفعال ليتو�صل به اإىل 
اأن نظرته يف النجوم لي�صتنبط منها علم  غر�صه من ك�صر الأ�صنام، فمن ظن 
الأحكام، وعلم اأن طالعه يق�صي عليه بالنح�ش، فقد �صل �صالًل بعيًدا، واحلق 

اأنه اإمنا نظر اإىل ال�صماء متفكراً فيما يكذبهم به)1(.
املطلب الثاين

التنفيذ املحكم للفعل
اأ- التهكم باالأ�سنام وبعابديها :

اأنه قبل تنفيذ  لقد ح�صم خليل اهلل )عليه ال�سالم( اأمره بتك�صري الأ�صنام، اإل   
باب  من  الأ�صنام  مبخاطبة  بداأ  احلا�صمة  الروغة  تلك  يروغ  اأن  وقبل  وعيده، 
َأَل  َفَقاَل  آلِهَتِِهمْ  إِلَٰى  {َفرَاَغ  للم�صهد:  وا�صفا  تعاىل  قال  وال�صتهزاء  ال�صخرية 
]ال�شافات: 91-9٣[، حيث  بِالْيَمِنيِ}  َفرَاَغ عََليِْهمْ َضرْبًا  َتنطُِقونَ  •  َل  لَُكمْ  مَا  َتْأُكُلونَ • 
بداأ )عليه ال�سالم( مبخاطبتها �صاخراً م�صتهزاأ بها وبعابديها فقال: {َأَل َتْأُكُلونَ} �صواء 
بََرَكُة  يَبُه  ِلُت�صِ اأو  ِعيِدهم،  ِمَن  َرَجُعوا  اإَِذا  ِليَاأُْكُلوُه  قومه  تََرُكه  الأكل  ذلك  كان 
كما  والتهكم)2(، وخاطبها  اِل�ْصِتْهَزاِء  ِجَهِة  َعَلى  اإِلَْيَها  بَه  َقرَّ هو  اأنه  اأو  َنام،  الأَ�صْ
اأنزلوها بتلك املنزلة، واأما ال�صتفهام يف قوله: {مَا  يخاطب من يعقل، لأنهم 
تي�سري العزيز احلميد يف �سرح كتاب التوحيد الذى هو حق اهلل على العبيد ل�سليمان بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب، حتقيق   )1(

زهري ال�ساوي�ص ن�سر املكتب ال�سلمي، بريوت، دم�سق الطبعة الأوىل، 1423هـ/2002م �ص: 384.
اأنظر فتح اهلل احلميد املجيد يف �سرح كتاب التوحيد �ص: 154.، واجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 15/ 94.، والتحرير والتنوير   )2(

17/ 98.، وتي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي �ص: 705.
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تنطق)1(، و�صبب  اأنها جمادات ل  قد علم  لأنه  بهم،  للتهكم  َتنطُِقونَ}  َل  لَُكمْ 
خماطبته )عليه ال�سالم( لالأ�صنام هو: اأنه يريد اأن ي�صقط اأي حجة ميكن اأن يتعلق بها 
متعلق من قومه، كاأنه يقول لقومه : ها اأنا ذا مثلكم اأخاطب الأ�صنام، فلم جتب 
اإذ كيف  باأ�صنامهم؛  اأي�صاً مزيد لإبطال حججهم وتعلقهم  على كالمي، وفيه 
يليق بعاقل اأن يعبد هذه الأ�صنام، وهي اأنق�ش من احليوانات، التي تاأكل اأو 
تتكلم؟ فهذه جماد ل تاأكل ول تكلم)2(.اإ�صافة اإىل اأنه ل يوجد لعبدة الأ�صنام 

اأي م�صتند �صرعي ي�صتدلون به على ا�صتحقاقها للعبادة. 
بالعدل  متظاهرين  قالوا  باأ�صنامهم،  الفاعل  القوم  عرف  وعندما   
والإن�صاف، وهم الذين ظلموا اأنف�صهم بال�صرك ف�صال عن اأن يظلموا غريهم 
فقالوا:{َفْأُتوا بِهِ عََلٰى َأعْيُِن النَّاِس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ} ]االأنبياء: 61[، حيث بََلَغ منروذ 
رَبُ فَكِرُهوا اأَْن يَاأُْخُذوُه ِبَغرْيِ بَيرَِّنٍة- بزعمهم - َفَقالُوا: اْئُتوا ِبِه  َواأَ�ْصَراَف َقْوِمِه اخْلَ
َظاِهًرا مِبَْراأًى ِمَن النَّا�ِش َحتَّى يََرْوُه {لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ} اأي: ي�صهدوا عليه مبا قال 
ًة َعَلْيِه، اأو ي�صهدوا ِعَقابَُه َفاَل يُْقِدُم اأََحٌد َعَلى ِمْثِل َما  وفعل، ِليَُكوَن َذِلَك ُحجَّ
َطْعَنُه َعَلى  اأَْو  َناَم،  اْلأَ�صْ ُر  يَُك�صرِّ َراأَْوُه  ِباأَنَُّهْم  يَ�ْصَهُدوَن  َقْوًما  اأَْو لََعلَّ  َعَلْيِه،  اأَْقَدَم 

اآِلَهِتِهْم ِليَْعَلُموا اأَنَُّه يَ�ْصَتِحقُّ اْلِعَقاَب- وهذه املعاين كلها مقبولة .
فعندما جاءوا به َقالُوا له: {َأَأنتَ َفعَلْتَ هََٰذا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ} ]االأنبياء:   
62[، فقال )عليه ال�سالم( على ِجَهِة اِلْحِتَجاِج َعَلْيِهْم: {بَْل َفعََلهُ َكِبريُهُمْ هََٰذا َفاسَْأُلوهُمْ 

ْن يُْعَبَد ُهَو  َب ِمْن اأَ إِن َكاُنوا يَنطُِقونَ} ]االأنبياء: 6٣[ اأي: اإن كبريهم َهَذا َغاَر َوَغ�صِ
َغاُر َمَعُه، َفَفَعَل َهَذا ِبَها ِلَذِلَك قال :{َفاسَْأُلوهُمْ إِن َكاُنوا يَنطُِقونَ}  َويُْعَبَد ال�صرِّ
َق ِفْعَل اْلَكِبرِي ِبُنْطِق اْلآَخِريَن، تَْنِبيًها لَُهْم َعَلى َف�َصاِد اْعِتَقاِدِهْم، َكاأَنَُّه َقاَل: بَْل  َفَعلَّ
ْمِن َهَذا اْلَكاَلِم اْعرِتَاٌف ِباأَنَُّه ُهَو اْلَفاِعُل، َوَهَذا  َلِء، َويِف �صِ ُهَو اْلَفاِعُل اإِْن نََطَق َهوؤُ

َرَج التَّْعِري�ِش)٣(. َدُه َعَلى نَْف�ِصِه، َفَدلَّ اأَنَُّه َخَرَج خَمْ ِحيُح، ِلأَنَُّه َعدَّ ُهَو ال�صَّ
اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 15/ 94.، وفتح القدير لل�سوكاين 462-461/4.  )1(

اأنظر تي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي �ص: 705.  )2(
اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 301-300/11.  )3(
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ُهْم  بَْع�صُ َرَجَع  يَنطُِقونَ} عند ذلك   َكاُنوا  إِن  لهم: {َفاسَْأُلوهُمْ  قال  وعندما   
َُّكمْ  إِن ِمِه {َفَقاُلوا  َخ�صْ ِة  ُحجَّ ِة  حَّ ِل�صِ ِن  امْلَُتَفطرِّ ِتِه،  ُحجَّ َعْن  امْلُْنَقِطِع  ُرُجوَع  بَْع�ٍش  اإِىَل 
َوَكْيَف  َظًة،  حَلْ ِلَنْف�ِصِه  مَيِْلُك  َوَل  ِبَلْفَظٍة،  يَْنِطُق  َل  َمْن  ِبِعَباَدِة  اأَْي   { الِمُونَ َأنُتمُ الظَّ

يَْنَفُع َعاِبِديِه َويَْدَفُع َعْنُهُم اْلَباأْ�َش، َمْن َل يَُردُّ َعْن َراأْ�ِصِه اْلَفاأْ�َش)1(.
هََٰذا  َكِبريُهُمْ  َفعََلهُ  {بَْل  متعمدا:  لهم  قال  قد  ال�سالم(  )عليه  اإِْبَراِهيُم  وكان   
َوَل  يَْنَفُعوَن،  َوَل  يَْنِطُقوَن،  َل  اإِنَُّهْم  ِليَُقولُوا:   { يَنطُِقونَ َكاُنوا  إِن  َفاسَْأُلوهُمْ 
ُة ِمْنُهْم، َوِلَهَذا يَُجوُز  رُّوَن، َفيَُقوُل لَُهْم: َفِلَم تَْعُبُدونَُهْم؟ َفَتُقوُم َعَلْيِهُم احْلُجَّ يَ�صُ
ِم َحتَّى يَْرِجَع اإِىَل احْلَقرِّ ِمْن َذاِت نَْف�ِصِه، َفاإِنَُّه  ِة َفْر�ُش اْلَباِطِل َمَع اخْلَ�صْ ِعْنَد اْلأُمَّ

ِة َواأَْقَطُع ِلل�صُّْبَهِة)2(..  اأَْقَرُب يِف احْلُجَّ
والقوم بعد رجوعهم من عيدهم مل يعرفوا الفاعل من اأول وهلة حتى   
تاأنيبهم وعيبهم،  اأخذ يف  )عليه ال�سالم(، فلما جاءوا ليعاتبوه  اإبراهيم  اأنه  اكت�صفوا 
وجتعلونها  تنحتونها  اأنتم  ما  الأ�صنام  من  اهلل  دون  من  اأتعبدون  لهم:  فقال 
باأيديكم؟! {وَاللَّهُ خََلَقُكمْ وَمَا َتعْمَُلونَ} ]ال�شافات: 96[ فعندما قامت عليهم احلجة 
الْجَحِيِم}  فِي  َفَألُْقوهُ  بُنْيَانًا  لَهُ  {ابْنُوا  فقالوا:  والقهر،  باليد  اأخذه  اإىل  عدلوا 
]ال�شافات: 9٧[ فنجاه اهلل من النار واأظهره عليهم، واأعلى حجته ون�صرها؛ ولهذا 

اإبراهيم  َكيْدًا َفجَعَلْنَاهُمُ اْلَسَْفلِنيَ})٣(، فهم ملا عاتبوا  بِهِ  قال تعاىل: {َفَأرَادُوا 
اإىل  امل�صري  ف�صاد  الدال على  الدليل  لهم  ذكر  الأ�صنام  تك�صري  ال�سالم( على  )عليه 

اأن  وهو  ظاهر،  ال�صتدلل  "ووجه  تنحتون  ما  لهم:" اأتعبدون  فقال  عبادتها 
فاإذا  األبتة،  لالإن�صان  معبوداً  كان  ما  والإ�صالح  النحت  قبل  واحلجر  اخل�صب 
نحته و�صكله على الوجه املخ�صو�ش مل يحدث فيه اإل اآثار ت�صرفه، فلو �صار 
معبوداً عند ذلك لكان معناه اأن ال�صيء الذي ما كان معبودا ملا ح�صلت اآثار 

ت�صرفاته فيه �صار معبوداً عند ذلك، وف�صاد ذلك معلوم ببديهة العقل)4(.
اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 11/ 302.  )1(

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 301-300/11.  )2(
تف�سري ابن كثري 7/ 24.  )3(

مفاتيح الغيب التف�سري الكبري 26/ 343.  )4(
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ب- حنكة تك�سري االأ�سنام:
بعد تهكمه )عليه ال�سالم( بالأ�صنام وعابديها، حانت �صاعة ال�صفر، و�صنحت   
الفر�صة للقيام بتنفيذ الفعل، وبذا ينتقل )عليه ال�سالم( من تغيري املنكر بالقول اإىل 
الفور،  على  بروغته  ال�سالم(  )عليه  فقام  ذلك)1(.  على  عزمه  فاأعلن  باليد؛  تغيريه 
ودون اأي تردد، اأو وجل، كل ذلك طلبا ملر�صاة ربه، فمال وراَغ عليها روغة 
ْرباً وحتطيماً ِبيَِميِنه القوية، لأنها اأ�صد واأنكى حتى تركهم جذاذا)2(،  واحدة �صَ
ِويُق)٣(، وحطمها اإل كبرياً  ُفَتاتًا َكال�صَّ اْلأَْوثَاَن  فرب بيمنيه الَِّتي َحَلَفَها، يَف َجَعل 
لهم، فاأقبلوا اإليه م�ْصِرُعنَي، ومل يكن يتبادر اإىل اأذهانهم اأنه )عليه ال�سالم( الفاعل؛ 
لول ما �صبق من توعده بالكيد لآلهتهم، ويجوز التغري باليد مع القدرة فمن 
القواعد ال�صرعية اأن املنكر يزال بقدر الإمكان، واإزالته باليد ل تكون اإل مع 

املكنة)4(.
قومه  الأ�صنام وجعلها جذاذا، جاءه  ال�سالم(  )عليه  اخلليل  اأن حطم  وبعد   
لَمِنَ  َّهُ  إِن بِآلِهَتِنَا  هََٰذا  َفعََل  {مَن  يقولون:  ًبا  َغ�صَ ويزبدون  يُْرِعُدوَن  م�صرعني 
} }يقول:  إِبْرَاهِيمُ لَهُ  يَُقاُل  يَْذُكرُهُمْ  َفًتى  سَمِعْنَا  {َقاُلوا  لهم:  قيل   ،{ الِمِنيَ الظَّ

َّهُمْ لَعَلَّهُمْ  ُّوا مُدْبِِرينَ • َفجَعََلهُمْ جَُذاًذا إِلَّ َكِبريًا ل كِيدَنَّ َأصْنَامَُكم بَعْدَ َأن ُتوَل وََتاللَّهِ َلَ
إِلَيْهِ يَرِْجعُونَ} فوبخوه ولموه)5(.

وقد جتلت يف تك�صريه هذا حنكته )عليه ال�سالم( ودل ذلك على اأن خطواته   
كانت �صائبة ناجحة، لأنه مل يفتت كل الأ�صنام، واإمنا ا�صتثنى كبريهم رجاء 
اأن  يعلم  فهو  الأ�صنام،  بقية  ك�صر  مبن  ليخربهم  ا�صت�صارته،  اإىل  يرجعوا  اأن 
اأو ا�صت�صارة �صدنته ليخربوهم مبا يتلقونه من  جهلهم يطمعهم يف ا�صت�صارته، 
وحيه املزعوم)6(، فالقوم عادوا من عيدهم اإىل اآلهتهم ففوجئوا باأن وجدوها 

التحرير والتنوير 17/ 97.  )1(
تف�سري ابن كثري  7/ 24.  )2(

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 15/ 94.  )3(
اأنظر التحرير والتنوير 17/ 97.  )4(

تي�سري الكرمي الرحمن لل�سعدي �ص: 705.  )5(
التحرير والتنوير 17/ 98.  )6(
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حمطمة فبحثوا عن الفاعل، فتناقلت الأخبار اأنه اإبراهيم )عليه ال�سالم( ف�صاألوه قائلني: 
{َأَأنتَ َفعَلْتَ هََٰذا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ} ]االأنبياء: 62[ فاأجابهم بقوله:{بَْل َفعََلهُ َكِبريُهُمْ 
القوم،  اأيدي  يف  اأ�صقط  وهنا   ،]6٣ ]االأنبياء:  يَنطُِقونَ}  َكاُنوا  إِن  َفاسَْأُلوهُمْ  هََٰذا 
ومتنوا حينها اأنهم مل ي�صاألوه، لأنه اأ�صابه يف مقتل، حيث ظهر عجز اآلهتهم، بل 
ظهرت الآن نتيجة ا�صتدلله الفعلي العقلي بتحطيمه لالأ�صنام، وات�صح مدي 
البيان والبالغ  الذي اأراده )عليه ال�سالم( لقومه، وعندما قاَل:{َقاَل بَْل َفعََلهُ َكِبريُهُمْ 
َُّكمْ  اأَْنُف�ِصِهْم وراجعوا عقولهم، فقال بع�صهم لبع�ش: {إِن اإِىل  هََٰذا} َرَجُعوا 
} بهذا ال�صوؤال، اأو بعبادة من ل ينطق ول ي�صر ول ينفع، ل من  الِمُونَ َأنُتمُ الظَّ
امِلِنَي،{ُثمَّ ُنكِسُوا عََلٰى رُءُوسِِهمْ } اأي: انقلبوا اإىل  ظلمتموه بقولكم اإِنَُّه مَلَِن الظَّ
املجادلة بعد ما ا�صتقاموا باملراجعة، ف�صبه عودهم اإىل الباطل ب�صريورة اأ�صفل ال�صيء 
م�صتعلياً على اأعاله، فقالوا مقرين بعجز اآلهتهم: {لََقدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤَُلءِ يَنطُِقونَ} 
فقاَل لهم: {َأَفَتعْبُدُونَ مِن  القول،  اإرادة  ب�صوؤالها وهو على  تاأمرنا  اأي: كيف 
دُوِن اللَّهِ مَا َل يَنَفعُُكمْ شَيًْئا وََل يَُضرُُّكمْ} اإنكار لعبادتهم لها بعد اعرتافهم باأنها 

جمادات ل تنفع ول ت�صر، فاإنه ينايف الألوهية.
َُّكمْ وَلِمَا َتعْبُدُونَ مِن دُوِن اللَّهِ} ت�صجر منه على اإ�صرارهم   ل

ٍّ
فقال: {ُأف  

قبح  تَْعِقُلوَن  اأََفال  ونتناً؛  قبحاً  ومعناه  املت�صجر،  �صوت  واأُفٍّ  البني،  بالباطل 
ُقوُه فاإن النار  �صنيعكم؛ فقالُوا اأخذا يف امل�صارة ملا عجزوا عن املحاجة، َحررِّ
ُروا اآِلَهَتُكْم بالنتقام لها. اإِْن كنتم نا�صرين لها ن�صراً  اأهول ما يعاقب به، َواْن�صُ

موؤزراً)1(.
مكا�سب فعل اإبراهيم:  

لقد حقق حتطيم اخلليل )عليه ال�سالم( لالأ�صنام مكا�صب عظيمة وثمارا يانعة،   
املكا�صب،  م�صمونة  العواقب،  حم�صوبة  النتائج،  مدرو�صة  كانت  اأفعاله  لأن 

فمن اأهمها، ما يلي:
اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل 4/ 55.  )1(
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عجز الأ�صنام عن الأكل، عندما قربه اإليها؛ ل عن غنى، واإمنا عن �صعف،  اأ- 
وعجز.

عدم قدرة الأ�صنام على الكالم فلم تنطق للرد عليه، ويف ذلك دليل على  ب- 
عدم اأهليتها لالألوهية، وقد اعرتاف القوم بذلك، كما قال لهم: {َفاسَْأُلوهُمْ 
إِن َكاُنوا يَنطُِقونَ} ]االأنبياء: 6٣[، فاأقروا باأفواههم قائلني: {لََقدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤَُلءِ 
اإذا مل تكن  اأن الأ�صنام  )عليه ال�سالم( عليهم مبا  ]االأنبياء: 65[، فاحتج  يَنطُِقونَ} 
متكلم،  ناطق، ول  يكون غري  الإله ل  واأن  اآلهة،  تكن  متكلمة مل  ناطقة 
تكون  ل  وينطقها  اهلل  يحييها  اأن  ي�صتحيل  ل  التي  الأ�صنام  كانت  فلما 
اآلهة؛ فكيف يجوز اأن يكون من ي�صتحيل عليه الكالم يف قدمه اإلها؟)1(، 
)عليه ال�سالم( عند هذه املقالة مو�صع احلجة، واأوقفهم موبخا  وحينها وجد 
على عبادتهم متاثيل ل تنفع بذاتها ول ت�صر، ثم حقر �صاأنها، واأزرى بها 

َُّكمْ وَلِمَا َتعْبُدُونَ مِن دُوِن اللَّهِ َأَفلَ َتعْقُِلونَ})2(.  ل
ٍّ

يف قوله : {ُأف
عجز الآلهة عن حماية ذاتها، دليل على عدم اأهليتها لالألوهية، فعجزها  ج- 

عن حماية غريها من باب اأوىل
قد يح�صل للكفار �صيء من مراجعة النف�ش عند ظهور احلق، وانك�صاف  د- 
الباطل؛ اإل اأنهم ل يلبثوا اأن يعودوا م�صرين على باطلهم اأقوي من ذي 

قبل، م�صتنفرين جميع قواهم، بكل غطر�صة وجربوت وكربياء.  
{حَرُِّقوهُ  فقالوا:  ن�صرها،  القوم  قرر  لذا  ين�صرها،  ملن  الأ�صنام  حاجة  هـ- 
} َقاَل اْبُن َعبَّا�ٍش ر�صي اهلل عنهما: اأدركهم  وَانصُرُوا آلِهََتُكمْ إِن ُكنُتمْ َفاعِلِنيَ
ِة  ِباحْلُجَّ اْنَقَطُعوا  مَلَّا  لأنهم  ُقوُه  َحررِّ فقالُوا:  كفرهم،  اإىل  فعادوا  ال�صقاء 
ُقوُه  َوَقالُوا: َحررِّ َواْلَغَلَبِة  اْلَغ�ْصِم  اإِىَل َطِريِق  َرُفوا  ِباإِْثٍم َواْن�صَ ٌة  اأََخَذْتُهْم ِعزَّ

ْبَراِهيَم، ِلأَنَُّه يَ�ُصبَُّها َويَِعيُبَها)٣(. ُروا اآِلَهَتُكْم ِبَتْحِريِق اإِ َواْن�صُ
الإبانة عن اأ�سول الديانة لأبي احل�سن علي بن اإ�سماعيل بن اإ�سحاق بن �سامل بن اإ�سماعيل بن عبد اهلل بن مو�سى بن اأبي بردة بن اأبي   )1(

مو�سى الأ�سعري، تخقيق د.فوقية ح�سني حممود ن�سر دار الأن�سار القاهرة، الطبعة الأوىل 1397ه، �ص: 71.
املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز لأبي حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرحمن بن متام بن عطية الأندل�سي، املحاربي حتقيق   )2(

عبدال�سلم عبد ال�سايف حممد ن�سر دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الأوىل 1422ه، 4/ 88 .
اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 11/ 303.  )3(
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عجز النار عن النيل من اخلليل )عليه ال�سالم( باأي اأذى، فظهرت قدرة اهلل يف  و- 
�صلب خا�صية الحراق منها، لقوله: {ُقلْنَا يَا نَارُ ُكونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عََلٰى 
ا يَْرَفُع بَْرَدَها،  َها، َوَحرًّ إِبْرَاهِيمَ} ]االأنبياء: 69[، فاهلل َجَعَل ِفيَها بَْرًدا يَْرَفُع َحرَّ
اَرْت �َصاَلًما َعَلْيِه)1(، وذلك برغم �صدتها وعظم البناء امل�صلي بها، لقد  َف�صَ
بنوا بُْنياناً من احلجر، وملوؤوه حطباً، واأ�صرموه ناراً �صديدة، َفاأَراُدوا ِبِه 
َكْيداً باإلقائه يف النار، َفَجَعْلُهُم اهلل املقهورين عند اإلقائه، حني خرج من 
النار �صاملاً، فعالهم باحُلجة والن�صرة)2(.وكان يف اإجناء اهلل لإبراهيم )عليه 
ال�سالم( اآيات وا�صحات، على عظيم قدرة اهلل، فلم حترقه النار، ول اأثرت 

فيه، بل �صارت اإىل حالة خمالفة ملا هو �صاأنها من احلرارة والإحراق)٣(، 
برداً  اإلقائه  بعد  �صارت  ال�صطرام  العظيمة  التقاد  ال�صديدة  النار  فاإن 
و�صالماً، ومل توؤثر فيه اأقل تاأثري، فكان ذلك من احلجة مبكان، يفهمه كل 
من له عقل، و�صار املنكر له �صافال �صاقط احلجة ظاهر التع�صب وا�صح 

التع�صف)4(. 
ونطرح هنا �صوؤال عن حقيقة حال اأولئك الأقوام: هل هم عقالء؟ اأو   
مل يكونوا عقالء؟ فاإن كانوا عقالء، وجب اأن يكونوا عاملني بال�صرورة اأن تلك 
الأ�صنام ل ت�صمع، ول تب�صر، فاأي حاجة يف اإثبات ذلك اإىل ك�صرها؟ اأق�صى 
ما يف الباب اأن يقال: القوم كانوا يعظمونها كما يعظم الواحد منا امل�صحف، 
وامل�صجد، وك�صرها ل يقدح يف كونها معظمة من هذا الوجه؛ واإن قلنا: اإنهم 

مل يكونوا عقالء وجب اأن ل حت�صن املناظرة معهم، ول بعثة الر�صل اإليهم. 
بال�صرورة  عاملني  وكانوا  عقالء،  كانوا  اأنهم  هو:  ذلك  واجلواب عن   
واأنها  الكواكب،  متاثيل  اأنها  فيها  يعتقدون  كانوا  لعلهم  اأنها جمادات، ولكن 

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي 11/ 304.  )1(
البحر املديد يف تف�سري القراآن املجيد لأبي العبا�ص اأحمد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احل�سني الأجنري الفا�سي ال�سويف،ـ حتقيق   )2(
اأحمد عبد اهلل القر�سي ر�سلن ن�سر الدكتور ح�سن عبا�ص زكي القاهرة الطبعة 1419هـ ط دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة 

الثانية 1423 هـ - 2002 م، 4/ 607، بت�سرف .
فتح القدير لل�سوكاين  229/4.  )3(

فتح القدير لل�سوكاين 462/4، بت�سرف.  )4(
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طل�صمات مو�صوعة بحيث اإن كل من عبدها انتفع بها؛ وكل من ا�صتخف بها 
ناله منها �صرر �صديد، ثم اإن اإبراهيم )عليه ال�سالم( ك�صرها مع اأنه ما ناله منها البتة 

�صرر، فكان فعله داًل على ف�صاد مذهبهم)1(. 
واإجماًل ففي كل ما تقدم تقرير للتوحيد باأبلغ اأ�صلوب، واأقوى حجة،   
ونفي لل�صرك باأو�صح بيان، ف�صاًل عما فيه من حتقري لالأ�صنام، و�صخرية بالغة 
بعبادها، وذلك اأن معبودات القوم قد حطمت و�صويت بالأر�ش، فلم ت�صتطع 
باخلري،  ت�صيبهم  اأن  اأو  تدافع عنهم،  اأْن  يرجون  فكيف  نف�صها،  تدافع عن  اأن 
ول  تب�صر  ول  ت�صمع  ل  فهي  ذلك  على  وزيادة  واملكروه،  بال�صر  مت�صهم  اأو 

تتكلم)2(.
وبعد فلم ي�صتطع قوم اخلليل )عليه ال�سالم( اإثبات اأي حجة �صحيحة على   
�صحة ديانتهم، واأهلية اآلهتهم، واإمنا انقلبوا خائبني، فبان بطالن ما هم عليه من 
معتقدات، حتى كيدهم لإبراهيم يف الأمور املادية باإحراقه ، قلبه اهلل عليهم؛ 
فجعل النار املحرقة برداً و�صالماً، وبذا اأظهر اهلل برهانه عليهم باحلجة والعلم، 
واأظهره عليهم بالقدرة؛ حيث اأذلهم ون�صره عليهم؛ ففاقهم فيما كانوا بارزين 
فيه من جدل وحجاج، وفاقهم يف اإبطال مفعول النار املادية املحرقة، وجعل 
اهلل خ�صارة قوم اإبراهيم )عليه ال�سالم( عذابا معنويا، فلم ياأخذهم كما اأخذ املكذبني 

من قبلهم ب�صنة عامة)٣(.  

مفاتيح الغيب التف�سري الكبري 22/ 154.  )1(
باجلامعة  العلمي  البحث  عمادة  ن�سر  الرحيلي  فرج  بن  اأحمد  بن  حلمود  الإ�سلم،  اإىل  امل�سركني  دعوة  يف  الكرمي  القراآن  منهج   )2(

الإ�سلمية، املدينة املنورة، ال�سعودية، الطبعة: الأوىل، 1424هـ/2004م 1/ 493-492.
النبوات 1/ 209-210.بت�سرف.  )3(



{67}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

اخلامتة
احلمدهلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات، وال�صالة وال�صالم على من جاء   
التطواف بني يدي  اآله و�صحبه، فبعد هذا  النبوات والر�صالت وعلى  بخامت 
ا�صتدللت خليل اهلل اإبراهيم )عليه ال�سالم( وحججه العقلية التي طرحها على قومه 

عبدة الأ�صنام خل�صت اإىل ما يلي:
اأن اهلل اأنزل وحيه املع�صوم لريتقي بعقل الإن�صان، وليفتح له اأفاقا رحبة   

من العلوم واملعارف يف الغيب وال�صهادة.
الوحي  دعا  ولذا  لها،  م�صدرا  ل  للمعرفة،  و�صيلة  اأنه  العقل  يف  الأ�صل  اأن 

لإعماله، ونهى عن اإلغائه.
اأعناق  ويل  قيمته،  من  التقليل  يف  الوحي،  خالف  العقلي  املنهج  اأن   
فهو ل  املحكمات، ولذا  املزعومة- هي  العقلية-  القواعد  ن�صو�صه، وجعل 

يعتمد على الوحي وبجعله م�صلنّمات، واإمنا يذكره لالعت�صاد فقط.
اأن منهج الأنبياء عموماً واإمام امللة احلنيفية- عليهم ال�صالم- خ�صو�صاً، جدير 

بالإقتداء والتاأ�صي. 
اأن ا�صتدللت اخلليل )عليه ال�سالم( العقلية من اأروع ما ميتع العقل ويذكيه   

وين�صطه، ويجعله متفوقا.
واملواقف  والعرب  بالدرو�ش  مليئة  الدعوية  ال�سالم(  )عليه  اخلليل  رحلة  اأن   
العظيمة، ول يزال الكثري منها غ�صا طرياً يحتاج اإىل من ي�صتخرج مكنوناتها، 

ويف�ش اأبكارها. 
العمل على حتريك عقول املدعوين، واإيقاظها، اأوىل من جعلهم جمرد   

متلقني مطيعني طاعة عمياء.
�صرورة اإيجاد البديل ال�صالح اأوىل من ترك امليدان خاليا، حيث دل   
اآلهتهم، حتى ل  لهم عجز  بنينّ  اأن  بعد  الإله احلق  قومه على  )عليه ال�سالم(  اخلليل 

يبقوا همال بال معبود، واأن ي�صع اأمامه اأكرث من حل ملدعويه.
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ال�صتماع ملا عند املخالف وحماورته فلعل لديه �صبهة فتزال، اأو فهم   
ب.  خاطئ في�صونّ

اأن يدر�ش العواقب والنتائج لكل مرحلة يخطوها، واأن يهياأ نف�صه لكل   
الحتمالت. 

اأن نثق يف اهلل تعاىل، ويف حفظه لدينه، ون�صره لأوليائه، فلم يرتك اهلل   
تعاىل خليله )عليه ال�سالم(  مع اأن الكل كان �صده، وهو وحيدا لي�ش معه اأحد اإل اهلل 

تعاىل، وكفى به ح�صيبا، وكفى به ن�صريا.
التو�سيات:

اإن اأهم ما يو�صي به الباحث ما يلي : 
والعقل،  النقل  بني  اجلامعني  املوؤثرين،  الأمة  اأعالم  درا�صة  �صرورة   -1
كال�صافعي،  العلماء،  وال�صادة  والتابعني،  ال�صحابة،  من  كنماذج 
والبخاري، وال�صاطبي، والذهبي وغريهم ممن تركوا تراثا حافال حقيق 

بالبحث والدرا�صة من الناحية العقلية.
لأنهم  الأمة،  علماء  فيها  وتخ�ص�ش  اأبدع  التي  العلمية  الفنون  درا�صة   -2
كانوا مو�صوعات علمية يف اأكرث من فن، لأن تراثنا القائم على الوحي 

زاخر مبميزات فريدة، حتتاج اإىل اإبراز حما�صنها، واظهار مناقبها.
غريها،  فيها  فاقت  جوانب  يف  متيزت  منهجية  علمية  عقليات  درا�صة   -3
يف  املوؤمنني  اأمري  البخاري  وعقلية  اإميانيا،  املتفوقة  ال�صديق  كعقلية 

احلديث، املبدع يف تراجمه وتبويباته يف جامعه ال�صحيح–مثاًل-.   



{69}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.   -1

الإبانة عن اأ�صول الديانة لأبي احل�صن علي بن اإ�صماعيل بن اإ�صحاق بن   -2
مو�صى  اأبي  بن  بردة  اأبي  بن  مو�صى  بن  اهلل  عبد  بن  اإ�صماعيل  بن  �صامل 
القاهرة،  الأن�صار  دار  ن�صر  حممود  ح�صني  فوقية  د.  تخقيق  الأ�صعري 

الطبعة الأوىل 1397هـ. 
اإحياء علوم الدين لأبي حامد حممد بن حممد الغزايل ن�صر دار املعرفة   -3

بريوت.
الأدلة النقلية العقلية على اأ�صول العتقاد، �صعود بن عبدالعزيز العريفي   -4

ن�صر تكوين الطبعة الثانية 1436هـ.
العت�صام لإبراهيم بن مو�صى بن حممد اللخمي ال�صهري بال�صاطبي حتقيق   -5
حميد  اآل  اهلل  عبد  بن  و�صعد  ال�صقري  الرحمن  عبد  بن  حممد  ودرا�صة 
والتوزيع  للن�صر  اجلوزي  ابن  دار  ن�صر  ال�صيني،  اإ�صماعيل  بن  وه�صام 

الطبعة الأوىل عام 1429 هـ-2008م.
اأنوار التنزيل واأ�صرار التاأويل لنا�صر الدين اأبو �صعيد عبد اهلل بن عمر بن   -6
حممد ال�صريازي البي�صاوي،  حتقيق حممد عبد الرحمن املرع�صلي ن�صر 

دار اإحياء الرتاث العربي بريوت الطبعة: الأوىل 1418 ه.
7- البحر املحيط يف التف�صري لأبي حيان حممد بن يو�صف بن علي بن يو�صف 
بن حيان اأثري الدين الأندل�صي حتقيق �صدقي حممد جميل ن�صر دار الفكر 

بريوت الطبعة 1420ه.
البحر املديد يف تف�صري القراآن املجيد لأبي العبا�ش اأحمد بن حممد بن   -8
املهدي بن عجيبة احل�صني الأجنري الفا�صي ال�صويف حتقيق اأحمد عبد اهلل 
القر�صي ر�صالن ن�صر الدكتور ح�صن عبا�ش زكي القاهرة الطبعة : 1419هـ 

ط دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة الثانية 1423 هـ - 2002م.
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النبوات لأبي العبا�ش اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صالم بن عبد اهلل   -9
بن اأبي القا�صم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�صقي حتقيق عبد 
ال�صعودية  الريا�ش  ال�صلف،  اأ�صواء  ن�صر  الطويان،  �صالح  بن  العزيز 

الطبعة الأوىل، 1420هـ/2000م.
املبارك  ال�صعادات  اأبو  الدين  ملجد  والأثر  احلديث  غريب  يف  النهاية   -10
ابن  اجلزري  ال�صيباين  الكرمي  عبد  ابن  بن حممد  بن حممد  بن حممد 
الأثري ن�صر املكتبة العلمية بريوت، 1399هـ - 1979م حتقيق طاهر اأحمد 

الزاوى وحممود حممد الطناحي.
بغية املرتاد يف الرد على املتفل�صفة والقرامطة والباطنية، لتقي الدين اأبو   -11
العبا�ش اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�صالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�صم 
بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�صقي، حتقيق مو�صى الدوي�ش 
الثالثة  الطبعة:  ال�صعودية،  املنورة،  املدينة  العلوم واحلكم،  مكتية  ن�صر 

1415هـ/1995م.
بيان تلبي�ش اجلهمية يف تاأ�صي�ش بدعهم الكالمية لحمد بن عبد احلليم بن   -12
عبد ال�صالم ابن تيمية حتقيق جمموعة من املحققني ن�صر جممع امللك فهد 

لطباعة امل�صحف ال�صريف الطبعة: الأوىل، 1426هـ.
اق  الرزنّ عبد  بن  د  حممنّ بن  د  ملحمنّ القامو�ش  جواهر  من  العرو�ش  تاج   -13
من  جمموعة  حتقيق  بيدي  الزَّ مبرت�صى،  امللقنّب  الفي�ش،  اأبو  احل�صيني، 
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و�صححه جماعة من العلماء باإ�صراف النا�صر، دار الكتب العلمية بريوت 

لبنان الطبعة: الأوىل 1403هـ -1983م.
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تي�صري الكرمي الرحمن يف تف�صري كالم املنان لعبد الرحمن بن نا�صر بن   -21
عبد اهلل ال�صعدي  حتقيق عبد الرحمن بن معال اللويحق، ن�صر موؤ�ص�صة 

الر�صالة الطبعة الأوىل 1420هـ -2000 م.
اآي القراآن ملحمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن  تاأويل  البيان عن  جامع   -22
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غالب الآملي، اأبو جعفر الطربي حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد املح�صن 
هجر  بدار  الإ�صالمية  والدرا�صات  البحوث  مركز  مع  بالتعاون  الرتكي 
الدكتور عبد ال�صند ح�صن ميامة ن�صر دار هجر للطباعة والن�صر والتوزيع 

والإعالن الطبعة الأوىل، 1422 هـ-2001م.
اجلامع ال�صحيح لالإمام م�صلم بن احلجاج الق�صريي الني�صابوري حتقيق   -23
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مصطلح األمر الواسع تطبيقاته الفقهية وداللته )دراسة تأصيلية(
د. اله�دي عبداهلل احل�صن حممد)1(

ملخ�ض البحث 
هذا بحث بعنوان : م�صطلح  الأمر وا�صع ، تطبيقاته الفقهية ودللته،   
اأو  وا�صع(  الأمر   (  : الفقهاء  فيه  قال  ما  يف  البحث  العنوان  بهذا  واملراد 
اأو )مو�صع عليه( وما �صاكله من مرادفات ، واأهم  اأو )فيه �صعة(  )وا�صع( 
اإيجاد وا�صتنتاج مدلول ل�صتخدامات  البحث حماولة  اإليه هذا  ما يهدف 
الفقهاء مل�صطلح الأمر وا�صع ومرادفاته ، بتتبع ا�صتعمال الفقهاء للم�صطلح 
اأبواب الفقه ، وجتريد الأحكام الفقهية والأ�صول املذهبية ، وقد  يف �صائر 
قاعدة  ول  مذهبيا  اأ�صال  لي�ش  امل�صطلح  اأن  اأهمها  نتائج  جملة  اإىل  خل�ش 
ترجيحية ، واأن الفقهاء والأ�صوليني مل يذكروه �صمن احلكم التكليفي ول 

�صمن م�صميات اأحد اأنواعه.

مقدمـــة
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني   

�صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
اأهداف البحث:

يهدف  كما  وا�صع.  الأمر  م�صطلح  مدلول  اإىل حتديد  البحث  يهدف   
تقيد  متعددة  مناذج  باإيراد  الفقهاء  عند  امل�صطلح  مدلول  على  الوقوق  اإىل 

املق�صود.
اأهمية البحث :

اإن ال�صريعة الإ�صالمية خاطبت املكلفني  بها بخطاب ال�صارع القا�صي    
الفعل اأو الرتك اأمرا اأو نهيا بكافة م�صتويات اخلطاب ،اأو تركت له التخيري يف 
تعاليم  بث  يف  الأول  ال�صدر  لدن  من  امل�صلمني  علماء  اجتهد  وقد  كليهما. 

اأ�شتاذ الفقه املقارن  امل�شارك بكلية الرتبية بالزلفي جامعة املجمعة.  -1
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ال�صريعة فقعدوا القواعد وميزوا الأ�صول التي ت�صتنبط منها الأحكام وتبنى 
على وفقها اأفعال املكلفني حتى تكون تبعا ملق�صود ال�صارع جل �صاأنه.

فتميزت عرب �صل�صة وتاريخ  الت�صريع الإ�صالمي املديد احلافل  الأ�صول   
امل�صتنبط منها الأحكام والقواعد امل�صاعدة وامل�صهمة يف ال�صتنباط .وتبلورت 
الفقه  اأ�صول  كتب  .واأفرزت  الأ�صول  لتلك  تبعا  العامة   التكليفية  الأحكام 

والفقه واملذاهب الفقهية والعلوم الفقهية من قواعد وت�صريع وغريها.
باأ�صوله  امل�صتهرة  الأربعة  الفقهاء  مذاهب  من  مذهب  كل  وغدا   
ال�صتعمال  يف  م�صرتك  هو  ما  كله  هذا  ومن   . العامة  واأحكامه  وم�صطلحاته 
بني كل املذاهب ومنها ما هو حمل اعتناء يف مذهب دون اآخر ، ومنها ما هو 

ا�صتعمال خمتلف عنه يف املذاهب الأخرى .  حمل  
فقهاء  ا�صتعمله  لتحديد مدلول م�صطلح  البحث حماولة جادة  وهذا   
، ويقع موقع  امل�صائل  الفقه يف كثري من  اأبواب  ب�صور متعددة يف  املذاهب 

البيان املطلوب للتطبيق  والتكييف الالزم للتنفيذ التكليف  
اأ�سباب االختيار:

مما لفت انتباهي و�صد فكري م�صطلح  )الأمر الوا�صع( وموؤداه ؛ فقد   
وقع يف عبارات اأئمة وعلماء املذاهب الفقهية  موقعا كثريا يف الفتوى واإجابة 

ال�صائلني  .
املذاهب  اأ�صحاب  من  الأئمة  اأولئك  اأن  به  واأجزم  اأقطع  والذي   
با�صتخدام هذا امل�صطلح ولي�ش ا�صتخدامه  وتالميذهم قد تواردت عباراتهم 
فح�صب بل بع�صهم اأكرث منه ، ول بد اأنهم  قد ق�صدوا به معنى ودللة ، ومل 
اأقف على حتديد دللة من ا�صتعمالهم هذا امل�صطلح من تالميذهم وممن جاء 
من بعدهم ــــ بل مل اأجد ــ واطالعي �صيق  و باعي ق�صري ــــ من تناول تو�صيفا 
له   يف الأ�صول اأو القواعد اأو الأحكام بن�صبة اأو نفي. رغم انت�صاره الكبري 
يف عبارات الأئمة و�صيوخهم وتالميذهم، رغم الكم الهائل من الرتاث الذي 
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وقفت  اأنني  اإىل  الإ�صارة  جتدر   ، املذاهب  اأئمة  ا�صطالحات  من  كثريا  حدد 
كتابا  الأنباري �صنف  بهلول  بن  اإ�صحاق  اأن  على:  املو�صوع  بحثي يف  اأثناء  
يف اخلالف فعر�صه على الإمام اأحمد بن حنبل فقال له �صمه كتاب ال�صعة)1(. 
معنى  حتديد  حاول  قد  الداين)2(  الثمر  كتاب  �صاحب  اأن  اأي�صا  ووجدت 
للم�صطلح يف بع�ش املوا�صع، وكذا الدردير يف ال�صرح الكبري حاول اأحيانا  ــ 
والإمام مالك واملالكية اأكرثوا من ا�صتعماله ــــ اإل اأن تلك املحاولت حمدودة 
مل تاأت على كل امل�صطلحات التي ميكن اأن تكون مرادفة بل حتى مل تغط ذات 

امل�صطلح.
فتحرك العزم ال�صاكن مني فاأحببت اأن اأك�صف عن ما تهياأ يل من مدلوله   
ومفهومه وتو�صيفه وت�صنيفه ح�صب ا�صتعمالت الفقهاء لذلك امل�صطلح  وما 
اإليه عله يجد حظه يف عامل التاأ�صيل يف زمان كرث فيه النزع اإىل نفي  يوؤدي 
اأن  .ومعلوم  الورود  بحجة عدم  العباد  من  الواقعة  الأفعال  من  كثري  �صحة 

ن�صو�ش ال�صريعة مل حتط حكم كل واقعة بن�ش تف�صيلي !!
وقد �صاكت يف ذلك ال�صبل وحتريت بع�ش الأفهام فوددت التنبيه على   
�صعة ال�صريعة بخو�ش غمار تلك اللفظة واأثرها على الأفعال وحتديد و�صفها 
اأاأ�صل هي ؛ فتكون حمل ن�صج لالأحكام وتفهم يف الفتوى على ذلك الأ�صا�ش. 
اأم اأنه حكم ؛ فتقع حتت اأي اأ�صل ويف قائمة اأي  نوع من اأنواع احلكم  املعلومة؟ 
اأنها قاعدة فقهية ت�صتعمل ا�صتعمال القواعد؟   وكيفية ا�صتعمال املفتي لها. اأم 
وعدم التحديد  هذا ناجت عن عدم اإعطائها مدلول كغريها من ال�صتعمالت 
امل�صتهرة، وهذا يف حد ذاته اأحد �صعوبات البحث وفرو�صه التي حتتاج اإىل 

جهد كبري ، ذلك اأن الأقدمني مل ي�صريوا اإىل مدلول لذلك امل�صطلح.
اأبو احل�سني ابن اأبي يعلى ، حممد بن حممد )املتوفى : 526هـ( طبقات احلنابلة، حتقيق : حممد حامد الفقي لن�سر : دار املعرفة ،   )1(

بريوت،ج1/�ص110.
هو �سالح بن عبد ال�سميع الآبي الأزهري )املتوفى : 1335هـ( انظر �سفحة الغلف يف الثمر الداين .  )2(
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منهج البحث: 
 ، العموم  حيث  من  البحث  اأ�صال  هما  والو�صفي  ال�صتقرائي  املنهج   
ومن حيث التف�صيل فينبغي الإ�صارة اىل اأنه ملا مل يكن لالأقدمني ذكر ملدلول 
امل�صطلح اأو اإ�صارة ملعنى له حر�صت على اأن اأقدم تطبيقات الفقهاء له لعلي 
اأخل�ش منها اإىل ت�صطري مفهوم للم�صطلح ، ناهجا فيه الإيجاز ما اأمكن ولذا 
فلن اأتعر�ش لتف�صيل تعريف اأفراد امل�صطلح لأن املق�صود معرفة ما يدل عليه 

امل�صطلح  ويرمي اإليه الفقهاء با�صتخدامهم له .
هيكل البحث:

طلباً للمق�صود وحت�صياًل للمراد باإيجاز اأحببت  اأن يكون البحث يف   
جملة من النقاط:

املبحث الأول : االأحكام التكليفية واأ�سول املذاهب .وحتته مطلبان:
املطلب الأول:الأحكام التكليفية ودللتها.  

املطلب الثاين:ملحة موجزة عن اأ�صول املذاهب الفقهية   
املبحث الثاين: تطبيقات م�سطلح االأمر الوا�سع عند الفقهاء ومدلوله وحتته مطلبان:

املطلب الأول:ا�صتعمال م�صطلح الأمر الوا�صع عند الفقهاء.  
املطلب الثاين:اخلروج مبعنى ومدلول للم�صطلح.  

اخلامتة وفيها اأهم النتائج والتو�صيات.
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املبحث الأول
االأحكام التكليفية واأ�سول املذاهب

املطلب الأول
االأحكام التكليفية وداللتها

املالكية  فقهاء  اأق�صام عند جماهري  اإىل خم�صة  التكليفي  احلكم  ينق�صم   
وال�صافعية واحلنابلة وهي : الواجب، املندوب، احلرام، املكروه، املباح)1(. 

باعتبار  اأق�صام   �صبعة  اإىل  ينق�صم  التكليفي  احلكم  اأن  احلنفية)2(  ويرى   
فيها  فعدوا  والإلزام   احلتم  �صبيل  على  به  املاأمور  م�صتويات  يف  فرقوا  اأنهم 

الفر�ش والواجب ، وكذا املنهي عنه فعدوا منه احلرام واملكروه حترمياً .
االأول: الواجب:

ويطلق يف اللغة على ال�صاقط والالزم والثابت ويطلق على غري ذلك)٣(.  
والواجب عند الأ�صوليني:اختلفت عباراتهم يف تعريفه فقال بع�صهم :   

كل ما ورد ال�صرع بالذم برتكه من حيث هو ترك له)4(. 
العقاب  ي�صتحق  اأو  ويعاقب)5(  فاعله،  يثاب  بقوله:  بع�صهم  وعرفه   

تاركه)6(.
وقال بع�صهم يف تعريفه : هو ما اقت�صى ال�صرع فعله اقت�صاء جازماً)٧(.   
عبد امللك اجلويني: الربهان يف اأ�سول الفقه، حتقيق د:عبد العظيم الديب، طبعة رابعة 1418هـ،ن�سر الوفاء م�سر،ج213/1..  )1(

من  جماعة  حتقيق  للبي�ساوي،  الأ�سول  علم  اإىل  الو�سول  منهاج  على  املنهاج  �سرح  يف  الإبهاج   : ال�سبكي:  الكايف  عبد  بن  علي 
العلماء، الطبعة الأوىل1404هـ،ن�سر دار الكتب العلمية بريوت،ج1/�ص51..الإمام الغزايل: املنخول، حتقيق حممد ح�سن هيتو، 

الطبعة الثالثة 1419هـ1998م،ن�سر دار الفكر املعا�سر بريوت،�ص78.
عبيد اهلل بن م�سعود املحبوبي البخاري احلنفي: �سرح التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه، حتقيق زكريا عمريات،   )2(

طبعة ون�سر عام 1416هـ - 1996م.، ن�سر دار الكتب العلمية بريوت،ج2/�ص83.
دار  ،ن�سر  العرو�ص ،د ت  :تاج  �سادر بريوت،ج1/�ص793..الزبيدي  دار  ن�سر  اأوى ،د ت،  العرب ، طبعة   :ل�سان  منظور  ابن   )3(

الهداية بريوت،ج4/�ص333..الفيومي :امل�سباح املنري ،د ت ،ن�سر املكتبة العلمية بريوت،ج2/�ص648.
اجلويني: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه ،حتقيق عبد اهلل جامل وب�سري العمري ،ن�سر �سنة1417،1996م،ن�سر دار الب�سائر الإ�سلمية ،   )4(

بريوت،ج1/�ص163.
الغزايل :امل�ست�سفى ،حتقيق حممد عبد ال�سلم ،طبعة اأوىل 1413هـ،ن�سر دار الكتب العلمية ،�ص23.  )5(

التفتازاين: �سرح التلويح على التو�سيح ،حتقيق زكريا عمريات ،طبعة اأوىل1416هـ1996م،ن�سر دار الكتب العلمية بريوت،ج1/  )6(
�ص297.

�سنة  ال�سراح،  اأحمد  د.  القرين،  الرحمن اجلربين، د. عو�ص  الفقه، حتقيق د. عبد  اأ�سول  التحرير يف  �سرح  التحبري  املرداوي:   )7(
الن�سر1421هـ2000م،ن�سر مكتبة الر�سد ،ج814/2.
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ورمبا كان هذا التعريف اأقرب لر�صم الواجب ؛ ذلك لأن وظائف الوجوب 
طلب الفعل و الإلزام به من جهة اأعلى، وهي جهة ال�صرع ولذا كان التعبري 
بالقت�صاء اجلازم فعال ، هو الأوىل يف ر�صم الواجب. واأما تو�صيفه بالثواب 
والعقاب اأو الذم ال�صرعي واملدح ال�صرعي فهي نتائج ت�صلح اأن تكون حكما 

للواجب اأكرث منها تعريفاً له.
يرادف م�صطلح الواجب الفر�ش عند جمهور الأ�صوليني ول يرتادفان   
عند احلنفية. ومن ت�صميات الواجب ما اأطلقه عليه بع�ش الأ�صوليني  احلتم)1(، 

ولكنها غري م�صتهرة .ورمبا عربوا بغري ذلك.
بها  الفعل  وي�صمى  املكلف  على  الوجوب  بها  يح�صل  التي  وال�صيغ   

واجباً هي : 
�صيغة فعل الأمر املجرد عن اأي قرينة ت�صرفه اإىل غري الوجوب)افعل()2(    -1
َّذِينَ آمَنُوا ارَْكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَُّكمْ وَاْفعَُلوا  كقول اهلل تعاىل : {يَاَأيُّهَا ال
الَْخيْرَ لَعَلَُّكمْ ُتْفلِحُونَ}]احلج: ٧٧[. وكقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم :)اأد 

الأمانة اإىل من ائتمنك()٣(.
�صيغة فعل امل�صارع امل�صبوق بالم الأمر)4(، كقول اهلل تعاىل: {ُثمَّ لْيَْقُضوا   -2
الر�صول  وكقول   ،]29 الْعَتِيِق}]احلج:  بِالْبَيْتِ  وَُّفوا  وَلْيَطَّ ُنُذورَهُمْ  وَلْيُوُفوا  َتَفَثهُمْ 
�صلى اهلل عليه و�صلم: )ثم ليوؤمكم اأكربكم()5( يفهم منه وجوب الإمامة 

عند ح�صول اجلماعة .
�صيغة الفر�ش)6( )فر�ش( والكتب : كقوله �صلى اهلل عليه و�صلم : )اأربع   -3
بريوت،ج2/ العلمية  الكتب  دار  الن�سر1421هـ2000م،ن�سر  ،�سنة  تامر  حممد  حتقيق:د  املحيط  البحر  الزرك�سي:   )1(
اأوىل1419هـ1999م،ن�سر  اأحمد عزو عناية ،طبعة  اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول، حتقيق:  �ص100.،ال�سوكاين:اإر�ساد الفحول 
،طبعة  النا�سري  العلي  نا�سر  ،حتقيق  اخللف  اآثار  يف  الإن�ساف  :اآثار  اجلوزي  ابن  بريوت،ج279/1.�سبط  العربي  الكتاب  دار 

اأوىل1408ه،ن�سر دار ال�سلم القاهرة،�ص224.
ال�سبكي: الإبهاج �سرح املنهاج ، حتقيق: جماعة من العلماء طبعة اأوىل1404هـ،ن�سر دار الكتب العلمية بريوت،ج2/�ص18.  )2(

اأخرجه الرتمذي يف �سننه كتاب البيوع باب برقم1264،عن اأبي هريرة،)ال�سنن ،حتقيق حممد �ساكر ،د ط، د ت ،ن�سر دار الكتب   )3(
العلمية بريوت،ج3/�ص564.

املرداوي :التحبري �سرح التحرير،ج5/�ص2181.  )4(
متفق عليه.  )5(

املرداوي: التحبري �سرح التحرير،ج845/2.  )6(
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ياأتي  فر�صهن اهلل يف الإ�صالم فمن جاء بثالث مل يغنني عنه �صيئا حتى 
وكقول  البيت()1(  وحج  رم�صان  و�صيام  والزكاة  ال�صالة  جميعا  بهن 
وَهُوَ  شَيًْئا  َتْكرَهُوا  َأنْ  وَعَسَى  لَُكمْ  ُكرْهٌ  وَهُوَ  الْقَِتاُل  عََليُْكمُ  {ُكتِبَ  تعاىل:  اهلل 
يَعَْلمُ وََأنُْتمْ َل َتعَْلمُونَ} ]البقرة:  خَيْرٌ لَُكمْ وَعَسَى َأنْ ُتحِبُّوا شَيًْئا وَهُوَ شَرٌّ لَُكمْ وَاللَّهُ 
216[، وكقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم:) ا�صعوا فاإن اهلل تعاىل كتب 

عليكم ال�صعي()2(.
ُتؤَدُّوا  َأنْ  يَْأمُرُُكمْ  اللَّهَ  تعاىل: {إِنَّ  اهلل  كقول  وم�صتقاتها  وياأمر  اأمر)٣(  �صيغة   -4
مَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا وَإَِذا حََكمُْتمْ بَيْنَ النَّاِس َأنْ َتحُْكمُوا بِالْعَدِْل إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعُِظُكمْ بِهِ  اْلَ

إِنَّ اللَّهَ َكانَ سَمِيعًا بَصِري} ]الن�شاء: 58[ .
يُرْضِعْنَ  {الْوَالِدَاتُ  تعاىل:  اهلل  كقول  الأمر   بها  املطلوب  اخلربية  اجلملة   -5
املق�صود  فاإن   ،]2٣٣ ]البقرة:  الرََّضاعََة}  يُتِمَّ  َأنْ  َأرَادَ  لِمَنْ  َكامَِليِْن  حَوْلَيِْن  َأوَْلدَهُنَّ 
الأمر بالإر�صاع ، قال القرطبي: )خرب معناه الأمر على الوجوب لبع�ش 
الْمُؤْمِنِنيَ  عََلى  لِلَْكافِِرينَ  اللَّهُ  يَجْعََل  {ولَنْ  تعاىل:  اهلل  وكقول  الوالدات()4( 
والآخرة  الدنيا  يف  املف�صرين  بع�ش  ف�صرها  فقد   ،]141 ]الن�شاء:  سَِبيل} 
اإىل  الكافرين  نفاذ  عدم  على  بالعمل  املوؤمنني  باإلزام  الدنيا  يف  وتكون 
ال�صبيل عليهم من حمو دولة الإ�صالم وا�صتئ�صال امل�صلمني)5(؛ فيلزمهم 

من اجلهاد ما يدفع ذلك وهو اأمر واجب.
و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  كقول  الفعل  ترك  على  العقوبة  ترتب   -6
)لي�ش بني العبد وبني ال�صرك اأو بني الكفر اإل ترك ال�صالة()6( يفهم منه 

وجوب ال�صالة .وغري ذلك من ال�صيغ التي يفهم منها الوجوب.
خرجه اأحمد يف امل�سند)حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط، طبعة ثانية1420هـ،1999م،ن�سر موؤ�س�سة الر�سالة بريوت،ج29/�ص328(.  )1(

الكتب  دار  اأوىل1411هـ1990م،ن�سر  طبعة  عطا،  عبدالقادر  م�سطفى  )حتقيق:  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  يف  احلاكم  اأخرجه   )2(
العلمية بريوت،ج4/�ص79(.

ابن النجار: �سرح الكوكب املنري ،حتقيق: حممد الزحيلي ونزيه حماد ،طبعة ثانية1418هـ1997م،ن�سر مكتبة العبيكان الريا�ص   )3(
ال�سعودية،ج1/�ص343.

الريا�ص  الكتب  عامل  دار  ن�سر  م،   2003 هـ   1423  : طبعة  البخاري،  �سمري  ه�سام  حتقيق  القراآن،  لأحكام  :اجلامع  القرطبي   )4(
ال�سعودية،ج3/�ص161.

القرطبي: اجلامع لأحكام القراآن، ج5/�ص420.  )5(
اأخرجه الدارمي يف �سننه حتقيق فواز اأحمد وخالد ال�سبع ،طبعة اأوىل1407هـ،ن�سر دار الكتاب العربي بريوت،ج1/�ص307.  )6(
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الثاين: املندوب:
وهو يف اللغة من الندب وهو الدعاء والطلب اإىل ما يهم ، وغري ذلك   

من املعاين)1(.
اأو ي�صتحق)2(  يثاب فاعله ول يعاقب  باأنه ما  وا�صطالحاً عرفه بع�صهم   
تاركه العقاب)٣(. وعرفه بع�صهم باأنه ما ميدح فاعله ول يذم تاركه)4(. وعرفه 
بع�صهم باأنه: الفعل املاأمور به الذي ل يلحق الذم واملاأثم �صرعا على  تركه من 
حيث هو ترك)5(. وقال بع�صهم: هو الذي يكون فعله راجحا على تركه يف 

نظر ال�صرع ويكون تركه جائزاً)6(.
وميكن اأن يكون التعريفان الأخريان اأقرب لر�صم حد للمندوب ؛ ذلك   
اأن املندوب ماأمور به يف قول  اأكرث علماء الأ�صول)٧(، ولكنه اأخف�ش رتبة من 
واجلزم  احلتم  �صبيل  على  ل  به  ماأمور  فعل  اإذن  فهو  به  الأمر  يف  الواجب)8( 
بحيث يكون فعله اأرجح من تركه . في�صدق اأن يقال يف حده ما اأمر ال�صارع 

به اأمر ا غري جازم. ويعرف عدم اجلزم من �صيغه.
وي�صمى املندوب : �صنة وم�صتحبا وتطوعا وطاعة ونفال وقربة ومرغباً   
يف  بع�صها  اأن  ؛اإل  الأ�صوليني  عند  له  مرادفات  هذه  وكل  واإح�صاناً)9(  فيه 
م�صطلح بع�ش الفقهاء يتفاوت يف رتبة الأمر به من حيث مواظبة النبي �صلى 

الزبيدي: تاج العرو�ص،ج253/4.  )1(
ال�سنعاين:اإ جابة ال�سائل �سرح بغية الآمل، حتقيق: القا�سي ح�سني بن اأحمد ال�سياغي و الدكتور ح�سن حممد مقبويل الأهدل ،طبعة   )2(

اأوىل1986م،ن�سر موؤ�س�سة الر�سالة بريوت،�ص34.
ال�سرخ�سي: اأ�سول ال�سرخ�سي، طبعة اأوىل1414هـ1993م،ن�سر دار الكتب العلمية بريوت،ج1/�ص17.  )3(

الزرك�سي: البحر املحيط،ج229/1.  )4(
اجلويني :التلخي�ص يف اأ�سول الفقه،ج1/�ص162.  )5(

الرازي: املح�سول يف علم الأ�سول ،حتقيق :د طه جابر العلواين ،طبعة اأوىل1400هـ،ن�سر جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية   )6(
الريا�ص،ج1/�ص128.

الكتب  دار  اأوىل1403هـ،ن�سر  ،طبعة  املي�ص  :خليل  حتقيق  :املعتمد،  الب�سري  احل�سني  الغزايل:امل�ست�سفى،ج1/�ص60،اأبو   )7(
العلمية بريوت،ج1/�ص4،ح�سن العطار :حا�سية العطار ،طبعة ن�سر �ستة1420هـ1999م،ن�سر دار الكتب العلمية بريوت،ج1/
،طبعة  املجود  عبد  واأحمد  معو�ص  حممد  :علي  ،حتقيق  احلاجب  ابن  خمت�سر  عن  احلاجب  رفع  ال�سبكي:  الدين  �ص222،تاج 

اأوىل1419هـ،ن�سر عامل الكتب بريوت،ج557/1.
العلمية  الكتب  دار  �سنة1418هـ1998م،ن�سر  ،ن�سر  املن�سور  خليل  حتقيق  الفروق(  اأنواء  يف  الربوق  الفروق)اأنوار  القرايف:   )8(

بريوت،ج2/�ص311.
ابن النجار :�سرح الكوكب املنري،ج1/�ص403.  )9(
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اإىل  ي�صل  ل  اأنه  متفقون  لكنهم   ، املواظبة  وعدم  فعله  على  و�صلم  عليه  اهلل 
درجة الواجب من حيث  الأمر به واملوؤاخذة والعقاب على تركه واإن كان ترك 

بع�صه يوجب اللوم والعتاب كرتك العيدين اأو الإقامة اأو الآذان)1(.
وال�صيغ التي يعرف بها املندوب هي:

�صيغة فعل الأمر امل�صروف من الوجوب اإىل الندب كقول اهلل تعاىل:   -1
َّذِينَ آمَنُوا إَِذا َتدَايَنُتم بِدَيٍْن إِلَى َأجٍَل مُّسَمًّى َفاْكُتبُوهُ} ]البقرة: 282[،  قال  {يَا َأيُّهَا ال
الأموال)2(.والذي �صرف  اإىل حفظ  الدين ندب  بكتب  :الأمر  العلماء 
معنى الوجوب اإىل الندب)٣(  من قوله )فاكتبوه( هو قوله تعاىل {َفِإنْ 

َّذِي اؤُْتمِنَ َأمَانََتهُ} ]البقرة: 28٣[ . َأمِنَ بَعُْضُكمْ بَعًْضا َفلْيُؤَدِّ ال
�صيغة ندب  اأو من ال�صنة اأو ما ت�صري اإىل مادة الفعل املفهم الندب كما   -2
يف احلديث )عن اأن�ش قال : من ال�صنة اإذا تزوج الرجل البكر على الثيب 
اأقام عندها �صبعا وق�صم واإذا تزوج الثيب على البكر اأقام عندها ثالث 

ثم ق�صم ..()4(.
)اأعتم  احلديث:  يف  كما  الندب  اإىل  امل�صروفة  والكتب  الأمر  �صيغة   -3
النبي �صلى اهلل عليه و �صلم بالع�صاء فخرج عمر فقال ال�صالة يا ر�صول 
اأ�صق  اأن  )لول  يقول  يقطر  وراأ�صه  فخرج   . وال�صبيان  الن�صاء  رقد  اهلل 
على اأمتي اأو على النا�ش لأمرتهم بال�صالة هذه ال�صاعة()5( يفهم منه اأن 
تاأخري الع�صاء من املندوب.ومثله اأي�صا )لول اأن اأ�صق على اأمتي لأمرتهم 
ما  الندب  اإىل  الوجوب  من  له  وال�صارف  مع كل �صالة()6(  بال�صواك 
يفهم من عبارة لول اأن اأ�صق على اأمتي وهو نفي امل�صقة واحلرج الواقع 

اإذا ح�صل وجوب واإلزام.
اأ�سول ال�سرخ�سي:�ص114.  )1(

ابن عطية: املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز .حتقيق: عبد ال�سلم عبد ال�سايف، طبعة اأوىل1413هـ،ن�سر دار   الكتب العلمية   )2(
بريوت،ج1/�ص376.

ابن عرفة: تف�سري ابن عرفة، طبعة اأوىل1986م،ن�سر مركز البحوث بالكلية الزيتونية تون�ص،ج2/�ص778.  )3(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب النكاح، باب اإذا تزوج الثيب على البكر، برقم 4916)ال�سحيح، حتقيق د. م�سطفى ديب   )4(

البغا ،طبعة ثالثة1407هـ1987م،ن�سر دار ابن كثري اليمامة،ج5/�ص2000(.
متفق عليه.  )5(
متفق عليه.  )6(
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الثالث: احلرام:
وهو يف اللغة �صد احلالل ، واملمنوع واملحظور)1(.  

ويف ال�صطالح عرف باأنه ما يذم فاعله وميدح تاركه �صرعاً)2(. وعرف   
اأي�صا باأنه :ما ثبت النهي فيه بال عار�ش)٣(.وعرف باأنه ما ذم فاعله ولو قول ولو 
عمل قلب �صرعاً)4(. وعرف باأنه ما نهى عنه ال�صارع على وجه الإلزام بالرتك)5( 
حمظوراً   : وي�صمى  اجلازم)6(  بالرتك  للمكلف  ال�صارع  خطاب  باأنه  وعرف 

وممنوعاً ومزجوراً ومع�صية وذنباً وقبيحاً)٧( و�صيئة مكروها)8(.
وال�صيغ التي تدل على حترمي الفعل هي:

امل�صارع  )الفعل  التحرمي  لغري  ت�صرفه  قرينة  عن  املجرد  النهي  �صيغة   -1
املجزوم بال الناهية( كقوله تعاىل: {وََل َتْأُكُلوا َأمْوَالَُكمْ بَيْنَُكمْ بِالْبَاطِِل وَُتدُْلوا 
 ،]188 ]البقرة:  َتعَْلمُونَ}  وََأنُْتمْ  بِاْلِثِْم  النَّاِس  َأمْوَاِل  مِنْ  َفِريًقا  لَِتْأُكُلوا  اِم  الْحُكَّ إِلَى  بِهَا 
ول  تدابروا  ول  تقاطعوا  :)ل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  وكقول 

تباغ�صوا ول حتا�صدوا()9(.
اهلل  كقول  احلل  نفي  ومنه  النافية(  بال  امل�صبوق  )امل�صارع  النفي  �صيغة   -2
َّذِينَ آمَنُوا َل يَحِلُّ لَُكمْ َأنْ َتِرُثوا النِّسَاءَ َكرْهًا وََل َتعُْضُلوهُنَّ لَِتْذهَبُوا  تعاىل : {َأيُّهَا ال
الر�صول  وكقول   ،]19 ]الن�شاء:  مُبَيِّنَةٍ}  بَِفاحِشَةٍ  يَْأتِنيَ  َأنْ  إِلَّ  آَتيُْتمُوهُنَّ  مَا  بِبَعِْض 

�صلى اهلل عليه و�صلم: :)املوؤمن اأخو  املوؤمن ل يخذله ول يظلمه()1٠(.
ابن منظور: ل�سان العرب،ج12/�ص119، جماعة من العلماء :املعجم الو�سيط ،ن�سر دار الدعوة م�سر،ج169/1.  )1(

ال�سوكاين :اإر�ساد الفحول،ج1/�ص26.  )2(
اجلرجاين: التعريفات حتقيق اإبراهيم الأنباري، طبعة اأوىل 1405هـ،ن�سر دار الكتاب العربي بريوت،�ص293.  )3(

ابن النجار :�سرح الكوكب املنرب،ج1/�ص386.  )4(
املنياوي :التمهيد �سرح خمت�سر الأ�سول من علم الأ�سول ،طبعة اأوىل1432هـ،ن�سر ال�ساملة م�سر،�ص11.  )5(

املرداوي :التحبري �سرح التحرير،ج2/�ص946.  )6(

ابن النجار: �سرح الكوكب املنرب،ج1/�ص386.  )7(
ابن جزي :الت�سهيل ،ن�سر دار الفكر بريوت ،د ت،ج895/1.  )8(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه كتاب الرب وال�سلة والأدب، باب حترمي الظن والتج�س�ص والتناف�ص.،برقم6704،عن اأبي هريرة،)ال�سحيح   )9(
،ن�سر دار الآفاق ودار اجليل بريوت،ج8/�ص10(.

اأخرجه ابن وهب يف اجلامع يف احلديث ،ن�سر �سنة1996م،دار ابن اجلوزي ال�سعودية،ج1/�ص312.  )10(
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ُأمَّهَاُتُكمْ  لفظ التحرمي واحلظر  والنهي كقول اهلل تعاىل: {حُرِّمَتْ عََليُْكمْ   -3
خْتِ وَُأمَّهَاُتُكمُ اللَّتِي  ِخ وَبَنَاتُ اْلُ وَبَنَاُتُكمْ وََأخَوَاُتُكمْ وَعَمَّاُتُكمْ وَخَاَلُتُكمْ وَبَنَاتُ اْلَ
َأرَْضعْنَُكمْ وََأخَوَاُتُكمْ مِنَ الرََّضاعَةِ وَُأمَّهَاتُ نِسَائُِكمْ وَرَبَائِبُُكمُ اللَّتِي فِي حُجُوِرُكمْ 
وَحَلَئُِل  عََليُْكمْ  َفلَ جُنَاحَ  بِِهنَّ  دَخَلُْتمْ  َتُكوُنوا  لَمْ  َفِإنْ  بِِهنَّ  دَخَلُْتمْ  اللَّتِي  نِسَائُِكمُ  مِنْ 
َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ  سََلفَ  َقدْ  مَا  إِلَّ  خَْتيِْن  اْلُ بَيْنَ  َتجْمَعُوا  وََأنْ  َأصْلَبُِكمْ  مِنْ  َّذِينَ  ال َأبْنَائُِكمُ 
َّذِينَ لَمْ يَُقاتُِلوُكمْ فِي الدِّيِن وَلَمْ يُْخِرجُوُكمْ  َغُفورًا رَحِيمًا چ  وكقوله چ َل يَنْهَاُكمُ اللَّهُ عَِن ال
مِنْ دِيَاِرُكمْ َأنْ َتبَرُّوهُمْ وَُتْقسُِطوا إِلَيِْهمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ} ]الن�شاء: 2٣[، وكما 
يف احلديث: )عن علي بن اأبي طالب يقول اإن نبي اهلل -�صلى اهلل عليه 
و�صلم- اأخذ حريرا فجعله يف ميينه واأخذ ذهبا فجعله يف �صماله ثم قال 
»اإن هذين حرام على ذكور اأمتي«)1( وكما يف احلديث عن ابن عمر )اأن 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم نهى عن ال�صغار()2(.
و�صف الفعل بالقبح اأو الفح�ش  اأو ال�صوء اأو ترتب العقوبة على الفعل   -4
وََل  يِِّب  بِالطَّ الَْخِبيثَ  َتَتبَدَُّلوا  وََل  َأمْوَالَهُمْ  الْيََتامَى  {وَآُتوا   : تعاىل  قوله  يف  كما 
َّهُ َكانَ حُوبًا َكِبريًا} ]الن�شاء: ٣[، وكقوله  تعاىل : {إِنَّ  َتْأُكُلوا َأمْوَالَهُمْ إِلَى َأمْوَالُِكمْ إِن
َّذِينَ يَْكُتمُونَ مَا َأنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِس فِي الْكَِتاِب ُأولَئِكَ  ال
عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  وكقول   ،]159 ]البقرة:  اللَّعِنُونَ}  وَيَلْعَنُهُمُ  اللَّهُ  يَلْعَنُهُمُ 

�صلم : ) ل يدخل اجلنة قاطع رحم()٣(.
الرابع : املكروه:

وهو يف اللغة �صد املحبوب وهو املبغو�ش)4(.ويف ال�صطالح عرف   
بعدة تعريفات فقيل فيه: ما نهي عنه نهي تنزيه)5(. وقال بع�صهم: ما مدح تاركه، 
العربي  الكتاب  دار  ،ن�سر  طالب  اأبي  بن  علي  برقم4059عن  للن�ساء  احلرير  لب�ص  باب  ال�سنن  كتاب  �سننه  يف  داوود  اأبو  اأخرجه   )1(

بريوت،ج89/4.
اأخرجه البيهقي يف �سننه �سنة الن�سر 1422هـ،مكتبة الر�سد الريا�ص،ج6/�ص189.  )2(

الإ�سلمية  الب�سائر  دار  1409هـ1989م،ن�سر  ثالثة  ،طبعة  الباقي  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق  املفرد  الأدب  يف  البخاري  اأخرجه   )3(
بريوت،�ص36.

ابن منظور :ل�سان العرب،ج13/�ص534.  )4(
الزرك�سي :البحر املحيط،ج1/�ص239.  )5(
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ومل يذم فاعله)1(.وقالوا :كل منهي ل لوم على فعله)2(. ورمبا يوؤخذ من كل 
ما �صبق اأنه ما طلب ال�صارع تركه طلباً غري جازم)٣(. وحكمه اأنه يثاب تاركه ول 

ي�صتحق فاعله العقوبة من حيث هو.
القراآن كقول  م�صتعمل يف  احلرمة وهذا  يدل على  قد  الكراهة  ولفظ   
اهلل تعاىل: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيُْكمُ اْلمِيَانَ وََزيَّنَهُ فِي ُقُلوبُِكمْ وََكرَّهَ إِلَيُْكمُ الُْكْفرَ وَالُْفسُوَق 
الفقهاء ويريدون  ]احلجرات: ٧[. وي�صتعمله بع�ش  الرَّاشِدُونَ}  ُأولَئِكَ هُمُ  وَالْعِصْيَانَ 
به التحرمي ، وي�صتعمل يف الكراهة التنزيهية وهي النهي امل�صروف من احلرمة 

اإىل الكراهة. وي�صتعمل يف خالف الأوىل وهو ما تركه اأرجح من فعله)4(.
وتعرف الكراهة ب�صيغة الفعل وهي كره وما ا�صتق منه كما يف احلديث:   
ال�صكال من اخليل()5(. ويعرف  )كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يكره 
كما  الطالق()6(.  اهلل  اإىل  احلالل  :)اأبغ�ش  احلديث  كما يف  التبغي�ش  ب�صيغة 
يعرف بلفظ نهى التي �صرفت  اإىل الكراهة وكذلك ب�صيغة النهي)ل تفعل( 
لَّى اهللُ  ِ �صَ امل�صروفة من التحرمي اإىل الكراهة كما يف احلديث: )نََهى َر�ُصوُل اهللَّ
ِر  اَلِة بَْعَد اْلَع�صْ اَلِة بَْعَد ال�صُّْبِح َحتَّى الطُُّلوِع، َوَعِن ال�صَّ َم َعِن ال�صَّ َعَلْيِه َو�َصلَّ
َحتَّى اْلُغُروِب()٧( ويف �صيغة ل تفعل امل�صروفة كما يف احلديث: )ل ت�صتقبلوا 
وما �صرف  غربوا()8(  اأو  �صرقوا  ولكن  ت�صتدبروها  ول  بول  بغائط ول  القبلة 
النهي اإىل الكراهة يف البنيان ما اأخرجه الربيع: )عن جابر بن عبد اهلل قال قال 
ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ل ت�صتقبلوا القبلة ببول ول غائط قال جابر 

املرداوي: التحبري �سرح التحرير،ج3/�ص1005.  )1(
الغزايل :املنخول  ،�ص217.  )2(

اجلوزي  ابن  دار  ،ن�سر  ت  د  ثانية  طبعة  الف�سول،  ومعاقد  الأ�سول  قواعد  اإىل  الو�سول  :تي�سري  البغدادي  املوؤمن  عبد   )3(
الريا�ص،�ص35.

الزرك�سي: البحر املحيط،ج1/�ص239 ،اأمري باد �ساه: تي�سري التحرير، ن�سر دار الفكر بريوت د ت،ج2/�ص323.  )4(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، كتاب الإمارة باب ما يكره من �سفات اخليل،برقم4964،عن اأبي هريرة،ج6/�ص33.  )5(

اأخرجه ابن ماجة يف �سننه كتاب الطلق،برقم2018،عن ابن عمر )ال�سنن ،حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي ، ن�سر دار الفكر بريوت   )6(
د ت،ج1/�ص650(.

اأخرجه الن�سائي يف �سننه كتاب املواقيت، باب النهي عن ال�سلة بعد الع�سر،برقم566،عن اأبي �سعيد =اخلدري،)ال�سنن، حتقيق   )7(
د. عبد الفتاح اأبو غدة ، طبعة ثانية1406هـ1986م،ن�سر مكتب املطبوعات الإ�سلمية حلب،ج1/�ص277.

العلمية،بريوت،ج1/ الكتب  دار  اأوىل1417ه1996م،ن�سر  ،طبعة  ال�سافعي  ح�سن  حممد  )حتقيق  امل�ستدرك  يف  احلاكم  اأخرجه   )8(
�ص320(.
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ف�صاألت عن ذلك ابن عبا�ش قال ذلك اإذا كان يف ال�صحاري والقفار واأما يف 
البيوت فال باأ�ش لأنه قد حال بني النا�ش وبني القبلة حيال وهو اجلدار()1(. 

اخلام�ض: املباح:
وهو يف اللغة املاأذون فيه وما ل حاجز دونه واحلالل)2(.  

�صرعاً)٣(.  فعله وتركه  فيه بني  املرء  ما خري  باأنه  ويف ال�صطالح:عرف   
ي�صتحق  مال  بع�صهم:  وقال  زجر)4(.  ول  اقت�صاء  غري  من  بع�صهم  واأ�صاف 
طرفاه)6(.ورمبا  ا�صتوى  بع�صهم:ما  وقال  العقاب)5(،  برتكه  ول  الثواب  بفعله 
كان التعريف الأول اأوىل لأن التعريف الثاين ي�صخ�ش حكم املباح والثالث 

كذلك.
احلالل)٧(. وم�صطلح  اجلائز  م�صطلح  الت�صمية  يف  املباح  ويرادف   

وال�صيغ التي يعرف بها املباح)8(:
�صيغة رفع احلرج كقول اهلل تعاىل: {لَيْسَ عََلى اْلَعْمَى حَرَجٌ وََل عََلى اْلَعْرَِج   -1
آبَائُِكمْ  بُيُوتِ  َأوْ  بُيُوتُِكمْ  مِنْ  َتْأُكُلوا  َأنْ  َأنُْفسُِكمْ  وََل عََلى  الْمَِريِض حَرَجٌ  وََل عََلى  حَرَجٌ 
بُيُوتِ  َأوْ  َأعْمَامُِكمْ  بُيُوتِ  َأوْ  َأخَوَاتُِكمْ  بُيُوتِ  َأوْ  إِخْوَانُِكمْ  بُيُوتِ  َأوْ  ُأمَّهَاتُِكمْ  بُيُوتِ  َأوْ 
عَمَّاتُِكمْ َأوْ بُيُوتِ َأخْوَالُِكمْ َأوْ بُيُوتِ خَاَلتُِكمْ َأوْ مَا مََلْكُتمْ مََفاتِحَهُ َأوْ صَدِيقُِكمْ لَيْسَ 
مُوا عََلى َأنُْفسُِكمْ َتحِيًَّة 

ِّ
عََليُْكمْ جُنَاحٌ َأنْ َتْأُكُلوا جَمِيعًا َأوْ َأشَْتاًتا َفِإَذا دَخَلُْتمْ بُيُوًتا َفسَل

مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارََكًة َطيِّبًَة َكَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَُكمُ اْليَاتِ لَعَلَُّكمْ َتعْقُِلونَ} ]النور: 61[.
�صيغة نفي اجلناح َ{إِنْ خِْفُتمْ َألَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ َفلَ جُنَاحَ عََليِْهمَا فِيمَا اْفَتدَتْ   -2

بِه} ]البقرة: 229[. 
اأخرجه الربيع يف م�سنده ،حتقيق حممد اإدري�ص ،ن�سر �سنة 1415هـ،ن�سر دار احلكمة عمان،�ص49.  )1(

ابن منظور: ل�سان العرب،ج2/�ص416،الزبيدي :تاج العرو�ص،ج6/�ص323.  )2(
الآمدي: الإحكام يف اأ�سول الأحكام، حتقيق د. �سيد اجلميلي، طبعة اأوىل 1404ه،ن�سر دار الكتاب العربي بريوت،ج1/�ص167.  )3(

اجلويني:الربهان،ج1/�ص216.  )4(
اجل�سا�ص: الف�سول يف الأ�سول ،د عجيل جا�سم، طبعة اأوىل1405هـ1985م،ن�سر وزارة الأوقاف الكويت،ج2/�ص89.  )5(

اجلرجاين:التعريفات،�ص251.  )6(
املعا�سر  الفكر  دار  اأوىل1411هـ،ن�سر  طبعة  مازن،  مبارك  د.  ،حتقيق  الدقيقة،   والتعريفات  الأنيقة  احلدود  الأن�ساري:  زكريا   )7(

بريوت،�ص75.
الزرك�سي: البحر املحيط،ج1/�ص222ـــ223.  )8(
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�صيغة احلل واجلواز والإباحة والرخ�صة كقول اهلل تعاىل: {الْيَوْمَ ُأحِلَّ لَُكمُ   -3
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  لَُكمْ وََطعَامُُكمْ حِلٌّ  الْكَِتابَ حِلٌّ  ُأوُتوا  َّذِينَ  ال يِّبَاتُ وََطعَامُ  الطَّ
ُأجُورَهُنَّ  آَتيُْتمُوهُنَّ  إَِذا  َقبْلُِكمْ  مِنْ  الْكَِتابَ  ُأوُتوا  َّذِينَ  ال مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  الْمُؤْمِنَاتِ 
مُحْصِنِنيَ َغيْرَ مُسَافِحِنيَ وََل مُتَِّخذِي َأخْدَاٍن} ]املائدة: 5[. ومنه ما يف احلديث 
ما  ومنه  اْلَقاِبَلة()1(،  �َصَهاَدَة  اأََجاَز  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �صَ اهلِل  َر�ُصوَل  )اأَنَّ 
يف احلديث )اأن النبي �صلى اهلل عليه و �صلم رخ�ش يف بيع العرايا يف 

خم�صة اأو�صق اأو دون خم�صة اأو�صق()2(.
ِزينََتُكمْ  آدَمَ خُُذوا  تعاىل: {يَابَنِي  قال  لالإباحة  امل�صروفة  الأمر  فعل  �صيغة   -4
]االأعراف: ٣1[،    الْمُسِْرفِنيَ}  يُحِبُّ  َّهُ َل  إِن  مَسِْجدٍ وَُكُلوا وَاشْرَبُوا وََل ُتسِْرُفوا 

ِّ
عِنْدَ ُكل

فالأمر بالأكل وال�صرب هنا اأمر اإباحة)٣(.
يذكر  مل  لكن   ، الوا�صع  الأمر  م�صطلح  اإىل  اأقرب  املباح  وم�صطلح   
العلماء اأن من �صيغ املباح  اأو من مرادفاته الأمر الوا�صع اأو اأحد مرادفاته. اإل اأن  
الإمام الزرك�صي اأ�صار اإىل معنى قريب من ذلك عندما ذكر )اأن املباح يطلق 
على ثالثة اأمور الأول: هو ما �صرح فيه ال�صرع بالت�صوية بني الفعل والرتك ومنه 
قوله للم�صافر :اإن �صئت ف�صم واإن �صئت فاأفطر.  الثاين ما �صكت عنه ال�صرع ، 
فيقال ا�صتمر على ما كان ، ويو�صف بالإباحة على اأحد الأقوال. الثالث هو ما 
جاز فعله ا�صتوى طرفاه اأو ل. وقد يطلق املباح على املطلوب ومنه قولنا احللق 
يف احلج ا�صتباحة حمظور على اأحد القولني()4( والإ�صارة يف هذا من قوله 
ما �صكت عنه ال�صرع . و�صيت�صح اإن �صاء اهلل ملا نعر�ش للتطبيقات الفقهية للفظ 
الأمر الوا�صع اأو مرادفاته اأن الفقهاء ا�صتعملوه يف معاين عدة منها ما اأ�صار اإليه 

الزرك�صي يف �صياقه ذلك.
يت�صح اأن الأ�صوليني والفقهاء مل يذكروا لفظ الأمر الوا�صع اأو مرادفاته   

�صمن تق�صيمات احلكم التكليفي اأو م�صميات اأفراده. 
اأخرجه البيهقي يف �سننه،ج10/�ص254.  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه كتاب البيوع باب بيع الثمر على روؤو�ص النخل ،برقم 2078،عن اأبي هريرة،ج2/�ص764.  )2(
الفا�سي: البحر املديد، طبعة ثانية2002م،ن�سر دار الكتب العلمية بريوت،ج2/�ص480.  )3(

الزرك�سي: البحر املحيط،ج1/�ص222.  )4(
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املطلب الثاين
اأ�سول املذاهب الفقهية اإجمااًل

لي�ش املق�صود بهذا املطلب التو�صع يف تعريفات الأ�صول التي اأخذ بها   
اأئمة املذاهب بقدر ما يق�صد ح�صرها مبا  اتفقوا فيه من الأ�صول وما تفردت فيه 

بع�ش املذاهب ح�صرا يجرد لفظ الأمر الوا�صع عن كونه اأ�صال من الأ�صول.
وقد اتفق فقهاء املذاهب يف بع�ش الأ�صول بغ�ش النظر عن ترتيبهم يف الأخذ 

بها ، وتفرد بع�صهم باأ�صول مل يقل بها اأ�صحاب املذاهب الأخرى.
اأواًل: الأ�صول التي اتفقوا يف الأخذ بها: الكتاب وال�صنة والإجماع والقيا�ش)1(، 

والعرف يف اجلملة)2(، و�صرع من قبلنا)٣(.
ثانيًا: من الأ�صول التي قال بها بع�صهم وتردد بع�صهم يف القول بها اأو اأخذ بها 
يف جزئيات معينة  وهي: قول ال�صحابي)4(، ال�صت�صحاب)5(، ال�صتح�صان)6(، 

الفرفور:  �سالح  حممد  الدين  ،ج1/�ص49،ويل  ،دم�سق  الفرفور  دار  مكتبة  ،ن�سر  املنتخب  احلنفي:  الأخ�سيكي  الدين  ح�سام   )1(
املذهب يف اأ�سول املذهب، مطبوع مع املنتخب،ج1/�ص49، ابن اأبي زيد :النوادر والزيادات ،حتقيق: حممد الأمني بوخربة ،طبعة 
اأوىل1999م،ن�سر دار الغرب الإ�سلمي،ج8/�ص15،ابن الق�سار: املقدمة يف الأ�سول، حتقيق :حممد بن احل�سني ال�سليماين، طبعة 
دار  ن�سر1393هـ،ن�سر  املحيط،ج1/�ص12،ال�سافعي:الأم،�سنة  الإ�سلمي،�ص1،الزرك�سي:البحر  الغرب  دار  اأوىل1996م،ن�سر 
املعرفة بريوت،ج7/�ص300.ابن بدران: املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد،  حتقيق :حممد اأمني �سناوي ،طبعة اأوىل1417هـ1996م،ن�سر 

دار الكتب العلمية بريوت،�ص94.
ال�سا�سي :اأ�سول ال�سا�سي،ن�سر1402هـ دار الكتاب العربي بريوت،�ص85،البخاري:�سرح التلويح على التو�سيح،ج129/1،الق  )2(
رايف:الفروق،ج1/�ص75،ال�سيوطي:الأ�سباه والنظائر ،ن�سر �سنة1403هـ،دار الكتب العلمية بريوت،�ص89، ابن القيم:اإ علم 

املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق :طه عبد الروؤوف �سعد ،ن�سر �سنة1973م،دار اجليل بريوت،ج4/�ص228.
العلمية  الكتب  �سنة1405ه،1985م،دار  ،ن�سر  احلنفي  حممد  بن  اأحمد  ال�سيد  ،حتقيق:  الب�سائر  عيون  غمز  احلموي:   )3(
احلاجب،ج4/�ص506،الغزايل:املنخول،�ص320،ابن  ابن  خمت�سر  عن  احلاجب  النقاب  :رفع  بريوت،ج1،�ص59،ال�سبكي 
الإ�سلمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  ثانية1399هـ،ن�سر  ،طبعة  ال�سعيد  الرحمن  عبد  :د  ،حتقيق  الناظر  رو�سة  قدامة:  

الريا�ص،�ص160.
اأ�سول ال�سرخ�سي،ج2/�ص105ومابعدها،ال�ساطبي:املوافقات،حتقيق:د.اأبو عبيدة م�سهور ،طبعة اأوىل1417هـ1997م،ن�سر دار   )4(

ابن عفان،قطر،ج3/�ص228،الزرك�سي:البحر املحيط،ج4/�ص358،ابن بدران :املدخل اإىل مذهب الإمام اأحمد،�ص124.
اأمري باد �ساه:تي�سري التحرير ،ج2/�ص190،القرايف :�سرح تنقيح الف�سول، حتقيق: طه عبد الروؤوف �سعد طبعة اأوىل1993م،ن�سر   )5(
القه،ج8/ اأ�سول  يف  التحرير  املحيط،ج4/�ص329،املرداوي:�سرح  البحر  الزرك�سي:  املتحدة،�ص292،  الفنية  الطباعة  �سركة 

�ص3754.
دار  اأوىل1420هـ،ن�سر  طبعة   ، علي  ح�سني  حتقيق:  الفقه،  اأ�سول  يف  املح�سول  العربي:  ال�سرخ�سي،ج2/�ص253،ابن  اأ�سول   )6(
الفكر  دار  اأوىل1403هـ،ن�سر  ،طبعة  هيتو  ح�سن  حممد  حتقيق:  الفقه،  اأ�سول  يف  الأردن،�ص131،ال�سريازي:التب�سرة  البيارق 

بريوت،�ص494.
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امل�صلحة املر�صلة)1(،  الأخذ باأقل ما قيل)2(، �صد الذرائع)٣(. ال�صتقراء)4(. 
ومن الأ�صول التي  تعد قواعد ترجيحية يف املذاهب التي اأخذت بها   
اأو اأكرثت منها قاعدة مراعاة اخلالف اأو اخلروج من اخلالف)5(، وكذا قاعدة 

ما جرى به العمل اأو املاجريات عند املالكية)6(.
ومل يذكر الأمر الوا�صع اأو مرادفاته �صمن هذه الأدلة �صواء اأن كانت   
حمل اتفاق يف الأخذ اأو كانت حمل اختالف وتفاوت يف البناء عليها.اأو كانت 
قواعد ترجيحية يعتمدها  الفقيه يف فتواه وترجيحه الأقوال املذهبية.وهذا ما 

يبعث على حتديد �صكل ون�صبة لهذا امل�صطلح الذي ا�صتخدمه الفقهاء كثرياً.

املبحث الثاين
تطبيقات م�سطلح  االأمر وا�سع عند الفقهاء ومدلوله

املطلب الأول
ا�ستعماله عند الفقهاء 

اأواًل : مناذج من ا�ستعماله عند احلنفية:
قالوا يف ا�صتفتاح ال�صالة : )ويوجه قولهما ما روى اأن�ش »اأنه  �صلى   
اهلل عليه و�صلم  كان اإذا افتتح ال�صالة كرب وقراأ �صبحانك اللهم«)٧( الخ. ول 
يزيد على هذا فيحتاج اإىل تاأويل ما رواه وهو اأنه حممول على التهجد، فاإن 
الأمر فيه وا�صع. واأما يف الفرائ�ش فال يزيد على ما ورد به الأثر()8( واملق�صود 

القرايف: �سرح تنقيح الف�سول،�ص123،الغزايل:املنخول،�ص455،املرداوي:التحبري �سرح التحرير،ج7/�ص3391.  )1(
ابن نظام الدين الأن�ساري:فواحت الرحموت ،ن�سر دار الفكر بريوت ج2/�ص436.  )2(

ال�ساطبي:املوافقات،ج3/�ص509،الزرك�سي:البحر املحيط/ج4/�ص382.القرايف:�سرح تنقيح الف�سول،�ص194.  )3(
الغزايل:امل�ست�سفى،ج1/�ص32،ال�ساطبي:املوافقات،ج3/�ص298.  )4(

النقاب  :ك�سف  فرحون  ابن  بعدها،   ،�ص177وما  العلمية  املكتبة  1350هـ،ن�سر  اأوىل  طبعة   ، عرفة  بن  حدود  �سرح  الر�ساع:   )5(
احلاجب عن م�سطلح ابن احلاجب ،حتقيق حممد حمزة اأبو فار�ص، طبعة عام1995م،ن�سر دار الغرب الإ�سلمي،�ص168.

الباجي: اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول، حتقيق عبد املجيد الرتكي ،طبعة اأوىل 1407هـ /1986م،ن�سر دار الغرب الإ�سلمي،   )6(
بريوت،�ص485.

اخرجه الدارقطني يف �سننه ، )الدارقطني :ال�سنن ، حتقيق : ال�سيد عبد اهلل ها�سم ياين املدين، ن�سر: دار املعرفة - بريوت ، 1386   )7(
ج1/�ص200.  ،1966 –

اأكمل الدين البابرتي : العناية، ن�سر دار الفكر بريوت، د ت، ج1/�ص289.  )8(
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هنا الإتيان بدعاء ال�صتفتاح باألفاظ متعددة يف �صلوات النوافل كالتهجد واأما 
الأثر)1(. وميكن  به  امل�صتهر  الفرائ�ش فال يزيد على دعاء ال�صتفتاح  ا�صتفتاح 
حمل لفظة الأمر وا�صع هنا على التو�صع يف التنوع يف األفاظ دعاء ال�صتفتاح 
يف النوافل فيباح الوارد به الن�ش ويباح غريه. وهنا احتمل لفظ الأمر وا�صع 

مدلول املباح ونالحظ اأن �صياقه هنا لهيئة لفظ.
ويف �صرتة امل�صلي : )واإن كان امل�صجد كبرياً مثل م�صجد اجلامع، قال   
الأماكن،  املرور يف جميع  فكره  ال�صغري،  امل�صجد  مبنزلة  هو  امل�صايخ:  بع�ش 
وقال بع�صهم؛ هو مبنزلة ال�صحراء فيكون اجلواب فيه كاجلواب يف ال�صحراء 
ومن امل�صايخ من قال: احلد يف امل�صجد قدر ثالثة اأذرع، ويرتك ذلك القدر 
الت�صييق  ال�صعة وعدم  املراد  اأن  الأمر وا�صع عليه()2(.يفهم  فيما وراء ذلك. 

بالإلزام بتحديد معني والتخيري بني ما ذكر  وهو ــ التخيري ـــ يقت�صي الإباحة
ي�صعهما فوق  اأن  بع�صهم  قالوا:  )قال  ال�صالة  اليدين يف  قب�ش  ويف و�صع 
ال�صرة، وراأى بع�صهم اأن ي�صعهما حتت ال�صرة، وكل ذلك وا�صع عندهم()٣(.
واملعنى يباح و�صعهما حتت ال�صرة اأو فوق ال�صرة . وماأخذ املدلول جاء من 
الإ�صارة اإىل التخيري يف ا�صتواء الطرفني فعال  فوق اأو حتت  ، وهي هيئة فعلية 

يف ال�صالة.
الطحطاوي:  قال  �صهوا  الت�صهد  يف  الفاحتة  بعد  ال�صورة  قراءة  ويف   
الواجب وهو  لتاأخري  ال�صهو  فاإن كان يف الأول فعليه  الت�صهد  بعد  قراأ  )واإن 
و�صل القيام بالفراغ من الت�صهد واإن كان يف الأخري فال �صهو عليه لعدم ترك 
واجب لأنه مو�صع له يف الدعاء والثناء بعده فيه والقراءة ت�صتمل عليهما()4(  
فلفظ مو�صع له جاءت تعليال لعدم ترتب �صيء على فعله هذا وهي اأقرب لأن 

تكون مبعنى املباح له اأو الذي لي�ش فيه موؤاخذة اأو ما فعله ح�صن.
ال�سرخ�سي :املب�سوط، طبعة اأوىل 1421هـ ،ن�سر دار الفكر بريوت لبنان، ج1/�ص21.  )1(

برهان الدين مازه :املحيط الربهاين، ن�سر دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، د ت، ج2/�ص142.  )2(
بدر الدين العيني :البناية �سرح الهداية ،طبعة اأوىل1420ه2000م،ن�سر  دار  الفكر بريوت،ج2/�ص182.  )3(

الطحطاوي حا�سية الطحطاوي على مراقي الفلح ،ن�سر املطبعة الأمريية الكربى بولق م�سر 1318هـ،�ص298.  )4(
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ويف �صالة اجلنازة اإىل غري القبلة قالوا: ) اإذا كان عندهم اأنهم ي�صلون   
عليها اإىل القبلة يعني ي�صلون بالتحري، ولكن جهلوا عن النية، فلما فرغوا 
ظهر اأنهم �صلوا عليها اإىل غري القبلة اأجزاأتهم �صالتهم، ويف ال�صالة املكتوبة 

ل جتزئهم �صالتهم اإذا فعلوا مثل هذا.
وفرق بينهما فقال: يف عدم �صالة اجلنازة الأمر فيها وا�صع، فاإنها مل   
تتمح�ش �صالة على ما ذكرنا اأنها دعاء من وجه، فانحطت رتبتها ودرجتها عن 

رتبة املكتوبة ودرجتها()1(.
ويف ال�صيام يف ال�صفر: قال اأبو حنيفة ر�صي اهلل عنه يف �صوم �صهر   
فاأفطر واأحب  �صئت  �صئت ف�صم وان  اإن  رم�صان كل ذلك واحلمد هلل وا�صع 
اإيل يف ذلك ال�صيام يف ال�صفر ملن قوي عليه()2( وهنا اأي�صا تخيري بني ال�صيام 

والرتخ�ش بال�صفر  والإفطار ومبداأ التخيري يفيد الإباحة.
ويف رد ال�صائم على ال�صاب كما يف احلديث فليقل اإين �صائم)٣(، قيل:   
بل�صانه ، وقيل : بقلبه، وقيل : بالفرق بني الفر�ش والنفل ،  والكل وا�صع()4(  

ويفهم من التنوع التخيري وهو يفيد الإباحة.
ويف احلج قال يف املب�صوط : )واحلج التطوع جائز عن ال�صحيح يريد   
فهو جائز  عنه  التطوع  �صبيل  مباله على  اأحج رجال  اإذا  البدن  ال�صحيح  اأن  به 
لأن هذا اإنفاق املال يف طريق احلج ولو فعله بنف�صه كان طاعة عظيمة فكذلك 
اأداء  اإذا �صرفه اإىل غريه ليفعله عنه يكون جائزا وكونه �صحيحا ل مينعه عن 
الأمر  التطوع  يف  لأن  الفر�ش  اأداء  عن  مينعه  كان  واإن  الطريق  بهذا  التطوع 
مو�صع عليه األ ترى اأن يف ال�صالة يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على القيام 
والذي  الإ�صالم()5(  هنا يف حجة  فكذا  الفر�ش  ذلك يف  يجوز  ل  كان  واإن 

برهان الدين مازة: املحيط الربهاين،ج2/�ص360.  )1(
حممد بن احل�سن :احلجة على اأهل املدينة ،حتقيق :مهدي ح�سن الكيلين ،ن�سر عامل الكتب بريوت،1402هـ،ج1/�ص378.  )2(

اأبي هريرة )�سحيح البخاري ، حتقيق : د.  اأخرجه البخاري يف �سحيحه ، يف كتاب ال�سوم ،باب ف�سل ال�سوم برقم 1795 عن   )3(
م�سطفى ديب البغا، الطبعة الثانية، 1407 - 1987 ج2/�ص670(.

الدهلوي" حجة اهلل البالغة، حتقيق :�سيد �سابق ،ن�سر دار الكتب احلديثة، مكتبة املثنى /القاهرة بغداد،�ص524.  )4(
ال�سرخ�سي: املب�سوط ،ج8/�ص281.  )5(
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اإنه ذكر اجلواز وعدمه قبله فكان مبثابة  يفهم من م�صطلح الوا�صع اجلواز ؛اإذ 
التخريج عليه ومعلوم اأن م�صطلح اجلواز اأحد مرادفات املباح.

ويف مكان اأخذ احل�صى للرمي قالوا: )يرفع من املزدلفة �صبع ح�صاة،   
ك�صر  ويكره  ح�صاة،  �صبعني  منها  ياأخذ  قوم  وقال  ال�صنة،  هو  الف�صل  حلديث 
احلجارة اإل عن عذر، وي�صتحب التقاطها من الطريق والأمر يف ذلك وا�صع()1(.
والظاهر اأن وا�صعاً هنا يراد بها مباح لتقدير التخيري بني التقاطها من الطريق اأو 

من غريه.
ويف ال�صتثناء يف اليمني قال يف املب�صوط: )وكذلك لو قال اإل اأن يبدو   
يل اأو اأرى غري ذلك اأو اإل اأن اأرى خريا من ذلك فهذا كله من األفاظ ال�صتثناء 
وبه يخرج الكالم من اأن يكون عزمية واإيجابا ، واإن قال اإل اأن ل اأ�صتطيع فهذا 
على ثالثة اأوجه فاإن كان يعني ما �صبق به من الق�صاء فهو مو�صع عليه ول يلزمه 
الكفارة لأن املنوي من حمتمالت لفظه فاملذهب عند اأهل ال�صنة اأن كل �صيء 
بق�صاء وقدر واأن ال�صتطاعة مع الفعل فاإذا مل يفعل علمنا اأن ال�صتطاعة التي 
قد ا�صتثنى بها مل توجد ولكن هذا يف اليمني باهلل فاإن موجبه الكفارة وذلك 
بينه وبني ربه()2( وم�صطلح مو�صع يدل على اأن املكلف يف �صعة من اأمره  حيث 

ا�صتثنى ومل يدخل نف�صه يف لزوم الكفارة.
ويف اجلهاد يف ا�صتحقاق �صلب املقتول قالوا: )والوجه الثالث اأنه اإن   
قتله قوم يرى الإمام وامل�صلمون اأن ذلك القتيل كان ينت�صف منهم لو خلى بينه 
وبينهم فلهم �صلبه، واإن كان ل ينت�صف منهم مل يكن لهم �صلبه. لأن املق�صود 
التحري�ش واإمنا يتحقق معنى التحري�ش على قتل من ينت�صف منهم دون من ل 
ينت�صف.قال: وكل هذا وا�صع اإن اأم�صاه الإمام وراآه عدل()٣(. والذي يبدو 
اأن لفظ وا�صع هنا مبعنى جائز مباح جار بدليل اأنه ربط ا�صتحقاق ال�صلب يف 

هذه احلالة باإم�صاء الإمام.
العيني :البناية �سرح الهداية ج4/�ص239.  )1(

ال�سرخ�سي : املب�سوط ،ج8/�ص281.  )2(
حممد بن احل�سن ال�سيباين :ال�سري  الكبري ،ن�سر دار الفكر بريوت،ج2/�ص765.  )3(
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ويف الوقف : قالوا:) اأمر ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و �صلم - بالوقف   
يقول  من  حجة  من  فهو  يورث  ول  يوهب  ول  يباع  ل  باأ�صله  ت�صدق  بقوله 
بلزوم الوقف وقد روي عن علي - ر�صي اهلل عنه - اأنه وقف كما فعله عمر 
- ر�صي اهلل عنه - ولكن مل ي�صتثن للوايل �صيئا وفيه دليل على اأن كل ذلك 
وا�صع اإن ا�صتثنى للوايل اأن ياأكل باملعروف كما فعله عمر - ر�صي اهلل عنه - 
وهو �صواب واإن مل ي�صتثن ذلك كما فعله علي - ر�صي اهلل عنه()1( ظاهر اأن 
معنى وا�صع هنا هو م�صتوي الطرفني من حيث ال�صتثناء للوايل من الوقف 

وعدمه. وم�صتوي الطرفني هو املباح. 
ويف �صرف  الوقف يف الأ�صحية قالوا: )في�صحي بذلك كله كل �صنة يف   
اأيام الأ�صاحي بعد وفاته وانقرا�ش حياته تربكا اإىل اهلل وو�صيلة بها اإليه ويعطى 
واأكارعها  ود�صومها  و�صحومها  بلحومها  ويت�صدق  الفا�صل  من  ال�صالخ  اأجر 
اإىل  ي�صرف  ذلك  من  ف�صل  وما  امل�صلمني وحماويجهم  فقراء  على  و�صقطها 
الرغفان  �صراء  من  اليوم  هذا  يف  الأغنياء  تعرفها  التي  عا�صوراء  مر�صومات 
بكذا مو�صع ذلك كله()2(   الكيزان وامللح والكربيت  اخلبي�ش و�صراء  واتخاذ 

والظاهر اأن لفظ مو�صع هنا ق�صد به ال�صعة �صد ال�صيق والتحجري بالتحديد.
الإ�صالم   �صيخ  )�صئل  الربهاين:  املحيط  �صاحب  قال   : الق�صمة  ويف   
بينهما  يق�صمان ذلك  ال�صركة  اأعناب كرم على  بينهما  احل�صن عن رجلني  اأبو 
كياًل بال�صوجلة، اأو وزناً بالقبان)٣( اأو امليزان، قال: كل ذلك وا�صع؛ لأن النا�ش 
بالطريقني جميعاً، فيجوز واهلل  الت�صاوي  اأو وزناً، فثبت  العنب كياًل  تعارفوا 
اأعلم()4( وا�صح هنا مدلول اللفظ حيث ف�صره باجلواز من قرينة قوله فيجوز.

من  حلمته  كانت  اإذا  )الثوب  الهندية:  الفتاوى  يف  جاء  اللبا�ش  ويف   
ال�سرخ�سي:املب�سوط،ج16/�ص134.  )1(

نظام الدين وجماعة من علماء الهند :ا لفتاوى الهندية، ن�سر دار الفكر 1411هـ،ج6/�ص389.  )2(
القبان : امليزان ذو الذراع الطويلة املق�سمة اأق�ساما ينقل عليها ج�سم ثقيل ي�سمى الرمانة لتعني وزن ما يوزن)املعجم الو�سيط ،ج   )3(
2/�ص713( وقال بع�سهم  ل اأ�سل له يف كلم العرب اإمنا هو الَقّفان )اأبوبكر الأنباري: الزاهر يف معانى كلمات النا�ص، الطبعة : 

الأوىل، ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت - 1412 هـ -1992، ج1/�ص81.
برهان الدين مازة: املحيط الربهاين،ج7/�ص621.  )4(
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قطن وكان �صداه من اإبري�صم)1( فاإن كان الإبري�صم يرى كره للرجال لب�صه واإن 
كان ل يرى ل يكره لهم لب�صه هذا هو الكالم يف غري حالة احلرب جئنا اإىل 
حالة احلرب فنقول ل �صك اأن ما كان حلمته غري حرير و�صداه حريرا يباح لب�صه 
يف حالة احلرب لأنه يباح لب�صه يف غري حالة احلرب فالأن يباح لب�صه يف حالة 
احلرب والأمر فيه وا�صع كان اأوىل()2(.وهنا ظاهر اأنه اأراد به املباح بل املاأذون 

فيه بالأ�صالة بقرينة ما ذكر.
وجاء يف كتاب الك�صب)٣(: )اإن لب�ش اللني يف ال�صتاء وال�صيف فذلك   
َّتِي  ال اللَّهِ  ِزينََة  اكت�صبه من حله لقوله تعاىل {ُقْل مَنْ حَرَّمَ  اإذا كان  اأي�صا  له  وا�صع 
يِّبَاتِ مِنَ الرِّْزقِ}]االأعراف: ٣2[، واملق�صود وا�صح اإذ اإن امللب�ش طاملا  َأخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ

مل يكن فيه حمظور �صرعي فهو من املباح.
ويف ال�صهادة والعمل بخرب الواحد والبيع قال يف املب�صوط : ) كذلك   
اأخته  اأنها  اأو  الأبوين  اأنها حرة  ثقة  الرجل ي�صرتي اجلارية فيخربه رجل عدل 
من الر�صاعة فاإن تنزه عن وطئها فهو اأف�صل واإن مل يفعل فذلك له وا�صع()4( 

وا�صح اأن املراد مباح له بقرينة التخيري.
واأخرب  امراأة،  اأو  ثقة  م�صلم  فجاء  امراأة،  تزوج  اأي�صا: )رجل  وقالوا   
اأن يتنزه عنها فيطلقها، ويعطيها  اإيلَّ  اأنهما ارت�صعا من امراأة واحدة، فاأحبُّ 
ن�صف ال�صداق اإن مل يكن دخل بها، واإن مل يفعل فذلك له وا�صع()5( وهنا 
املراد به مباح ومن لفظ اأحب اإيل اأن يتنزه عنها يفهم اأن املق�صود بالوا�صع هنا 

اجلائز خالف الأوىل كما ي�صتعمله املالكية.
على  دليل  )فيه  املب�صوط:  قال يف  الق�صاء  التحليف يف جمل�ش  ويف   
اأنه ل باأ�ش للمرء اأن يحلف اإذا كان �صادقا، فقد رغب عمر ر�صي اهلل عنه يف 
ثياب احلرير وقيل اأح�سن احلرير)ابن �سيده: املخ�س�ص ،طبعة اأوىل1417هـ،ن�سر دار اإحياء الرتاث العربي،ج1/�ص384. اإبراهيم   )1(

م�سطفى واآخرون: املعجم الو�سيط ن�سر دار الدعوة ،ج1/�ص2.
نظام الدين وجماعة من علماء الهند: الفتاوى الهندية،ج5/�ص331.  )2(

حممد بن احل�سن:الك�سب،�ص85.  )3(

ال�سيباين:املب�سوط،ج3/�ص105.  )4(
برهان الدين مازة :الربهان املحيط:ج5/�ص99 ،البناية ج12/�ص81.  )5(
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ذلك مع �صالبته يف الدين واإن حترز عن ذلك فهو وا�صع له اأي�صا كما روي اأن 
عثمان ر�صي اهلل عنه امتنع عن ذلك، وقال اأخ�صى اأن يوافق قدر ميينى فيقال 
املق�صود مب�صطلح  اأن  يفهم  التخيري  قوله لباأ�ش ومن  بذلك ()1( ومن  اأ�صبت 

وا�صع  املباح .
ويف العمل بالتعليم قالوا: )وقد نقل عن احل�صن رحمه اهلل قال اأدركت   
النا�ش لأنه كان ل يحتاج  بتعليم  ي�صتغلوا  انزووا ومل  بدريا كلهم قد  �صبعني 
للفتوى والتعليم  ت�صدى  التابعني رحمهم اهلل فمنهم من  اإليهم ، وكذا علماء 
ومنهم من امتنع من ذلك وانزوى بعلمه ؛لأنه ل يتمكن اخللل لمتناعه ، واأن 
املق�صود حا�صل بغريه ،وهذا لأن للعلم ثمرتني العلم به والتعليم فمن النا�ش 
من يتمكن من حت�صيل الثمرتني لنف�صه فيجمع بني العلم والتعليم ومنهم من ل 
يتمكن منهما جميعا فيكتفي بثمرة العلم به فعرفنا اأن ذلك وا�صع واأن املق�صود 
يكن  مل  فري�صة  العلم  طلب  يكن  مل  ولو  حا�صل  العلم  اأهل  من  بامل�صهورين 
اهلل  وقال  فر�ش  املاأثم  ارتكاب  عن  التحرز  اأن  يعني  الثم  من  خمرج  للنا�ش 
ول  الآية    ،]٣٣ ]الأعراف:  بََطنَ}  وَمَا  مِنْهَا  َظهَرَ  مَا  الَْفوَاحِشَ  رَبِّيَ  حَرَّمَ  َّمَا  إِن {ُقْل  تعاىل: 
يتو�صل اإىل هذا التحرز اإل بالعلم()2( ويت�صح من ذكر اأنواع النا�ش يف التعليم 
والتعلم ومن نفي الإثم تخيري العامل بني التعليم والنت�صاب للفتوى يف حالة 
وجود غريه و�صد تلك الثغرة بغريه وبني النزواء ، والتخيري يقت�صي الإباحة. 
عند  الغري  مال  اإتالف  اإباحة  ال�صرخ�صي:)كذلك  قال  ال�صطرار  ويف   
حتقق الإكراه فاإنه رخ�صة مع قيام �صبب احلرمة وحكمها، وكذلك اإباحة الإفطار 
يف رم�صان للمكره، واإباحة الإقدام على اجلناية على ال�صيد للمحرم،ولهذا 
النوع اأمثلة كثرية واحلكم يف الكل واحد له اأن يرخ�ش بالإقدام على ما فيه 
رفع الهالك عن نف�صه فذلك وا�صع له()٣(. وهنا وا�صع مبعنى اجلواز وال�صعة 

اأي�صاً.
ال�سرخ�سي: املب�سوط ج16/�ص138.  )1(

حممد بن احل�سن :الك�سب،�ص69.  )2(
ال�سرخ�سي : اأ�سول ال�سرخ�سي،ج1/�ص119.  )3(
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ثانيًا : مناذج من ا�ستعماله عند املالكية:
يف  مبا    ، تعبريات  بعدة  امل�صطلح  ا�صتعمال  من  اأكرثوا  املالكية  فقهاء   

ذلك الإمام مالك نف�صه ، ومن النماذج على ا�صتخدامه :
يف الطهارة يف ال�صتن�صاق  قال ابن ر�صد :)وا�صتنرث ثالثا، واإن �صاء   
م�صم�ش ثالثا بغرفة واحدة اأو بثالث غرفات، ثم ا�صتنرث ثالثا بغرفة واحدة اأو 

بثالث غرفات، الأمر يف ذلك وا�صع، واتباع ظاهر احلديث اأوىل()1(.
يف ال�صالة يف التلفظ بالنية قال خليل : )ولفظه وا�صع()2( يعني التلفظ   
بالنية قال  يف حا�صية الد�صوقي تعليقا على ما ذكره الدردير : )معنى وا�صع 
اأنه خالف الأوىل ، والأوىل عدم التلفظ ، وخالفه تقريران :الأول اأن التلفظ 
وعدمه على حد �صواء . ثانيهما اأن معنى وا�صع اأنه غري م�صيق فيه فاإن �صاء قال 

اأ�صلي فر�ش الظهر اأو اأ�صلي الظهر اأو نويت اأ�صلي ونحو ذلك()٣(.
يف هيئة رفع اليدين للتكبري قال يف ال�صتذكار: )وقد روى مالك عن   
نافع عن ابن عمر اأنه كان يرفع يديه يف الإحرام حذو منكبيه ويف غري الإحرام 
اأن املق�صود الأمر مباح  دون ذلك قليال وكل ذلك وا�صع ح�صن()4( ويت�صح 
الرفع  يف غري  احلال يف  هو  كما  دونه  اأِو  منكبيه  الإحرام حذو  رفع يف  لو 

الإحرام، وقد ف�صر الآبي وا�صعاً هنا مبعنى جائز)5(.
:)تفريق  مالك  عن  نقال  عيا�ش  القا�صي   قال  القدمني:  تفريق  ويف   
القدمني من عيب ال�صالة. وقال اأي�صاً يف قرانهما وتفريقهما: ذلك وا�صع()6(.

ابن ر�سد: البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل مل�سائل امل�ستخرجة، نحقيق :د حممد حجي واآخرون، الطبعة الثانية   )1(
1408 هـ - 1988 م، ن�سر دار الغرب الإ�سلمي بريوت.،ج1/�ص110.

خليل : املخت�سر ، حتقيق : اأجمد جاد ، الطبعة : الطبعة الأوىل 1426هـ/2005مـ، ن�سر :دار احلديث القاهرة ،�ص31.  )2(
الد�سوقي : حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري ، حتقيق حممد علي�ص، ن�سر : دار الفكر بريوت، ج1/�ص224.  )3(

ابن عبد الرب: ال�ستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء الأم�سار د ط ، ،ن�سر دار الكتب العلمية عام2000م،ج1/�ص412.  )4(
�سالح بن عبد ال�سميع الآبي: الثمر الداين يف تقريب املعاين �سرح ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين، ن�سر: املكتبة الثقافية – بريوت،   )5(

�ص 112.
النعيم  عبد  الدكتور  الوثيق،  حممد  الدكتور  حتقيق:   ، َتَلَطِة  واملُخمْ َنِة  املَُدواَّ الُكُتِب  على  َبطُة  َتنمْ املُ�سمْ بيَهاُت  نمْ التاَّ عيا�ص:  القا�سي   )6(

حميتي، الطبعة: الأوىل، 1432 هـ - 2011 م، ن�سر: دار ابن حزم، بريوت، ج1/�ص191.
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ويف قراءة املاأموم خلف الإمام قالوا )و�صننها �صورة بعد الفاحتة يف   
الأوىل والثانية ، قال مالك واأ�صهب ال�صورة بعد الفاحتة لغري املاأموم يف اأول 
الفر�ش �صنة.  ابن ر�صد اإذا قراأ مع الإمام يف ال�صر �صورة فاإن �صاء قراأ اأخرى 
املاأموم  اأكمل  اإن  وا�صع()1( وذلك  اأو دعاء والأمر يف ذلك  �صكت  �صاء  واإن 
ال�صورة ومل يركع اإمامه،  واملق�صود اأن الأمر م�صتوي الطرفني  فله اأن  يقراأ 

�صورة اأخرى اأو اأن ي�صكت  بقرينة قوله اإن �صاء. 
من  واأما  مالك  )قال  بامل�صجد  للم�صلني  اجلمعة  عقب  التطوع  ويف   
خلف الإمام فاأحب اإيل اأي�صا اأن ين�صرفوا اإذا �صلموا ول يركعوا يف امل�صجد 
فاإن ركعوا فذلك وا�صع()2( وظاهر اأن اللفظ مراد به اإباحة الفعل من قرينة قوله 

فاإن ركعوا .
ويف خطاأ الإمام يف قراءة ال�صورة اإذا مل ي�صتطع اأن ي�صمع الت�صويب   
هل يركع اأم يبتدئ �صورة جديدة قال ابن ر�صد )�صئل مالك اإذا مل ي�صتطع 
اأن ينفذ فيها اأيركع اأم يقراأ �صورة غريها؟ قال: ذلك وا�صع()٣( وهنا يريد اباحة 

الفعل لأن ابن القا�صم قال واأحب اإيل اأن يبتدئ �صورة اأخرى)4(.
ويف اجلهر والإ�صرار يف القراءة يف النفل قالوا: )واإن جهر يف النهار   
يف تنفله فذلك وا�صع" اأي جائز اأي خالف الأوىل ل اأنه جائز م�صتوي الطرفني()5(  

وهنا ف�صره مبعنى اجلائز خالف الأوىل.
ويف الإمامة قالوا )ول باأ�ش يف �صالة اأهل البحر يف ال�صفن متفرقني   
بع�صهم عن بع�ش، كان اإمامهم يف و�صطها اأو يف اآخرها اأو يف اأولها كان ذلك 

وا�صع()6(. والذي يبدو اأن املراد اجلواز ، بقرينة مراعاة و�صعهم .
العبدري: التاج والإكليل ملخت�سر خليل، ن�سر دار الفكر 1387هـ،ج1/�ص524.  )1(

ابن عبد الرب: ال�ستذكار ،ج2/�ص326.  )2(
ابن ر�سد: البيان والتح�سيل، ج1/�ص247.  )3(

املرجع ال�سابق .  )4(
�سالح بن عبد ال�سميع الآبي: الثمر الداين، �ص140.  )5(

ابن اجللب: التفريع يف فقه المام مالك، حتقيق: �سيد ك�سروي ح�سن، الطبعة: الأوىل، 1428 هـ - 2007 م، ن�سر دار الغرب   )6(
الإ�سلمي ، بريوت ،ج1/�ص67.
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 : املدونة  يف  قال  ال�صبح،  يف  :)القنوت  قالوا  القنوت  مو�صع  ويف   
وا�صع القنوت قبل الركوع وبعده()1( و ا�صح اأن معنى وا�صع خمري والتخيري 

مقت�صاه الإباحة .
ويف كيفية قب�ش الأ�صابع وو�صعها يف الت�صهد قال القرايف : )وقال   
اإل  يقب�ش اجلميع  اأي�صا  اأبي داود وقال  الو�صطى معهما وهو يف  يب�صط  اأي�صا 
امل�صبحة وهو قول مالك الذي رواه عن ابن عمر يف �صفة �صالته عليه ال�صالم 
واإذا قب�ش الإبهام جعله حتت الثالثة قال مالك وكله وا�صع()2( وهو ظاهر يف 

اإرادة الإباحة  يف جعل الإبهام حتت الثالثة اأو بجانبها .
"وا�صع"  ال�صالم قالوا )اجللو�ش بعد �صالمه  ويف جلو�ش الإمام بعد   

اأي جائز ل كراهة فيه()٣( وقد ف�صره هنا باجلواز.
ويف التكبري ل�صجود التالوة يف غري ال�صالة قال يف املدونة )اأرى اأن يكرب   
وقد اختلف قوله فيه اإذا كان يف غري �صالة. قال ابن القا�صم: وكل ذلك وا�صع()4(.

الإمام  العيدين  وكيفية خروج  املنرب واتخاذه يف م�صلى  ويف كيفية   
من  واأول  ع�صا  على  الإمام  يتوكاأ  ولكن  مبنرب  يخرج  ل  الكتاب  )يف  قالوا 
اأ�صهب يف  بن عفان وقال  للعيدين عثمان  امل�صلى  املنرب من طني يف  اأحدث 

املجموعة ذاك وا�صع()5(.
ويف ال�صالة على اجلنازة بالتيمم ذكروا : اأنه ل ي�صلى عليها بالتيمم،   
 . تيمم و�صلى عليها  بالتما�ش  ا�صتغل  اإن  فواتها  )اإذا خ�صي  ابن وهب:  وقال 
اأحدا ممن م�صى  اإن �صاء اهلل ، وما علمت  فيه وا�صع  الأمر   : ابن حبيب  وقال 
كرهه اإل مالك()6( ويت�صح منه اجلواز بقرينة قوله اإن �صاء اهلل وقوله و ما علمت 

اأحدا كرهه 
ميارة: الدر الثمني واملورد املعني �سرح املر�سد املعني على ال�سروري من علوم الدين، حتقيق : عبد اهلل املن�ساوي، ن�سر دار احلديث   )1(

القاهرة، �سنة الن�سر: 1429هـ - 2008م، �ص200.
القرايف: الذخرية ، حتقيق : حممد حجي ، ن�سر: دار الغرب �سنة 1994م، ج2/�ص212.  )2(

�سالح بن عبد ال�سميع الآبي: الثمر الداين ، �ص161.  )3(
المام مالك : املدونة الكربى رواية �سحنون ، حتقيق :زكريا عمريات ، ن�سر : دار الكتب العلمية بريوت، ج1/�ص200.  )4(

القرايف: الذخرية ، ج2/�ص434.  )5(
ـ  1423هـ  الأوىل،  لطبعة  حلمر،  حممد  بن  حميد  الدكتور  اأ.  حتقيق:  املدينة،  عامل  مذهب  يف  الثمينة  اجلواهر  عقد  �سا�ص:  ابن   )6(

2003م، ن�سر دار الغرب الإ�سلمي.ج1/�ص163.
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عن  التعزية  األفاظ  حبيب  ابن  )ذكر   : خليل  قال  التعزية  األفاط  ويف   
جماعة من ال�صلف، ثم قال: والقول يف ذلك وا�صع، اإمنا هو على قدر منطق 
الرجل، وما يح�صره من ذلك القول()1( وهنا مبعنى مو�صع له يف اختيار الألفاظ 
املفهمة للتعزية ، وموؤدى ذلك الإباحة  يف اختيار اأي لفظ يفهم منه ال�صلوى 

والتعزية .
ويف األفاظ التكبري و�صيغته اأيام الت�صريق قالوا :)التكبري دبر ال�صلوات   
التكبري تهليال وحتميدا فح�صن يقول  اأكرب واإن جمع مع  اأكرب اهلل  اأكرب اهلل  اهلل 
اإن �صاء ذلك اهلل اأكرب اهلل اأكرب ل اإله اإل اهلل واهلل اأكرب اهلل اأكرب وهلل احلمد وقد 
روي عن مالك هذا والأول والكل وا�صع()2( وا�صح اأن املراد التخيري بني تلك 

الألفاظ ،والتخيري مقت�صى الباحة .
ويف ال�صوم  يف ال�صفر قالوا : )ومن قول مالك يف "املوطاأ"  اأن ال�صوم   
يف ال�صفر يف رم�صان اأحبُّ اإليه. وقال يف "املخت�صر": ذلك له وا�صع؛ �صام 

اأو اأفطر()٣(. ومن �صوق التخيري بني ال�صوم والفطر يت�صح اأن املراد الإباحة.
ويف وقت اإخراج زكاة الفطر ، يف املدونة ) قال: واأخربين مالك قال:   
راأيت اأهل العلم ي�صتحبون اأن يخرجوا �صدقة الفطر اإذا طلع الفجر من يوم 
الفطر من قبل اأن يغدوا اإىل امل�صلى، قال مالك: وذلك وا�صع اإن �صاء اأن يوؤدي 
اإليه  امل�صار  التخيري  ، ويت�صح من  الفجر  اأي �صالة  بعدها()4(  اأو  ال�صالة  قبل 

بقوله اإن �صاء اأن املراد اإباحة الأداء قبل �صالة الفجر اأو بعدها.
ويف مكان قطع التلبية يف احلج قال ابن عبد الرب : )عن علي بن اأبي   
وعن  عرفة.،  يوم  ال�صم�ش  زاغت  اإذا  احلج  يف  التلبية  يقطع  كان  اأنه  طالب 
يدع  عمر  ابن  وكان  املوقف،  اإىل  راحت  اإذا  التلبية  ترتك  كانت  اأنها  عائ�صة 
خليل: التو�سيح يف �سرح املخت�سر الفرعي لبن احلاجب، حتقيق: د. اأحمد بن عبد الكرمي جنيب، الطبعة: الأوىل، 1429هـ -   )1(

2008م، ن�سر :مركز جنيبويه.ج2/�ص170.
النفراوي: الفواكه الدواين على ر�سالة ابن اأبي زيد القريواين ، حتقيق : ر�سا فرحات ن�سر : مكتبة الثقافة الدينية،ج1/�ص35.  )2(

ابن اأبي زيد القريواين: النوادر والزيادات ، ج2/�ص19.  )3(
المام مالك : املدونة رواية �سحنون ، ج1/�ص385.  )4(
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التلبية يف احلج اإذا انتهى اإىل احلرم حتى يطوف بالبيت وي�صعى ثم يلبي حتى 
يغدو من منى اإىل عرفة وكل ذلك وا�صع عند مالك()1( وهو ي�صري اإىل القطع 
يف تلك الأوقات الثالثة املروية عن اأولئك ال�صحابة ، ويت�صح اأن له اخليار  ، 

وهو عني الباحة .
ع اأياأتي امللتزم  ويف  اإتيان امللتزم يف الوداع قالوا ) قيل ملالٍك: فاإذا ودَّ  
اإذا اأمكنه؟ قال: ذلك وا�صٌع()2( مبعنى اأنه ميكن اأن ياأتي وميكن اأن ل ياأتي وهو 

التخيري الذي يفيد الإباحة.
ويف وقت ومكان دخول مكة قالوا : )من اأتى مكة لياًل فوا�صع له اأن   
يدخل، وا�صتحب مالك اأن يدخلها نهاراً، وا�صتحب ملن اأتى من طريق املدينة 
اأن يدخل مكة من كداء. وذلك وا�صع من حيث ما دخل()٣( وظاهر اأن اللفظ 

يف الوقت ويف املكان يفيد الإباحة  بقرينة قوله من حيث ما دخل.
ويف دفع الن�صاء وال�صبيان من امل�صعر احلرام قال يف املدونة : )الن�صاء   
وال�صبيان هل كان ي�صتحب لهم اأن يوؤخروا دفعهم حتى يكون مع دفع الإمام 
من امل�صعر احلرام واأن يقفوا معه باملوقف يف امل�صعر احلرام؟ قال: قال مالك: 
كل ذلك وا�صع اإن �صاءوا اأن يتقدموا تقدموا واإن �صاءوا اأن يتاأخروا تاأخروا()4(   

والتخيري يفيد الإباحة.
ويف العقيقة قال ابن يون�ش  : )قيل ملالك: فيعمل منها الطعام الطيب   
منه  وياأكلون  يقطعونه  اإمنا  يفعلون ذلك،  عندنا  راأيتهم  ما  قال:  اإليه؟  ويدعى 
وذلك  نيئاً، وغري ينء،  يطعم  اأن  باأ�ش  ول  اجلريان،  اإىل  ويبعثون  ويطعمون 
وا�صع، فاإن �صاءوا اأن يطعموا طعاماً �صنعوا من غريها، ودعوا اإليه النا�ش()5(.

ابن عبد الرب : الكايف يف فقه اأهل املدينة، حتقيق : حممد حممد اأحيد ولد ماديك املوريتاين، الطبعة : الثانية، 1400هـ/1980م،   )1(
ن�سر : مكتبة الريا�ص احلديثة، الريا�ص ، ج1/�ص375.
ابن اأبي زيد القريواين: النوادر والزيادات ،ج2/�ص438.  )2(

الرباذعي:  تهذيب املدونة ، حتقيق: الدكتور حممد الأمني ولد حممد �سامل بن ال�سيخ ، الطبعة: الأوىل، 1423 هـ - 2002 م،      ن�سر   )3(
دار البحوث للدرا�سات الإ�سلمية واإحياء الرتاث، دبي ، ج1/�ص519.

المام مالك: املدونة برواية �سحنون ، ج 1/�ص423.  )4(
ابن يون�ص: اجلامع مل�سائل املدونة ، حتقيق :جمموعة من الباحثني ، الطبعة: الأوىل، 1434 هـ - 2013 م، ن�سر :معهد البحوث   )5(

جامعة اأم القرى ،ج5/�ص854.
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ويف الوليمة قال بهرام )الوليمة طعام النكاح، وقيل طعام الإمالك،   
وقيل: للعر�ش والإمالك -مندوبة ل واجبة على الأ�صح بعد البناء  ، وا�صتحبها 

بع�صهم قبله، وقيل: ذلك وا�صع()1(.
اأكرث  اأو  ع�صرة  العدو  من  لقي  رجل  يف  مالك  )عن   : اجلهاد  ويف   
اإيل  اأمكنه؟ قال: ذلك وا�صع ، واأحب  اإذا  اإىل ع�صكره  ين�صرف  اأو  اأيقاتلهم 
اأن  اإن مل تكن به قوة على قتالهم()2( ويت�صح من خالل ال�صياق  اأن ين�صرف 

املق�صود التخيري بني املقاتلة والن�صراف ، وهو الإباحة.
ويف اإلقاء النار على مركب امل�صلمني قال ابن ر�صد: )فاإن رمي على   
باأنف�صهم يف  اأن يلقوا  اأترى لهم �صعة يف  مركب امل�صلمني نار، فخافوا النار، 
املاء فيموتوا؟ قال: نعم، كذلك قال مالك()٣(، وقد ف�صر ابن ر�صد نف�صه ال�صعة 
هنا باجلواز حيث قال : )مثل هذا يف املدونة ملالك اأجاز الفرار من موت اإىل 
موت اأي�صر منه، ومل ير ذلك عونا على قتل نف�صه، واختلف فيه قول ربيعة، 
اأن ترك ذلك  اإن �صاء اهلل  اأجازه، وال�صواب  فمرة قال: ل يحل ذلك، ومرة 

اأف�صل، وفعله جائز ل اإثم على فاعله فيه()4(.
اأ�صبيلية  اأهل  )راأيت   : الإ�صبغ  اأبو  قال  وال�صهادات  الق�صاء  ويف   
يوؤرخون وقت اإ�صهاد ال�صهود على �صهادتهم. والأمر عندي فيه وا�صع()5( اأي 

لهم  التاأريخ وعدمه وهو تخيري الإباحة .
يأب  {ول  تعاىل  قوله  يف  مالك  )قال  واأدائها   ال�صهادة  حتمل  ويف   
الشهداء إذا ما دعوا} اإمنا هو من يدعى اإىل ال�صهادة بعد اأن ي�صهدوا اأما قبل اأن 
ي�صهد فاأرجو اأن يكون يف �صعة اإن كان ثم من ي�صهد()6( ومعنى �صعة هنا عدم 
للمخطوطات وخدمة  مركز جنيبويه  ن�سر:  الأوىل، 1429هـ - 2008م،  الطبعة:  مالك،  الإمام  فقه  :ال�سامل يف  الدمريي  بهرام   )1(

الرتاث، ج1/�ص379.
ابن اأبي زيد : النوادر والزيادات، ج3/�ص54..  )2(

ابن ر�سد : البيان والتح�سيل ، ج2/�ص44.  )3(
املرجع ال�سابق ج2/�ص45.  )4(

اأبو ال�سبغ : الإعلم بنوازل الأحكام وقطر من �سري احلكام ، حتقيق: يحيي مراد، ن�سر: دار احلديث، القاهرة، �سنة1428هـ،   )5(
�ص62.

العبدري: التاج والإكليل ، ج6/�ص195.  )6(
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لي�صهد،  وعدمه  ال�صهادة  حتمل  تخيري  وهو  معني  بحكم  والإغالق  الت�صييق 
والتخيري يقت�صي الإباحة.

ويف اأخذ الآبق قال :)من وجد اآبقا اأو اآبقة، اأياأخذه اأم يرتكه يف قول   
كان  واإن  ياأخذه.  اأن  راأيت  يعرف،  ملن  اأو  لأخ  اأو  كان جلار  اإن  قال:  مالك، 
ملن ل يعرفه فال يقربه. ومعنى قوله راأيت اأن ياأخذه اإذا كان لأخ اأو جلار فاإنه 
اأن ياأخذه()1(  اأي�صاً فهو يف �صعة، ولكن مالكا كان ي�صتحب له  اإن مل ياأخذه 
ومعنى �صعة هنا التخيري بني الأخذ وعدمه بقرينة قوله ولكن مالكا ي�صتحب له 

اأن ياأخذه، والتخيري يقت�صي الإباحة.
وغري ذلك من النماذج.  

ثالثًا: مناذج من ا�ستعماله عند ال�سافعية:
يف اجلنائز : )قال ال�صافعي ر�صي اهلل عنه : " فاإذا فرغ من القرب فقد   
اأكمل وين�صرف من �صاء ومن اأراد اأن ين�صرف اإذا ووري فذلك له وا�صع()2(  

ولعل املعنى يدل على التخيري  مبا ذكر من قرائن وهو الإباحة .
ويف احلج يف اختيار الن�صك قالوا : )التمتع بالعمرة اإىل احلج وافراد   
احلج والقران وا�صع كله()٣( واملعنى الذي يتبادر اأن احلاج خمري يف اختيار 

اأحد الأن�صاك الثالثة ، والتخيري مقت�صاه اإباحة الفعل وجوازه.
ويف تنفل املاأموم بعد اجلمع بعرفة اأو مزدلفة ذكروا قولني الأول باملنع   

منه)والثاين: اأن الأمر َوا�ِصٌع له()4( مبعنى اأنه خمري بني التنفل وعدمه.
رابعًا : مناذج من ا�ستعماله عند احلنابلة وغريهم:

ذلك  يف  الأقوال  ذكر  بعد  عثيمني  ابن  قال  اليدين  باأي  ال�صواك  يف   
امل�صطلح  من  ويفهم  وا�صٍح()5(  ن�شٍّ  ثبوت  لعدم  وا�صع  هذا  يف  )والأمر 

الإمام مالك :املدونة برواية �سحنون ، ج4/�ص464.  )1(
املاوردي : احلاوي يف فقه ال�سافعي، الطبعة : الأوىل 1414هـ - 1994، ن�سر: دار الكتب العلمية، ج3/�ص 26.  )2(

النووي :املجموع �سرح املهذب، ن�سر دار الفكر بريوت ، ج7/�ص152.  )3(
الرافعي: العزيز �سرح الوجيز املعروف بال�سرح الكبري، حتقيق: علي حممد عو�ص - عادل اأحمد عبد املوجود، الطبعة: الأوىل،   )4(

1417 هـ - 1997 م، ن�سر: دار الكتب العلمية، بريوت، ج2/�ص415.
ابن عثيمني : ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، الطبعة الأوىل 1422 - 1428 هـ، ن�سر: دار ابن اجلوزي، ج1/�ص156.  )5(
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الإباحة باليمني اأو بالي�صار  ح�صبما يتي�صر له ويت�صح ذلك من خالل ال�صياق من 
قوله لعدم ثبوت ن�ش وا�صح.

قال ابن قدامة يف مكان و�صع اليدين قب�صا يف ال�صالة بعد اأن ذكر من   
قال بو�صعهما حتت ال�صرة ومن قال بو�صعهما فوق ال�صرة : )وعنه اأنه خمري 
يف ذلك لأن اجلميع مروي والأمر يف ذلك وا�صع()1( ويفهم من ذكره التخيري 

اأن الق�صود اإباحة و�صعهما فوق ال�صرة  اأو حتتها .
ويف لفظ  ال�صتعاذة  بعد ذكرهم عدة األفاظ قالوا  )والأمر يف هذا   
وا�صع ، ومهما ا�صتعاذ به جاز بال كراهة()2( يت�صح من قوله جاز بال كراهة اأن 

املراد بوا�صع اجلواز وهو الباحة .
واأنفه  جبهته  ميكن   (: قالوا  ال�صجود  عند  اليدين  و�صع  هيئة  ويف   
القبلة م�صمومة  اإىل  م�صتويتني  يديه  با�صطا  الأر�ش  بكفيه  الأر�ش ويبا�صر  من 
الأ�صابع يجعلها حذو اأذنيه ودون ذلك وا�صع عندنا()٣( اأ ي ي�صتوي له الكل 

فهو خمري بينه ، وهو عني الإباحة.
ويف مقدار القراءة بعد اأم الكتاب قال ابن قدامة : )قد ذكرنا اأن قراءة   
ال�صورة غري واجبة فالتقدير اأوىل اأن ل يجب والأمر يف هذا وا�صع()4( واملعنى 
اأن تقدير قدر معني للقراءة ل يجب  وامل�صلي خمري بني اأن يقراأ �صورة اأو اآية 

اأو اآيات ، والتخيري هو الإباحة . 
ويف متى يتلفظ بتكبريات النتقال واأمثالها من الألفاظ قال ابن عثيمني   
بني  ما  َحِمَده«  ملَن  اهللُ  »�َصِمَع  قوله:  يكون  اأن  يجب  قال:  من  العلماء  )من 
َر بع�صه، اأو كلَّه حتى  النهو�ش اإىل العتدال، فاإن قاله قبل اأن ينه�ش، اأو اأخَّ

ابن قدامة : املغني ، الطبعة الأوىل ، 1405 ، ن�سر : دار الفكر – بريوت، ج1/�ص549.  )1(
الزرك�سي :�سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي ، حتقيق: عبد املنعم خليل اإبراهيم، ن�سر: دار الكتب العلمية، �سنة 1423هـ،   )2(

ج1/�ص175.
ال�سريف الها�سمي: الإر�ساد اإىل �سبيل الر�ساد، حتقيق: : د. عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، الطبعة: الأوىل، 1419هـ - 1998م،   )3(

ن�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ،�ص56.
ابن قدامة : املغني، ج1/�ص643.  )4(
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اعتدل فال ِعرْبة به. لكن؛ �َصَبَق لنا اأن الأمر يف هذا وا�صٌع، واأنه ل ينبغي اإحلاق 
احَلَرِج بالنَّا�ِش يف هذا الأمر()1( وكاأنه ف�صر لفظ الأمر وا�صع هنا بدفع احلرج، 
القول  ينفي  اأنه  بقرينة  الفعل وجعله خمريا  اإباحة  احلرج  دفع  مفردات  زمن 

بعدم العتداد به وعدم اعتباره اإن اأخر التلفظ به.
ويف الوقت الذي يختم فيه القراآن : )قال اأحمد: اأكرث ما �صمعت اأن   
يختم القراآن يف اأربعني. ولأن تاأخريه اأكرث من هذا يف�صي اإىل ن�صيانه والتهاون 
به، وهذا اإذا مل يكن عذر، فاأما مع العذر فذلك وا�صع()2( اأي خمري بني اأن 

يختم يف الأربعني اأو يف غريها.
ن�ش  فيها  لي�ش  )امل�صاألة  عثيمني:  ابن  قال  العيد  التكبري يف  ويف  عدد   
اإن �صئت  العلم، واإذا كان كذلك فالأمر فيه �صعة،  اأهل  املتنازعني من  يف�صل بني 
فكرب �صفعاً، واإن �صئت فكرب وتراً، واإن �صئت وتراً يف الأوىل و�صفعاً يف الثانية()٣(  
اإن �صئت ، واملراد بالأوىل املرة الأوىل  اأن املراد الإباحة بقرينة قوله  ويت�صح 

التي قبل قوله ل اإله اإل اهلل والثانية هي بعد قوله ل اإله اإل اهلل.
ويف الأ�صحية قال ابن قدامة :) الأمر يف هذا وا�صع فلو ت�صدق بها   

كلها اأو باأكرثها جاز واإن اأكلها كلها اإل اأوقية ت�صدق بها جاز()4(.
وعند غري هم قال ال�صوكاين يف الكتابة والإجازة والر�صالة :) الكتابة   
املقرتنة بالإجازة نحو اأن يكتب ال�صيخ اإىل التلميذ �صمعت من فالن كذا وقد 
اأن ترويه عني وكان خط ال�صيخ معروًفا، فاإن جتردت الكتابة عن  اأجزت لك 
َم يكتب  ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ لَّى اهللَّ الإجازة فقد اأجاز الرواية بها كثري من املتقدمني كان �صَ
اإىل عماله تارة وير�صل اأخرى. قال البيهقي : الآثار يف هذا كثرية من التابعني 

ابن عثيمني :ال�سرح املمتع  على زاد امل�ستقنع، ج3/�ص95.  )1(
ابن قدامة ال�سرح الكبري، حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي - الدكتور عبد الفتاح حممد احللو، الطبعة: الأوىل،   )2(

1415 هـ - 1995 م، ن�سر: هجر للطباعة والن�سر والتوزيع والإعلن، القاهرة، ج4/�ص178.
ابن عثيمني: ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع ،ج5/�ص171.  )3(

ابن قدامة : املغني،ج11/�ص109.  )4(
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فمن بعدهم وفيها دللة على اأن جميع ذلك وا�صع عندهم()1( ويظهر اأن املراد 
اجلواز  بقرينة  قوله فقد اأجاز  ،والتخيري يف كيفية روايتها ر�صالة وكتابة يف 

حالة جتردت الكتابة عن الإجازة  والتو�صع يف ذلك وعدم الت�صييق.
ذكر ال�صاطبي:  اإذا وجد يف ال�صرع اأخبارا تقت�صي ظاهرا خرق العادة   
اجلارية املعتادة فال ينبغي له اأن يقدم بني يديه الإنكار باإطالق بل له �صعة يف 
اأحد اأمرين : اإما اأن ي�صدق به على ح�صب ما جاء ويكل علمه اإىل عامله وهو 
يعني  رَبِّنَا}  عِنْدِ  مِنْ  ُكلٌّ  بِهِ  آمَنَّا  يَُقوُلونَ  الْعِلِْم  فِي  {وَالرَّاسُِخونَ   : تعاىل  قوله  ظاهر 
الوا�صح املحكم واملت�صابه املجمل اإذ ل يلزمه العلم به ولو لزم العلم به جلعل له 
طريق اإىل معرفته واإل كان تكليفا مبا ل يطاق واإما اأن يتاأوله على ما ميكن حمله 
عليه مع الإقرار مبقت�صى الظاهر لأن اإنكاره اإنكار خلرق العادة فيه()2( والذي 
يظهر اأن لفظ �صعة هنا التخيري بقرينة قوله بل له �صعة يف اأحد اأمرين ، والتخيري 

يقت�صي الإباحة. 
املطلب الثاين

اخلروج مبدلول للم�سطلح
مما �صبق من مناذج فقد ا�صتعمل الفقهاء لفظ ا)لأمر الوا�صع( مبرادفات   
وتارة   وا�صع  ذلك  يف  الأمر  وتارة  وا�صع  فيه  الأمر  يقولون  فتارة  متعددة 
يجردون اللفظة عن  كلمة الأمر فيولون وا�صع واأحياناً يقولون الأمر فيه �صعة 
واأحيانا يذكرون لفظة �صعة جمردة عن لفظ الأمر وتارة ي�صتعملون لفظة مو�صع 

ومو�صع له ومو�صع عليه ، وكلها موؤديات للم�صطلح.
بكافة  للم�صطلح  ا�صتعمال  الفقهاء  اأكرث  من  املالكية  فقهاء  اأن  وراأينا   

ا�صتقاقاته ويليهم احلنفية واحلنابلة بينما قل ال�صتعمال عند ال�صافعية .
ال�سوكاين: اإر�ساد الفحول �ص168.  )1(

ال�ساطبي: العت�سام، حتقيق جمموعة من الباحثني، الطبعة: الأوىل، 1429 هـ - 2008 م،  ن�سر دار ابن اجلوزي للن�سر والتوزيع،   )2(
اململكة العربية ال�سعودية ،ج 3/�ص293.
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وحماولة ل�صتق�صاء مدلولت امل�صطلح يجدر ذكر اأن من مدلولت    
اأن  اأحب  ما  اأنه قال  العزيز  الأمر  وا�صع: ما روي عن عمر بن عبد  م�صطلح 
اأ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه و �صلم مل يختلفوا لأنه لو كان قول واحدا كان 
النا�ش يف �صيق واإنهم اأئمة يقتدى بهم واإذا اأخذ الرجل بقول اأحدهم كان يف 
�صعة()1( فاأنت ترى اأن  امل�صطلح هنا يدل على نفي ال�صيق واحلرج الناجت من 

اإلزامهم باتباع قول واحد بقرينة ما ذكره.
باختالف  اهلل  نفع  لقد   : قال  اأنه   بن حممد  القا�صم  ما ذكر  عن  ومنه   
بعمل  العامل  يعمل  العمل ل  �صلم يف  و  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول  اأ�صحاب 
رجل منهم اإل راأى اأنه يف �صعة()2( اأي يف �صعة من اأمره و�صاأنه وحاله ، ياأخذ 
باأي الآراء ، وهذا املعنى عالوة على اأنه يدل على نفي ال�صيق واحلرج  فاأي�صا 
فيه اإ�صارة اإىل التخيري  بقرينة  قوله ل يعمل بعمل رجل منهم اأي يختار عمل 

رجل منهم ، والتخيري كما �صبق يقت�صي اإباحة الفعل .
وعنه اأي�صا قال: )لقد اأو�صع اهلل على النا�ش باختالف اأ�صحاب حممد   
�صيء()٣(،  منه  نف�صك  يكن يف  به مل  اأخذت  ذلك  اأي  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

وظاهر لفظ اأو�صع  اأن املراد ال�صعة وعدم ال�صيق 
مما م�صى ن�صتنتج الآتي :  

اأن بع�ش لفقهاء حاول اإعطاء امل�صطلح معنى ويف هذه املحاولة ف�صره   
�صراحة كثريا باجلواز ، اإما اجلواز بال كراهة واإما اجلواز خالف الأوىل ، وهذا 
يظهر جليا عند عبد ال�صميع الآبي  املالكي �صاحب كتاب الثمر الداين ، كما 

يظهر ب�صورة  اأقل عند الدردير املالكي . 
الرتاث  اإحياء  جمعية  اأوىل1407هـ،ن�سر  ،طبعة  الأ�سقر  �سليمان  حممد  د.  ،حتقيق  ال�سحابة  اأقوال  يف  الإ�سابة  اإجمال  العلئي:   )1(

الكويت،�ص80.
ابن عبد الرب: جامع بيان العلم وف�سله ،حتقيق :فواز اأحمد رمزىل ،طبعة اأوىل 1424هـ203نـت�سر موؤ�س�سة الريان دار ابن حزم،ج2/  )2(

�ص160،ال�ساطبي:العت�سام،،ن�سر ج3/�ص96.
ابن عبد الرب/جامع بيان العلم وف�سله، ج2/�ص160.  )3(
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بع�ش الفقهاء عند ذكره للم�صطلح ي�صبقه بذكر اجلواز اأو م�صتقاته ثم   
يذكر امل�صطلح .

بالتف�صيل  اأو  �صراحة  بالتخيري  ويردفه  امل�صطلح  يذكر  الفقهاء  بع�ش   
الذي ي�صعر بالتخيري اأو بذكر ما يقت�صي التخيري بني اأمور متعددة اأو اأمرين .
وبع�صهم يتبع امل�صطلح بذكر رفع احلرج وعدم ال�صيق ومرادفاته .  

اأ�صول  العلماء مل يذكروا امل�صطلح �صمن   اأن  اإىل  الإ�صارة  و�صبقت   
املذاهب ، فاإذن لي�ش هو اأ�صل من الأ�صول  التي تبنى عليها املذاهب  ،ولي�ش 

هو من القواعد الرتجيحية .
احلكم  م�صميات  يف  يوردوه  مل  العلماء  اأن  اإىل  الإ�صارة  �صبقت  كما   

التكليفي اأو مرادفات املباح .
من  لي�ش  امل�صطلح  اأن  منها  يفهم  قد  اإ�صارة   قدامة  ابن  اأورد  وقد   
مدلولت الرخ�صة حيث قال : )والرخ�صة ا�صتباحة املحظور مع قيام احلاظر 
وقيل ما ثبت على خالف دليل �صرعي ملعار�ش راجح ول ي�صمى ما مل يخالف 

الدليل رخ�صة واإن كان فيه �صعة()1(.
للم�صطلح   الفقهاء  ا�صتعمال  وا�صتح�صار  �صبق  ما  وبا�صتق�صاء   
وا�صتح�صار ما ذكره الزرك�صي عن مدلولت املباح ؛ ميكن القول اإن م�صطلح 
الأمر الوا�صع الذي ا�صتخدمه الفقهاء باألفاظ متعددة  قا�صدين به ت�صمية وو�صفا 
حكميا �صواء كان جوابا ل�صوؤال اأو ا�صتفتاء  اأو ابتداء  اأن املراد به جواز ذلك 

ال�صيء ، واجلواز من مرادفات الإباحة  و �صيغها التي تفهم منها .
على اأن بع�ش الفقهاء يجعلون اجلواز مراتب  : جواز ا�صتواء الطرفني   
بني الفعل والرتك الذي هو الإباحة وجواز الفعل  مع ح�صول الكراهة ،وهو 

ما يعربون عنه بخالف الأوىل كما عند بع�ش املالكية)2(.
ابن قدامة : رو�سة الناظر وجنة املناظر، �ص60.  )1(

الد�سوقي: حا�سية الد�سوقي ،ج1/�ص98.  )2(
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ومما يجدر ذكره اأنه بالنظر اإىل ا�صتخدام الفقهاء للم�صطلح ففي الغالب   
يطلقون هذا امل�صطلح على ما مل يرد فيه ن�ش بتحديده ، �صواء مل يرد فيه ن�ش 
البتة اأو وردت فيه ن�صو�ش متعددة  مثبة فيه اأوجها متعددة، ومل يجزم الن�ش 

بالتزام وجه حمدد منها ، وقد ي�صري اإىل ذلك ال�صيخ ابن عثيمني  اأحيانا.
كما اأنه غالبا ما يرد امل�صطلح حاكما على هيئات واأو�صاف، اإما هيئات وكيفيات 
اأفعال ، واإما كيفيات اأقوال وتلفظ ، ولي�ش معنى ذلك اأنه حم�صور يف ذلك 
فح�صب ، اإمنا هو يف جمال العبادات وبالأخ�ش ال�صالة تغلب فيه �صمة احلكم 

والو�صف على هيئات .

اخلامتـــة
من ما �صبق فاإن الفقهاء رحمهم اهلل اأكرثوا من ا�صتخدام م�صطلح )الأمر   
حكم  اإبراز  به  قا�صدين   ، الفقه  اأبواب  �صتى  ويف   ، متعددة   ب�صيغ  وا�صع( 
به ،وجاء هذا البحث حماول الوقوف على  �صرعي للم�صاألة حمل الو�صف 

مدلول ذلك امل�صطلح ح�صب ا�صتعمال الفقهاء له، وقد خل�ش اإىل الآتي:
ا�صتخدم الفقهاء امل�صطلح يف اأبواب الفقه بعبارات ومرادفات متعددة   -

مل ي�صرح  الفقهاء يف مناهجهم مبدلول ذلك امل�صطلح .  -
مل يذكره الأ�صوليون والفقهاء �صمن اأق�صام احلكم التكليفي وم�صمياته.  -

مل ي�صرح اأحد اأنه من مفردات املباح اأو �صيغه.  -
حاول بع�ش فقهاء املالكية اإعطاءه تف�صريا باجلائز.  -

والتو�صع  ال�صعة  يفيد  اأنه  يتبني   لل�صعة  ونزعه  اللفظ  ا�صتقاق  اإىل  بالنظر   -
والي�صر  ورفع احلرج وهو من مفردات الإباحة.

ا�صتعمال  ح�صب  امل�صطلح  لهذا  مبدلول  اخلروج  ميكن  اأنه  البحث  اأثبت   -
ال�صيء  الإباحة وجواز ذلك  به  املق�صود  فيكون  الباحة،  له وهو  الفقهاء 
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املو�صوف به ورفع احلرج والإثم يف فعله اأو تركه .
وراأى اأنه يف الغالب يو�صف به مامل يرد دليل بتحديده، كما ميكن التو�صية   -
مبوا�صلة البحث والدرا�صة  يف امل�صطلح ، والنظر يف اإمكانية جعله حتت  
لها  تكون  قد  التي  امل�صطلحات  من  هناك  اأن  كما   ، مرادفاته  اأومن  املباح 
�صلة به بوجه اأو باآخر قد حتتاج اإىل بحث كم�صطلح نفي الباأ�ش  ومرادفاته، 
وم�صطلح ح�صن ، وح�صن اإن �صاء اهلل ، وغريها من امل�صطلحات التي مل 

يتطرق لها املنظرون للم�صطلحات .

قائمة  امل�سادر واملراجع 
الكرمي. القراآن  	•

كتب احلديث :
المام ابن ماجة :ال�صنن ،حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي ، ن�صر دار الفكر   -1

بريوت.
اجلوزي  ابن  �صنة1996م،دار  ن�صر  احلديث،  يف  اجلامع  وهب:  ابن   -2

ال�صعودية.
المام اأبو داوود : ال�صنن ،ن�صر دار الكتاب العربي بريوت، الإمام اأحمد:   -3
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،طبعة  البغا  ديب  م�صطفى  د.  حتقيق  ال�صحيح،  البخاري  الإمام   -4

ثالثة1407هـ1987م،ن�صر دار ابن كثري اليمامة.
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الكتب العلمية بريوت.
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،طبعة  ال�صبع  وخالد  اأحمد  فواز  حتقيق  ال�صنن،   : الدارمي  الإمام   -8
اأوىل1407هـ،ن�صر دار الكتاب العربي بريوت.
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1423 هـ 2003 م، ن�صر دار عامل الكتب الريا�ش ال�صعودية.

كتب اأ�سول الفقه:
�صيد اجلميلي، طبعة  الأحكام، حتقيق د.  اأ�صول  الإحكام يف  الآمدي:   -16

اأوىل 1404هـ،ن�صر دار الكتاب العربي بريوت.
اأبو احل�صني الب�صري :املعتمد، حتقيق :خليل املي�ش ،طبعة اأوىل1403هـ،ن�صر   -17

دار الكتب العلمية بريوت.
طبعة   ، علي  ح�صني  حتقيق:  الفقه،  اأ�صول  يف  املح�صول  العربي:  ابن   -18

اأوىل1420هـ،ن�صر دار البيارق الأردن.
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ظواهر بيانية يف اإلعجاز القرآني )دراسة حتليلية(
م.م عمر جنــم عبــــد حممد القي�صـــي)٣(د. اإبراهيم �صــــ�لح اإدريــــ�س اأبوبكــــر)2(د. اإبراهيم الأغب�س الأمني عدالدافع)1(

ملخ�ض البحث
اإنَّ معرفة حماور الإعجاز القراآين، تعزز املعرفة للفرد واملجتمع بحقيقة   
َّكَِتابُ  ذلك الكتاب العظيم بو�صفه كتاب هداية للعاملني لقوله تعاىل:{امل • َذلِكَ ال

ل رَيبَ  فِيهِ هُدىً للمَُتقِنيَ} ]البقرة: 2-1[.
وتاأتى اأهمية هذا البحث من اأنه يُظهر بع�ش جوانب الإعجاز البالغي   
يف �صبع �صور بالغية من اآي الذكر احلكيم، كما اأننّ البحث جمع اأ�صتات من 
اآراء املف�صرين و اللغويني و البالغيني من القدماء و املحدثني يف هذا اجلانب 
البالغي اأو ذاك ، ليجمع بني الأ�صالة و املعا�صرة يف الدر�ش البالغي، اإذ تتعدد 
ال�صور وتتنوع مظاهر الإعجاز فيه، ومن مظاهر الإعجاز  القراآين تلك، ما يتعلق 
بالأ�صاليب البيانية الرائعة، وفيه وجد املعنيون بالبالغة �صالتهم املن�صودة. ولهذا 
القراآن  البياين يف  الإعجاز  مظاهر  بع�ش  للوقوف على  الدرا�صة  تهدف هذه 
الكرمي، يف �صوء روؤية البالغيني واملف�صرين واللغويني لها، ملا كان لهم من ف�صل 
ال�صبق والإدراك. وكما ياأتي هذا البحث ليجمع بع�ش مظاهر الإعجاز البياين 
يف بحٍث خمت�صر يُ�صعر القارئ باملتعة والفائدة يف الوقت نف�صه مع �صيء من 
التاأمل والتدبر.والقراآن الكرمي هو امل�صدر الأ�صا�ش يف ا�صتق�صاء املادة البحثية، 
الك�صاف للزخم�صري، والتحرير والتنوير لبن عا�صور،  التف�صري مثل  وكتب 
وكتب البالغة مثل: الإي�صاح للقزويني وغريهم من امل�صادر الثانوية. وقد اتبع 
البحث املنهج الو�صفي التحليلي ال�صتقرائي. تو�صل البحث لنتائج اأهمها : اأن 
حلذف احلرف اأو ذكره يف التعبري القراآين غاية بالغية يقت�صيها احلال و�صياق 

اأ�ستاذ م�سارك – جامعة اجلزيرة – كلية الرتبية احل�ساحي�سا – ق�سم اللغة العربية ودرا�سات الإ�سلمية )ال�سودان(.  -1
اأ�ستاذ م�ساعد - جامعة اجلزيرة - كلية الرتبية احل�ساحي�سا – ق�سم اللغة العربية ودرا�سات الإ�سلمية )ال�سودان(.  -2
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الن�ش القراآين، كما اأن  القراآن الكرمي يُرتب  الألفاظ ، لتت�صق معانيها يف نف�ش 
املتلقي و حاله مما يجعل اأثرها طيباً حيناً و موؤثراً يف حنٍي اآخر. اأنَّ يف املخالفة 
بني اللفظني املتجاورين مراعاة جِلر�ش الكالم ونغمه، وهي �صمة جمالية، من 
خ�صائ�ش التعبري القراآين الذي تتعانق فيه الأ�صوات، والرتاكيب، والدللت 

وهذا من اأ�صرار اإعجازه وف�صاحته.

املقدمـــة
 ، املر�صلني  اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  ربرِّ  هلل  احلمد   
املبعوث �صاهداً ومب�صراً ونذيراً، وداعياً اإىل اهلل باإذنه و�صراجاً منرياً ،�صيد ولد 

اآدم ،واأف�صح من نطق بال�صاد، و على اآله  و�صحبه اأجمعني و التابعني.
وبعد:  

فاإن من بالغة القراآن الكرمي خطابه العرب باللغة التي يفهمونها، وبالألفاظ   
التي ياألفونها، وباأفانني القول التي يدركون مع موافقة ذلك ملقت�صى اأحوالهم 
. و حتدى القراآن الكرمي امل�صككني باأن ياأتوا مبثله اأو بع�صر �صوٍر من مثله، فعجز 
عن ذلك بلغاء العرب ، واأذعنوا لبالغته وبيانه و�صهدوا له بالإعجاز ، وما زال 
التحدي قائماً لكل من الأن�ش و اجلن ، قال تعاىل: {َأمْ يَُقوُلونَ اْفَترَاهُ ُقْل َفْأُتوا بِعَشِْر 

سُوٍَر مِّْثلِهِ مُْفَترَيَاتٍ وَادْعُوا مَِن اسَْتَطعُْتم مِّن دُوِن اللَّهِ إِن ُكنُتمْ صَادِقِنيَ} ]هود : 1٣[.
       و كالم اهلل تعاىل يف اأعلى درجات البالغة والتاأثري يف ال�صامعني مطابقاً 
حلالهم فقال جلَّ وعزنّ يف الآية املتفردة التي مرنّ فيها ذكر كلمة البالغة يف �صياق 
عَنْهُمْ  َفَأعِْرضْ  ُقُلوبِِهمْ  فِي  مَا  اللَّهُ  يَعَْلمُ  َّذِينَ  ال ٰئِكَ  َ {ُأول تعاىل:  قال   ، املنافقني  خطاب 
َّهُمْ فِي َأنُفسِِهمْ َقوًْل بَلِيًغا}]الن�شاء : 6٣[.اأي: موؤثراً بح�صب املف�صرين ومن  وَعِْظهُمْ وَُقل ل
البياين للقراآن بو�صفه الأداة الفاعلة يف الردنّ على  اأهمية الإعجاز  هنا ظهرت 
الكفار واملنكرين لهذا الكتاب العظيم، والتثبيت لإميان املوؤمنني كي يزدادوا 
بالغة و  املنحرفة، وحجة  للنفو�ش، والأفكار  البليغة عالجاً  اللغة  فكانت  يقيناً 
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اأداة موؤثرة يف قلب من اآمن اأو كفر من النا�ش.
املباحث  اأ�صرف  اأجل و  القراآن الكرمي من  اإعجاز         ومن هنا كان مبحث 
اللغوية واأنبلها غاية واأ�صماها مق�صداً، وهو اإىل جانب ذلك مو�صوع ي�صرتك 
يف بحثه علماء الأ�صول ،كون القراآن الكرمي اأ�صل الأدلة الكلية بل هو اأهمها؛ 
وي�صرتك يف بحثه علماء اللغة لأن القراآن نزل بل�صان عربي مبني؛ قال تعاىل: 

 مُِّبنيٍ} ]ال�شعراء : 195[.
ٍّ

{نَزََل بِهِ الرُّوحُ اَلمِنيُ عََلى َقلِْبكَ لَِتُكونَ مِنَ الْمُنذِِرينَ بِلِسَاٍن عَرَبِي
ومتيزه  اأُ�صلوبه  رفعة  اكت�صاف  على  القادرون  هم  الربانيون  والعلماء   
يُعدنّ  فاإن مبحث الإِعجاز  على �صائر كالم العرب وعلو �صاأنه وعظمته، وكذا 
وما  العقيدة،  مباحث  يف  اآخر  جانب  من  ويدخل  القراآن  علوم  مباحث  من 
كان القراآن الكرمي اإل لغة الوحي الإلهي املتميزة عن لغة الب�صر بدقة اختيارها 
وانتقائها ، وعمق دللتها يف حايل الإفراد والرتكيب على ال�صواء ، ويجيء 
هذا البحث لينب  بع�ش مظاهر الإعجاز البياين يف القراآن الكرمي مع بيان الفرق 

بني م�صطلحي الإعجاز القراآين و الإعجاز البياين.
اأهداف البحث:

1- تو�صيح مفهوم الإعجاز القراآين والإعجاز البياين . 
2- درا�صة اأ�صلوب القراآن الكرمي واإعجازه وبراعة اأ�صاليبه البيانية. 

3- اإظهار بالغة التعبري القراآين ومطابقتها احلال وال�صياق
4- حتليل الظواهر البيانية يف الإعجاز القراآين.

منهج البحث:
اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ال�صتقرائي وجمعت املادة  قد   
من امل�صادر البالغية والنقدية املتعلقة باملو�صوع مع الرتكيز على كتاب اهلل عز 

وجل فهو حمور الدرا�صة.
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التعريف مب�سطلحي االإعجاز القراآين واالإعجاز البياين :
فيه  ذهبوا  قد  العلماء   اأن  يجد  القراآين  الإعجاز  �صر  يف  الباحث  اإن   
العلمي والت�صريعي ، وهذا  اللغوي و  منها  �صتى يف جمالت كربى  مذاهب 
القراآن  اللغوي يف  الإعجاز  من وجوه  ميثل  وجهاً  البياين  الإعجاز  اأن  يعنى 

الكرمي .
وقد جتلنّت اآيات القراآن الكرمي التي نزلت على خري اخللق حممد �صلى   
اهلل عليه و�صلم، باأ�صلوب ُمعجز وحُمكم، اأعجز اخللق عن الإتيان مبثله، ففي 
القراآن الكرمي جماٌل، وحالوٌة، وطالوة، وعظمٌة، واإعجاز يجهله البع�ش، اإلنّ 
املتدبر واملتمعن لالآيات القراآنية �صي�صعر الإعجاز البياين، والعلمي، والت�صريعي، 
والغيبي يف القراآن الكرمي. ويُحاول هذا البحث اإظهار جوانب من الإعجاز 

البياين يف مواطن حمددة من اآي الذكر احلكيم.
وقبل تناول  جانب من الإعجاز البياين لبد من اأن يقف الباحثون على   
فهو  عجزاً،  يعجز  عجز  من  لغة:)لفظ  فالإعجاز  القراآين؛  الإعجاز  مفهوم 
�صعف.  واملعنى: �صعف عن ال�صيء ومل يقدر عليه، والإعجاز م�صدر، وفعله 

رباعي هو اأعجز يعجز اإعجازاً وا�صم الفاعل منه ُمعجز()1(.
الإمام  تعريف  منها  تعريفات،  عدة  له  ال�صطالح:  يف  والإعجاز   
اجلرجاين يف قوله: ))اأْن يوؤدى املعنى بطريق، هو اأبلغ من جميع ما عداه من 

الطرق(()2(.
اأبو البقاء الكفوي:  "اإعجاز القراآن: ارتقاوؤه يف البالغة اإىل اأن  وقال   

يخرج عن طوق الب�صر ويعجزهم عن معار�صته")٣(.
وعرفه الزرقاين يف مناهل العرفان بقوله: " اإعجاز القراآن، اإثبات القراآن   

عجز اخللق عن الإتيان مبا حتداهم به")4(.
ابن منظور – جمال الدين بن منظور – ل�سان العرب – مادة  عجز.  )1(

اجلرجاين – حممد بن على اجلرجاين – التعريفات- �ص18.  )2(
اأبو البقاء الكويف – الكليات – �ص149.  )3(

الزرقاين – مناهل العرفان – ج2  �ص227.  )4(
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الرافعي يف قوله: )واإمنا الإعجاز �صيئان: �صعف القدرة  ومنه تعريف   
ة الإن�صان وات�صال عنايته،  الإن�صانية يف حماولة املعجزة ، ومزاولته على �صدنّ
يف  كله  العامل  فكاأن  وتقدمه.   الزمن  تراخي  على  ال�صعف  هذا  ا�صتمرار  ثم 

العجز اإن�صان واحد ، لي�ش له غري ُمدته املحدودة ،بالغة ما بلغت()1(.
هذا  ان  اإظهار  وهو  لزمه  املق�صود  بل  لذاته  مق�صوداً  لي�ش  فالإعجاز   

الكتاب حق وان الر�صول الذي جاء به ر�صول �صدق وحق يجب اإتباعه.
اأن  القراآين م�صطلح يدل على: ق�صور اجلن والإن�ش  على  والإعجاز   
اإعجاز  وجوه  اأعظم  من  واأن  ؛  مثله  من  ب�صورة  اأو  الكرمي  القراآن  مبثل  ياأتوا 
القراآن الكرمي الإعجاز البياين، و البيان قد يكون معنى خا�صاً كما هو ال�صاأن 
عند علماء البالغة و قد يكون عاماً ولهذا لبد من الوقوف على معنى البيان 

يف اللغة وال�صطالح .
والبيان لغة: ))ما يبني به ال�صيء، من الدللة وغريها.  وبـاَن ال�صيء:   
، وا�صتبان ال�صيء :ظهر. والبيان الف�صاحة والل�صن، كالم بني  ات�صح فهو بنينّ
ف�صيح.  البيان الإف�صاح مع ذكاء، والبيان: اإظهار املق�صود باأبلغ لفظ، وهو من 

ح�صن الفهم وذكاء القلب مع الل�صن، واأ�صله الك�صف والظهور(()2(.  
فه ال�صكاكي يف كتابه )مفتاح العلوم( بقوله:  ا البيان يف ال�صطالح فقد عرنّ اأمنّ
))هو معرفة ايراد املعنى الواحد يف طرق خمتلفة يف و�صوح الدللة عليه، 
وبالنق�صان ليحرتز بالوقوف على ذلك عن اخلطاأ يف مطابقة الكالم لتمام املراد 

منه(()٣(.
القران  لكلمات  البديع  الرتتيب  ذلك  به:  ويق�صد  البياين؛  فالإعجاز   
الكرمي  يف جملها من جهة، واختيار هذه الكلمات من جهة اأخرى، ثم ترتيب 
اجلمل والآيات يف ال�صورة ، ول تخلو من الإعجاز القراآين �صورة على ق�صرها، 

الرافعي ، م�سطفى �سادق الرافعي ، اإعجاز القراآن والبلغة القراآنية ، ط1 ، موؤ�س�سة املختار ، القاهرة 2003م ،�ص14.  )1(
ابن مظور – جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور ، ل�سان العرب ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بريوت 2003ه ،  مادة بني.  )2(

ال�سكاكي – حممد بن يعقوب ال�سكاكي – مفتاح العلوم – �ص77.  )3(
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بل هو يف كل اآية من الآيات ، بل يف كل كلمة وحرف مع اإقناٍع و اإمتاٍع لكل 
يف  الإعجازي  املظهر  هذا  من  جانب  اختالفها.ولبيان  على  الب�صرية  الطبائع 
�صبعة  يف  الإعجاز  هذا  مظاهر  من  جلوانب  الإ�صارة  من  لبد  الكرمي  القراآن 

مواطن وهي:
االأول: واو الثمانية:

اقت�صت حكمة الباري جل جالله ال�صتغناء عن تفا�صيل العدد يف كثري   
من اآيات القراآن الكرمي، ويظهر ذلك جلياً عند ق�صة اأ�صحاب الكهف وعددهم، 
قال تعاىل: {سَيَُقوُلونَ َثلََثة رَابِعهمْ َكلْبهمْ وَيَُقوُلونَ خَمْسَة سَادِسهمْ َكلْبهمْ رَجْمًا بِالَْغيِْب 

وَيَُقوُلونَ سَبعَة وََثامِنَهُم َكلبَهم} ]الكهف: 22[.
)واو  للحرف  البياين  ال�صرنّ  ندرك  كلبهم  وثامنهم  {سبعة  قوله:  ففي   
الثمانية  مع  به  واملجيء  وال�صتة  الأربعة  ة  عدَّ مع  عنه  ال�صتغناء  بعد  العطف( 
حتى اأطلق عليه العلماء )واو الثمانية( ذلك ال�صرنّ الذي يردفه اهلل تعاىل بذكر 
العلم فيقول تعاىل: {ُقل رَّبِّي َأعَْلمُ بِعِدَّتِِهم مَّا يَعَْلمُهُمْ إِلَّ َقلِيٌل..}، ويف هذا يذكر 
عبد اهلل بن عبا�ش )ر�صي اهلل عنه( اأنه من اأولئك القليل)1(. فاإننا نلحظ مقابلة 
بالغيب} مع من قال  بالغيب {رمجًا  العددين الأولني والرجم  لطيفة مع ذكر 
العاطفة  الواو  اأثر  يربز  هنا  ؛ ومن  الأخري  القول  العلم مع  اأوًل، وذكر  بذلك 
البيان  فيها  يتفق  روؤية  يف  العدد  ذلك  عن  الغمو�ش  واإزالة  الوهم  دفع  يف 
يبعث على  اأمرها  بات  القراآن  الإعجاز يف  الوحي لإظهار مزية من مزايا  مع 

الإعجاب بروعة الأ�صلوب القراآين يف ال�صرد الق�ص�صي .
كلبهم}]الكهف:  تعاىل: {سبعة وثامنهم  قوله  اأن  كثري  ابن  تف�صري  وجاء يف   
22[،  اجلملة من املبتداأ وخربه �صفة �صبعة بزيادة الواو، وقيل تاأكيد اأو دللة على 

ل�صوق ال�صفة باملو�صوف وو�صف الأولني بالرجم دون الثالث دليل على اأنه 
مر�صي و�صحيح)2(.

ابن كثري – تف�سري ابن كثري – ج3 �ص 79.  )1(
ابن كثري – تق�سري بن كثري – ج3 �ص79.  )2(
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ويف تف�صري القرطبي جند تو�صيحاً لهذه الواو بقوله :))ومل يذكر ال�صم   
الثامن بالواو، وقال قوم ممن �صار اإىل اأن عددهم �صبعة اإمنا ذكر الواو يف قوله 
الأخرى  لالأعداد  مباين  وانه  العدد هو احلق،  ان هذا  لينبه على  ثامنهم  �صبعة 
املتقدمتني {رمجًا  اجلملتني  تعاىل يف  قال  ولهذا  الكتاب،  اأهل  فيها  قال  التي 
لنبيه  قال  ب�صيء، فكاأنه  فيها  الثالثة ومل يقدم  بالغيب} ومل يذكره يف اجلملة 
ثمانية  كانوا  اإ�صحاق  بن  وحممد  جريح  ابن  وقال  كلبهم،  وثامنهم  �صبعة  هم 
وجعال قوله تعاىل {وثامنهم كلبهم} اأي: �صاحب كلبهم، وهذا مما يقوي طريق 
النحويني يف الواو، واأنها كما قالوا، وقال الق�صــــري: مل يذكر الواو يف قوله 
والعلة يف  احلكمة  فطلب  لكان جائزاً،  بالعك�ش  كان  ولو  {رابعهم سادسهم} 
مثل هذه الواو تكلف بعيد، وهو كقوله يف مو�صع اآخر : {وَمَا َأهَْلْكنَا مِن َقرْيَةٍ 

إِلَّ وَلَهَا كَِتابٌ مَّعُْلومٌ}]احلجر: 4[((.
قال الأنبا ري: ))اأما �صبعة وثامنهم كلبهم، فاإمنا جاء بالواو ومل يجيء به   
على ال�صفة كالعدد قبله، لن ال�صبعة اأ�صل املبالغة يف العدد، كما كانت ال�صبعني 

كذلك يف قوله تعاىل: {إِن َتسَْتْغفِرْ لَهُمْ سَبْعِنيَ مَرَّةً َفَلن يَْغفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} ]التوبة: 8٠[((.
بع�ش  وذهب  جائزاً،  لكان  كلبهم(  رابعهم  )ثلثة  يف  بالواو  جاء  ولو   
�صاد�صهم  خم�صة  كذلك  كلبهم،  رابعهم  ثالثة  فيه،  التقدير  اأن  اإىل  النحويني 
كلبهم، التقدير فيه و�صاد�صهم بواو العطف فحذفها وا�صتدل على ذلك بقوله 
تعاىل )وثامنهم كلبهم( فظهرت الواو التي كانت مقدرة يف اجلملتني املتقدمتني 
بكٌم  {�صٌم  تعاىل:  كقوله  الواو  فحذفت  ورابعهم  تقديره  اأن  على  فدلنّ 
عمٌي}]البقرة: 1٧ ، 1٧1[، واأ�صله �صٌم وبكٌم وعمٌي بدليل قوله تعاىل يف اآية اأخرى: 

{صمٌ وبكمٌ}]االأنعام: ٣9[.
))قال  بقوله:  العطف  من  النوع  هذا  يف  راأيه  يعلن  ال�صيوطي  وجند   
وتارة  العطف،  بحرف  تن�صق  تارة  ال�صفات  اأن  وهو:  ح�صن  وجه  فيه  عندي 
تذكر بغريه ولكل مقام معنى ينا�صبه، فاإذا كان املقام مقام تعداد �صفات من غري 
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نظر اإىل جمع اأو انفراد ح�صن اإ�صقاط حرف العطف، وكذلك اإذا اأريد التنويع 
لعدم اجتماعهما اأتى باحلرف اأي�صاً(()1(.

قول  يف  ذلك  ونلحظ  الواو  يف  املف�صرين  اآراء  املحدثون  تبع  وقد   
الدكتور فا�صل ال�صامرائي م�صتعر�صاً اأقوال املف�صرين القدامى بقوله : " الواو 
الذين  اأن  على  تدل  كاأنها  اأي:  املف�صرون،  ح  �صرنّ كما  والتحقيق  التوكيد  تفيد 
القول  قالوا  الذين  كلبهم هم  وثامنهم  �صبعة  كانوا  الكهف  اأ�صحاب  اإن  قالوا 

ال�صحيح ال�صواب ومنهم الزخم�صري")2(.
هذا  باأن  والتحقيق  التوكيد  اأفادت  ولكنها  احلال  واو  هي  اإذن  الواو    
القول �صحيح لأن الواو يوؤتى بها اإذا تباعد معنى ال�صفات للدللة على التحقيق 
والهتمام )هو الأول والآخر والظاهر والباطن( واإذا اقرتب معنى ال�صفات ل 

اء بنميم( هنا ال�صفات متقاربة ول يوؤتى بالواو(()٣(. از م�صنّ يوؤتى بالواو )همنّ
رها الدكتور حممد داود يف كتابه معجم الفروق الدللية بقوله:  وف�صنّ  
اها بع�ش املف�صرين والنحاة: واو  ))زيدت الواو بعد ال�صبعة، وهذه الواو �صمنّ
الثمانية، وهي مطردة بعد الرقم �صبعة يف القراآن الكرمي، ومن ذلك اآية الكهف 
الرَّاكِعُونَ  السَّائِحُونَ  الْحَامِدُونَ  الْعَابِدُونَ  {التَّائِبُونَ  تعاىل:  قوله  ويف  املذكورة، 
وَبَشِِّر  اللَّهِ  لِحُدُودِ  وَالْحَافُِظونَ  الْمُنَكِر  عَِن  وَالنَّاهُونَ  بِالْمَعْرُوفِ  اْلمِرُونَ  السَّاِجدُونَ 

الْمُؤْمِنِنيَ} ]التوبة: 112[.
ويف قوله تعاىل: {عَسَى رَبُّهُ إِن َطلََّقُكنَّ َأن يُبْدِلَهُ َأْزوَاجًا خَيْرًا مِّنُكنَّ مُسْلِمَاتٍ   

مُّؤْمِنَاتٍ َقانَِتاتٍ َتائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ َثيِّبَاتٍ وََأبَْكارًا}]التحرمي: 5[.
والعرب تقول: اإنَّ الرقم �صبعة هو نهاية العدد ؛ ولذلك كرث ذكره يف   
للعدرِّ من جديد، لذلك  بدءاً  بعدها  ما  الكرثة، واعتربوا  للتعبري عن  الأخبار  
ُعِطف بالواو ؛ واملتاأمل فيما بعد الواو يف اآيتي التحرمي والتوبة يجد اأن الواو 

ال�سيوطي – اجلامع لأحكام القراآن  ج13، �ص248.  )1(
ال�سامرائي – فا�سل ال�سامرائي- مل�سات بيانية يف ن�سو�ص من التنزيل – �ص �ص 59.  )2(

داود – حممد داود – معجم الفروق الدللية يف القراآن الكرمي – �ص 632-631.  )3(
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ل منا�ش من ورودها، لأن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر هما �صيٌء واحد 
ل بينهما بواو العطف. ن من �صفتني، فُف�صِ مكونّ

الف�صل  فوجب  خمتلفان،  نوعان  والأبكار  الثيبات  التحرمي:  اآية  ويف   
بينهما بالواو((.

ومن هذا ن�صتنتج اأن الواو ذكرت مع العدد ثمانية لأنها احلق، واأفادت التوكيد   
{التَّائِبُونَ  التوبة  �صورة  يف  تعاىل  قوله  يف  الواو  حال  حالها  ونالحظ  والتحقيق، 
عَِن  وَالنَّاهُونَ  بِالْمَعْرُوفِ  اْلمِرُونَ  السَّاِجدُونَ  الرَّاكِعُونَ  السَّائِحُونَ  الْحَامِدُونَ  الْعَابِدُونَ 

الْمُنَكِر وَالْحَافُِظونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِِّر الْمُؤْمِنِنيَ} ]التوبة: 112[.
النف�ش  على  الأ�صدنّ  وهي  الأخرية  ال�صفة  مع  ذكرت  الواو  اأنَّ  اإذ   
يكون  املنكر  النهي عن  لكن  متقاربة  كلها  الأوىل  ال�صفات  وباقي  والآخرين، 

اأ�صدنّ على الإن�صان وقد يوؤدي اإىل الإهانة والقتل اأحياناً.  
الثاين: بالغة اال�ستغناء والذكر يف احلرف القراآين:

هذا مبحث دقيق ووجه فريد يرجع اإليه الإعجاز البياين يف بع�ش وجوه   
،لتعلقه باحلرف العربي يف املفردة القراآنية ، لأن ذكر كلمة اأو حذفها يكون بيناً 
مقارنة بحذف حرف اأو ذكره ، كما اأن الغر�ش البالغي يحتاج لتاأمل لإدراك 
�صر الإعجاز فيه اأو تاأويل ذلك الغر�ش البالغي من الن�ش القراآين الكرمي و�صياقه 

العظيم .
ه املتني العظيم،  لعلنا نتاأمل هنا ق�صة ذكر اهلل تعاىل فيها ذا القرنني و�صدنّ  
فقال تعاىل مبينّناً عظمة ذلك ال�صدنّ {فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا} 
خلفة  منا�صبة  )ا�صطاعوا(  الفعل  يف  اول  التاء  ذكر  عن  ا�صتغنى  اإذ  9٧[؛  ]الكهف: 

الفعل - فعل الظهور والعلو – على ذلك ال�صد املهيب نافيا ذلك عنهم، بينما 
ذكر التاء مع فعل النقب الذي هو اأ�صدنّ واأقوى يف قوله )ا�صتطاعوا()1(، ولعلنا 

هما املخطط الآتي: ق بني اأثر الفعلني يف النف�ش كما ي�صورنّ نفرنّ

ملك التاأويل ، ج2، �ص655، التعبري القراآين �ص75.  )1(
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مالئمة ال�صتغناء والذكر مل�صتويات التعبري القراآين:   
ا�صتطاعوا = ذكر احلرف حذف احلرف = ا�صطاعوا    
فعل النقب = فعل اأثقل  فعل اأخفنّ = فعل الظهور    

ة الفعل وثقله حذف احلرف وذكره = خفنّ   
اأنَّ ))اإيثار  اآيٍة واحدٍة جند  اللذين وردا يف  الفعلني  تاأملنا هذين  ولو   
الطلب  على  بتمامها  ال�صيغة  لدللة  النقب  مع  ا�ْصَتطاع(   - )ا�ْصَتْفَعل  �صيغة 
د اإلنّ اأنهم يحاولون غري يائ�صني  واملحاولة، فهم واإن كانوا عاجزين عن نقب ال�صنّ
اأما �صيغة )ا�ْصطاع( بحذف التاء، ففيها اإيحاء بالعجز التام والياأ�ش  من نقبه؛ 
املخالفة  يف  اأنَّ  كما  عليه؛  ال�صعود  اأو  ال�صد  ت�صلق  حماولة  جمرد  من  حتى 
من  �صمة جمالية  ونغمه، وهي  الكالم  جِلر�ش  مراعاة  املتجاورين  اللفظني  بني 
خ�صائ�ش التعبري القراآين الذي تتعانق فيه الأ�صوات، والرتاكيب، والدللت، 

وتتاآزر لإداء املعنى على اأدقنّ وجه واأكمل �صورة(()1(.  
اأو  حرف  عن  ال�صتغناء  من  الرغم  على  القراآين  التعبري  يف  فنالحظ   
�صياق  اقت�صاه  ملا  ازداد بالغة وبياناً  بل  الكلمة  تغيري على معنى  يطراأ  ذكره مل 
الن�ش وحاله، بحيث ح�ُصَن الذكُر يف موطن وال�صتغناء يف موطن اآخر، وهذا 
القرنني  ذو  بناه  الذي  ال�صد  تعاىل يف  قوله  البياين يف  الإعجاز  يو�صح وجه 
حينما ا�صتعمل الفعل )ا�صتطاع( مرة بذكر التاء ومرة بحذفها على الرغم من 

اأنَّ معنى )ا�صطاع( و)ا�صتطاع( واحد)2( .
قال عبد القاهر اجلرجاين وهو يتكلم على بالغة احلذف "هو باب دقيق   
امل�صلك، لطيف املاأخذ، عجيب الأمر، �صبيه بال�صحر، فاإنك ترى به ترك الذكر 
اأف�صح من الذكر، وال�صمت عن الإفادة اأزيد لالإفادة، وجتدك اأنطق ما تكون 

اإذا مل تنطق، واأمت ما تكون بياناً اإذا مل تنب")٣(.
معجم الفروق الدللية يف القراآن الكرمي ، �ص421.  )1(

امل�سدر ال�سابق نف�سه �ص 421.  )2(
اجلرجاين –  دلئل الإعجاز ، �ص 103.  )3(
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ومعنى كالمه هذا اإن احلذف يف املوطن الذي يقت�صيه بالغة، كما اأن   
اأن يذكر يف موطن  للبليغ   يقت�صيه بالغة، فال يجوز  الذكر يف املوطن الذي 

احلذف اأو يحذف يف موطن الذكر()1(.
وقد ذهب بع�صهم اإىل القول اأنَّه يف ق�صة ذي القرنني اأن تعلق الفعل   
مركب  مفعول  يظهروه(  و)اأن  باملركب،  تعلقه  من  اأخف  املفرد  باملفعول 
فنا�صب التخفيف، و)نقبا( مفعول مفرد فكمل لفظ الفعل معه لعدم املقت�صى 

للتخفيف()2(.
ا�صطاعوا  يف  حذفت  )التاء   : اأن  على  املف�صرون  اأجمع  وقد   

للتخفيف()٣(.
وال�صبب يعود اإىل اأن الظهور على ال�صد وال�صعود فوقه اأي�صر من نقبه،   
فجيء بالفعل خفيفاً مع العمل الأخف وهو ال�صعود على ال�صد ،وجيء بالفعل 

تاماً مع العمل الأثقل وهو النقب()4(.
اأما الدكتور فا�صل ال�صامرائي فقد ذكر توجيهاً اآخر مفاده)) اأنه ملا كان   
الفعل  حذف  فيه  النقب  اإحداث  من  اق�صر  زمناً  يتطلب  ال�صد  على  ال�صعود 

ر منه ليتجان�ش النطق الزمن الذي يتطلبه كل حدث(()5(. وق�صنّ
)ا�صطاعوا  الفعلني  يف  وحذفها  التاء  اإثبات  يف  الباحث  ويرى   
وا�صتطاعوا( اأن احلكمة من ذلك اأَن ال�صياق القراآين اقت�صى ذلك عند احلديث 
عن �صد ذي القرنني الذي بناه ليمنع خروج ياأجوج وماأجوج، فلو متعنا يف 

معنى يظهروه: يت�صلقوه ... 
يظهروه}  أنْ  اسطاعوا  {فما  يف  التاء  فنجد  باحلفر،  نق�صه  نقباً:  ومعنى   
نتوء  اأي  من  خالياً  اأمل�صاً  لكونه  ال�صدنّ  ت�صلق  ا�صتطاعتهم  عدم  هو  املعنى  لأنَّ 
وكلما   .. ومهارة  ور�صاقة  خفة  يحتاج  الت�صلق  ان  " ومبا  به،  الإم�صاك  ميكن 

معاين النحو ، ج1 �ص247- 248.  )1(
ك�سف املعاين ، �ص 244.  )2(

الرازي ،  التف�سري الكبري ،ج 21 ، �ص 172.  )3(
بلغة الكلمة يف التعبري القراآين ، �ص12.  )4(

ال�سامرائي – قب�سات من الإعجاز البياين يف القراآن ، �ص173.  )5(
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كان ال�صخ�ش اأخف كان ت�صلقه اأ�صهل .. جاء تخفيف بناء الفعل كاأنه ي�صارك 
املت�صلق يف حتمل بع�ش اأحماله ؛ اأما {ما استطاعوا له نقبا} اأثبت التاء لأن ثقب 
ال�صد  النقب يف  اأثقل كان  اجلدار يحتاج معدات ثقيلة فكلما كانت املعدات 
اأي�صر .. وكذلك لأن النقب يحتاج اإىل جهد ع�صلي اكرب وهنا جاء الإعجاز 
البياين يف حذف التاء واإثباتها على وفق القاعدة البالغية التي تقول)الزيادة 

يف املبنى تفيد الزيادة يف املعنى غالباً")1(.
املبنى  يف  ))الزيادة  ال�صهرية  اللغوية  للمقولة  تف�صري  ذلك  يف  ولعلَّ   

توؤدي اإىل الزيادة يف املعنى(()2(.
وملنّا كان القراآن يف معانيه واأ�صلوبه جماًل لأوجه كثرية  فقد ا�صتوعب   
مب�صطلح  القول  من  املف�صرين  بع�ش  حترج  وقد  ا�صتوعب،  فيما  الوجه  هذا 
احلذف يف القراآن فا�صتعا�صوا عنه بال�صتغناء اأو ترك الذكر ورعاً منهم، �صوى 

ر ذلك يف قولنا املتقدم يف بيان املوازنة الأ�صلوبية بني املو�صعني.   اأنه ل ي�صنّ
ثالثًا:  بالغة اال�ستغناء والذكر يف االآية القراآنية:

قد ي�صتغني القراآن الكرمي عن ذكر حرف اأو كلمة، وقد يظهر ذلك مع جملة   
لنا  ولعنّ لفظية  قرينة  لتوافر  اأو  املعنى وظهوره،  ال�صياق على  لدللة  اأو جمل عدة 
نلم�ش جمال التعبري القراآين، وروعة الإيجاز التي هي يف غاية الإعجاز يف قوله 

َّهُمْ إِلَى رَبِِّهمْ رَاِجعُون}]املوؤمنون: 6٠[. َّذِينَ يُؤُْتونَ مَا آَتوْا وَُقُلوبُهُمْ وَِجَلٌة َأن تعاىل: {وَال
فدلنّ قول العلماء على الوجه البياين لالإيجاز والخت�صار عند ال�صتغناء   
عن جملة دلَّ عليها ال�صياق يف قوله {وَُقُلوبُهُمْ وَِجَلٌة} والتقدير خ�صية اأن ترد 
اخلوف  بني  اجلامعة  املوؤمن  معادلة  يف  اأعمالهم  تقبل  ل  اأو  اأعمالهم،  عليهم 

والرجاء يف اإطار واحد يدل على التكثيف للمعنى()٣(.
نا نتخيل �صائاًل ي�صاأل ملاذا قلوبهم وجلة؟  فياأتي اجلواب بتقدير ما  ولعلنّ  

اأ�صلفنا من ذكٍر.
ح�سان ، متام ح�سان.  )1(

امل�سدر ال�سابق.  )2(
ال�سامرائي – قب�سات من الإعجازالبياين فيالقراآن ، �ص173.  )3(
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اإعراب القراآن بقوله: {وَُقُلوبُهُمْ  التبيان يف  رها العبكري يف كتابه  وف�صنّ  
وَِجَلٌة}، اأي: َوِجلة من رجوعهم اإىل ربهم فحذف حرف اجلر")1(.  

الأذهان  يُداعب  اإيحاًء  م  يقدنّ ما  الآية  الإيجاز يف  فنجد حتماً يف دللة   
 ، ة ليعطي �صفة اأولئك الرجال الذين ا�صتحقوا معنى الرجولة بحقنّ والعقول النرينّ
فقال جلَّ وعز عنهم يف مو�صعني من القراآن ب�صيغة التنكري )رجال( {من املؤمنني 
رجاٌل صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه} ]االأحزاب: 2٣[، ويف مو�صع اآخر : {ِرجَاٌل لَّ ُتلِْهيِهمْ 

تِجَارَةٌ وََل بَيْعٌ عَن ذِْكِر اللَّهِ} ]النور: ٣٧[.
اأجل هذه �صفة بليغة موجزة تعدنّ من جوامع الكلنّم لأولئك الرجال من   
ال�صحابة الأبرار)ر�صي اهلل عنهم( وهم ذاتهم من و�صفوا بالتقوى، والهداية، 
والإميان، وتعظيم اأعمالهم، والعمل لأخراهم فقال تعاىل: {كانوا قليلً من الليل ما 

يهجعون وبالسحار هم يستغفرون} ]الذاريات: 1٧[.
وهذه جوانب من بالغة ال�صتغناء والذكر يف بع�ش اآي الذكر احلكيم.  

رابعًا: التف�سيل بعد االإجمال يف اآي الذكر الكرمي:
ف بقولهم : )ذكر عدة  يُعرف هذا عند البديعيني باللف و الن�صر ، ويُعرنّ  
اأ�صياء على التف�صيل اأو الإجمال ، ثم ذكر ما ينا�صب كل واحد ، وما يت�صل به 

من غري تعيني،  اعتماداً على فهم املتلقي()2(.
اأن  الن�صر(  و  )اللف  با�صم  البديع  من  اللون  هذا  ت�صمية  معنى  ولعل   
ا�صتمل  لأنه   ، فيه حكمه  انطوى   ، الإجمال  اأو  التف�صيل  املذكور على  املتعدد 
رح بعد  عليه من غري ت�صريح به  ، ف�صمي لذلك ب )اللف( اأو)الطي( ، فلما �صُ
ذلك باحلكم املطوي ،كان كاأنه ن�صر  واإظهار ملا كان له ولذلك �صمي )بالن�صر(.

لنا نطالع كثرياً  من الآيات القراآنية ذات التف�صيل بعد الإجمال ليتنا�صب   لعنّ  
ال�صياق القراآين و حال املخاطبني ، وهو ما يُعرف عند البالغيني بالإطناب وهو 
مظهر من مظاهر الإعجاز البياين للقراآن الكرمي ومن مظاهر الإعجاز البياين يف 

العبكري – التبيان يف اإعراب القراآن.  )1(
جدوع ، عزة حممد جدوع ، البديع درا�سة يف البنية و الدللة ، مكتبة العننبي ، ط4 1438ه – 2017م ،  �ص 121.  )2(
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القراآن الكرمي الإطناب: )وهو اأداء املق�صود باأكرث من العبارة املتعارفة()1(.
فالتف�صيل بعد الإجمال لوناً بارزاً من األوان الإطناب، وقد عرفه اأحد    
باإيجاز  ابتداًء  الكالم  فيه  يرد  بالغي  اأ�صلوب  بقوله: ))هو  املحدثني  الباحثني 
واخت�صار لغر�ش بالغي، ثم يتبعه بيان وتف�صري حمدد مبوطن، ويربطهما رابط 

معلوم(()2(.
�صمولية  يف  الأ�صلوب  ويظهر  املقال،  يت�صح  احلجر  �صورة  يف  ولعل   
وتنا�صق وتناغم، متمثاًل مبا دلَّ عليه كالم اأكرث املف�صرين يف قوله تعاىل: {وََقَضينا 

إليه ذلّك المّر أنَّ دابِر هَؤلء مَْقُطوعٌ مُصِْبحني} ]احلجر: 66[.
اآلية  يف  وتف�صيله  الكالم  ب�صط  يجيء  )الأمر(  اللفظ  اإجمال  فبعد   
اقت�صاها ال�صياق تعريفاً بالأمر لأهميته و�صرورة الإملام مبعرفة كنهه، وقد نلم�ش 

مع الإجمال اأغرا�صاً بالغية منها :
اأ-الت�سويق واللهفة:

فكاأننا ن�صاأل: وكيف يكون هذا الأمر؟ بينما ت�صكن قلوبنا وتهداأ نفو�صنا   
عندما نعلم حقيقة ذلك بالتف�صيل الذي يقدم جليل الفائدة يف كل لفظة من 

األفاظه يف نظم معجز، ويف اإبهامه وتف�صريه تفخيٌم لالأمر، وتعظيٌم له()٣(. 
ب- التنبيه باالإ�سارة الكنائية :

قال البقاعي: ))وملا تقرر اأمر اإهالكهم من غري ت�صريح ول تعيني لوقت،   
بقوله: {إن دابر هؤلء}  البعد، فف�صره  باأداة  اإليه  بالإ�صارة  تعظيمه  واأ�صار اىل 
اأي: احلقريين عند قدرتنا، واأ�صار ب�صيغة املفعول اإىل عظمته �صبحانه و�صهولة 
الأمر عنده {مقطوع مصبحني} .. فهو كناية عن ال�صتئ�صال باأن اآخرهم واأولهم 

يف الأخذ �صواء ..(()4(.
اجلرجاين – التعريفات  ، �ص16.  )1(

جدوع ، عزة حممد جدوع ، البديع درا�سة يف البنية و الدللة ، �ص121.  )2(
البقاعي ، نظم الّدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور ، ج 11 ، �ص73.  )3(
البقاعي ، نظم الّدرر يف تنا�سب الآيات و ال�سور ، ج 11 ، �ص73.  )4(
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وهذا ما تفرد به البقاعي اإذ ذكر لفظ الكناية، وبنينّ غر�صها وهذا ما مل   
جنده عند الزخم�صري اإذ اكتفى بقوله: ))يعني ي�صتاأ�صلون عن اآخرهم حتى ل 

يبق منهم اأحداً(()1(.
ف�صياق الكالم يدل على الكناية لكن مل ي�صرح با�صمها ب�صراحة وكذلك   

فعل القرطبي وابن جزي فلم يذكرا لفظ الكناية()2(.
ويعزى الدكتور عقيد خالد العزاوي ورود الكناية يف قوله تعاىل:   
لغر�ش    .)٣(]66 ]احلجر:  مُصِْبحني}  مَْقُطوعٌ  هَؤلء  دابِر  أنَّ  المّر  ذلّك  إليه  {وََقَضينا 
التنبيه على عظم القدرة وهي كناية عن ن�صبة لأنها ت�صمنت تخ�صي�ش ال�صفة 
وهي ال�صتئ�صال باملو�صفني وهم قوم لوط، فاملراد اإثبات اأمر لآخر اأو نفيه عنه 

وهنا اأثبت �صفة ال�صتئ�صال للمو�صوفني عن تعاليم اهلل واإتيان الفاح�صة()4(.
ولو تاأملنا قوله تعاىل جند الإعجاز البياين متمثاًل بالعر�ش القراآين: {َفَأسِْر   
بَِأهْلِكَ بِقِْطٍع مِّنَ اللَّيِْل وَاتَِّبعْ َأدْبَارَهُمْ وََل يَلَْتفِتْ مِنُكمْ َأحَدٌ وَامُْضوا حَيْثُ ُتؤْمَرُونَ • وََقَضيْنَا 

مْرَ َأنَّ دَابِرَ هَٰؤَُلءِ مَْقُطوعٌ مُّصِْبحِنيَ} ]احلجر: 66-65[. ٰلِكَ اْلَ إِلَيْهِ َذ
ج- التفخيم :

اإن اهلل تعاىل  ال�صابقة ، ومفاده  ونلحظ هذا الغر�ش البالغي يف الآية   
قدر لقوم لوط عقوبة كبرية عظيمة، فاأوحى اهلل  اإىل نبيه لوط )عليه ال�صالم( 

مْرَ}]احلجر: 66[. ٰلِكَ اْلَ مبا ق�صى وقدر، وذلك يف قوله تعاىل: {وََقَضيْنَا إِلَيْهِ َذ
د-التهويل :

فوردت كلمة )الأمر( جمملة واأبهمها للتهويل والإ�صارة للتعظيم. اأي:   
مقطوع  هؤلء  دابر  {إن  تعاىل:  قوله  من  بعدها  عندما  ف�صلها  ثم  العظيم،  الأمر 

مصبحني} ]احلجر: 66[. 

الزخم�سري – الك�ساف يف حقائق التنزيل  وعيون الأقاوؤيل   - ج  �ص.  )1(
القرطبي ، اجلامع لأحكام القراآن :334/6 ،ابن مالك ،ت�سهيل لفوائدوتكميل املقا�سد: 147/2.  )2(

رر يف تنا�سب الآيات وال�سور)اطروحة دكتوراه(: 232. الأ�ساليب البلغية يف تف�سري نظم الدُّ  )3(
املرجع ال�سابق  نف�سه �ص 232 .  )4(
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خام�سًا : �رش اإعجاز الكناية عن الندم يف القراآن الكرمي:
على  اأثراً  واأ�صدها  بالغة  البيان  علم  مباحث  اأعلى  الكناية  كانت  وملا   
نف�ش املتلقي، َحِفل التعبري القراآين بها يف مواطن  كثرية تنا�صب حال املخاطبني 
والغر�ش من اخلطاب القراآين املُعجز ، ومن تلك احلالت بيان حال النادم على 

�صيء عظيم افتقده.
الكرمي  القراآن  من  مو�صعني  يف  و�صدته  الندم  عن  الكنائي  التعبري  وجاء   
ونا�صب الهيئة املقام الذي وردت فيه، وحال النادم، فلما كان الندم يف مقام الدنيا 

ممكن التعوي�ش. قال تعاىل: {فأصْبَحَ يَُقلّبُ َكّفيهِ عَلى مَا َأنَْفقَ فِيها}]الكهف: 42[)1(.
الندم  فعل  عظم  القيامة  يوم  م�صاهد  من  م�صهد  يف  الأمر  كان  وملنّا   
ة ؛ فقال جلَّ وعال: {يوم يعضّ الظامل على يديه يقول يا  ي، وازداد �صراوة و�صدنّ احل�صنّ

ليتين اختذت مع الرسول سبيل} ]احلجر: 66[. 
وهنا نلحظ روعة الإعجاز البياين يف اختيار فعل الندم املنا�صب للحال   

واملقام اللتني فيهما النادم من اللوعة واحل�صرة كما يو�صح املخطط الآتي :
روعة الإعجاز يف التعبري الكنائي عن الندم  

    تقليُب الكفنّني                                              َع�شُّ اليدين)كليهما( 
]]                                                                       [[             

      ندم دنيوي       )مقابلـة بني حايلنّ الندم(         ندم اأخروي
)فعل تداويل(                                                       )فعل �صديد(  

]]                                                                       [[             
             ممكن التعوي�ش                                               غري ممكن التعوي�ش 

اأقوال املف�صرين على �صدة الندم يف الآخرة للفعل احلا�صل من         ودلنّت 
يه، ولي�ش واحدة منهما تعميقاً للماأ�صاة التي  امل�صرك الكافر وهو يقطع كلتا يدنّ
اأنه يبدي باطن كفه ثم يعوج كفه  لبطن وهو  به: واأنه يقلب كفيه ظهراً  حلنّت 
حتى يبدو ظاهرها وهي فعلة النادم املتح�صر على �صيء قد فاته املتاأ�صف على 

رر يف تنا�سب الأيات وال�سور ) اأطروحة دكتوراه ( :232. الأ�ساليب البلغية يف تف�سري نظم الدُّ  )1(
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 ) فقدانه، وملنّا كان هذا الفعل كناية عن الندم عداه تعدية فعلى الندم)1(. و)اليدنّ
هنا دللة على الندم، على الرغم من اأنَّ الندم يكون يف القلب، ولكنه ذكر 
ل على �صيء: قد ح�صل يف يده اأمر كذا، لأن مبا�صرة  اليد لأنه يقال ملن حت�صَّ
بظلم  ليس  اهلل  وإن  يداك  قدمت  مبا  {ذلك  تعاىل:  قال  باليد،  الغالب  يف  الأ�صياء 

للعبيد} ]احلج: 1٠[.
واأي�صاً: الندم؛ واإْن حلَّ يف القلب فاأثره يظهر يف البدن، لأنَّ النادم   
يَُقلبُ  {َفأصبَحَ  تعاىل:  قال  الأخرى،  على  يديه  اإحدى  وي�صرب  يده،  يع�شنّ 
َكّفيه عَلى ما أنَْفقَ فِيهَا} ]الكهف: 42[، اأي: نَِدم ؛ وقوله تعاىل : {يوم يعض الظامل على 
يديه} ]الفرقان: 2٧[، اأي: من الندم ؛ والنادم ي�صع ذقنه يف يده، وقيل: اأ�صله من 
اإىل الأر�ش  به من يده  اأو ي�صرعه فريمي  اأن ي�صرب الرجل  ال�صتاأ�صار، وهو 
لياأ�صره اأو يكتفه، فاملرمي م�صقوط به يف يد ال�صاقط)2( ولأن اليد هي اجلارحة 
يَدَاَك}  بِمَا َقدَّمَتْ  ٰلِكَ  تبا�صره كقوله تعاىل: {َذ اإليها ما مل  العظمى، فرمبا ي�صند 

]احلج: 1٠[.

اأجزاء  بع�ش  يف  فهي  الكناية  واأما  كله،  الرتكيب  معنى  هي  فالندامة   
املركب.  فلو تاأملنا الآية{يوم يعض الظامل على يديه} ]احلج: 1٠[ ، جند اأن املق�صود 
لذكر  املالزم  اخليايل  املعنى  يق�صد  واإمنا  اليدين،  معنى  لي�ش  الآية  هذه  من 
اأ�صلوب  التعبري  وهذا  ال�صديد(  )الندم  اأنَّ  حيث  وهو  احلقيقي،   ) )ع�شنّ
ر ؛ اإذ مل يقل القراآن بع�ش  ة الندامة وفرط التح�صنّ بالغي، وهو كناية عن �صدنّ
اأ�صابعه، اأو بع�ش يده بل قال يع�ش يديه، واإن الفعل امل�صارع )يع�ش( الذي 
يفيد التجدد والتكرار، فهو مل يع�ش يده مرة واحدة فقط بل يتكرر منه الع�ش 
ليديه ويتجدد، وهو ين�صى الأمل النا�صئ من الع�شنّ ب�صبب ما يرى من اأهوال 
يف  النادم  مقام  على  دالة  قرينة  الفعلني  بني  املنا�صبة  فجاءت  القيامة)٣(.  يوم 

ينظر: الك�ساف: 345/4، والبحراملحيط: 123/6 .  )1(
البحر املحيط  ،ج6 �ص454.  )2(

الإي�ساح يف علوم البلغة: 41.  )3(
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احلالني، وتراوح الفعل بني ثقٍل وخفٍة ان�صجاماً مع الفعل املتندم عليه و�صدته 
و�صرامته، وهنا نلم�ش معنى البالغة يف الكالم بح�صب تعريف البالغيني لها 
باأنها )مطابقة الكالم ملقت�صى احلال()1(. ونتاأمل كيف عرب القراآن بكلمات عن 

حال النادم وحت�صره ، و�صوره يف اأعظم �صورة واأمتها على الإطالق .
�ساد�سًا: ذكر اأبي لهب بالكنية وداللته البيانية العميقة:

تذكر العرب فالناً بالكنية دللة التعظيم ل�صخ�صه والتوقري له، وهذا ما   
تعارفوا عليه، بينما ح�صل العك�ش يف البيان الإلهي احلكيم عندما ذكر اهلل تعاىل 
اأبا لهب بكنيته دللة الإهانة والتحقري، فقال تعاىل يف معر�ش دعاء اخلالق على 

املخلوق  - وهو اأ�صد ما يكون - {تبت يدا أبي هلب وتب} ]امل�شد: 1[ .
اأبو لهب  ف  ف فقد ُعرنّ وملنّا كان التعريف بالكنية ي�صري اإىل عظمة املُعرنّ  
بكنيته مالئمة لل�صياق واملقام الذي ورد فيه يف معر�ش احلديث عن اإيعاد اأبي 

لهب بالعذاب والإحراق اإ�صارة اإىل انه جهنمي كما دلَّ كالم القزويني)2(.
ة اجلمالية يف الكنية من حاٍل اإىل اأخرى مغايرة، فبعد اأْن  فانقلبت امليزنّ  
العذاب  حلال  موازية  حاٍل  اإىل  انعك�صت  والو�صاءة  اجلمال  على  تدلُّ  كانت 
بالنار ؛ فجونّ الآيات يدل على الإحراق والنار كما نطالع بعدها يف قوله تعاىل: 
{تبت يدا أبي هلب وتب.... سيصلى نارًا ذات هلب}، وتكرار اللهب يف �صياق 
ال�صورة مرتني ملحظ بياين يدل على روعة الإعجاز البياين يف اختيار املفردة 
القراآنية وو�صعها يف مو�صعها املنا�صب من ال�صياق لت�صكل عمقاً دللياً متحوًل 
من  هو  الكرمي  القراآن  يف  التكرار  واأنَّ  والهجاء؛   م  الذنّ اىل  املدح  حال  من 
اأ�صاليب الف�صاحة يف اللغة العربية ملا ينطوي عليه من فوائد يف الكالم، فاإنَّ 
حال  هذا  كان  وملا  جديدة،  ومعاٍن  لفوائد،  ا  واإمننّ عبثاً  يتكرر  ل  البلغاء  كالم 
كالم العرب، فكالم اهلل اأوىل بذلك فاإنك ل ترى كلمة اأو اآية تكررت اإل حلكمٍة 

وفائدٍة)٣(.
التعريفات :27.  )1(

اخلطيب ، اخلطيب القزويني ، الإي�ساح يف علوم البلغة ، �ص41.  )2(
رر يف تنا�سب الآيات وال�سور: 328/22 . نظم الدُّ  )3(



{141}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

وقد ا�صتعمل التكرار يف القراآن جرياً على عادة العرب يف كالمهم،   
يقول الَزْرك�صي: ))وقد غلط من اأنكر كونه من اأ�صاليب الف�صاحة، ظناً اأنه ل 
ببع�ش،  بع�صه  تعلق  اإذا  بل هو من حما�صنها ل�صيما  له، ولي�ش كذلك،  فائدة 
لتحقيقه وقرب  اإرادًة  ب�صيء  اأبهمت  اإذا  العرب يف خطاباتها  عادة  اأن  وذلك 
مقام  تكراره  م  تقدنّ وكاأنها  توكيداً،  كررته  عليه،  الدعاء  ق�صدت  اأو  وقوعه، 
نزل  واإمنا  الدعاء،  تق�صد  حيث  عليه،  الدعاء  يف  الجتهاد  اأو  عليه،  املق�صم 

القراآن بل�صانهم(()1(.
ولفظة )لهب( اأوىل كنيته، اذ بذكر )اللهب( ت�صويراً وت�صخي�صاً للنار   
بتوقدها ولهيبها ؛ وهنا لفظة )لهب( يف كنيته )اأبي لهب( هي كناية  واإيحاء 
باللهب و�صاحبها  عنها  فكنى  النار  اأ�صحاب  من  �صيكون  لأنه  اليه،  ي�صري  عما 
اأبو لهب، وهذا وجه من وجوه الإعجاز البياين ومفاده ما ُحمل على الكناية 
لغر�ش التنبيه على امل�صري اأو ما يوؤول اإليه، لأن ماآله اإىل النار، فوافقت حالته 

كنيته اأو لأنَّ ال�صم اأ�صرف من الكنية فعدل اإىل الأنق�ش()2(.
ومن يتاأمل اآيات القراآن الكرمي يجد اأنها الكنية الوحيدة املذكورة يف   
القراآن جميعاً، اإذ �صهدت حتوًل عجيباً وانزياحاً وا�صحاً يف دللتها اإذ حتولت 
فتالءم  ال�صياقي(  )املعنى  التحقري  اىل  للفظة(  املتداول  )املعنى  التعظيم  من 
ذلك مع الننّظم القراآين الفريد ودلَّ على روعة الإعجاز يف البيان الق�ص�صي و 

التعبريي.
�سابعًا : اخلوف واجلوع بي تقدمي وتاأخري:

اإن ظاهرة التقدمي من الظواهر الأ�صلوبية التي حتقق اأغرا�صاً كثرية يف   
للمعنى من دقة،   يُ�صيفه  فيما  البالغي  املنزع  اأثر هذا  القراآنية ، ويطهر  اجلملة 
لذة   من  املتلقي  وعلى   ، روعة وجمال  من  اجلملة  اأ�صلوب  وعلى   ، واإعجاز 
ومتعة ل حد لها . ومما هو مالحظ يف الأ�صلوب القراآين تالزم بع�ش الألفاظ، 

الربهان يف علوم القراآن: 9/3.  )1(
رر يف تنا�سب الآيات وال�سور: 328/22 – 239. نظم الدُّ  )2(
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وتقدمي واحدة منها يف موطن ، وتاأخريها يف موطن اآخر ، مما يلفت  نظر  اخلا�صة 
لذلك. فمثاًل

منا�صبة  اأخرى  ره يف  واأخنّ اآية،  تعاىل اخلوف على اجلوع يف  اهلل  قدم   
واجلوع}  اخلوف  من  بشيءٍ  {ولنبلونكم  وعز:  جلنّ  فقال  فيه،  وردا  الذي  للمقام 
�صديد يف حمك  ابتالء، واختبار، وامتحان  مقام  املقام  ]البقرة: 155[. ذلك لأنَّ 

ميتاز فيه ال�صالح من الطالح من اخللق، وينال بذلك املراتب والدرجات العال، 
فتقدمي اخلوف على اجلوع يف معر�ش اخلطاب القراآين اأبلغ تاأثرياً، بينما نا�صب 
الرزق،  التجارة، وطلب  تقدمي اجلوع على اخلوف يف معر�ش احلديث عن 
قريش•  تعاىل: {ليلف  فقال  )الإيالف(  ال�صلح  معاهدات  طريق  وتاأمينه عن 
إيلفهم رحلة الشتاء والصيف • فليعبدوا رب هذا البيت • الذي أطعمهم من جوٍع وآمنهم 

من خوفٍ} ]قري�ش: 4-1[. 
فالتقدمي للجوع يف هذا املقام اأوىل واأن�صب، فهم طلبوا تاأمني الرزق   
اأوًل من وراء الإيالف ثم اأنهم اأمنوا من اخلوف ثانياً وهذا الغر�ش البياين هو 

ما ي�صميه البالغيون ترتيب املعاين يف النف�ش من جهة التاأثري والقوة)1(.
الكرمي  القراآن  بيان  روائع  من  واحداً  والتاأخري  التقدمي  اأ�صلوب  واإن   
املعجز؛ اإذ قال اأبو حيان الأندل�صي يف تف�صريه من قوله تعاىل: {الذي  أطعمهم 

من جوع وآمنهم من خوف} ]قري�ش: 4[.
زرع  ذي  غري  ببلد  قطاناً  كانوا  اجلوع  لأجل  اأي:  للتعليل،  هنا  ))من   
اإبراهيم عليه  عر�صة للجوع واخلوف لول لطف اهلل تعاىل بهم وذلك بدعوة 
ما  حيث  يوؤمنون  بكونهم  العرب  على  لهم  ف�صنّ خوف(  من  ،و)آمنهم  ال�صالم 
اإليهم احد وغريهم خائفون،  يتعر�ش  بيت اهلل فال  فيقال: هوؤلء قطان  حلوا، 
اك )واآمنهم من خوف( معناه من اجلذام، فال ترى مبكة  وقال ابن عبا�ش وال�صحنّ
يعني  تهما،  ل�صدنّ قال الزخم�صري: والتنكري يف )جوع( و)خوف(  جمذوماً. 
اأطعمهم بالرحلتني من جوٍع �صديد كانوا فيه قبلهما واآمنهم من خوٍف عظيم 

الك�ساف: 437/6 - 438  .  )1(
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وهو خوف اأ�صحاب الفيل او خوف التخطف يف بلدهم وم�صايرهم(()1(.
ر اأبو حيان الأندل�صي تقدمي اجلوع على اخلوف يف �صورة البقرة،  وف�صنّ  
اأو  الفقر  اأو  القحط  من  به  يف�صر  تف�صري  باأي  اخلوف  من  اأ�صد  هو  اجلوع  لأنَّ 

احلاجة اىل الأكل اإلنّ على تف�صري ال�صافعي وهو �صوم رم�صان)2(.
اإعجازياً بيانياً  فهذا املتغري الأ�صلوبي اعني التقدمي والتاأخري، �صهد منطاً   
املتلقي،  تقرنّ يف ذهن  النف�ش حتى  املعاين يف  ترتيب  القراآين من جهة  للتعبري 
للحال واأن�صب  اأوقع  ال�صياق  ابلغ يف  الفائدة على طريق هي  بها  له  ويح�صل 

للمقال.

اخلامتة
وال�صالم  وال�صالة  ال�صاحلات،  الأعمال  بحمده  تتم  الذي  هلل  احلمد   
على اأ�صرف املر�صلني واأبلغ املتكلمني املبعوث رحمة للعاملني وعلى اآله و�صحبه 

اأجمعني.
اأما بعد :  

اأعجزهم  البالغة والبيان -  اأهل  العرب - وهم  تعاىل  اأعجز اهلل  فقد   
وال�صيادة،  بالريادة  له  و�صهدوا  وانبهار،  اإعجاب  وقفة  اأمامه  فوقفوا  بالقراآن 
من  البياين  الإعجاز  ذلك  مظاهر  بع�ش  مع  وقفتنا  تكون  اأْن  تعاىل  اهلل  و�صاء 
املف�صرين والعلماء  �صبعة م�صهورات يف كتب  الإعجاز وكان عديدها  وجوه 

والبالغيني نخل�ش من النتائج  اأهمها :
اأواًل: التعبري القراآين له عاداته الأ�صلوبية املعجزة وطرائقه املقنعة التى اأعجزت 
كل ل�صان وحتدت كل بيان ، ومن ذلك اأن العرب ت�صتخدم الكنية للتعظيم ، 
والقراآن الكرمي ي�صتخدمها لالإهانة والتحقري مالئمة  لل�صياق وقرائن الأحوال. 
ثانيًا: �صكلت حماور الدرا�صة مفاتيح للباحثني على وجه التو�صع وال�صتق�صاء 

البحر املحيط: 8/ 516 – 517 .  )1(
البحر املحيط ، ج1 ، �ص624.  )2(
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اأدلة  العلماء  التي جاءت م�صنفات  تنق�صي بل  التي ل  البياين  ملظاهر الإعجاز 
بارزاً  قراآنيا ً  ملمحاً  الإعجاز  اأنواع  من  النوع  هذا  عدَّ  حتى  عليها،  �صاخ�صة 
والتحليل  الدر�ش  ا�صتحق  كما   ، اليوم  العلم  طلبة  عند  الدرا�صة  ي�صتحق 

والتف�صري عند علمائنا الأوائل الذين كان لهم ف�صل ال�صبق والريادة.
اأنه  اإلنّ  العرب يف اخلطاب،  اأ�صاليب  الكرمي حماكياً  القراآن  اأ�صلوب  ثالثًا: جاء 
اخلطاب  ذلك  �صياق  يف  باجلملة  وانتهاًء  احلرف  من  بدءاً  البيان  بروعة  فاقهم 
ومنا�صبته املقام فكان الإعجاز البياين مظهراً وا�صع النطاق من اأنواع الإعجاز 

الذي توارد ذكره عند العلماء ول زال البحث فيه مفتوحاً اإىل وقتنا هذا.
يف  مق�صودان  هما  وحرف  بل  كلمة،  كل  اأنَّ  التامان  والعتقاد  اليقني  رابعًا: 
ال�صتعمال القراآين يف مو�صع من ال�صياق ول يجوز ال�صتغناء عن �صيٍء من 
الباقالين  نكتة؛ فجاء كتاب  العلماء  �صماها  لفائدة بالغية  اإل  تعاىل  اهلل   كالم 
على  ردٌّ  ذلك  ويف  لذلك،  م�صداقاً  القراآن(  اإعجاز  يف  النكت  بـ)  مو�صوماً 

امل�صت�صرقني الذين �صككوا بلفظ القراآن من جهة النق�ش والزيادة.
خام�سًا: والدليل على اأن القراآن من عند اهلل ل من عند الب�صر اإعجازه لهم اأن 

ياأتوا مبثل اأق�صر �صورة منه.
البياين  واإعجازها  احلكيم  الذكر  اآي  يف  البحث  اإن  القول  وخال�صة   
عجيب ل تنق�صي عجائبه ، ولزالت األوانه البيانية تنتظر من يغو�ش يف بحرها 

الزاخر ، لي�صتخرج دررها الفريدة ،ويُظهر جواهرها الثمينة.

امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي .  -

)ت538ه(،  الزخم�صري  عمر  بن  حممود  القا�صم  اأبو  البالغة:  اأ�صا�ش   -1
 - 1399هـ  بريوت،   - املعرفة  دار  حممود،  عبدالرحيم  بتحقيق: 

1979م.
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وال�صور  الآيات  تنا�صب  يف  الدُّرر  نظُم  تف�صري  يف  البالغية  الأ�صاليب   -2
للبقاعي)ت885هـ(: )اأطروحة دكتوراه(، عقيد خالد العزاوي، جامعة 

بغداد – كلية الرتبية / ابن ر�صد، 1422هـ-2002م .
اأ�صرار البالغة يف علم البيان: عبد القاهر اجلرجاين )ت471ه(، �صححها   -3

ال�صيد حممد ر�صيد ر�صا دار املعرفة، بريوت، )د.ت(.  
)ر�صالة  الكرمي:  القراآن  يف  واأغرا�صه   الإجمال  بعد  التف�صيل  اأ�صلوب   -4
يف  العليا  الدرا�صات  كلية  خ�صر،  اأبو  م�صطفى  خ�صر  هاين  ماج�صتري( 

جامعة النجاح الوطنية يف نابل�ش – فل�صطني ،2012م .
الأ�صباه والنظائر يف النحو: الإمام جالل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر   -5
ال�صيوطي)ت911ه(، بتحقيق: د. عبد العال �صامل مكرم ، عامل الكتب 

م.    2003  - 1423ه  ط3،  – القاهرة، 
اأ�صواء البيان يف اإي�صاح القران بالقراآن: حممد الأمني بن حممد املختار   -6

اجلكني ال�صنقيطي، جممع الفقه الإ�صالمي بجدة، )د، ت( .
يو�صف  احمد  د.  و�صوره:  الكرمي  القراآن  ترتيب  يف  البياين  الإعجاز   -7

القا�صم، مطبعة الأزهر، م�صر، ط1، 1399هـ – 1979م.  
اإعجاز القراآن: اأبو بكر حممد بن الطيب الباقالين )ت403هـ(، بتحقيق   -8

ال�صيد احمد �صقر، دار املعارف، م�صر، ط4، 1977م.  
بكتاب  املقارنة  مع  تيمية  ابن  الإ�صالم  �صيخ  عند  الكرمي  القراآن  اإعجاز   -9
مكتبة  العواجي، ط1،  العزيز  عبد  بن  للباقالين: حممد  القراآن  اإعجاز 

دار املنهاج، الريا�ش، 1427ه.  
حممد  اهلل  عبد  اأبو  الدين  جالل  اخلطيب  البالغة:  علوم  يف  الإي�صاح   -10
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البحر املحيط: اأثري الدين اأبو عبد اهلل حممد بن يو�صف اأبو حيان الأندل�صي   -11
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االحنراف الفكري عند الشباب .. نظرة تأصيلية قرآنية
د. ف�حت ح�صني عبدالكرمي )1(

ملخ�ض البحث
بنَي الباحث دور القراآن املحوري يف ت�صكيل الوعي الكامل لالإن�صانية عامة،   
ل ح�صانًة فكرية منيعًة، ملن اأقبل  وللم�صلمني خا�صة، وكيف اأننّ القراآن الكرمي قد �صكنّ
نف�صه؛  اإل  يلومننّ  فال  عنه  وا�صتغنى  له،  ظهره  اأدار  من  واأننّ  اهتماماً،  واأوله  عليه 
وليب�صر باأربع عاديات تفت من ع�صده وت�صل من حتركه: اإن على م�صتواه الفردي اأو 

املجتمعي:  وهذه العاديات هي: �صالل وتيه و�صقاء وخوف.
ال�صباب  وم�صكلة  عامة،  الع�صر  مل�صكالت  القراآن  تاأ�صيل  الباحث  وذكر   
؛ وكيف اأننّ هذا النحراف قد اأرهق  خا�صة، والنحراف الفكرينّ عندهم ب�صكل اأخ�شنّ
وثبط  ر  واأخنّ وهيكلها،  بناءها  �ش  وقونّ وا�صتقرارها  تقدمها  واأعاق  امل�صلمة،  الأ�صرة 
ى اإىل النكو�ش والنتكا�ش، فبنينّ  التنمية والتقدم يف املجتمعات واملوؤ�ص�صات، بل اأدنّ
الباحث اأ�صول واأ�صباب النحراف الفكري لدى ال�صباب موؤ�صلًة بالدليل القراآين، 

لنا جزءاً كبرياً من امل�صوؤولية. وما اأ�صبابه الداخلية واخلارجية؛ مما يحمنّ
القراآن  عالجات  مداخل  كانت  كيف  عام-  وب�صكل  الباحث-  وبنينّ   

�صها القراآن بدقة وبني عالجها ب�صكل اأدق. لهذه امل�صكالت ، وكيف �صخنّ
ال�صباب  مل�صكالت  املتناولة  القراآنية  الأبحاث  ت�صتمر  باأن  الباحث  ويو�صي 
م�صداقاً  خال�صنا،  منها  يتبني  حتى  احلياة؛  جمالت  �صتى  يف  واملجتمعات 
وَبُشْرَى  وَرَحْمًَة  وَهُدًى  شَيْءٍ   

ِّ
لُِكل تِبْيَانًا  الْكَِتابَ  عََليْكَ  {وَنَزَّلْنَا  تعاىل:  لقوله 

لِلْمُسْلِمِني} ]النحل: 89[.  
كلمات مفتاحية:

النحراف الفكري/ ال�صباب/ تاأ�صيل قراآين/ اأ�صباب النحراف.  

اأ�ستاذ م�سارك يف التف�سري وعلوم القراآن - جامعة املجمعة- كلية الرتبية بالزلفي- ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية.  -1
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مقدمة
قد كفانا القراآن الكرمي موؤونة العناء والتيه؛ باأن و�صع لنا معامل الطريق   
ال�صحيح؛ فاإذا اأح�صنا التعامل مع القراآن الكرمي اأمدنا مبا فيه �صعادتنا وهناءنا؛ 
 شَيْءٍ 

ِّ
فقد ف�صل اهلل لنا ما ينفعنا وبنينّ ما ير�صدنا؛ {وَنَزَّلْنَا عََليْكَ الْكَِتابَ تِبْيَانًا لُِكل

وَهُدًى وَرَحْمًَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِنيَ} ]النحل: 89[.
ول يت�صح هذا البيان وهذا التف�صيل اإل ملن تاله تالوة تدبر، قال تعاىل:   
ْلَباِب} ]�شورة �ش: 89[ ،  َر اأُولُو اْلأَ بَُّروا اآيَاِتِه َوِليََتَذكَّ {ِكَتاٌب اأَْنَزْلَناُه اإِلَْيَك ُمَباَرٌك ِليَدَّ
فيه عالج لأمرا�صنا الجتماعية والعقلية واحلياتية؛ فيه م�صالح العباد منثورة، 
وحوى هناء معا�صهم دنيا واآخرة،  فيه قواعد واأ�صول حياة الإن�صان؛ من حيث 
كونه اإن�صاناً، وحياته من حيث كونه موؤمناً عاماًل مبا فيه. قال تعاىل: {وَمَا َكانَ 
َّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وََتْفصِيَل الْكَِتاِب َل رَيْبَ فِيهِ  هََذا الُْقرْآنُ َأنْ يُْفَترَى مِنْ دُوِن اللَّهِ وَلَكِنْ َتصْدِيقَ ال

مِنْ رَبِّ الْعَالَمِنيَ}]يون�ش: ٣٧[ .
�ش القراآن اإحدى م�صكالت النا�ش عامة، وال�صباب  ومن هنا فقد �صخنّ  
ب�صكل خا�ش، وهي م�صكلة النحراف والتطرف، وكيف اأننّ هذه امل�صكالت 
ل لها القراآن وبنينّ معاملها، وحدد اأخطارها، وعنينّ �صفاءها، وقد حاول  قد اأ�صنّ
الباحث اأن ي�صتعر�ش- مبا تو�صل له اجتهاده- بع�ش هذه التاأ�صيالت، وبيان 

تلك امل�صكالت، وكيف كان ترياق القراآن لها.
الكتابة  من  فالهدف  ؛  باملو�صوع  الكاملة  الإحاطة  الباحث  عي  يدنّ ول   
كان اإ�صاءة �صمعة يف ظالم حالك، التف حول هذه الفئة املهمة من جمتمعنا، 
ع�صى اأن تكتمل هذه الدرا�صة بر�صالة علمية، تتناول هذا الوباء واآفاته وكيفية 

التعايف منه.
م�صكلة  يف  املَِكنة-  ح�صب  ال�صتقرائي-  املنهج  الباحث  �صلك  وقد   
الفكر وانحرافه؛ بتتبع كيفية عر�ش هذه امل�صكالت يف القراآن والق�صة القراآنية، 

واملنهج الو�صفي التحليلي؛ بالربط والتف�صري وا�صتخال�ش النتائج.
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 اأواًل: م�سكلة البحث:
التي  امل�صكالت  اأهم  ما  الآتية:  الأ�صئلة  عن  الإجابة  البحث  يحاول   
قد  التي  الأ�صباب  ما  ؟  والتطرف  النحراف  اإىل  فتدفعهم  ال�صباب  يواجهها 
توؤدي لالنحراف ؟ كيف عر�ش القراآن لهذه امل�صكالت؟ وما املداخل العالجية 

مل�صكلة النحراف؟
ثانيًا: اأهمية البحث:

تكمن اأهمية البحث يف ا�صتح�صار وت�صخي�ش اأ�صباب النحراف عند   
عوبات  ال�صباب، وما الو�صف املالئم والعالج املنا�صب والدواء الناجع لل�صنّ

رور التي تواجه ال�صباب. وال�صنّ
ثالثًا: اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل ك�صف وبيان هدي القراآن يف بيان امل�صكالت التي   
قد تواجه امل�صلم، وال�صباب ب�صكل خا�ش، وما العوامل التي قد تدفع بال�صباب 

لالنحراف والتطرف، وكيف عر�ش القراآن لعالجها والق�صاء على اأ�صبابها. 
رابعًا: حدود البحث:

مل يتو�صع الباحث يف بيان اأنواع النحراف ، بل كانت حدود الدرا�صة   
الباحث  يتعر�ش  فلم  املجتمع،  لإرهاب  املو�صل  الفكري  النحراف  يف 
عالجات  يف  الباحث  ي�صتطرد  ومل  وغريها،  واخللقية  اجلن�صية  لالنحرافات 
ومداخلها  العالجات  لأ�شنّ  الباحث  �صدد  بل  النحراف،  لهذا  فرعية  ثانوية 

بنظرة قراآنية، ول ينكر ول ي�صتبعد األبتة باقي العالجات وجناعتها.
خام�سًا: الدرا�سات ال�سابقة:

هذا املو�صوع قد تبارى فيه العلماء والكتاب واملدونون، وكتبت فيه   
الكتب ونوق�صت ر�صائل جامعية وامتالأ به اأعمدة املجالت والدوريات، لكنها 
جميعاً- يف حدود درا�صتي- مل تكن درا�صة تاأ�صيلية قراآنية، بل كانت مكتبية 
اأمنية اجتماعية ، وحتى من كتب عن نظرة ال�صريعة الإ�صالمية لالنحراف، فقد 
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كانت درا�صته عامة غري تاأ�صيلية، وممن كتب يف املو�صوع:
اأ�صاليب حماية  بعنوان:  ماج�صتري  ر�صالة  �صعيد يف  املح�صن  عبد  ه�صام   -1
الن�صئ من النحراف يف املنهج الإ�صالمي، 1409، قدمت للمركز العربي 
للدرا�صات الأمنية والتدريب، ومل تطبع بعد، وهي درا�صة جيدة اأ�صلت 

للمفهوم الإ�صالمي يف حماية الن�صاأ ودور الأ�صرة والقدوة يف الرتبية.
الوقائي  اجلانب  بعنوان:  ماج�صتري  ر�صالة  يف  احلربي،  هالل  اهلل  عبد   -2
يف احلد من اجلرمية، 1409، قدمت للمركز العربي للدرا�صات الأمنية 
عام  ب�صكل  اجلرمية  على  يقت�صر  وعملها  بعد،  تطبع  ومل  والتدريب، 
بنف�ش  الكواري،  �صلطان  علي  للطالب  درا�صة  ومثلها  فقهية.  درا�صة 

الأهداف ولكن من ناحية اأمنية بحتة.
عبد الرحمن بن معال اللويحق، ر�صالة دكتوراة من جامعة الإمام حممد   -3
بن �صعود، عام 1420هـ، طبعتها موؤ�ص�صة الر�صالة ط2، وهي درا�صة جادة 
وهادفة، ولكنها – لكونها ر�صالة علمية رفيعة- فقد تو�صع فيها لت�صتحيل 
مرجعاً لهذه الدرا�صات؛ ولكنها مل توؤ�صل لكل �صبب وعالج من نظرة 

قراآنية بحتة؛ بل كانت نظرتها �صرعية �صاملة .
�ساد�سًا: خطة البحث:

جاءت الدرا�صة يف متهيد ومبحثني واأربعة مطالب وفق الآتي:  
املبحث الأول: اأ�سباب االنحراف الفكري كما ت�سوره الق�سة القراآنية:

املطلب الأول: اأ�صباب داخلية  
املطلب الثاين: اأ�صباب خارجية  

املبحث الثاين: اأغرا�ض الق�سة القراآنية واأثرها يف احلماية الفكرية:
املطلب الأول: اإحياء وظيفة الروح/ تثبيت دعائم الإميان:   

املطلب الثاين: اإحياء وظيفة العقل  
اخلامتة.
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متهيــــد
حني اقت�صت اإرادة اهلل عز وجل اأن يكون الإن�صان حمل ال�صتخالف   
للخري  تتوجه  نقية،  بفطرة  للخري؛  املحبة  قابلية  فيه  اهلل  و�صع  الأر�ش،  يف 
َفَطرَ  َّتِي  ال اللَّهِ  فِْطرَتَ  حَنِيًفا  لِلدِّيِن  وَجْهَكَ  {َفَأقِمْ  اهلل:  قال  وال�صتقامة،  وال�صالح 
النَّاسَ عََليْهَا َل َتبْدِيَل لَِخلِْق اللَّهِ َذلِكَ الدِّينُ الَْقيِّمُ وَلَكِنَّ َأْكَثرَ النَّاِس َل يَعَْلمُونَ} ]الروم: ٣٠[، 
ال�صتقامة؛  ومتا�صك  الثبات  قوة  يك�صبه  مبدد؛  اجلنة  من  خروجه  بعد  وزَوده 
فاآتاه الهدى نوراً ي�صت�صيء به، ومينعه من الزلل والنحراف، قال اهلل تعاىل: 
{ُقلْنَا اهِْبُطوا مِنْهَا جَمِيعًا َفِإمَّا يَْأتِيَنَُّكمْ مِنِّي هُدًى َفمَنْ َتِبعَ هُدَايَ َفلَ خَوْفٌ عََليِْهمْ وََل هُمْ 
يَحْزَُنونَ} ]البقرة: ٣8[ ، وقال تعاىل: {َقاَل اهِْبَطا مِنْهَا جَمِيعًا بَعُْضُكمْ لِبَعٍْض عَدُوٌّ َفِإمَّا 
يَْأتِيَنَُّكمْ مِنِّي هُدًى َفمَِن اتَّبَعَ هُدَايَ َفلَ يَضِلُّ وََل يَشَْقى} ]طه: 12٣[  ، اإننّ اتباع الهدى 
اأمرا�ش  تتعدى  فهل  و�صقاء وخوف وحزن،  اأمور: �صالل  اأربعة  من  ع�صمة 
تيه وانحراف يتبعه �صقاء وعناء ويلحقه اخلوف  الب�صرية هذه الأربعة؟ يعني 

)الفوبيا( واحلزن )الكتئاب(.
باأن وهبه عقاًل يع�صمه  وزاد جاهزيته واأهليته لال�صتخالف والثبات؛   
وي�صبط �صلوكه ويوازن بني اأولوياته، لذلك كان من اأ�صماء العقل: النهى، قال 
اهلل عز وجل: {َأَفَلمْ يَهْدِ لَهُمْ َكمْ َأهَْلْكنَا َقبَْلهُمْ مِنَ الُْقرُوِن يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِِهمْ إِنَّ فِي َذلِكَ 
ولِي النُّهَى} ]طه: 128[، " النُّهى: ا�صم جمع نُهية، اأي: العقل، وقد �ُصمي  َليَاتٍ لُِ
ي بها العقل لنهيه  بذلك لأنه ينهى عن القبائح، قال الإمام الربو�صوي: ".. �ُصمنّ
ي بالعقل واحلجر، لعقله وحجره  عن اتباع الباطل وارتكاب القبيح، كما �ُصمنّ
عيه الطاغية،  عن ذلك لذوي العقول الناهية عن الأباطيل التي من جملتها ما تدنّ
وتقبله منهم الفئة الباغية. وتخ�صي�ش اأوىل النُّهى مع اأنها اآيات للعاملني باعتبار 

اأنهم املنتفعون بها")1(.
تف�سري روح البيان 472/5. وانظر: اجلامع لأحكام القراآن 210/11، اأنوار التنزيل واأ�سرار التنزيل، 30/4، املحرر الوجيز يف   )1(

تف�سري الكتاب العزيز، 4/ 48، روح املعاين يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املثاين، 520/8، التحرير والتنوير، 134/16.
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عن  حادت  وممار�صات  اأفكار  لنا  ظهرت  الأنوار  هذه  كل  مع  لكن   
ال�صراط، وزاغت عن الهدى، وانحرفت عن ال�صبيل.  

اأواًل: معنى االنحراف:
النحراف يف اللغة: امليل عن ال�صيء والعدول عنه، ومادته احلاء والراء   
والفاء، قال ابن فار�ش: حرف... ثالثة اأ�صول: حد ال�صيء، والعدول، وتقدير 
ال�صيء... والأ�صل الثاين: النحراف عن ال�صيء، يقال: انحرف عنه ينحرف 
انحرافاً، وحرفته اأنا عنه، اأي عدلت به عنه... وذلك كتحريف الكالم، وهو 

عدله عن جهته، قال اهلل تعاىل: {يُحَرُِّفونَ الَْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} ]املائدة: 1٣[ )1(.
اأو  املفاهيم  اأو  الأفكار  "عدول  هو  ال�صطالح:  يف  والنحراف   
يف  �صائدة  ومعتقدات  وقيم  معايري  من  عليه،  متفق  هو  ما  عن  املدركات 
وطريِق  مرت�صى،  م�صاٍر  عن  والنحناء  امليل  هو  فالنحراف  املجتمع")2(. 
متوافِق عليه، كمثل احلافلة، حني متيل عن الطريق وتنحرف، وهو ميل وانحناء 
ال�صخ�ش عن اجتاهات وطرق املجتمع امل�صلم، التي تواطاأ عليها، فاإن كان امليل 
َّوْا  َتوَل َّذِينَ  ال القراآن الزلل، قال اهلل تعاىل: {إِنَّ  بلغة  والنحراف عن احلق �صار 
َّهُمُ الشَّيَْطانُ بِبَعِْض مَا َكسَبُوا وَلََقدْ عََفا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ  َّمَا اسَْتزَل مِنُْكمْ يَوْمَ الَْتَقى الْجَمْعَاِن إِن
َّذِينَ نَسُوا اللَّهَ َفَأنْسَاهُمْ َأنُْفسَهُمْ  َغُفورٌ حَلِيمٌ}]اآل عمران: 155[ ، اأو الف�صق: {وََل َتُكوُنوا َكال
ُأولَئِكَ هُمُ الَْفاسُِقونَ} ]احل�شر: 19[ ،  اأو ال�صطط: {وَرَبَْطنَا عََلى ُقُلوبِِهمْ إِْذ َقامُوا َفَقاُلوا 

رِْض لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لََقدْ ُقلْنَا إًِذا شََطًطا} ]الكهف: 14[ . رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاْلَ
ثانيًا: من�ساأ االنحراف:

بالعقل والفطرة، ومنحه نفحته الروحية، واأمتنّ  خلق اهلل الإن�صان، واأكرمه   
نعمته عليه بكالمه واآياته، لكن يف املقابل: و�صع اهلل فيه نوازع ال�صهوة، وقد اأكرم 
اهلل الإن�صان باأن ترك له حرية الختيار، واألهمه يف طبيعته النف�صية والب�صرية القابلية 
ُفجُورَهَا  َفَألْهَمَهَا   • سَوَّاهَا  وَمَا  {وَنَْفٍس  تعاىل:  قال  لالنحراف،  والقابلية  لاللتزام، 

معجم مقايي�ص اللغة، اأحمد بن فار�ص، 2/ 42.  )1(
د حممد الدغيم، النحراف الفكري واأثره على الأمن الوطني يف دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي، الكويت: الأمانة العامة،   )2(

2005م، �ص 17.
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اهَا • وََقدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} ]ال�شم�ش: ٧-1٠[  . وََتْقوَاهَا • َقدْ َأْفَلحَ مَنْ َزكَّ
الفكر  النحراف يف  به جممعاتنا:  ابتليت  التي  النحراف  اأنواع  ومن   
با�صم الدين، ولذلك اجتهت  عند ال�صباب، وما نتج عنه من تطرف واإرهاب 
اإرادة اهلل يف كتابه الكرمي لالهتمام الكبري بفكر الإن�صان وت�صوراته. وقد وفنّرت 
الآيات القراآنية م�صاحات �صا�صعة وباأ�صاليب متعددة لالرتقاء بالفكر والت�صور، 
خ القراآن قوة الفكر ونباهته؛ ملا له من  وت�صحيح العقيدة وتقومي ال�صلوك، فر�صنّ

قوة يف توجه القلب والأركان.
ولكن: وقع بع�ش ال�صباب يف اأهواء النفو�ش وحبائل اإبلي�ش، فزاغوا   
�صلوكهم؛ ورجعت  النحراف يف  كان  بعدها  اأفكارهم، ومن  وانحرفوا يف 

نتائج �صموم اأفكارهم ويالٍت على جمتمعاتهم واأ�صرهم.
ثالثُا: يحاول الباحث درا�صة هذه الأ�صباب من وجهة قراآنية تاأ�صيلية، وكيف 
ل لها، وما هي اأهم املداخل العالجية واأكربها: بنينّ القراآن هذه الأ�صباب واأ�صنّ

املبحث الأول
اأ�سباب االنحراف الفكري كما ت�سوره الق�سة القراآنية

ميكن تق�صيم اأ�صباب النحراف الفكري عند ال�صباب اإىل ق�صمني اأ�صا�صيني:  
املطلب الأول

اأ�سباب نف�سية داخلية
�صالحها  فجعل  كربى؛  ومنزلة  عظمى  مكانًة  للنف�ش  القراآن  جعل   
ال�صتقرار  من  حظها  النف�ش  اأخذت  فاإن  �صحيح؛  والعك�ش  بعافيتها  مرهوناً 
واإن  اإيجادها،  وغاية  وجودها  ثمرة  اآتت  واحلفظ  والتعهد  والرعاية  والتهيئة 
ُد�صت و�صلت ونُ�صيت، خاب ماآلها و�صقي حالها وكان الندم قرينها؛ لذلك 
احتفل القراآن بها، واأولها عنايته، وحث �صاحبها على تزكيتها، وحذره من 

تد�صيتها وانحطاطها.
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وثمة اأمرا�ش ل ينبغي بحال اأن يكون لها مدخل اإىل النف�ش مهما كلف   
اأعقبت حزناً  اإن ا�صتحكمت يف النف�ش وا�صتحوذت عليها  اآفات  الأمر؛ فهي 

واأ�صى وندم، ولت �صاعة مندم: 
اأواًل: اجلهل:

وهو اأ�شنّ النحراف وغذاوؤه؛ ذلك اأننّ العلم ال�صحيح يحمي �صاحبه   
وَمن حوله، واجلهل نار حترق اجلميع، وقد كانت باكورة الوحي ومطلع نوره: 
العلم  اإذا فكرت مبعزل عن  اقراأ؛ لأنك  بل  ر!  فكنّ يقل:  ]العلق: 1[، ومل  {اْقرَأْ} 
والقراءة اأف�صدت عقلك وانتهيت لدائرة الالنّ علم، وهو الفراغ، وبالتايل وهُم 

العلم، ووهم احلق واحتكاره، واحتقار غريه.
واأعني باجلهل معناه الوا�صع؛ من عدم املعلومة، وحتكم القوة وغلبتها   
على ال�صعيف قال اهلل تعاىل: {َأَفحُْكمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُْغونَ وَمَنْ َأحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُْكمًا 

لَِقوْمٍ يُوقِنُونَ} ]املائدة: 5٠[ .
ومن هنا نتج عندنا �صنف يعلم: رفع القراآن من قدره فقال: {َأمَّنْ هُوَ   
َّذِينَ يَعَْلمُونَ  َقانِتٌ آنَاءَ اللَّيِْل سَاِجدًا وََقائِمًا يَحَْذرُ اْلخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمََة رَبِّهِ ُقْل هَْل يَسَْتِوي ال
لْبَاِب} ]الزمر: 9[، و�صنف ل يعلم: ح�صه القراآن على  رُ ُأوُلو اْلَ َّمَا يََتَذكَّ َّذِينَ َل يَعَْلمُونَ إِن وَال
العلم، و�صنف جاهل يدعي احلق معه ول ميلك �صوى وهم واأمنيات قال اهلل 
لْبَاِب}  رُ ُأوُلو اْلَ َّمَا يََتَذكَّ َّمَا ُأنِْزَل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ َكمَنْ هُوَ َأعْمَى إِن تعاىل: {َأَفمَنْ يَعَْلمُ َأن
]الرعد: 19[ :  فاجلهل �صبب اإعرا�ش املعر�صني عن دعوة الأنبياء واملر�صلني قال اهلل 

َّهُمْ  َّذِينَ آمَنُوا إِن تعاىل: {وَيَا َقوِْم َل َأسَْأُلُكمْ عََليْهِ مَاًل إِنْ َأجِْريَ إِلَّ عََلى اللَّهِ وَمَا َأنَا بَِطاِردِ ال
مُلَُقو رَبِِّهمْ وَلَكِنِّي َأرَاُكمْ َقوْمًا َتجْهَُلونَ} ]هود: 29[، واجلهل دافع لعمل اجلرائم  قال 

اهلل: {َأئِنَُّكمْ لََتْأُتونَ الرِّجَاَل شَهْوَةً مِنْ دُوِن النِّسَاءِ بَْل َأنُْتمْ َقوْمٌ َتجْهَُلونَ} ]النمل: 55[.
ويف نهاية املطاف فاجلهل يو�صل اإىل ال�صرك قال اهلل عز وجل: {وَجَاوَْزنَا   
بِبَنِي إِسْرَائِيَل الْبَحْرَ َفَأَتوْا عََلى َقوْمٍ يَعُْكُفونَ عََلى َأصْنَامٍ لَهُمْ َقاُلوا يَا مُوسَى اجْعَْل لَنَا إِلَهًا َكمَا لَهُمْ 
اإل بت�صدر جهالء �صغار؛  ]االأعراف: 1٣8[، وما كان ذاك  َقوْمٌ َتجْهَُلونَ}  َُّكمْ  إِن َقاَل  آلِهٌَة 
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:" اإن من اأ�صراط  �صون ويعلرِّمون من هو اأجهل منهم، قال ر�صول اهلل  يدرنّ
ال�صاعة اأن يلتم�ش العلم عند الأ�صاغر")1(. 

اأو  الدليل،  فهم  عدم  ومنها  بالعلم،  العمل  عدم  منها  كثرية:  اجلهل  و�صور 
ينكر  ل  م�صائل  يف  الإنكار  اأي�صاً  اجلهل  �صور  ومن  مو�صعه،  غري  يف  و�صعه 
على خالف  وفهمه  املراد،  بعك�ش  ال�صيء  فعل  هو  اجلهل  �صور  واأ�صد  فيها، 
َّمَا  َّمَا ُأنِْزَل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ َكمَنْ هُوَ َأعْمَى إِن اأ�صل وجوده قال اهلل : {َأَفمَنْ يَعَْلمُ َأن
لْبَاِب} ]الرعد: 19[  : {وَإِْذ َقاَل مُوسَى لَِقوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَْأمُرُُكمْ َأنْ َتْذبَحُوا بََقرَةً َقاُلوا  رُ ُأوُلو اْلَ يََتَذكَّ
تعاىل: {َقاَل  وقوله   ،َ ]البقرة: 6٧[  الْجَاهِلِني}  مِنَ  َأُكونَ  َأنْ  بِاللَّهِ  َأعُوُذ  َقاَل  هُزُوًا  َأَتتَّخُِذنَا 
رَبِّ السِّجْنُ َأحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّ َتصِْرفْ عَنِّي َكيْدَهُنَّ َأصْبُ إِلَيِْهنَّ وََأُكنْ مِنَ 

الْجَاهِلِنيَ} ]يو�شف: ٣٣[، واجلهل مر�ش خطري على النف�ش وعلى املجتمع.
ف�صيبقى  العلوم  من  ح�صل  فمهما  متوا�صعاً،  يكون  عاملا  يكون  ومن   
 ذِي عِلٍْم عَلِيمٌ} ]يو�شف: ٧6[،  اأي هناك 

ِّ
طوال عمره ي�صتزيد، قال اهلل: {وََفوَْق ُكل

�صيئاُ؛ وما ق�صة  لديك  باأن  الغرور وتظن  باهلل  يغرننّك  اأعلم منك، فال  من هو 
بالغ الأهمية لكل  الكهف در�ش  ببعيدة عنا، ففي �صورة  ال�صالم  مو�صى عليه 
من يت�صدر جمل�صاً، ويدعي فيه علماً؛ فاإن �صيدنا مو�صى رغم علمه- وهو نبي 
مر�صل - فقد قال للعبد ال�صالح بكلنّ توا�صع قال اهلل تعاىل : {َقاَل لَهُ مُوسَى هَْل 
، وله مكانته عند اهلل،  " نبيٌّ ]الكهف: 66[،  مْتَ رُشْدًا} 

ِّ
مِمَّا عُل مَِن 

ِّ
ُتعَل َأنْ  َأتَِّبعُكَ عََلى 

جاء اإىل عبد من عباد اهلل بتوا�صع؛ لي�صبح تلميذاً " اأتبعك " ومل يذكر القراآن 
الكرمي ا�صمه، بل اكتفى بتعريفه لنا باأنه عبد من عباد الرحمن؛ ولكن من جملة 
الذين اجتباهم اهلل من عباده قال اهلل تعاىل: {َفوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آَتيْنَاهُ رَحْمًَة 

َّا عِلْمًا} ]الكهف: 65[)2(. مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُن

�سححه الألباين يف "ال�سل�سلة ال�سحيحة" 2 / 316 وقال: اأخرجه ابن املبارك يف " الزهد " ) 61 ( وعنه اأبو عمرو الداين يف " الفنت   )1(
" ) 62 / 2 ( و الللكائي يف " �سرح اأ�سول ال�سنة " ) 230 / 1 - كواكب 576  وكذا الطرباين يف " الكبري " وعنه احلافظ عبد الغني 

املقد�سي يف " العلم " ) ق 16 / 2 ( .
البتول الرتكي، مر�ص الع�سر، اجلهل املركب، جريدة البلد، العدد 22113 4 ربيع الأول 1439 هـ .  )2(
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ثانيًا: التم�سك باالأفكار القدية )التقليد االأعمى(:
دت الوعي، و�صلت التفكري؛ فرتى حما�صاً  وهذه الآفة اخلطرية؛ قد جمنّ  
للما�صي ومرياث الأجداد! وفتوراً ونكو�صاً عن كل اإبداع وجتديد! ولو كان 
لتنّباع  اإل  ذلك  وما  ال�صليم؛  واملنهج  الدين  بقواعد  من�صبطاً  التجديد  هذا 
{َقاُلوا  تعاىل:  اهلل  قال  ومعتاد   ودارج  ماألوف  بكل  بتم�صكها  النف�ش،  هوى 
َأِجْئَتنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنََذرَ مَا َكانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا َفْأتِنَا بِمَا َتعِدُنَا إِنْ ُكنْتَ مِنَ الصَّادِقِنيَ} ]االأعراف: 
اأعظم العبادات؛ وهي جمافاة النف�ش،  ٧٠[، لذلك كانت عبادة املجاهدة من 

وت�صييق خياراتها، لتتوجه وفق الختيار القراآين قال اهلل: {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا 
اآفة املجتمعات  "اإننّ  ]العنكبوت: 69[،  امْلُْح�ِصِننَي}  مَلََع   َ اهللَّ َواإِنَّ  �ُصُبَلَنا  لََنْهِديَنَُّهْم  ِفيَنا 
يف كل زمان ومكان هي التقليد البليد امل�صتحكم، الذي ي�صلنّ عقول النا�ش، 
وي�صتبقيها مغتبطة مبالزمة ما وجدت نف�صها فيه، وعاجزة عن اإدراك �صرورة 
مبارحة ما هو كائن اىل ما يجب اأن يكون، اإننّ التقليد الأعمى يغتال قابليات 
اكت�صاف  عن  وعاجزين  املاألوف،  �صخافات  عن  غافلني  فيجعلهم  الأفراد، 
جموع الواقع، وغري مدركني باأننّ اأ�صالتهم الفردية مطمورة بالربجمة الثقافية 
والجتماعية، فالفراغ الذي يكون عليه الأفراد عند ولدتهم يجعلهم مهيئني 
لالمتالء مبا هو كائن يف البيئة الثقافية والجتماعية، مهما كان �صوء هذا الذي 

هو كائن؛ فالأفراد �صياغة اجتماعية..")1(.
ل�صد ملو�صى عليه  جها فرعون وقومه  التي رونّ امل�صوغات   وقد كانت   
ال�صالم هو اإلف الآباء قال اهلل تعاىل: {َقاُلوا َأِجْئَتنَا لَِتلْفَِتنَا عَمَّا وَجَدْنَا عََليْهِ آبَاءَنَا 
كان  وكذلك   ،]٧8 ]يون�ش:  بِمُؤْمِنِنيَ}  لَُكمَا  نَحْنُ  وَمَا  رِْض  اْلَ فِي  الْكِبِْريَاءُ  لَُكمَا  وََتُكونَ 
�صد قوم اإبراهيم له لذات ال�صبب قال اهلل تعاىل: {وَلََقدْ آَتيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ 
َّتِي َأنُْتمْ لَهَا عَاكُِفونَ • َقاُلوا وَجَدْنَا  بِيهِ وََقوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيُل ال َقبُْل وَُكنَّا بِهِ عَالِمِنيَ • إِْذ َقاَل لَِ
آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ • َقاَل لََقدْ ُكنُْتمْ َأنُْتمْ وَآبَاؤُُكمْ فِي َضلٍَل مُِبنيٍ} ]االأنبياء: 51-54[، وما كان 
�صيء اأ�صدنّ على الأنبياء من هذا احلائط القوي املنيع؛ فهو خط دفاعهم الأول 

اإبراهيم البليهي، التقليد الأعمى للآباء يلغي عقول الأجيال، الأحد 16 �سفر 1439هـ .  )1(



{161}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

والأخري يف مواجهة الدعوة اجلديدة، وقد نبذ املوىل عز وجل بني اإ�صرائيل 
مو�صى  ين�صغل  خارجي؛  موؤثر  اأي  عن  ليبعدهم  �صنة  اأربعني  ال�صحراء  يف 
برتبيتهم وتهذيبهم وتنقيتهم من تقليد الآباء وما ورثوه عنهم من �صرك وكفر، 
ولكن العبودية املاأثورة تفاقمت عندهم، وهذه النبتة اجلديدة مل تثمر باحلرية؛ 

اإنه الداء الع�صال : {مَا سَمِعْنَا بِهََذا فِي الْمِلَّةِ اْلخِرَةِ إِنْ هََذا إِلَّ اخْتِلٌَق} ]�شورة �ش: ٧[  
وانظر كيف مدح اهلل من قهر ما�صيه ال�صالنّ واهتدى بنور اهلل، فجعل   
يَسَْتمِعُونَ الَْقوَْل  َّذِينَ  اهلل عقل هذا املهتدي كاماًل راقياً فقال اهلل: {َفبَشِّرْ عِبَادِ • ال
فال  ]الزمر: 18-1٧[،  لْبَاِب}  اْلَ ُأوُلو  هُمْ  وَُأولَئِكَ  اللَّهُ  هَدَاهُمُ  َّذِينَ  ال ُأولَئِكَ  َأحْسَنَهُ  َفيَتَِّبعُونَ 
يُعريون امللهيات عن احلق اهتماماً، وما اأكرثها حولنا! وانظر كيف جعل اهلل 
الْجَحِيِم  َلِلَى  مَرِْجعَهُمْ  إِنَّ  قال اهلل: {ُثمَّ  التقليد والعمى،  اأَ�ْصِر  ماآل من دخل يف 
 { وَّلِنيَ اْلَ َأْكَثرُ  َقبَْلهُمْ  َضلَّ  وَلََقدْ   • يُهْرَعُونَ  آَثاِرهِمْ  عََلى  َفهُمْ   • نيَ 

ِّ
َضال آبَاءَهُمْ  َألَْفوْا  َّهُمْ  إِن  •

]ال�شافات: ٧1-68[.

ثالثًا: التع�سب والتحجر:
وهو عدم قبول احلق، ورف�صه وحماربته، مع ظهور دليله وقوة بيانه   
وحجته، قال ابن منظور: ”التع�صب: من الع�صبية، وهي اأن يدعو الرجل اإىل 
ن�صرة ع�صبته والتاألب معهم على من يناوئهم، ظاملني كانوا اأو مظلومني... 
والع�صبة: الأقارب من جهة الأب؛ لأنهم يع�صبونه ويعت�صب بهم، اأي يحيطون 

به وي�صتد بهم ")1(.
بني  تربط  وع�صلية،  ع�صبية  خيوط  ال�صتخدام  اأ�صل  يف  والتَع�صب   
التي  ل(  املََفا�صِ )اأَْطَناُب   : اُب  " والأَْع�صَ الزبيدي:  قال  والع�صالت،  العظام 
ثمنّ  وَغرْيه")2(  لالإِْن�َصان  ذلَك  يَُكوُن  بالَعَقب،  ولي�ش  وتَ�ُصدُّها،  بَينها  تاَُلِئُم 
التالطم  اإىل  امل�صتحيل  والعملي،  الفكري  ال�صديد  الرتباط  على  ا�صُتعملت 
والتبعية احلمقاء للم�صدود اإليه، ومنها اإىل النزاع والختالف، وحتى القتال 

ابن منظور ل�سان العرب، حممد بن مكرم ، ع�سب،602/1.  )1(
بيدي، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، ع�سب، 375/3. حمّمد الزاَّ  )2(
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قال اهلل: {َكَأنْ لَمْ يَْغنَوْا فِيهَا َأَل بُعْدًا لِمَدْيَنَ َكمَا بَعِدَتْ َثمُودُ • وَلََقدْ َأرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا 
فِرْعَوْنَ  َأمْرُ  وَمَا  فِرْعَوْنَ  َأمْرَ  َفاتَّبَعُوا  وَمََلئِهِ  فِرْعَوْنَ  إِلَى   {  ،]96-95 ]هود:  مُِبنيٍ{  وَسُلَْطاٍن 
"َأمْرَ  ]هود: 98-9٧[،  الْمَوْرُودُ}  الِْورْدُ  وَبِْئسَ  النَّارَ  َفَأوْرَدَهُمُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  َقوْمَهُ  يَْقدُمُ  بِرَشِيدٍ • 
فِرْعَوْنَ  َأمْرُ  وال�صالل"وَمَا  الغي  يف  وطريقته  ومنهجه  م�صلكه  اأي:  فِرْعَوْنَ" 
وكفر  و�صالل،  جهل  هو  واإمنا  هدى،  ول  ر�صد  فيه  لي�ش  اأي:  بِرَشِيدٍ" 
وعناد")1( وهو مر�ش ِفْكِريٍّ يعي�صه املري�ش؛ متوهماً ال�صتعالء والتفوق على 
بِآيَاتِ  غريه، وبالتايل فهو يحتكر احلقيقة، قال اهلل تعاىل: {وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا 
 جَبَّاٍر عَنِيد} ]هود: 59[ ، وقال تعاىل: {وَانَْطَلقَ الْمََلُ 

ِّ
رَبِِّهمْ وَعَصَوْا رُسَُلهُ وَاتَّبَعُوا َأمْرَ ُكل

مِنْهُمْ َأِن امْشُوا وَاصِْبرُوا عََلى آلِهَتُِكمْ إِنَّ هََذا لَشَيْءٌ يُرَادُ} ]�شورة �ش: 6[، وقال تعاىل: {
َّذِي آمَنُْتمْ بِهِ َكافِرُونَ} ]االأعراف: ٧6[، وقال تعاىل: {وَجَحَدُوا  َّا بِال َّذِينَ اسَْتْكبَرُوا إِن َقاَل ال
بِهَا وَاسَْتيَْقنَْتهَا َأنُْفسُهُمْ ُظلْمًا وَعُُلوًّا َفانُْظرْ َكيْفَ َكانَ عَاقِبَُة الْمُْفسِدِينَ} ]النمل: 14[، وقال 
" فلما  ]النمل: 1٣[،  ُمِبنٌي}  �ِصْحٌر  َهَذا  َقالُوا  َرًة  ُمْب�صِ اآيَاتَُنا  َجاَءْتُهْم  ا  تعاىل: {َفَلمَّ
جاءت فرعون اآياتنا، يعني: اأدلتنا وحججنا، على حقيقة ما دعاهم اإليه مو�صى 
َرًة يقول: يب�صر بها من نظر اإليها  و�صحته، وهي الآيات الت�صع ... وقوله: ُمْب�صِ

وراآها حقيقة ما دلت عليه")2(.
{َقاُلوا  قبل:  من  ال�صالم  عليه  ل�صعيب  ال�صدنّ  الكرب  هذا  ت�صبب  وقد   
َأنْتَ  لَرَجَمْنَاَك وَمَا  وَلَوَْل رَهُْطكَ  فِينَا َضعِيًفا  لَنَرَاَك  َّا  َتُقوُل وَإِن مِمَّا  َكثِريًا  نَْفَقهُ  مَا  يَا شُعَيْبُ 
عََليْنَا بِعَِزيٍز} ]هود: 91[، و ما ذلك اإل لكرههم وا�صتحقارهم لغريهم، وغرورهم 
بذواتهم وت�صخم مفهوم الأنا عندهم، كما راأينا من فرعون حني رف�ش احلق 
وقال: {َقاَل فِرْعَوْنُ مَا ُأِريُكمْ إِلَّ مَا َأرَى وَمَا َأهْدِيُكمْ إِلَّ سَِبيَل الرَّشَادِ} ]غافر: 29[، ومن 
اأ�صبابه  بيانه، ومن  �صبق  كما  املعريف عندهم  الأفق  جهلهم و�صيق  اأي�صاً  ذلك 
مر�ش اللتفات للذات، ل احلقيقة، وتقدي�ش ال�صخو�ش على ح�صاب املعرفة 
واحلق: كما قال تعاىل: {اتََّخُذوا َأحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ َأرْبَابًا مِنْ دُوِن اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ 

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم، 348/4.  )1(
جامع البيان يف تاأويل القراآن، 453/19.  )2(
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]التوبة: ٣1[،  يُشِْرُكونَ}  هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا  إِلَّ  إِلَهَ  َل  وَاحِدًا  إِلَهًا  لِيَعْبُدُوا  إِلَّ  ُأمِرُوا  وَمَا  مَرْيَمَ 
فاأعطوهم الع�صمة، واألنّهوا اأقوالهم.

رابعًا: الياأ�ض واالإحباط: 
وهو من اأ�صعب امل�صكالت املوؤثرة يف النف�ش واملوؤدية لالنحراف؛ فهو   
بريد الف�صل اإىل النف�ش ووهن العزمية، ومن ي�صت�صلم لهذه امل�صاعر ال�صوداء 
قد تتوقف عقارب الزمن عنده وي�صعر بالوحدة وال�صلبية؛ فاإما اأن يوؤذي نف�صه 

اأو يعممنّ �صره لغريه.
الأنبياء  اأننّ  كيف  خا�صة،  والق�ص�ش  عامة،  القراآن  اآيات  لنا  وتروي   
تعر�صوا للكثري من مواقف الإحباط، فما يئ�صوا من رحمة اهلل تعاىل، بل زادت 
َّهُ َل  ثقتهم باهلل وباأنف�صهم وباإمكاناتهم، قال اهلل تعاىل: {وََل َتيَْأسُوا مِنْ رَوِْح اللَّهِ إِن
]يو�شف: 8٧[، وخري من جتاوز حمن الإحباط  الَْكافِرُونَ}  الَْقوْمُ  إِلَّ  اللَّهِ  يَيَْأسُ مِنْ رَوِْح 
�صيدنا حممد  مع قري�ش والعرب، وها هو نوح عليه ال�صالم، جاهد تعنت 
قومه ولبث فيهم األف �صنة اإل خم�صني عاماً يدعوهم ويذكرهم باهلل، وما اآمن 
ر ق�صة مو�صى عليه ال�صالم مع بني اإ�صرائيل، وق�صة يو�صف  معه اإل قليل! وتذكنّ
العربة يف  لتاأخذ  ال�صالم مع قومه...  اإخوته، و�صالح عليه  ال�صالم مع  عليه 
َّهُمْ َقدْ ُكذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا َفنُجِّيَ مَنْ  قوة التحمل: {حَتَّى إَِذا اسَْتيَْأسَ الرُّسُُل وََظنُّوا َأن

نَشَاءُ وََل يُرَدُّ بَْأسُنَا عَِن الَْقوِْم الْمُجِْرمِنيَ} ]يو�شف: 11٠[. 
وانظر اإىل نداء الرحمة املفعم باحلنان والرقة؛ نداء اخلالق العامل مبن    
خلق، نداء ال�صفقة والود والراأفة، نداء لكل من زلنّت قدمه، بل لكل من �صلنّت 
َّذِينَ َأسْرَُفوا عََلى  م�صريته: ل اإحباط ول ف�صل، وابداأ من جديد: {ُقْل يَا عِبَادِيَ ال
َّهُ هُوَ الَْغُفورُ الرَّحِيمُ • وََأنِيبُوا  ُنوبَ جَمِيعًا إِن َأنُْفسِِهمْ َل َتْقنَُطوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَْغفِرُ الذُّ
إِلَى رَبُِّكمْ وََأسْلِمُوا لَهُ مِنْ َقبِْل َأنْ يَْأتِيَُكمُ الْعََذابُ ُثمَّ َل ُتنْصَرُونَ} ]الزمر: 5٣-54[، " الت�صمية 
قال"يا عبادي"   ا  فلمَّ  . " َذٌم  باأنهم" اأ�صرفوا  والو�صُف   ، بـ"يا عبادي" َمْدٌح 
�َش  طمع املطيعون يف اأن يكونوا هم املق�صودين بالآية، فرفعوا روؤو�َصهم، ونكَّ
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اُة روؤو�َصهم وقالوا: َمْن نحن؟ حتى يقول لنا هذا؟! فقال تعاىل:" الَِّذيَن  الُع�صَ
وزالت  انتع�صوا  روؤو�صهم  �صوا  نكَّ الذين  فهوؤلء  احلاُل؛  فانقلب  اأَ�ْصَرُفوا" 
ْولَُتهم. ثم اأزال الأُعجوبَة  ذلتهم، والذين رفعوا روؤو�َصهم اأطرقوا وزالت �صَ
فعلى  اأَ�ْصَرْفَت  اإْن  يعني:  "على أنفسهم"  بقوله:  ى رجاَءهم  َقونّ مبا  الق�صمة  عن 
بابنا  اإىل  اختالَفك  قطْعَت  ما  بعد    " اللَّهِ رَحْمَةِ  مِنْ  َتْقنَُطوا  "َل  اأ�صرفت  نَْف�ِصَك 
يف" الذنوب"  والالم  ُنوبَ جَمِيعًا"  الألف  فال ترَفْع قلبك َعنَّا "إنَّ اللَّهَ يَْغفِرُ الذُّ
للتاأكيد؛  جميعاً"   وجاءت"  ذنب،  جمع  والذنوب  والعموم،  لال�صتغراق 
فكاأنه قال: اأَْغِفُر ول اأترك، اأعفوا ول اأُْبِقي، ويقال: اإْن كانت لكم ِجناية كثرية 

عميمة، فلي ب�صاأنكم عناية قدمية")1(.
املحيطة  ال�صلبية  املوجات  لهذه  ال�صت�صالم  احلق  للم�صلم  ينبغي  فال   
به، بل العمل واملجاهدة وال�صرب والتوكل، بنينّ اهلل تعاىل بعدها مدار التوجه 
ُأنِْزَل  مَا  َأحْسَنَ  {وَاتَِّبعُوا  اهلل:  فقال  اجلهة،  وعنينّ  النحراف  ل  وعدنّ ال�صحيح، 
]الزمر: 55[، فبداأ اهلل  َل َتشْعُرُونَ}  بَْغَتًة وََأنُْتمْ  الْعََذابُ  يَْأتِيَُكمُ  َأنْ  َقبِْل  إِلَيُْكمْ مِنْ رَبُِّكمْ مِنْ 
بالأمر الإيجابي الفعال، ونهى عن النتكا�ش وو�صع اليد على اخلد، لتع�صف 
اإىل  نبهنا  اأُْنِزَل"  ثم  َما  اأَْح�َصَن  فقال" َواتَِّبُعوا  ال�صامة،  الهموم وامل�صاعر  بك 
ماآلت ال�صت�صالم للف�صل والإحباط، وال�صت�صالم لل�صلبية والك�صل، والتهور 
تَ�ْصُعُروَن"   َل  َواأَْنُتْم  بَْغَتًة  اْلَعَذاُب  يَاأِْتيَُكُم  اأَْن  َقْبِل  " ِمْن  فقال اهلل:  والنتكا�ش، 
رعباً  ال�صدور  فمالأ  النحراف؛  َمَغبَّة  من  خميفة  نتيجة  وجلنّ  عز  اهلل  بنينّ  ثم 
يَا حَسْرََتا  نَْفسٌ  َتُقوَل  تعاىل: {َأنْ  فقال  واب،  ال�صَّ ِة  اخُلروج عن جادًّ من عاقبة 
عََلى مَا َفرَّْطتُ فِي جَنِْب اللَّهِ وَإِنْ ُكنْتُ لَمِنَ السَّاخِِرينَ • َأوْ َتُقوَل لَوْ َأنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَُكنْتُ 
مِنَ الْمُتَّقِنيَ • َأوْ َتُقوَل حِنيَ َترَى الْعََذابَ لَوْ َأنَّ لِي َكرَّةً َفَأُكونَ مِنَ الْمُحْسِنِنيَ • بََلى َقدْ جَاءَتْكَ 
َّذِينَ َكَذبُوا عََلى اللَّهِ  بْتَ بِهَا وَاسَْتْكبَرْتَ وَُكنْتَ مِنَ الَْكافِِرينَ • وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ َترَى ال آيَاتِي َفَكذَّ
وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ َألَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَْثوًى لِلْمَُتَكبِِّرينَ} ]الزمر: 56-6٠[، "ما اأكرث الأحداث 

تف�سري الق�سريي، 49/7.  )1(
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ب اإليه  وامل�صكالت التي تع�صف باإن�صان اليوم، فتجد اأنواعاً من الإحباط، تت�صرَّ
نتيجة عدم حتقُّق ما يطمح اإليه، فالإحباط هو حالة مير بها الإن�صان عندما يف�صل 
َّذِينَ مِنْ َقبْلِكَ لَئِنْ َأشْرَْكتَ  يف حتقيق عمل ما، قال تعاىل: {وَلََقدْ ُأوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ال
اجلماعات  ت�صتخدم  "لهذا   ،)1(]65 ]الزمر:  الَْخاسِِرينَ}  مِنَ  وَلََتُكونَنَّ  عَمَُلكَ  لَيَحْبََطنَّ 
لالن�صمام  الفقراء  ال�صباب  بع�ش  لت�صجيع  باملال؛  الإغراء  اأ�صلوب  املتطرفة 
اإليه،  ينتمي  الذي  للمجتمع  كراهيته  عن  ف�صاًل  بالإحباط،  ل�صعوره  اإليها")2( 

كلها اأمور تدفعه لالن�صمام اإىل جماعات مت�صددة متطرفة يرى فيها ذاته)٣(.
خام�سًا: التعميم والت�رشع يف االأحكام: 

من اأبجديات الت�صال الإن�صاين اأن نتجنب ت�صنيف النا�ش واملتحدثني،   
ومن ثم نْعُتهم بنعوت ل ير�صونها، ومن ثم تاأتي مرحلة ما بعد الت�صنيف، وهو 
يح�صن  ل  مت�صرع،  جاهل  من  عليه  ُحكم  من  عاقبة  �صوء  ويا  عليهم،  احلكم 
الت�صرف ول ال�صتماع ول احلكم الر�صيد، فكم من كلمة اقُتطعت اأو فهمت 
خطئاً اأودت ب�صاحبها املهالك، وهو ل يعني ما فهمها ُمهلكه، بل �صيطرت على 
اأن يحيط بكالمه بكل  الأخري هواج�ش ما عناها القائل، بل مل ي�صمح لت�صرعه 
معطياته)4( فتن�صاأ بعد ذلك النزعة اىل العداء والنحراف: فيو�صل فكره عن 
اأننّ  ال�صيكولوجية  الدرا�صات  اأثبت  فقد  والقتل؛  وال�صدام  النحراف  طريق 
املتطرفني يتميزون يف الغالب ب�صوء الظن جتاه الآخر، واإباحة القتل، والتمرد 
املتطرفني  اأنَّ  ذلك  من  والأخطر  قوله-  حد  على  الكافرة-  ال�صعوب  على 
اأقل  عند  والغ�صب  والعنف  والعدوان  والندفاع  النفعال  ب�صدة  يتنّ�صمون 
الراأي، واحلب  املعار�ش يف  اأو  للمخالف  فالكراهية مطلقة وعنيفة  ا�صتثارة؛ 

رحيل بهيج، ال�سطرابات النف�سية وعلجها يف القراآن الكرمي، 2013/2/11،�سبكة الألوكة.  )1(
اأحمد ح�سانني، دور الرتبية يف علج م�سكلة التطرف بني ال�سباب، 352جملة كلية الرتبية، جامعة اأ�سيوط، العدد الثامن، 1992،   )2(

املجلد الأول.
انظر ح�سن علم، املثقفون والإرهاب، الهيئة العامة للكتاب،54 ، القاهرة، 2002، وعاطف عجوة، البطالة يف العامل العربي   )3(

وعلقتها باجلرية، الريا�ص، 42املركز العربي للدرا�سات الأمنية ، 1986.
�سناء حممد �سليمان، ارجع بذلك لكتاب �سيكولوجية الت�سال الإن�ساين و مهاراته، املنهل، . 2014.  )4(
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الذي ي�صل اإىل حد التقدي�ش والطاعة العمياء لرموز هذا الراأي؛ خا�صة يف 
فئات ال�صباب.. فال يوؤمنون باحلوار مع الآخر")1(.

وقد جمع القراآن كثرياً من اآياته لتعزيز قاعدة خلق العدل ونبذ البغي   
َّذِينَ آمَنُوا  وحتقيق الإن�صاف وعدم بخ�ش النا�ش حقوقهم، فقال تعاىل: {يَاَأيُّهَا ال
لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وََل يَجِْرمَنَُّكمْ شَنَآنُ َقوْمٍ عََلى َألَّ َتعْدُِلوا اعْدُِلوا هُوَ َأْقرَبُ  ُكوُنوا َقوَّامِنيَ 
لِلتَّْقوَى وَاتَُّقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَِبريٌ بِمَا َتعْمَُلونَ} ]املائدة: 8[، ما اأعجب كالم اهلل حني اأمر 
بالإن�صاف لعدوك، واأل يحملك بغ�صه على غمط حقه، فكيف باأخيك امل�صلم؟ 
يقول �صيخ الإ�صالم ابن تيمية: " فنهى اأن يحمل املوؤمنني بغ�صهم للكفار على 
اأهل  من  متاأول  مبتدع  اأو  لفا�صق  البغ�ش  كان  اإذا  فكيف  عليهم،  يعدلوا  األ 
الإميان؛ فهو اأوىل اأن يجب عليه األ يحمله ذلك على األ يعدل على موؤمن، 

واإن كان ظاملاً له")2(.
ومما امتاز به هذا الدين عظمًة ورقياَ اأنه مل يغمط اأحداً حقه، ومل يعدم   
لأحد ف�صاًل ولو كان ي�صرياً؛ فقرر القراآن مبداأ ي�صري عليه اأهل احلق ففي مقام 
وثباتهم،  لي�صوا يف درجة واحدة  يف وفائهم  اأنهم  �صبحانه  اهلل  املوؤمنني ذكر 
وحبهم لل�صهادة، قال تعاىل: {مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ ِرجَاٌل صَدَُقوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عََليْهِ َفمِنْهُمْ 
مَنْ َقَضى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنَْتظِرُ وَمَا بَدَُّلوا َتبْدِيل} ]االأحزاب: 2٣[، ومع اأهل الكتاب يقول 
اهلل تبارك وتعاىل: {وَمِنْ َأهِْل الْكَِتاِب مَنْ إِنْ َتْأمَنْهُ بِقِنَْطاٍر يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ َتْأمَنْهُ 
مِّيِّنيَ سَِبيٌل وَيَُقوُلونَ  َّهُمْ َقاُلوا لَيْسَ عََليْنَا فِي اْلُ بِدِينَاٍر َل يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّ مَا دُمْتَ عََليْهِ َقائِمًا َذلِكَ بَِأن
مت اأهل الكتاب من  عََلى اللَّهِ الَْكذِبَ وَهُمْ يَعَْلمُونَ} ]اآل عمران: ٧5[، فالآية الكرمية  ق�صنّ
حيث اأداء الأمانة اإىل ق�صمني: اأ�صحاب اأمانة، واأ�صحاب خيانة... وهذا معناه 
ى  اأَدَّ اْلَكِثرَيِة  اْلأَْمَواِل  َعَلى  اوؤْمُتَِن  لَِو  َحتَّى  اْلأََمانَِة،  َغايَِة  يِف  ُهَو  َمْن  ِفيِهْم  "اأَنَّ 
ْيِء اْلَقِليِل،  يَانَِة َحتَّى لَِو اوؤْمُتَِن َعَلى ال�صَّ اْلأََمانََة ِفيَها، َوِمْنُهْم َمْن ُهَو يِف َغايَِة اخْلِ

يَانََة")٣(. وبني الغايتني مراتب علمها عند اهلل. ُز ِفيِه اخْلِ َفاإِنَُّه يَُجورِّ
حممود بيومي، ظاهرة التطرف: الأ�سباب والعلج، املكتب اجلامعي احلديث، الإ�سكندرية، 1996، 76.  )1(

ابن تيمية، ال�ستقامة، 38/1.  )2(
فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، 8/ 89.  )3(



{167}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

املطلب الثاين
اأ�سباب خارجية

اأواًل: انعدام املرجعية وغياب املعلومة ال�سحيحة:
اأتباعه هماًل،  اأن ل يرتك  نوره وهديه  بداية  الكرمي من  القراآن  حر�ش   
تت�صرف بهم الأهواء وجترفهم ال�صبهات؛ فحدد القراآن معامل الطريق امل�صتقيم 
 • الْمُسَْتقِيمَ  الصِّرَاَط  {اهْدِنَا   : اهلل  فقال  ني،  ُمتمرِّ وبقدوات  وا�صحة  مبرجعية 
نيَ} ]الفاحتة: 6-٧[،  املرجعية 

ِّ
ال َّذِينَ َأنْعَمْتَ عََليِْهمْ َغيِْر الْمَْغُضوِب عََليِْهمْ وََل الضَّ صِرَاَط ال

؛ من حاد عن ال�صراط �صلنّ وانحرف.  الوا�صحة، والطريق البنينّ
وهو خالف ما كان يحر�ش عليه فرعون مع قومه ومع بني اإ�صرائيل؛   
باأن يعدم اأيَّ مرجعية ثقافية تخالف مرجعيته وثقافته: {َقاَل فِرْعَوْنُ مَا ُأِريُكمْ إِلَّ 
]غافر: 29[، فمهما �صمعنا من ق�ص�ش ومهما  مَا َأرَى وَمَا َأهْدِيُكمْ إِلَّ سَِبيَل الرَّشَادِ} 
اأتانا من كالم فقد اأخربنا اهلل اأنه يق�ش علينا اأح�صن الق�ص�ش؛ حتى ل تغرت باأي 
مرجعية غري مرجعية القراآن، قال اهلل تعاىل : {اللَّهُ نَزََّل َأحْسَنَ الْحَدِيثِ} ]الزمر: 
ة يو�صف عليه ال�صالم: {نَحْنُ نَُقصُّ عََليْكَ َأحْسَنَ  ٣[،  وقال تعاىل يف مقدمة ق�صنّ

وقوله   ،]٣ ]يو�شف:  الَْغافِلِنيَ}  لَمِنَ  َقبْلِهِ  مِنْ  ُكنْتَ  وَإِنْ  الُْقرْآنَ  هََذا  إِلَيْكَ  َأوْحَيْنَا  بِمَا  الَْقصَِص 
تعاىل بعد ق�صة نوح عليه ال�صالم: {تِلْكَ مِنْ َأنْبَاءِ الَْغيِْب ُنوحِيهَا إِلَيْكَ مَا ُكنْتَ َتعَْلمُهَا 
َأنْتَ وََل َقوْمُكَ مِنْ َقبِْل هََذا َفاصِْبرْ إِنَّ الْعَاقِبََة لِلْمُتَّقِنيَ} ]هود: 49[. وهي ذات الو�صية 
التي اأو�صاها يو�صف عليه ال�صالم للفتيني يف ال�صجن: {َأَأرْبَابٌ مَُتَفرُِّقونَ خَيْرٌ َأِم 
اللَّهُ الْوَاحِدُ الَْقهَّارُ} ]يو�شف: ٣9[، ويف �صورة الأنبياء- بعد ذكر ق�ص�ش عدد من 
عُوا  الأنبياء- قال اهلل تعاىل: {إِنَّ هَذِهِ ُأمَُّتُكمْ ُأمًَّة وَاحِدَةً وََأنَا رَبُُّكمْ َفاعْبُدُوِن • وََتَقطَّ
املرجعية  اإل  حتددها  ل  فاملفاهيم   ،]9٣-92 ]االأنبياء:  رَاِجعُونَ}  إِلَيْنَا  ُكلٌّ  بَيْنَهُمْ  َأمْرَهُمْ 
�صماها  كما  اأو  �صبابية،  هالمية  اإىل  املفاهيم  هذه  ا�صتحالت  واإل  لها،  املنتجة 
" فتحتمل لكل معنى وكل فكرة وكل  " ال�صيولة  امل�صريي:  الوهاب  د. عبد 
انحراف. يقول رحمه اهلل: " القيم التي تتغري با�صتمرار لي�صت بقيم؛ لأن القيم 



جملة ت�أ�صيل العلوم {168}

الإن�صانية والأخالقية ل بد اأن تت�صم بقدٍر عاٍل من الثبات، واإن تغريت مل ت�صبح 
قيماً بقدر ما ت�صبح اآليات للتعامل مع ما ين�صاأ يف الواقع، وهذه هي اإ�صكالية 
احلداثة يف الإطار املادي، لكونها �صقطت يف الن�صبية، لذا مل يعد لها مرجعية، 
واأ�صيبت بحالة من ال�صيولة الفل�صفية، نزعت عن الإن�صان اإن�صانيته، و�صيطرت 

بدًل عنه و�صائل الإعالم والحتكارات الراأ�صمالية")1(.
ومن جملة ما اأثنى به اهلل على اأ�صحاب الكهف، ذلك الوعي اخلطري   
لهذه املع�صلة الكبرية، قال اهلل تعاىل: {هَؤَُلءِ َقوْمُنَا اتََّخُذوا مِنْ دُونِهِ آلِهًَة لَوَْل يَْأُتونَ 
عََليِْهمْ بِسُلَْطاٍن بَيٍِّن َفمَنْ َأْظَلمُ مِمَِّن اْفَترَى عََلى اللَّهِ َكذِبًا} ]الكهف: 15[، اأما موقفهم الثابت: 
ُقلْنَا إًِذا شََطًطا}]الكهف:  لََقدْ  إِلَهًا  نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ  لَنْ  رِْض  {َفَقاُلوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاْلَ
14[، وح�صم اهلل هذه الق�صية بتحديد املرجعية ال�صاملة للم�صلم فقال: {يَاَأيُّهَا 

مِْر مِنُْكمْ َفِإنْ َتنَاَزعُْتمْ فِي شَيْءٍ َفرُدُّوهُ إِلَى  َّذِينَ آمَنُوا َأطِيعُوا اللَّهَ وََأطِيعُوا الرَّسُوَل وَُأولِي اْلَ ال
اللَّهِ وَالرَّسُوِل إِنْ ُكنُْتمْ ُتؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوِْم اْلخِِر َذلِكَ خَيْرٌ وََأحْسَنُ َتْأِويل} ]الن�شاء: 59[.

ثانيًا: �سوء التن�سئة االجتماعية: 
ف�صالمة املجتمع ومتا�صك بنيانه وازدهاره مرتهن ب�صحة اأفراده النف�صية   
�صلم  اأول  يف  وتقدمه  الفرد  ي�صع  الذي  هو  احلينّ  واملجتمع  والجتماعية، 

اأولوياته، بال اإهمال لباقي الأولويات.
الدرا�صات  يف  وا�صعاً  اهتماماً  الجتماعية  التن�صئة  اأخذت  لذلك   
واملجتمع،  الفرد  يف  �صلبي  اأو  اإيجابيٍّ  تاأثري  من  ت�صكله  ملا  وال�صرتاتيجيات؛ 
وتت�صم  املعي�ش،  للمجتمع  الأ�صا�صية  اخل�صائ�ش  مع  الفرد  تفاعل  نتيجة  فهي 

بال�صتمرارية والتاأثر العام.  
: {الْمَاُل  وبدا اهتمام القراآن بالطفل وتن�صئته وا�صحاً؛ قال اهلل عز وجلنّ  
وَالْبَنُونَ ِزينَُة الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ َثوَابًا وَخَيْرٌ َأمَل} ]الكهف: 46[، 
فالإن�صان كائن اجتماعي، يتاأثر بالبيئة املحيطة، وحتماً �صيتاأثر ببيئة خمتلفة عن 
َأيُّهَا  بيئة الوالدين وحدهما؛ فيحتاج بذلك اإىل وقاية ورعاية قال تعاىل: {يَا 

جريدة ال�سرق الأو�سط،  اجلمعـة 13 حمـرم 1425 هـ 5 مار�ص 2004 العدد 9229.  )1(
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َّذِينَ آمَنُوا ُقوا َأنُفسَُكمْ وََأهْلِيُكمْ نَارًا وَُقودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عََليْهَا مَلَئَِكٌة غِلٌَظ شِدَادٌ  ال
لَّ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا َأمَرَهُمْ وَيَْفعَُلونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ]التحرمي: 6[، قال ال�صعدي: " ووقاية الأهل 

والأولد بتاأديبهم وتربيتهم، واإجبارهم على اأمر اهلل")1(.
فهذه البيئة - ب�صورة عامة - بهذا املعنى هي احلا�صنة واملربية لالأفكار   
البيئة  تغيري  فاإننّ  وباملقابل  تعاىل،  اهلل  �صاء  ما  اإلنّ  وال�صلوكيات  والت�صورات 
اأو  وتفريطاً  اإفراطاً  �صاللة،  اأو  هداية  �صراً،  اأو  خرياً   ، اإيجاباً  اأو  �صلباً  واملكان 
و�صطاً... هو املطلوب �صرعاً وعقاًل، مهما كلفنا الوقت والعمل، قال تعاىل: 
بَاتٌ مِنْ بَيِْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَْفُظونَهُ مِنْ َأمِْر اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ َل يَُغيِّرُ مَا بَِقوْمٍ حَتَّى يَُغيِّرُوا 

ِّ
{لَهُ مُعَق

مَا بَِأنُْفسِِهمْ وَإَِذا َأرَادَ اللَّهُ بَِقوْمٍ سُوءًا َفلَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَال} ]غافر: 11[.
اأبلَغ يف التعبري  ول جند ت�صويًرا لأثَر الأ�صرة يف تن�صئة الطفل ال�صليم   
نَكِدًا  إِلَّ  يَْخرُجُ  َل  َّذِي خَبُثَ  بِِإْذِن رَبِّهِ وَال نَبَاُتهُ  يَْخرُجُ  يِّبُ  الطَّ من قوله تعاىل: {وَالْبََلدُ 
َكَذلِكَ ُنصَرِّفُ اْليَاتِ لَِقوْمٍ يَشُْكرُونَ} ]االأعراف: 58[، فما اأ�صبَه الأ�صرَة بالأر�ش اخل�صبة 
ة نقية، و�صلوٍك نبيل، وما اأ�صبه الأ�صرَة  الطيبة، التي تنبت اأطفاًل ذوي طباٍع خريرِّ
املنهارَة يف اأخالقها و�صلوِكها بالأر�ش اخلبيثة التي ل تنبت اإل نباتًا قلياًل حجُمه 

ونفُعه، فتخرج اأطفالها بطباٍع قا�صية و�صلوك �صيرٍِّئ")2(.
وقد كفانا اهلل باأنبيائه قدوًة لنا يف ح�صن الرتبية لأبنائهم، وكمال رعايتهم   
بهم، ومدى حر�صهم على تن�صئتهم التن�صئة ال�صاحلة؛ بل واحلر�ش على دينهم 
ي 

ِّ
َفَأَتمَّهُنَّ َقاَل إِن إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بَِكلِمَاتٍ  واإمامتهم و�صالحهم، قال تعاىل: {وَإِذِ ابَْتَلى 

وقال   ،]124 ]البقرة:  الِمِنيَ}  الظَّ عَهْدِي  يَنَاُل  َل  َقاَل  ُذرِّيَّتِي  وَمِنْ  َقاَل  إِمَامًا  لِلنَّاِس  جَاعُِلكَ 
تعاىل: {وَإِْذ َقاَل إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَْل هََذا الْبََلدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ َأنْ نَعْبُدَ اْلَصْنَامَ} 
لَكَ  ُأمًَّة مُسْلِمًَة  ُذرِّيَّتِنَا  لَكَ وَمِنْ  اآخر: {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيِْن  ]غافر: ٣5[، ويف مو�صع 

َّكَ َأنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} ]البقرة: 128[. وََأِرنَا مَنَاسَِكنَا وَُتبْ عََليْنَا إِن
ال�سعدي، تي�سري الكرمي الرحمن �ص 166، مع التحفظ على لفظة الإجبار.  )1(

انظر: �سادية التل، علم النف�ص الرتبوي يف الإ�سلم، �ص 106.  )2(
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ل م�صرية يعقوب بن اإ�صحاق- عليهما ال�صالم- وهو يف �صياق  ولنتاأمَّ  
املوت، يجمع اأولده ليو�صيهم: {َأمْ ُكنُْتمْ شُهَدَاءَ إِْذ حََضرَ يَعُْقوبَ الْمَوْتُ إِْذ َقاَل لِبَنِيهِ 
مَا َتعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي َقاُلوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيَل وَإِسْحَاَق إِلَهًا وَاحِدًا 

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} ]البقرة: 1٣٣[.
واهلل عز وجل ذكر لنا مناذَج اأخرى، منها قوله تعاىل: {وَاْذُكرْ فِي الْكَِتاِب   
َّهُ َكانَ صَادَِق الْوَعْدِ وََكانَ رَسُوًل نَِبيًّا • وََكانَ يَْأمُرُ َأهَْلهُ بِالصَّلَةِ وَالزََّكاةِ وََكانَ  إِسْمَاعِيَل إِن
َأَقامُوا  رِْض  اْلَ فِي  نَّاهُمْ  مَكَّ إِنْ  َّذِينَ  تعاىل: {ال ]مرمي: 54-55[، وقال  مَرْضِيًّا}  رَبِّهِ  عِندَ 
مُوِر} ]احلج: 41[، وها  الصَّلَةَ وَآَتوُا الزََّكاةَ وََأمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَِن الْمُنَْكِر وَلِلَّهِ عَاقِبَُة اْلُ
اأ�صلوب احلوار اخلا�ش مع  ي�صتخدم  ال�صالم  لقمان عليه  ال�صالح  الرجل  هو 
اأ�صرة:  �صاماًل لكل  ولده، ويحر�ش على توجيهه وتزكيته بو�صايا متثل منهاجاً 
 ،]1٣ ]لقمان:  عَظِيمٌ}  لَُظلْمٌ  الشِّرَْك  إِنَّ  بِاللَّهِ  ُتشِْرْك  َل  يَابُنَيَّ  يَعُِظهُ  وَهُوَ  لِبْنِهِ  ُلْقمَانُ  َقاَل  {وَإِْذ 
العواطف  تنتع�ش  املرجعية  و�صيولة  العقيدة  وه�صا�صة  الإميان  �صعف  فعند 
هذه  وجدت  ولو  والإرهاب،  والتطرف  النحراف  اإىل  وتدفع  واملوؤثرات، 
املح�صنات- من عقيدة �صليمة را�صخة، واإميان ثابت عازم، ومرجعية وا�صحة 
جلية- ل�صتطاع الغارق يف بيئة ال�صوء النت�صار واخلروج باأقل خ�صارة، اإن مل 
يكن اخلروج بغنيمة و�صالمة؛ وهذا ما كان يف امراأة فرعون؛ فقد عا�صت بيئة 
ال�صوء ذاتها، لكنها بتح�صنها و�صالمة العقيدة وو�صوح املرجعية، ا�صتطاعت 
التغلب على ظروفها البيئية واخلروج منها موؤمنًة ثابتة، و�صرب القراآن حالها 
مثاًل يحتذى قال اهلل تعاىل: {وََضرَبَ اللَّهُ مََثلً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرََأتَ فِرْعَوْنَ إِْذ َقالَتْ رَبِّ ابِْن 
الِمِنيَ} ]التحرمي: 11[، بل  لِي عِنْدََك بَيًْتا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الَْقوِْم الظَّ
اإننّ يو�صف عليه ال�صالم نف�صه قد تعر�ش لبيئات متعددة من دوافع النحراف 
ومال،  و�صلطان  بجاه  وامراأة  وترف،  وق�صر  ال�صوء،  اإخوة  كبيئة  والف�صاد، 
فِي  َكانَ  {لََقدْ  تعاىل:  اهلل  قال  جميعاً،  منها  وجنا  وجور،  وظلم  عتيم  و�صجن 
 
ِّ
َّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وََتْفصِيَل ُكل لْبَاِب مَا َكانَ حَدِيًثا يُْفَترَى وَلَكِنْ َتصْدِيقَ ال ولِي اْلَ َقصَصِِهمْ عِبْرَةٌ لُِ

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمًَة لَِقوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ]يو�شف: 111[.
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ثالثًا: و�سائل االإعالم: 
متثل و�صائل الإعالم التهديد الأخطر والأ�صرع لتوجهات ال�صباب وقيم   
جمتمعاتهم؛ ملا لها من قدرات على خماطبة هذه الفئة اخلطرية من املجتمع، 
املجتمع،  موؤ�ص�صات  من  التقليدية  الرتبية  اأ�صاليب  عنها  يعجز  بلغات خطاب 
ابتداء من الأ�صرة وانتهاًء باملدر�صة واجلامعة. " الإعالم عملية ات�صال يراد من 
ورائها بناء معارف املتلقني، اأو امليل بهم نحو اأهداف حمددة، وتتوقف عملية 
وباطاًل، هدًى و�صالًل، بح�صب نوعية ما يتم  الت�صال �صالحاً وف�صاداً، حقاً 

اإر�صاله من املعلومات، والقالب الذي ت�صاغ فيه الر�صالة")1(.
ولنعرتف بقدرة و�صائل الإعالم على فهم لغة ال�صباب واحتياجاتهم،   
احلديثة  الت�صال  و�صائل  مع  خا�صة  ذلك،  عن  بامتداداتها  الأ�صرة  وعجز 
بتعقيداتها وت�صعباتها، حتى بات ال�صاب يدرك ما ل يدركه مربيه " فاإننّ و�صائل 
الإعالم مل ترتك العديد من املوؤ�ص�صات الجتماعية على احلياد، فالنقد والقلق 
حيال التاأثريات التي اأوجدتها ال�صينما والر�صوم املتحركة وال�صحافة ال�صعبية 
مع  تتناف�ش  اأ�صبحت  حيث  ال�صروري،  الأ�صرة  بدور  ان�صغالت  اأوجدت 
"اإن الأولياء  و�صائل الإعالم من اأجل ك�صب ولء الأطفال بعد �صيوع مقولة 

اجلدد هم و�صائل الإعالم")2(.
مبيول  وحمكومة  مرهونة  الإعالم  و�صائل  اأننّ  احلالة  خطورة  وتكمن   
نبي اهلل  الهدهد مع  واقت�صادياً، فهذا  اأخالقياً و�صيا�صياً  اأ�صحابها وتوجهاتهم  
م�صت�صٍر يف جمتمع  قيميٍّ  ف�صاد  ال�صالم، جاءه بخرب عظيم عن  �صليمان عليه 
اأو  كذبًة  ين�صر  ومل  �صاقطاً،  وفكراً  فاجراً  خرباً  له  ينقل  ومل  املجتمعات،  من 
ف�صيحًة م�صتورًة، بل جاء مرا�صاًل اأميناً، ينقل اآفًة فكرية؛ نا�صداً �صالح حالها، 
وا�صتدراك ما فات منها: {َفمََكثَ َغيْرَ بَعِيدٍ َفَقاَل َأحَْطتُ بِمَا لَمْ ُتحِْط بِهِ وَِجْئُتكَ مِنْ سَبٍَإ 
 شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ • وَجَدُْتهَا وََقوْمَهَا 

ِّ
ي وَجَدْتُ امْرََأةً َتمْلُِكهُمْ وَُأوتِيَتْ مِنْ ُكل

ِّ
بِنَبٍَإ يَقِنيٍ • إِن

عاطف رفاعي، �سور الإعلم الإ�سلمي يف القراآن الكرمي، ر�سالة ماج�ستري، ق�سم التف�سري وعلوم القراآن، كلية العلوم الإ�سلمية،   )1(
جامعة املدينة العاملية )ماليزيا( .

ال�سعيد معيزة :اأثر و�سائل الإعلم على القيم وال�سلوكيات لدى ال�سباب، �ص  36- 39.  )2(
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يَسْجُدُونَ لِلشَّمِْس مِنْ دُوِن اللَّهِ} ]غافر: 22-24[، )كاأنهم كانوا يعبدونها!( {وََزيَّنَ لَهُمُ 
الشَّيَْطانُ َأعْمَالَهُمْ}، )عبادة ال�صم�ش وغريها من مقابح اأعمالهم( {َفصَدَّهُمْ عَِن 

السَِّبيِل} )عن �صبيل احلق وال�صواب( {َفهُمْ َل يَهَْتدُونَ} ]غافر: 24[)1(.
والذي جاء به الهدهد نباأ عظيم، ومع هذا فقد رف�ش �صليمان عليه ال�صالم   
ت�صديق الهدهد قبل التثبت من �صحة ما نقله؛ فلم ي�صارع �صليمان بت�صديقه، بل 
كان حا�صماً وحازما يف الرد عليه، وقال للهدهد: {َقاَل سَنَنُْظرُ َأصَدَْقتَ َأمْ ُكنْتَ مِنَ 
الَْكاذِبنِيَ} ]غافر: 2٧[ ، وقد تثبت �صليمان ممن وثق به، فما بالك اإن كان املخرب خارجاً 
َّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَُكمْ َفاسِقٌ  ة، قال اهلل تعاىل: {يَاَأيُّهَا ال عن املنهج، منحرفاً عن اجلادنّ

بِنَبٍَإ َفَتبَيَّنُوا َأنْ ُتصِيبُوا َقوْمًا بِجَهَالَةٍ َفُتصِْبحُوا عََلى مَا َفعَلُْتمْ نَادِمِني} ]احلجرات: 6[َ.
ولأهمية الإعالم يف تاأثريه يف النفو�ش، فقد اتخذه العرب امل�صركون    
و�صيلًة يَ�ْصَغُلون به ال�صامعني بو�صو�ْصاٍت حَتول ُدوَن تََتبُِّعهم مِلَا يَُقال، كما حكى 
َّذِينَ َكَفرُوا َل َتسْمَعُوا لِهََذا الُْقرْآِن وَالَْغوْا فِيهِ لَعَلَُّكمْ َتْغلِبُونَ}  عنهم اهلل �صبحانه: {وََقاَل ال
]ف�شلت: 26[، واتخذها اأمالء)2(  واأ�صراف اأقوام الأنبياء وعليتهم و�صيلًة للحيلولة 

دون ا�صتماع النا�ش لالأنبياء؛ فين�صرون للنا�ش كالمهم لي�صدوا النا�ش عنهم، 
َّا لَنَرَاَك فِي َضلٍَل مُِبنيٍ} ]االأعراف: 6٠[، وقال تعاىل: {َقاَل الْمََلُ  قال اهلل : {َقاَل الْمََلُ مِنْ َقوْمِهِ إِن
َّا لَنَُظنُّكَ مِنَ الَْكاذِبنِيَ} ]االأعراف: 66[، "فالإ�صالم  َّا لَنَرَاَك فِي سََفاهَةٍ وَإِن َّذِينَ َكَفرُوا مِنْ َقوْمِهِ إِن ال
"الدواع�ش")٣( يتبنون ق�صية  اأننّ  اأجنح ق�صية، لكن حماميه فا�صلون، يف حني 
باطلة ولكنهم يح�صنون ت�صويقها والرتويج لها، ويتفننون يف ابتكار الأ�صاليب 

التي جتذب الأطفال وت�صتقطب ال�صباب")4(.
البي�ساوي، اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، 158/4.  )1(

الذين يلوؤون العيون اأبهة وال�ّسدور هيبة.  )2(
تنظيم الدولة الإ�سلمية اأو الدولة الإ�سلمية، اأو الدولة الإ�سلمية يف العراق وال�سام، كان ي�سمى تنظيم الدولة الإ�سلمية يف العراق   )3(
-ح�سب  اأع�ساوؤه  ويهدف  اجلهادية،  ال�سلفية  جماعات  فكر  يتبع  ح  م�سَلّ تنظيم  وهو  داع�ص،  بـ  اخت�سارًا  ُيعرف  الذي  وال�سام 
اعتقادهم- اإىل اإعادة "اخللفة الإ�سلمية وتطبيق ال�سريعة"، ويتواجد اأفراده وينت�سر نفوذه ب�سكل رئي�سي يف العراق و�سوريا مع 
اأنباء بوجوده يف مناطق دول اأخرى هي جنوب اليمن وليبيا و�سيناء واأزواد وال�سومال و�سمال �سرق نيجرييا وباك�ستان. انظر: ه�سام 

الها�سمي، عامل داع�ص ، تنظيم الدولة الإ�سلمية يف العراق وال�سام، �ص 140، دار احلكمة ، لندن.
ع�سام ها�سم، الفكر املتطرف واآليات املواجهة، الأهرام، 10 رجب 1438هــ العدد 47604.  )4(
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خام�سًا: القهر واال�ستبداد: 
لم،  ار اأَمُره اإىل القهر، وتُ�صلنّط عليه بالظنّ فمن وقعت عليه املظامل، و�صَ  
بداأت  فقد  جوارحه  �صكنت  فاإن  ال�صكون؛  عليه  تاأمن  فال  َع�ْصفاً  اأمره  و�صار 
بالثاأر،  والأْخذ  النتقام  لثقافة  ي�صت�صلم  ما  و�صرعان  جوانحه؛  بالنتفا�ش 
على  ال�صارمة  القيود  ويفر�ش  وال�صطهاد،  القمع  ميار�ش  الذي  "واملجتمع 
ال�صباب، يجعلهم ي�صعرون بالظلم والقهر وال�صياع، نتيجة الإح�صا�ش بفقدان احلرية 
اإىل �صخ�ش عدواين م�صاك�ش،  ال�صاب  وامل�صوؤولية والقيمة الجتماعية. فيتحول 
يعمل على النتقام لذاته و�صخ�صيته املفقودة بالأ�صاليب املنحرفة".)1(  وما اأ�صعب 
اأن يتولد،  ال�ُصعوِر بالْنِتقاِم؛ فهو داٍع لل�صر والفو�صى، وما كان لهذا ال�صر 
لو عمت الطماأنينة والأمن وانت�صرت العدالة " وهو وباء فتاك ت�صاب به بع�ش 
الأمم يف بع�ش مراحل تاريخها، وهو اأ�صواأ اأنواع الإدارة ال�صيا�صية، واأكرثها 
خطراً على الإن�صان، وتاأخرياً للعمران، ومتزيقاً لالأوطان. فمواطن احلكومات 
ال�صتقرار..  والقلق وعدم  والت�صاوؤم  املطلقة،  بال�صلبية  غالباً  يتميز  امل�صتبدة 
واملجتمع الذي يتحكم فيه ال�صتبداد هو جمتمع خامل، معطل، مرتاجع يف 
كافة مرافق احلياة ووجوهها، ي�صوده التخلف، وت�صيطر عليه اخلرافة، وتنعدم 

فيه القيم ومتوت فيه الف�صيلة..")2(.
َّا َفوَْقهُمْ َقاهِرُونَ}  وهو اجلو الذي �صاد حقبة فرعون بحكمه حني قال: {وَإِن  
]االأعراف: 12٧[، {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَ فِي اْلَرِْض وَجَعََل َأهَْلهَا شِيَعًا يَسَْتْضعِفُ َطائَِفًة مِنْهُمْ يَُذبِّحُ 

َّهُ َكانَ مِنَ الْمُْفسِدِينَ} ]الق�ش�ش: 4[. َأبْنَاءَهُمْ وَيَسَْتحِْيي نِسَاءَهُمْ إِن
اأي�صاً،  الأ�صرة  م�صتوى  وعلى  ويتكرر،  حينّ  الفرعوين  والنموذج   
فِرْعَوْنُ  القتل: {وََقاَل  فاإما  تنوير؛  اأو  علم  لكبري  يحتاج  الأ�صهل ول  احلل  فهو 
َذرُونِي َأْقُتْل مُوسَى} ]غافر: 26[، اأو ال�صجن: {َقاَل لَئِِن اتََّخْذتَ إِلَهًا َغيِْري َلَجْعََلنَّكَ مِنَ 
ُظنُّكَ  ي َلَ

ِّ
الْمَسْجُونِنيَ} ]ال�شعراء: 29[، اأو الت�صهري والتهام بالباطل: {َفَقاَل لَهُ فِرْعَوْنُ إِن

م�سطفى ال�سويف، جنوح ال�سباب وم�سكلت النحراف، 2002/10/12، موقع مقالت اإ�سلم ويب.  )1(
علي عبد الر�سا، ال�ستبداد ال�سيا�سي.. والديني، جملة النباأ ، العدد  36 ، ال�سنة اخلام�سة ، 5  1420 هـ.  )2(
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بقهره يف  يتحكم  اأن  القهر  الأمر  تعدى  " بل  ]يو�شف: 1٠1[،  مَسْحُورًا}  مُوسَى  يَا 
رِْض َفمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَْأِس اللَّهِ إِنْ  طريقة تفكريهم : {يَاَقوِْم لَُكمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ َظاهِِرينَ فِي اْلَ
جَاءَنَا َقاَل فِرْعَوْنُ مَا ُأِريُكمْ إِلَّ مَا َأرَى وَمَا َأهْدِيُكمْ إِلَّ سَِبيَل الرَّشَادِ} ]غافر: 29[، وحتى 
يف اختيار دينه:{َقاَل فِرْعَوْنُ آمَنُْتمْ بِهِ َقبَْل َأنْ آَذنَ لَُكمْ إِنَّ هََذا لَمَْكرٌ مََكرُْتمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ 
لُِتْخِرجُوا مِنْهَا َأهَْلهَا َفسَوْفَ َتعَْلمُونَ} ]االأعراف: 1٣٣[، وكانت النتيجة تدمري الإرادة: 
{َفاتَّبَعُوا َأمْرَ فِرْعَوْنَ - أي: مسلكه ومنهجه وطريقته يف الغيّ والضلل- وَمَا َأمْرُ فِرْعَوْنَ 
بِرَشِيدٍ} ]هود: 9٧[، اأي: لي�ش فيه ر�صد ول هدى، واإمنا هو جهل و�صالل، وكفر 

وعناد")1(.
اخل�صوعية،  الغ�صبية  الرتبية  خطيئة  يف  الطالب  اأمور  اأولياء  ويقع   
ويرتك الطاعة القلبية الروحية؛ فهو ل يح�صن حتبيب ولده لاللتزام، بل هو 
احلائط  بعر�ش  تعب، �صارباً  على عجل ومن غري  ملتزماً  يريد ولداً  عجول؛ 
احلاجات الإن�صانية لهذا الكائن الإن�صاين العجيب " اللتزام يف بع�ش الأ�صر 
ال�صخ�صية  لبناء  اأ�صا�صياً  عاماًل  ولي�ش  �صارمة،  وقواعد  ونواهي  اأوامر  ميثل 
لكننّ  متدينون،  فهوؤلء  النحراف،  لعوامل  تلني  ل  التي  امللتزمة،  القوية 
انحرافهم يو�صح اأننّ الدين مل يرتكز يف نفو�صهم ح�صناً منيعاً �صد عوا�صف 
النحراف")2(. "فبع�ش الإرهابيني لديهم عقلية اإجرامية، بينما ثقافتهم النف�صية 
تنطلق من حتليل وت�صنيف وتق�صيم الب�صر اإىل اأخيار واأ�صرار، اإىل قوى اإلهية 
وقوى �صيطانية، دون وجود م�صاحات و�صطى لر�صائل الدماغية الإيجابية منها 
وال�صلبية .. بالتايل اإذا اأقنع ال�صخ�ش نف�صه اأنه مظلوم ، ف�صوف يكون اأكرث 
اإح�صا�صا بالظلم، في�صبح كقنبلة موقوتة ، تبحث عن من يحت�صنها ل حمال لها 

من النفجار يف اأي حلظة")٣(.
تف�سري بن كثري، 4/ 348.  )1(

الخرة  جمادى   5 الأربعاء  الريا�ص،  جريدة  ــ  حتقيق  باملر�ساد!،  ال�سوء  ورفقاء  غائبة  القدوة  ال�سباب..  انحراف  اجلابر،  مرمي   )2(
1431هـ - 19 مايو 2010م - العدد 15304.

انظر: د. عبد الكرمي عتوك، خبري علوم الإجرام ومكافحة الإرهاب، مقال فنون اخرتاق عقل الإرهابي وايدلوجية العنف. املركز   )3(
الأوروبي لدرا�سات مكافحة الإرهاب وال�ستخبارات �سبتمرب 19، 2017.
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�ساد�سًا: بيئات التوتر وال�رشاع :
عالج الكثري من علماء اجلرمية مو�صوع احلي والبيئة املتوترة، واأبرزوا   
عالقتها بالنحراف، وقامت غالبية هذه الدرا�صات على افرتا�ش اأ�صا�ش يقول: 
اإن اجلنوح اأو ال�صلوك الإجرامي هما ح�صيلة تفاعل طويل، يحدث بني الفرد 
لية التي يتعامل  وبني ظروف بيئته من جهة، وبني الفرد وبني اأفراد جماعته الأوَّ
معها، اأو التي يت�صل بها من خالل حياة اجلماعة والبيئة من حوله. فقد اأظهر 
اأ�صقاء،  اإخوة  خم�صة  تناولت  التي  درا�صاته  اإحدى  يف  )كليفورو�صو()1(، 
عرفوا بتاريَخهم الإجرامي الطويل، كيف يلعب احلي دوًرا كبرياً يف اجلنوح 
عت هوؤلء  باأنه كان منطقة جنوح �صجَّ اأو اجلرمية، وو�صف )�صو( هذا احلي 
الإخوة على ارتكاب اجلرمية؛ بل اإننّ تلك البيئة كانت حترتم املجرم، وت�صفي 
عليه طابع الرجولة والبطولة يف اأحيان كثرية... اإذ اإننّ مناطق اجلذب والإثارة 

ا من عوامل النحراف)2(. واملغريات يف البيئة تُْعَترب عاماًل مهمًّ
فالأمُن �صرورة اإن�صانيٌَّة، وغاية ل َمْدَفَع لها، ول ي�صتهني بها عاقل، وهي   
نعمة مننّ اهلل بها علينا، واأمرنا ب�صكرها واحلفاظ عليها، قال اهلل عز وجل: {َأوَلَمْ 
يَعَْلمُونَ}  َأْكَثرَهُمْ َل  َّا وَلَكِنَّ  لَدُن  شَيْءٍ ِرْزًقا مِنْ 

ِّ
إِلَيْهِ َثمَرَاتُ ُكل يُجْبَى  لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا  نْ 

ِّ
ُنمَك

]الق�ش�ش: 5٧[، وقال تعاىل: {وَإِْذ َقاَل إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَْل هََذا بََلدًا آمِنًا وَارُْزْق َأهَْلهُ مِنَ 

إِلَى عََذاِب  َأْضَطرُّهُ  ُثمَّ  َقلِيلً  عُهُ 
ِّ
َفُأمَت َكَفرَ  َقاَل وَمَنْ  بِاللَّهِ وَالْيَْوِم اْلخِِر  مِنْهُمْ  آمَنَ  الثَّمَرَاتِ مَنْ 

النَّاِر وَبِْئسَ الْمَصِريُ} ]البقرة: 126[.
على  القراآن  حر�ش  لذلك  كبريٌة،  نقمٌة  وزوالُه  جليلٌة،  نعمٌة  والأمُن   
الإرهاب  وت�صدير  اإنتاج  �صاأنها  من  بيئة  كل  وحماربة  الأمن،  بيئات  توفري 
والنحراف؛ فحني تتعكر العالقة بني طائفتني من املوؤمنني اأمرنا اهلل بامل�صارعة 
تتولد  املعتدي، وكفه عن العتداء؛ حتى ل  يد  النزاع وال�صرب على  لفك 
تايز،  �ستار  موقع  يون�ص،  املهند�ص  بها،  اجلرية  عن  امل�سوؤولة  هي  تكون  بحيث  البيئية،  النظرية  درا�سة:  �ساحب   )1(

.16/04/2012
لتف�سيل ذلك انظر: مديحة اأبو زيد، مقالة يف الألوكة بعنوان: اأ�سباب النحراف، 1431/10/28هـ.  )2(
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من رحم القتتال فنٌت واإحٌن وانحراف، فبيئة كهذه متثل الهرمون الذي ينظم 
َفَأصْلِحُوا  اْقَتَتُلوا  الْمُؤْمِنِنيَ  مِنَ  هذا النحراف والعنف، قال تعاىل: {وَإِنْ َطائَِفَتاِن 
َفِإنْ  اللَّهِ  َأمِْر  إِلَى  َتفِيءَ  حَتَّى  َتبْغِي  َّتِي  ال َفَقاتُِلوا  خْرَى  اْلُ عََلى  إِحْدَاهُمَا  بََغتْ  َفِإنْ  بَيْنَهُمَا 
ويف   ،]9 ]احلجرات:  الْمُْقسِطِنيَ}  يُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  وََأْقسُِطوا  بِالْعَدِْل  بَيْنَهُمَا  َفَأصْلِحُوا  َفاءَتْ 
�صورة الروم ويف قمة ال�صراع، واحلديث يف بداية ال�صورة عن غلبة الروم 
على الفر�ش، قال تعاىل: {وَمِنْ آيَاتِهِ َأنْ خََلقَ لَُكمْ مِنْ َأنُْفسُِكمْ َأْزوَاجًا لَِتسُْكنُوا إِلَيْهَا 
اهلل  وكاأننّ   ،]21 ]الروم:  رُونَ}  يََتَفكَّ لَِقوْمٍ  َليَاتٍ  َذلِكَ  فِي  إِنَّ  وَرَحْمًَة  مَوَدَّةً  بَيْنَُكمْ  وَجَعََل 
هو  والهناء  الأمن  هذا  وبدايات  والهناء،  الأمن  نحقق  اأن  وياأمرنا  بل  يندبنا، 
بالأ�صرة بطماأنينتها ورحمتها، فليُحر�ْش على اإخماد فنت احلروب، وليُحر�ْش 
روح  من  نفخة  فيه  اإن�صاين،  اإنتاج  لأهم  ال�صامنة  الأ�صرة  جذوة  اإبقاء  على 
َفَقُعوا لَُه  ِفيِه ِمْن ُروِحي  ْيُتُه َونََفْخُت  اهلل وهو الإن�صان، قال تعاىل: {َفاإَِذا �َصوَّ
�َصاِجِديَن} ]احلجر: 29[، "ولأننّ الأ�صرة اأهم خلية يف املجتمع، فاإن اآثار احلروب 
والنزاعات امل�صلحة عادة ما تكون خطرية العواقب عليها، ولعل اأبرزها ظاهرة 
من  ذلك،  على  �صاهد  والتاريخ  احلروب،  بعد  تظهر  التي  الأ�صري،  التفكك 
خالل الكتابات واملوؤلفات التي نقلت اإلينا الكيفية التي انهارت بها املجتمعات، 
النف�صية  الآثار  الأ�صرة")1(."اأما  راأ�صها  الجتماعية، وعلى  اأوعيتها  انهيار  بعد 
للنزاعات امل�صلحة علي الطفل، فتكمن يف فقدان املقومات الأ�صا�صية لعي�صه 
يف جمتمعه، يف ظروف ت�صمن له التوافق النف�صي، وم�صتوى ال�صحة النف�صية 
القتل، وفقدان معامل احلياة الجتماعية،  اأو  التهديد  ب�صبب  املطلوبة؛ وذلك 

التي يت�صبث بها الإن�صان")2(.
لذلك كانت اأعظم مهمات ذي القرنني اإنهاء ال�صراع والتوتر القائم،   
ِطراب، قال تعاىل: {وَيَسَْأُلونَكَ  واإحالل ال�صالم والطماأنينة بدل الَقَلق وال�صْ
 شَيْءٍ 

ِّ
رِْض وَآَتيْنَاهُ مِنْ ُكل اْلَ فِي  لَهُ  نَّا  َّا مَكَّ إِن مِنْهُ ذِْكرًا •  ُقْل سََأتُْلو عََليُْكمْ  الَْقرْنَيِْن  عَنْ ذِي 

د. حممد الوغلي�سي، اأثر النزاعات امل�سلحة واحلروب يف تفكك الأ�سر العربية، موقع نوافذ،8/20/ 1437.  )1(
�سعاد �سوار�ص، النزاعات: اآثارها على حقوق الإن�سان ومنهج الإ�سلم يف معاجلتها، 28.  )2(
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َتْغرُبُ فِي عَيٍْن حَمَِئةٍ وَوَجَدَ  مَْغِربَ الشَّمِْس وَجَدَهَا  بََلَغ  إَِذا  َفَأتْبَعَ سَبَبًا • حَتَّى  سَبَبًا • 
َظَلمَ  مَنْ  َأمَّا  َقاَل  فِيِهمْ حُسْنًا •  َتتَّخَِذ  َأنْ  وَإِمَّا  بَ 

ِّ
ُتعَذ َأنْ  إِمَّا  الَْقرْنَيِْن  يَاَذا  ُقلْنَا  َقوْمًا  عِنْدَهَا 

بُهُ عََذابًا ُنْكرًا} ]الكهف: 8٣-8٧[.
ِّ

بُهُ ُثمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ َفيُعَذ
ِّ

َفسَوْفَ ُنعَذ

املبحث الثاين
مقا�سد واأغرا�ض الق�سة القراآنية واأثرها يف احلماية الفكرية

نحو  والنهو�ش  والتوجه  العتزام  هي  د(،  �ش  )ق  »مق�صد«  كلمة   
اإتياِن  على  اأحدها  يدلُّ  ثالثة،  اأ�صوٌل  والدال  وال�صاد  "والقاف  ال�صيء)1(، 
هُم،  َده ال�صَّ داً. ومن الباب: اأْق�صَ داً وَمْق�صَ دته َق�صْ ه... فالأ�صل: ق�صَ �صيٍء واأَمرِّ
اإذا اأ�صابه فُقِتل َمكانَه")2( فمق�صد الكالم اأن يتوجه الكالم واللفظ اإىل معنًى 
معني اأو غاية يريدها املتكلم)٣( وعرفها الدكتور احلامدي باأنها: " الغايات التي 
الق�صد وا�صح  فالقراآن متوجه  البالد")4(  مل�صالح  القراآن لأجلها، حتقيقاً  اأنزل 

الغايات، نزل ليحقق غايات واأغرا�صاً فيها �صعادة الإن�صان دنيا واأخرى.
اأو  ال�صيء كالماً  ال�صيء، كان هذا  والبغية من  احلاجة  والَغَر�ُش: هو   
"الغر�ش  الهادف:  والفعل  اجلاد  القول  اأ�صحاب  من  الغر�ش  ويتاأكد  فعاًل، 
غر�صك؛  فهمت  يقال:  والق�صد،  واحلاجة  والبغية  اإليه،  يرمى  الذي  الهدف 
ق�صدك")5(، واحلكماء ل يتكلمون اإل ملقا�صد، وكل كالمهم مغينّاً بغاية وهدف، 
فما بالكم برب العاملني، رب احلكماء واأحكم احلاكمني �صبحانه، قال اهلل عز 
وَلَكِنْ َتصْدِيقَ  يُْفَترَى  َكانَ حَدِيًثا  مَا  لْبَاِب  اْلَ ولِي  لُِ فِي َقصَصِِهمْ عِبْرَةٌ  َكانَ  : {لََقدْ  وجلنّ
 شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمًَة لَِقوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ]يو�شف: 111[، وقال تعاىل: 

ِّ
َّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وََتْفصِيَل ُكل ال

{ُقْل هُوَ نَبٌَأ عَظِيمٌ • َأنُْتمْ عَنْهُ مُعِْرُضونَ} ]�شورة �ش: 68-6٧[.
ابن منظور، ل�سان العرب، ق�سد، 3/ 353.  )1(

ابن فار�ص، معجم مقايي�ص اللغة، 96/5.  )2(
الري�سوين، نظرية املقا�سد، �ص 19.  )3(
احلامدي، مقا�سد القراآن، �ص 29.  )4(

املعجم الو�سيط، �ص650.  )5(
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ومقا�صد القراآن كثرية جداً، ل حت�صر ول جتمع، وهي تختلف وتتغري   
فهناك مقا�صد كلية متثل  ناظر وما نظر؛  بح�صب كل جمتهد واجتهاده، وكل 
وهبة  نعمة  فهو  للناظر  يفتح  وما  تف�صيلية،  درو�ش  وهناك  املقا�صد،  اأمهات 
ربانية. ومقام هذه الدرا�صة يبعث على الإيجاز غري املخل، وندع التف�صيل 

للمطولت من الكتب والدرا�صات، واللبيب تكفيه الإ�صارة.
ت�صحيح  يف  املقا�صد  هذه  من  يراه  ما  اأهم  بدرا�صة  الباحث  ويكتفي   

عقيدة امل�صلم، والعمل على تثبيته يف دينه، وتقومه ومتنعه من النحراف.   
 املطلب الأول

اإحياء وظيفة الروح/ تثبيت دعائم االإيان
كله؛  القراآن  مقا�صد  اأ�صل  الباحث-   نظر  – يف  املق�صد  هذا  وميثل   
بِهِ  ُنَثبِّتُ  مَا  الرُّسُِل  َأنْبَاءِ  مِنْ  عََليْكَ  نَُقصُّ  القراآين جزء من هذا: {وَُكلًّ  والق�ص�ش 
قوافل  واأول   ،]12٠ ]هود:  لِلْمُؤْمِنِنيَ}  وَذِْكرَى  وَمَوْعَِظٌة  الْحَقُّ  هَذِهِ  فِي  وَجَاءََك  ُفؤَادََك 
؛ فاإذا ثبت القائد والرمز ثبتت الأمة من بعده؛  الثابتني هو الر�صول حممد 
هب اأننّ النبينّ تنازل- وحا�صاه - لتجدننّ النكو�ش �صيد املوقف، والتنازل �صمة 

املرحلة.
اإننّ لالإميان دوراً را�صخاً يف ا�صتقرار احلياة وتوازن العالقات بني النا�ش،   
به لهما عواقب وخيمة، ل  بناء الأمم والأفراد. واملغامرة والإخالل  لبنة  وهو 
حتمد عقباها، على ال�صعيد ال�صخ�صي واملجتمعي، بل العاملي؛ فالإميان روح 
تت�صل بالعامل الغيبي، تهذب النف�ش وت�صبط العاطفة وت�صحح امل�صار. لذلك 
اأولت الق�صة القراآنية لالإميان اهتماماً ملحوظاً، وجعلت منه اأم الأغرا�ش و�صيد 

الغايات.
ل �صورة يو�صف : {نَحْنُ نَُقصُّ عََليْكَ َأحْسَنَ الَْقصَِص بِمَا َأوْحَيْنَا  جاء يف اأَونّ  
إِلَيْكَ هََذا الُْقرْآنَ وَإِنْ ُكنْتَ مِنْ َقبْلِهِ لَمِنَ الَْغافِلِنيَ} ]يو�شف: ٣[، ويف نهاية ال�صورة قال 
َّذِي  لْبَاِب مَا َكانَ حَدِيًثا يُْفَترَى وَلَكِنْ َتصْدِيقَ ال ولِي اْلَ اهلل : {لََقدْ َكانَ فِي َقصَصِِهمْ عِبْرَةٌ لُِ



{179}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

 شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمًَة لَِقوْمٍ يُؤْمِنُونَ} ]يو�شف: 111[.
ِّ
بَيْنَ يَدَيْهِ وََتْفصِيَل ُكل

مِنْ  عََليْكَ  {نَْتُلو   : مو�صى  ة  ق�صنّ عر�ش  قبل  �ش  الَق�صَ �صورة  يف  وجاء   
تعاىل:  قال اهلل  ]الق�ش�ش: ٣[، ويف خواتيمها  يُؤْمِنُونَ}  لَِقوْمٍ  بِالْحَقِّ  وَفِرْعَوْنَ  مُوسَى  نَبَِإ 
وَلَكِنَّا   • الشَّاهِدِينَ  مِنَ  ُكنْتَ  وَمَا  مْرَ  اْلَ مُوسَى  إِلَى  َقَضيْنَا  إِْذ  الَْغرْبِيِّ  بِجَانِِب  ُكنْتَ  َ{مَا 
َأنْشَْأنَا ُقرُونًا َفَتَطاوََل عََليِْهمُ الْعُمُرُ وَمَا ُكنْتَ َثاِويًا فِي َأهِْل مَدْيَنَ َتْتُلو عََليِْهمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا ُكنَّا 

مُرْسِلِنيَ} ]الق�ش�ش: 45-44[.
ِمْن  : {َذِلَك  ة مرمي  لق�صنّ َعر�صه  اآل عمران يف مبداأ  وجاء يف �صورة   
ْذ يُْلُقوَن اأَْقاَلَمُهْم اأَيُُّهْم يَْكُفُل َمْرمَيَ َوَما  اأَْنَباِء اْلَغْيِب نُوِحيِه اإِلَْيَك َوَما ُكْنَت لََدْيِهْم اإِ

ُموَن} ]اآل عمران: 44[.  ُكْنَت لََدْيِهْم اإِْذ يَْخَت�صِ
ة اآدم قال اهلل تعاىل : {ُقْل هُوَ نَبٌَأ عَظِيمٌ • َأنُْتمْ  ويف �صورة )�ش( قبل ق�صنّ  
َّمَا َأنَا  عَنْهُ مُعِْرُضونَ • مَا َكانَ لِيَ مِنْ عِلٍْم بِالْمَلَِ اْلَعَْلى إِْذ يَْخَتصِمُونَ • إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّ َأن

ي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِني} ]�شورة �ش: ٧1-6٧[.
ِّ
نَذِيرٌ مُِبنيٌ • إِْذ َقاَل رَبُّكَ لِلْمَلَئَِكةِ إِن

وما كان هذا احل�صد من الآيات اإل لتالزم الإميان مع العي�ش الهنيء،   
وََل  َأشْرَْكُتمْ  مَا  َأخَافُ  {وََكيْفَ   : وجلنّ عز  اهلل  قال  واملجتمعي  النف�صي  والأمن 
مِْن إِنْ ُكنُْتمْ  َُّكمْ َأشْرَْكُتمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّْل بِهِ عََليُْكمْ سُلَْطانًا َفَأيُّ الَْفِريَقيِْن َأحَقُّ بِاْلَ َتَخاُفونَ َأن
مْنُ وَهُمْ مُهَْتدُونَ} ]االأنعام: 82-81[،  َّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْبسُوا إمِيَانَهُمْ بُِظلٍْم ُأولَئِكَ لَهُمُ اْلَ َتعَْلمُونَ • ال
"هذا وعد من اهلل تعاىل ملن عمل �صاحلاً... باأن يحييه اهلل حياة طيبة يف الدنيا، 
وجوه  ت�صمل  الطيبة  واحلياة  الآخرة،  الدار  يف  عمله  ما  باأح�صن  يجزيه  واأن 
الراحة من اأي جهة كانت")1(. " والطيب: ما يطيب ويح�صن. و�صد الطيب: 
قلوب  م  يقونّ باهلل  فالإميان    )2(" الدنيا  بخريات  وعد  وهذا  وال�صيء.  اخلبيث 

وعقول ونفو�ش املوؤمنني، فال يفكرون اإل �صاحلاً، ول يتدبرون اإل ناجحاً.
والإميان باملالئكة يورث الإن�صان ال�صتقامة على اأمر اهلل؛ حني يعلم باأننّ    
�صجله  �صالمة  على  فيحر�ش  واأعماله،  ت�صرفاته  كل  وي�صجل  يدون  من  هناك 

ابن كثري، تف�سري القراآن العظيم: )4/ 601(.  )1(
ابن عا�سور، التحرير والتنوير:)13/ 220(.  )2(
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مما ي�صني ويدين؛ فيثمر ذلك ت�صحيح العمل والأوبة اإىل اهلل تعاىل؛ مما يورث 
يَاِن عَِن الْيَمِنيِ وَعَِن 

ِّ
الأمن وال�صكينة النف�صية لالإن�صان، قال تعاىل: {إِْذ يََتَلقَّى الْمَُتَلق

فالوازع  ]�شورة ق: 18-1٧[،  رَقِيبٌ عَتِيدٌ}  لَدَيْهِ  إِلَّ  َقوٍْل  مِنْ  يَلْفُِظ  مَا  َقعِيدٌ )17(  الشِّمَاِل 
الديني لل�صخ�ش هو الواقي باإذن اهلل من النحراف ومن الوقوع يف اجلرمية 
باأن  املحاكم)1(  يف  تنتظر  التي  الق�صايا  من  الكبرية  الن�صبة  اإننّ  بل  غالباً،  واإن 
مرتكبيها لي�ش لديهم وازع ديني ول مت�صك بالدين، هذا يف الق�صايا اجلنائية 
ولي�ش يف ق�صايا الإرهاب والتطرف. فالإميان باهلل هو عمود فقري لكافة األوان 
احلياة، فمن ل عقيدة له ل ا�صتقامة له ول وازع يردعه عن ارتكاب اأي جرمية، 
�صواء عوقب عليها بحد مقدر اأم بتعزير غري مقدر.. والميان باهلل رقيب على 

كل عامل يف اأي جمال �صناعي اأو زراعي اأو تعليمي اأو وظيفي اأو ع�صكري.
وياأتي بعد الميان باهلل َدْور العبادة .. فال�صالة لها دور وقائي من العنف   
واجلرمية، لقول احلق �صبحانه وتعاىل: {تُْل مَا ُأوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكَِتاِب وََأقِِم الصَّلَةَ إِنَّ 
]العنكبوت: 45[،  مَا َتصْنَعُونَ}  يَعَْلمُ  َأْكبَرُ وَاللَّهُ  اللَّهِ  الَْفحْشَاءِ وَالْمُنَْكِر وَلَذِْكرُ  َتنْهَى عَِن  الصَّلَةَ 
الديني  الوازع  واأننّ  الإ�صالم،  جوهر  هي  التوحيد  عقيدة  اأن  على  "الرتكيز 
الرغبات  من  الإن�صان  يحرر  لأنه  النحراف؛  اأ�صباب  منع  يف  اأ�صا�صي  عامل 
القائمة  املتالزمة  العالقة  هذه  التاريخ  �صجل  " لقد  والأهواء")2()٣(  واملطامع 
بني العامل العقائدي وبني تطور املجتمعات �صلباً واإيجاباً، وتاريخ املجتمعات 
الإ�صالمية بالذات خري �صاهد على ذلك. كما اأبرز ذلك �صيخ الإ�صالم ابن تيمية؛ 
لقد وجد ابن تيمية اأننّ هناك عالقة طردية بني �صفاء العقيدة وتقدم املجتمعات 
وبالعك�ش؛ فكلما كانت العقيدة �صافية كلما حتقق و�صاد ال�صتقرار ال�صيا�صي 
والأمن الجتماعي وازداد املجتمع قوًة وتفوقاً، وبقدر ما ت�صطرب العقيدة 
بقدر ما ت�صري املجتمعات نحو ال�صطراب، �صيا�صياً واجتماعياً واقت�صادياً، فقال 
رحمه اهلل: " فاإنه اإذا ظهرت البدع التي تخالف دين الر�صل انتقم اهلل ممن خالف 

ولي�ص عند الباحث اإح�سائية، ولكن الواقع ي�سهد، والق�ساة كذلك.  )1(
د. توفيق وهبة ، التدابري الزجرية والوقائية يف الت�سريع الإ�سلمي، �ص134.  )2(

.http://www.al-islam.com الأ�ستاذ �سعد ال�سهراين موقع الإ�سلم  )3(
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الر�صل وانت�صر لهم")1(.
القراآين معايِنَ وكليات؛ من �صاأنها رفع من�صوب  وقد �صاق الق�ص�ُش   
والإفراط  والزلل  والتطرف  النحراف  من  لها  املتدبر  حتفظ  واليقني،  الإميان 

والتفريط.
املطلب الثاين

اإحياء وظيفة العقل
يف  ال�صحيح  والنظر  ال�صليم،  التفكري  مبكانة  الكرمي  القراآن  يحتفي   
فِي  {إِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال  باهلل،  الإميان  بوابات  من  كبرية  بوابة  ليكون  الكون؛ 
َّذِينَ يَْذُكرُونَ اللَّهَ  لْبَاِب • ال ولِي اْلَ خَلِْق السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض وَاخْتِلَفِ اللَّيِْل وَالنَّهَاِر َليَاتٍ لُِ
رِْض رَبَّنَا مَا خََلْقتَ هََذا  رُونَ فِي خَلِْق السَّمَاوَاتِ وَاْلَ قِيَامًا وَُقعُودًا وَعََلى جُنُوبِِهمْ وَيََتَفكَّ
بَاطِلً سُبْحَانَكَ َفقِنَا عََذابَ النَّاِر} ]اآل عمران: 19٠-191[، وجعل اهلل اأحد اأهم و�صائل 
التطور الفكري والتفوق الإمياين هو ا�صتخدام قوة العقل يف الو�صول اإىل 
اهلل، فندب اإىل اإعمال العقل يف ق�ص�ش من �صبق؛ ليتبني لهم احلق، قال اهلل عز 
وعال: {َأَفَلمْ يَهْدِ لَهُمْ َكمْ َأهَْلْكنَا َقبَْلهُمْ مِنَ الُْقرُوِن يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِِهمْ إِنَّ فِي َذلِكَ َليَاتٍ 
ولِي النُّهَى} ]طه: 128[، "يعني: لأهل احلجى والعقول، ومن ينهاه عقله وفهمه  لُِ
ودينه عن مواقعة ما ي�صره")2(. ومن هنا فقد ثرنّب)٣( القراآن على من �صلنّم عقله 
لغريه ومل يتفكر، و�صبهه بدواب الأر�ش، فهي ل تعقل، قال اهلل جل وعز: {إِنَّ 
يَعْقُِلونَ} ]االأنفال: 22[، "�صماهم دوابنّ لقلة  َّذِينَ َل  شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُْكمُ ال
لَهُمْ  الِْجنِّ وَاْلِنِْس  َكثِريًا مِنَ  لِجَهَنَّمَ  انتفاعهم بعقولهم، كما قال تعاىل: {وَلََقدْ َذرَأْنَا 
نْعَاِم بَْل هُمْ  ُقُلوبٌ َل يَْفَقهُونَ بِهَا وَلَهُمْ َأعْيُنٌ َل يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذانٌ َل يَسْمَعُونَ بِهَا ُأولَئِكَ َكاْلَ

َأَضلُّ ُأولَئِكَ هُمُ الَْغافُِلونَ} ]االأعراف: 1٧9[)4(.   
ويحث القراآن النا�ش على اإعمال العقل لي�صل بهم- بال خوف- اإىل   
احلقيقة، ويعلموا اأننّ اهلل هو احلق، واأن ما دونه هو الباطل، قال اهلل عز وجل: 

ار، �سرح مقدمة يف اأ�سول التف�سري لبن تيمية، ،248. ياَّ د. ُم�ساِعُد الطاَّ  )1(
ابن جرير الطربي، جامع البيان، 398/13.  )2(

اأي: لم ووبخ وعرّي.  )3(
البغوي، معامل التنزيل، 343/3.  )4(



جملة ت�أ�صيل العلوم {182}

 شَيْءٍ َقدِيرٌ} ]احلج: 6[ .
ِّ
َّهُ عََلى ُكل َّهُ يُحِْي الْمَوَْتى وََأن {َذلِكَ بَِأنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وََأن

وقد كان من غايات الق�صة القراآنية هو التفكر والتدبر، قال اهلل: {وَلَوْ شِْئنَا   
رِْض وَاتَّبَعَ هَوَاهُ َفمََثُلهُ َكمََثِل الَْكلِْب إِنْ َتحْمِْل عََليْهِ يَلْهَثْ َأوْ َتْترُْكهُ  لَرََفعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ َأخَْلدَ إِلَى اْلَ
 ،]1٧6 ]االأعراف:  رُونَ}  يََتَفكَّ لَعَلَّهُمْ  الَْقصَصَ  َفاْقصُِص  بِآيَاتِنَا  بُوا  َكذَّ َّذِينَ  ال الَْقوِْم  مََثُل  َذلِكَ  يَلْهَثْ 
من  والوقاية  النحراف  من  احلفظ  و�صائل  من  و�صيلة  القراآنية  الق�صة  فكانت 
ُرون.. فيقفون على جلية  ُهْم يََتَفكَّ ال�صالل، قال اأبو ال�صعود رحمه اهلل: " لََعلَّ
�ش الق�ص�ش  احلاِل وينزجرون عما هم عليه من الكفر وال�صالِل ... اأي فاق�صُ
راجياً لتفكرهم اأي اأو رجاًء لتفكرهم")1(. فقبل عر�ش موجز لبع�ش ق�ص�ش 
م اهلل لعظم وظيفة العقل يف التح�صن والتمنع من اخلطيئة،  فقال  ال�صابقني، قدنّ
اهلل: {َهْل يِف َذِلَك َق�َصٌم ِلِذي ِحْجٍر} ]الفجر: 5[، "اأي: لذي عقل ولب وحجا؛ 
واإمنا �صمي العقل حْجًرا لأنه مينع الإن�صان من تعاطي ما ل يليق به من الأفعال 
الرذائل  عقلهم عن  يحجرهم  الذين مل  الأقوام  على  ثم عرج  والأقوال")2( 
رَبُّكَ  َفعََل  َكيْفَ  َترَ  َألَمْ  لِذِي حِجٍْر •  َقسَمٌ  َذلِكَ  فِي  باأعظمهم : {هَْل  وال�صرور وبداأ 
َّذِينَ جَابُوا الصَّْخرَ بِالْوَادِ  َّتِي لَمْ يُْخَلقْ مِْثُلهَا فِي الِْبلَدِ • وََثمُودَ ال بِعَادٍ • إِرَمَ َذاتِ الْعِمَادِ • ال
َّذِينَ َطَغوْا فِي الِْبلَدِ • َفَأْكَثرُوا فِيهَا الَْفسَادَ • َفصَبَّ عََليِْهمْ رَبُّكَ  وَْتادِ • ال • وَفِرْعَوْنَ ذِي اْلَ

سَوَْط عََذاٍب • إِنَّ رَبَّكَ لَِبالْمِرْصَادِ} ]الفجر: 14-5[. 
وتتولد لدى الباحث قناعًة قوية را�صخة: اأننّ مواجهة النحراف والتكفري   
والتطرف باحللول الأمنية والع�صكرية فقط، ماآله فا�صل وعواقبه وخيمة وخيوطه 
ل تنتهي؛ واأننّ الت�صدي لهذه الأفكار ل يكون اإل مبعاجلة اأ�صولها وجذورها، 
النحراف  هذا  ودوافع  املنحرفة،  العقلية  بتفهم  ذلك  وذيولها؛  مبظاهرها  ل 
بو�صع  اأمنيني،  ون�صطاء  وتربويني،  وعلماء  خرباء  بح�صد  وذلك  والتطرف؛ 

خطط عمل وت�صغيل، للق�صاء على هذا ال�صلوك العقلي ومكافحته.
اأبو ال�سعود العمادي، اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا الكتاب الكرمي، 3 ،294.  )1(

تف�سري القراآن العظيم، ابن كثري 8، 394.  )2(
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لهم  دينًينّا  واملتع�صبني  املتطرفني  اأَننّ  احلديثة  الدرا�صات  اأكدت  لقد   
خ�صائ�ش و�صمات متيزهم عن غريهم؛ اإذ اإَننّ املتطرفني ل ي�صمحون لالآخرين 
والغلظة  واخل�صونة  التعامل،  يف  بالعنف  يتميزون  اأنهم  كما  اآرائهم،  باإبداء 
الآخرين  اأعمال  من  والتقليل  الت�صاوؤمية،  النظرة  اإىل  بالإ�صافة  الدعوة،  يف 
وال�صتهتار بها، والندفاع وعدم القدرة على �صبط النف�ش، كما اأَننّ املتع�صبني 
يف  والف�صل  العلم،  وقلة  ال�صن،  بحداثة  يتميزون  ما  غالًبا  دينًينّا  واملتطرفني 

احلياة)1(.
من  نوع  هناك  النف�صي  والت�صخي�ش  النف�ش  علم  نظر  وجهة  ومن   
منغلقاً  لكونه  العقلية؛  امل�صتويات  على  الإرهابيني  بع�ش  لدى  ال�صطرابات 
والنفعالية؛  تفكريه،  مع  تختلف  التي  الأفكار  يتقبل  التفكري، ول  جامداً يف 
جتده كثري الغ�صب والع�صبية والتطرف يف امل�صاعر ال�صلبية املت�صمنة للكراهية، 
وال�صلوكية؛ فتجده كثري الندفاع والعدوانية؛ نتيجة الإ�صابة بورم اإىل جانب 
الأويل  اجلزء  وهو  الدماغي،  الف�ش  يف  الدموية  الأوعية  يف  ت�صوه  وجود 
الأ�صغر يف الدماغ، وامل�صوؤول عن التحكم يف العواطف وحتفيز الدماغ على 
القتل و�صفك الدماء، لذا فهم لي�صوا مر�صى عقليني لأنهم يدركون اأفعالهم، 
والقدرة على التحكم يف اإرادتهم، فيقتلون وهم يف كامل وعيهم وقناعاتهم؛ 
الندم  من  نوع  اأي  يبدون  ول   ، اجتماعية  اأمرا�ش  من  يعانون  وجتدهم  بل 
التبجح  من  نف�صية  حالة   يعي�ش  منت�ش،  وهو  نف�صه  يفجر  ال�صمري؛  تاأنيب  اأو 

والهذيان)2(. 

عبد احلميد ر�سوان، الإرهاب والتطرف من منظور علم الجتماع، 123 .  )1(
انظر للتف�سيل: د. عبد الكرمي عتوك، م�ست�سار اأمني، خبري علوم الإجرام ومكافحة الإرهاب، مقال فنون اخرتاق عقل الإرهابي   )2(

واأيدلوجية العنف، باملركز الوروبي لدرا�سات مكافحة الإرهاب وال�ستخبارات - بون / املانيا، 2017/9/19م.
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النتائج والتو�سيات
وبعد هذه اجلولة يف رحاب القراآن تبنينّ للباحث �صمول القراآن حللول   
م�صكالت الإن�صان، يف كل نواحي حياته ومعا�صه، واأننّ �صقاء الب�صرية ناجم عن 
الراهن  الع�صر  اأهم م�صكالت  تدبراً وعماًل، ومن  اإعرا�صها عن منهج خالقها 
اأنعم  وقد  والبدنية،  النف�صية  واإمكاناتهم  بطاقاتهم  والتحكم  ال�صباب،  م�صكلة 
اهلل علينا بت�صخي�ٍش وعالٍج لهذه امل�صكلة الكبرية واجل�صيمة؛ فهو اخلالق وهو 

القيوم على خلقه امل�صلح ل�صوؤونهم.
اأولويات  من  يراها  التي  ال�صباب  م�صكالت  اأهم  الباحث  ذكر  وقد   
قت م�صاجع املجتمعات اجتماعياً واقت�صادياً واأمنياً، وظهر  امل�صكالت التي اأرنّ
جمتمعاتنا  يف  متجذرة  لأ�صباب  ترجع  النحراف  اأ�صباب  اأهم  اأن  للباحث 
املوؤ�ص�صات؛  نطاق  علينا خارجة عن  فر�صت  واأ�صباب  الداخلية،  وموؤ�ص�صاتنا 
ودور  والنحراف،  للتطرف  حم�صن  اأكرب  والإحباط  الياأ�ش  ثقافة  واأننّ 
موؤ�ص�صات الدولة واملجتمع ابتداء من الأ�صرة اإىل اأرقى امل�صوؤوليات حماربة 
هذه امل�صاعر ال�صوداء الغالبة اخلانقة، ومن حما�صن التطرف والنحراف اأي�صاً 
م�صوؤولون  نحن  تربوية  اأ�صباب  كلها  والتع�صب؛  والتقليد  والتعميم  الت�صرع 

عنها وعن حماربتها كما نحارب البكترييا ال�صارة يف الهواء.
وال�صتبداد  القهر  وثقافة  واحلروب  التطرف  بيئة  اأننّ  الباحث  وبني   
و�صوء التن�صئة قد رعت هذا النحراف والتطرف وغذت جذوره واأغ�صانه، 

فا�صتحال ال�صباب �صحية جمتمعاتهم ووقوداً يحرقها. 
ثم بنينّ الباحث اأهم احللول القراآنية لها، وهي العالج بالإميان، ومعرفة   
اهلل، والرتباط بالقراآن فهماً وعماًل؛ باإحياء وظيفة الروح والعقل معاً؛ حتى يتم 
التوازن والتعادل، فال يقع ال�صباب يف الرتباك واحلرية، ومنها اإىل التطرف 

والنحراف.
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عي الباحث الكمال، بل هي ملعٌة و�صعلة، توم�ش وتوقد م�صباحاً  ول يدنّ  
للفهم، ومتهد الطريق للباحثني بال�صتمرار والتوا�صل يف زيادة البقعة ال�صوئية 

على م�صكلة ال�صباب ومنع النحراف عنهم.
مكمن  وا�صتبطان  اأكرث  ال�صوء  بت�صليط  الباحث  فيو�صي  هنا  ومن   
ليرباأ  منها،  العافية  وا�صتنباط  فيهم،  النحراف  ودوافع  ال�صباب  م�صكالت 
املجتمع من �صبهات اأودت بنخبهم، وقد كانت لهم فر�ش للنفع يف جمتمعاتهم، 

لو وجدوا احل�صن املوجه، والكنف الرحيم.
ويف النهاية اأ�صاأل اهلل اأن يجعل عملي هذا و�صيلة اأتقرب بها اإىل اهلل،   

يغفر به ذنبي ويي�صر به اأمري .. واحلمد هلل رب العاملني.
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احلقوق املالية للموظف العام »دراسة فقهية مقارنة«
د. وليد خ�صر ك�يف فرج اهلل)1(

امل�ستخل�ض
الإ�صالمي  الفقه  يف  العام  للموظف  املالية  احلقوق  الدرا�صة  تناولت   
ومن  املالية،  وحقوقه  العام  املوظف  تعريف  على  ا�صتملت  حيث  والقانون 
العام،  للموظف  املالية  للحقوق  والقانون  الإ�صالمي  الفقه  نظرة  تناولت  ثم 
متثلت  الدرا�صة  اأهمية  العام،  املوظف  وغايات  اأهداف  الدرا�صة  وتناولت 
بالن�صبة  املالية  احلقوق  واأهمية  العام  املوظف  العامة ودور  الوظيفة  اإبراز  يف 
للموظف العام، الأمر الذي ي�صاعد املوظف العام على القيام بواجبه الوظيفي 
ب�صورة طيبة وبالتايل ينعك�ش على الوظيفة العامة، وهدفت الدرا�صة اإىل اإبراز 
العامة  الهداف  حتقيق  يف  الأهمية  غاية  يف  تعد  والتي  املالية   احلقوق  هذه 
الدرا�صة  انتهجت  والقانون،  الإ�صالمي  الفقه  يف  ومقارنتها  العامة  للوظيفة 

املنهج ال�صتقرائى التحليلى، واملنهج املقارن.
تو�صلت الدرا�صة اإىل عدة نتائج وتو�صيات، اأهم النتائج هي اإن عالقة   
املوظف العام بالدولة يف الفقه الإ�صالمي هي عالقة تكافل وتعاون، ويكون غاية 
كل منهما مر�صاة اهلل وحمل اأمانة التكليف، بحيث ليكون هناك اأي تعار�ش 
�صروط  الإ�صالمي من  الفقه  ما و�صعه  بجانب  العالقة، هذا  تنافر يف هذه  اأو 
اأن تتوافر يف املوظف العام، وحتديد حقوقه والتزاماته. وجاءت اأهم  يجب 
التو�صيات �صرورة الهتمام من جانب الدولة باملوظف العام، وذلك بتحديد 
بالتزاماته  قيامه  ومراقبة  ومتابعة  بحقوقه،  الوفاء  وطرق  والتزاماته،  حقوقه 
ب�صورة مر�صية للجمهور، �صرورة اأن يكون الراتب كافياً بدرجة ت�صتوجب 
تفرغ املوظف التام لعمله ، فال ي�صطر ملزاولة وظيفة اأخرى ملواجهة متطلبات 

معي�صته ، فيوؤثر ذلك على اأدائه لوظيفته الأ�صا�صية.
اأ�ستاذ م�ساعد - كلية القانون - جامعة اجلزيرة - ود مدين - ال�سودان.  -1
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مقدمـــة
القانون والفقه  العام يف  للموظف  املالية واملزايا  تقوم فكرة احلقوق   
الإ�صالمي فى الوظيفة العامة على اأ�صا�ش ما يقوم به املوظف العام من واجبات 
تقت�صي  والتي  الوظيفية  مهامه  ملبا�صرة  العام  املوظف  تفرع  وظيفية،مقابل 
الأدبية  املزايا  وبع�ش  والبدلت  كاملرتبات  املالية  املزايا  بع�ش  علي  ح�صوله 

كالإجازات وكلها متثل املقابل للعمل الذي يبا�صره املوظف حل�صاب الدولة.
اإن الوظيفة العامة مل تن�صاأ للموظف اإمنا املوظف يتم اختياره للوظيفة،   
اأف�صل  اختيار  ويكفل  اجلدارة،  اأ�صا�ش  على  الختيار  على  امل�صرع  يعمل  لذا 
اأهمية  من  العامة  للوظيفة  ملا  ذلك  كل  العامة،  بالوظيفة  لاللتحاق  العنا�صر 
باعتبارها كيان قانونى نظمه القانون وال�صرع الإ�صالمي، فقد رتب امل�صرع على 
�صاغلي هذه الوظيفة جمموعة من الواجبات والنواهى يجب عليهم التقيد بها 
التى يجب على  الوظيفية  اللتزامات  امل�صرع  بني  فقد  لذا  والعمل مبوجبها، 
لهذه  املوظف  خمالفة  واأن  املحظورة  الأعمال  وجتنب  بها،  القيام  املوظف 

الواجبات توؤدى اإىل خمالفة تاأديبية.
ومن ناحية اأخرى منح املوظف العام بع�ش احلقوق املالية واملزايا حتي   

ي�صتطيع مقابلة الحتياجات اليومية له ولأ�صرته.
اأهمية الدرا�سة:

جاءت اأهمية هذا املو�صوع انطالقاً من اأهمية الوظيفة العامة يف الفقه   
الإ�صالمي والقانون التي كانت ولتزال تلعب دوراً مهماً يف حياة املجتمعات 
الإن�صانية، ودرا�صة احلقوق املالية للموظف العام وبيان مدى اأهميتها بالن�صبة 
الهامة  اللتزامات  من  باعتبارها  احلقوق  هذه  واإبراز  الوظيفي،  الأداء  ل�صري 

للدولة.
اأهداف الدرا�سة:

تهدف هذا الدرا�صة اإىل حتقيق الآتي:  
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اإبراز هذه احلقوق املالية والتي تعد يف غاية الأهمية يف حتقيق الأهداف   -1
العامة للوظيفة العامة.

التعرف على احلقوق املالية وذلك بالتعرف على مفهوم احلقوق املالية.   -2
واأثر ذلك على الأداء الوظيفي.

التعرف على معوقات تعرت�ش املوظف العام اأثناء القيام بهذه الواجبات.  -3
م�سكلة الدرا�سة:

الدولة  التزام  تكمن يف مدى  ب�صددها  التي نحن  البحث  اإن م�صكلة   
الإجابة  خالل  من  عليها  الإجابة  ميكن  والتي  العام  للموظف  املالية  باحلقوق 

على الت�صاوؤلت الآتية:
1- ما مفهوم احلقوق املالية للموظف العام.

2- ما اأبعاد احلقوق املالية للموظف العام.
3- ما مدى اهتمام الدولة بهذه احلقوق.

منهج الدرا�سة:
كان العتماد يف درا�صة املو�صوع على املنهج الإ�صتقرائي والتحليلي   
حيث مت الرجوع اإىل امل�صادر واملراجع التي تناولت هذا املو�صوع ومن ثم 

حتليلها ومناق�صتها وا�صتخال�ش بع�ش النتائج والتو�صيات.
هيكلة الدرا�سة:

املبحث الأول: ماهية املوظف العام.
املطلب الأول: تعريف املوظف العام يف الفقه الإ�صالمي.  

الفرع الأول: املوظف العام يف اللغة.   
الفرع الثاين تعريف املوظف العام يف الفقه الإ�صالمي.   

املطلب الثاين: تعريف املوظف العام يف القانون.  
املبحث الثاين: طبيعة العالقة بي املوظف العام والدولة.

املطلب الأول: طبيعة العالقة بني املوظف العام والدولة يف الفقه الإ�صالمي.  
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املطلب الثاين: طبيعة العالقة بني املوظف العام والدولة يف القانون.  
املطلب الثالث: ال�صروط الواجب توافرها يف املوظف العام.  

الفرع الأول: ال�صروط العامة يف الفقه الإ�صالمي.   
الفرع الثاين ال�صروط العامة يف القانون.   

املبحث الثالث: احلقوق املالية للموظف العام.
املطلب الأول: احلقوق املالية للموظف العام يف الفقه الإ�صالمي.  

املطلب الثاين: احلقوق املالية للموظف العام يف القانون.  
اخلامتة : النتائج والتو�صيات وامل�صادر واملراجع.

املبحث الول
ماهية املوظف العام

املطلب الول
تعريف املوظف العام يف اللغةوالفقه االإ�سالمي

الفرع الأول: املوظف العام يف اللغة:
م�صتق من وَظف توظيفاً وظيفة وموظفاً، والتوظيف: تعيني الوظيفة،   
وهى مايُقدر لالإن�صان من عمل، اأو رزق اأو طعام واجلمع وظائف، وتاأتي مبعنى 

العهد وال�صرط، ومبعني املن�صب واخلدمة املعينة)1(.
الفرع الثاين: تعريف املوظف العام فى الفقه االإ�سالمى:

ال�صئون  من  �صاأن  فى  الت�صرف  اأمر  اإليه  اأ�صند  من  هو  العام  املوظف   
العامة على �صبيل الوكالة اأوالنيابة عن الأمة مبا�صرة، كاخلليفة بو�صفه �صاحب 
ال�صلطة الإدارية العليا فى اجلهاز التنفيذى برمته فى الدولة الإ�صالمية، كاأ�صل 
اأمام الأمة  متفرع عنه �صائر الوظائف العامة، وكم�صئول عن �صيا�صة احلكومة 
الإداري  اجلهاز  اأع�صاء  من  اخلليفة  عدا  العام  املوظف  �صفة  ت�صمل  وبالتايل 
العامة  الوظائف  اأرباب  من  وغريهم  والأمراء  الأم�صار  وولة  الوزراء  من 

اإبن منظور الأفريقي اخلزرجي، ل�سان العرب، دار احلديث ، القاهرة، اجلزء الرابع، 2003م، �ص 349.  )1(
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فى الدولة، ممن يختارهم رئي�ش الدولة، اأومن ينوب عنه كم�صاعدين اأواأمناء 
يفو�صهم بع�ش �صلطاته مبوجب عقود حمددة ملبا�صرة اأعباء وظائفهم، وتكون 

م�صئوليتهم اأمامه بالدرجة الأوىل)1(.
يف  ورد  اأمانة"،   " �صماها  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  اإن  وقيل   
احلديث: اأن اأباذر ر�صي اهلل عنه قال : قلت: يار�صول اهلل األ ت�صتعملني؟، قال: 
ف�صرب بيده على منكبي، ثم قال: "يا اأبا ذر، اإنك �صعيف، واإنها اأمانة، واإنها 

يوم القيامة خزي وندامة، اإل من اأخذها بحقها، واأدى الذي عليه فيها")2(. 
يكتب  اأن  وظيفته  الذى  الديوان:  �صاحب  ))ومثل  تيمية:  ابن  وقال   
امل�صتخرج وامل�صروف، والنقيب والعريف، والذي وظيفته اإخبار ذي الأمر 

بالأحوال(()٣(.
مل  الإ�صالمى  الفقه  فى  العام  املوظف  تعريف  اأن  لنا  يتبني  �صبق  ومما   
يخرج عن تعريفه فى القانون وهو الذي اأ�صند اإليه اأمر الت�صرف يف �صان من 

ال�صئون العامة. 
املطلب الثاين

تعريف املوظف العام يف القانون
واملوظف  العامة  بالوظيفة  املتعلقة  الت�صريعات  كرثة  من  وبالرغم   
العام،القانون الإدارى والقانون املدين والقانون اجلنائي، اإل اأنه ل يوجد من 
بينها ت�صريع واحد يعطي تعريفاً جامعاً مانعاً للموظف العام، حيث يقت�صر كل 
فقط،  اأحكامه  تطبيق  جمال  يف  العام  باملوظف  املق�صود  حتديد  على  ت�صريع 
الإدارية  الأنظمة  اإختالف  اإىل  العام  املوظف  معنى  حتديد  �صعوبة  وترجع 
اإيراد تعريف واحد ينطبق  داخل الدولة الواحدة بحيث يجعل من ال�صعب 

اإبن خلدون، املقدمة، دار الكتاب امل�سري، القاهرة، 1965م، 602/2 .  )1(
م�سلم، اأبو احل�سني م�سلم ابن احلجاج الق�سريي الني�سابوري، �سحيح م�سلم، حتقيق فوؤاد عبدالباقي،  دار اإحياء الكتاب العربي،   )2(

ج12، �ص210.
اإبن تيمية، جمموع الفتاوى، لبنان، الطبعة الثانية، 1398ه، �ص450.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {196}

على املوظفني يف جميع الدول اأو على جميع املوظفني يف الدولة الواحدة، 
الإداري  للقانون  املتطورة  الطبيعة  نابعة من  اأخرى  ف�صاًل عن وجود �صعوبة 

التي يتميز بها كنتيجة لتطور فل�صفة الإدارة واحلكم)1(.
فى  عنه  الإداري  القانون  جمال  فى  العام  املوظف  تعريف  ويختلف   
هذه  فى  معناه  فاإن  املدين،  والقانون  اجلنائي  كالقانون  الأخرى  املجالت 

املجالت قد يكون اأ�صيق اأو اأو�صع من معناه فى القانون الإداري)2(.
وجند اأن القانون اجلنائي ل�صنة 1991م، قد جاء بتعريف للموظف العام   

حيث ن�ش يف املادة )3/ج( على النحو الآتي :
كان  �صواء  عامة  بوظيفة  للقيام  عامة  �صلطة  تعينه  �صخ�ش  كل  "يعنى   

التعيني مبقابل اأم دون مقابل وب�صفة موؤقتة اأو دائمة")٣(.
تو�صع  اجلنائية  الت�صريعات  اأن  الإداري  القانون  فقهاء  بع�ش  ويالحظ   
معناه  عن  امل�صطلح  بهذا  تخرج  تكاد  درجة  اإىل  العام  املوظف  مدلول  يف 
التقليدي واملتعارف عليهاإن املوظف العام هو كل من يعني ب�صفة دائمة فى 
الوظائف الواردة فى موازنة كل مرفق عام. واأنها مل تكن تق�صد غري التو�صع 
جلعلها  عليها  تن�ش  التي  اجلرائم  بخ�صو�ش  للتجرمي  ال�صخ�صي  النطاق  يف 
تنطبق على املوظفني وعلى بع�ش الفئات من غري املوظفني تقديراً من امل�صرع 
اأعمالهم. وهو م�صلك منتقد- يف اعتقادهم- لأنه  لأهمية دورهم وخطورة 

ينال من املعنى ال�صطالحي املتعارف عليه للموظف العام)4(.

د. نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، عمان، الطبعة الأوىل، 2010م، �ص120.  )1(
د. م�سطفي عفيفي، الو�سيط يف مبادئ القانون الإداري امل�سري واملقارن، الطبعة الثالثة، 1997م، �ص197 .  )2(

القانون اجلنائي ال�سوادين ل�سنة 1991م، املادة )3/ج( .  )3(
د. ماجد راغب احللو، القانون الإدارى، دار املطبوعات اجلامعية، ال�سكندرية، 1994م، �ص240.  )4(
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املبحث الثاين
طبيعة العالقة بي املوظف العام والدولة

املطلب الأول
طبيعة العالقة بي املوظف العام والدولة يف الفقه االإ�سالمي

اأوًل : النظرة االإ�سالمية لعالقة املوظف بالدولة:
الفقه  عن  بالأفراد  وعالقتها  ال�صلطة  اإىل  الإ�صالم  نظرة  تختلف   
وي�صعى  والأفراد،  ال�صلطة  بني  الإ�صالم  ير�صمها  التي  فالعالقة  الو�صعي، 
ما  واقعاً  لتحقيقها  وعملية-  واأخالقية  عقائدية  املختلفة-  الت�صريعية  بو�صائله 
اأمكن هي عالقة التكافل والتعاون، عالقة رب الأ�صرة باأفراد اأ�صرته)1(، عالقة 
يدرك فيها الطرفان اأن �صالح اأحدهما وقوته �صالح لالآخر وقوة له، واأن ف�صاد 
اأحدهما و�صعفه ف�صاد لالآخر و�صعف له، واأنه ل بقاء لأحدهما دون الآخر)2(، 
انتخاباً  لها  النا�ش  انتخاب  من  وجودها  م�صروعية  ال�صلطة  فيها  ت�صتمد  عالقة 
حراً من غري اإكراه)٣(، بحيث تكون حقيقة جت�صد لهم، وكاأن النا�ش جميعاً قد 
بَّوا فيها، تتحرك با�صمهم ومن اأجلهم)4(، غاية كليهما مر�صاة اهلل وحمل اأمانة  �صُ
التكليف،ويجعل اهلل �صبحانه وتعاىل التزام كل منهما باأداء ما عليه من واجبات 
جتاه الآخر عبادة واأمانة ي�صاأل عنها اأمام اهلل املنظم لهذه العالقة، الذي ل تخفى 
عليه خافية، فال طريق واحلال كذلك للنجاة من تبعات امل�صئولية �صوى بالتنفيذ 
املخل�ش ملا �صرع. كما يجعل اهلل لكل منهما من الو�صائل امل�صروعة ما ميكنه من 
رد الطرف الآخر اإىل اجلادة فيما لو انحرف عن اللتزام مبنظومة احلقوق التي 
�صرعها اهلل بينهما، واإذا كانت كفة ال�صلطة هنا اأرجح بحكم واقع الأمر)5(، اإل 
املاوردي، قوانني الوزارة، حتقيق فوؤاد عبداملنعم اأحمد وحممد �سليمان داوؤود، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الطبعة الثانية، 1978م،   )1(

�ص82-81.
املاوردي، ن�سيحة امللوك، حتقيق حممد جا�سم احلديثي، دار ال�سئون الثقافية العامة، بغداد، 1986م، �ص356.  )2(

فتحي الدريني، خ�سائ�ص الت�سريع الإ�سلمي يف ال�سيا�سة واحلكم، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثانية، 1407هـ/ 1987م،   )3(
�ص413.

عبد امللك اجلويني، غياث الأمم يف التياث الظلم، حتقيق : م�سطفي حلمي وفوؤاد عبد املنعم، دار الدعوة، الإ�سكندرية، 1979م،   )4(
�ص163.

املاوردي، ن�سيحة امللوك، مرجع �سابق، �ص357.  )5(
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اأن ال�صارع مل يجعل الأفراد خلواً من و�صائل لدفع طغيان ال�صلطة اإن وقع، 
بدءاً من الإنكار بالل�صان وانتهاًء بالإنكار باليد والقوة.

م�صاوياً  ول  الإ�صالمية  للدولة  نداً  لي�ش  الإ�صالمية  النظرة  يف  فالفرد   
لها كما هو احلال يف النظرة الفردية، لأن م�صدر احلقوق واحلريات عامة اأو 
منه  تف�صاًل  اهلل  من  له  ممنوحة  اإذن  الفرد وحرياته  فحقوق  اهلل،  اإمنا هو  خا�صة 
يولد حراً-  اإ�صالمياً- ل  فالفرد-  تولد معه،  به  ل�صيقة  �صبحانه وتعاىل، لأنها 
كما هي النظره الفردية- واإمنا يولد ليكون حراً، واحلقوق واحلريات اإمنا متنح 
له و�صائل لتحقيق مقام العبودية هلل اأو النهو�ش بتكاليف اخلالفة يف الأر�ش، 
فالإن�صان الفرد اإمنا ُخلق ليكلف، وهو يف حركته يف املجتمع حمكوم باإرادة 
العامة على  م امل�صالح واحلقوق  املانح قدَّ خالقه مانحه حقوقه وحرياته، واهلل 
امل�صالح واحلقوق اخلا�صة، ون�صبها اإليه و�صماها " حق اهلل"، بل اإنه �صبحانه قد 
" قوامه رعاية حق الغري  " معنى اجتماعياً  ركب يف كل حق وحرية فرديني 
الأفراد يف حال حقوقهم وحرياتهم  ت�صرفات  تقع  بحيث  العام،  ال�صالح  اأو 
باطلة غري م�صروعة اإذا ترتب عليها اإ�صرار بالآخرين �صرراً فاح�صاً �صواء ق�صده 

�صاحب احلق اأم مل يق�صده)1(.
ثانياً: التكييف العقدي االإرزاقي لعالقة املوظف بالدولة:

اإن تكييف هذه العالقة لي�صت لئحية، كما اأنها لي�صت تكليفاً حم�صاً،   
واإمنا هي عقد، لكنها اأي�صاً لي�صت عقد اإجارة، ول عقد وكالة، واإن كان فيها 
معنى الإجارة ومعنى الوكالة، بل هي عقد عام م�صتقل قائم بذاته ل يقا�ش على 
غريه، عقد له طبيعته ومو�صوعه واأحكامه اخلا�صة التي ينفرد بها، ل ينتمي هذا 
العقد اإىل عقود املعاو�صات املالية، لأن فيه جانباً تعبدياً تكليفياً، اأما ا�صمه فقد 
�صماه الفقهاء امل�صلمون " الوليات " و " الإرزاق "، ويعترب ال�صم الثاين هو 
املف�صل عند علماء امل�صلمني، لأن كلمة " اإرزاق " تت�صمن املعنى الذي تنطلق 

منه خ�صو�صية هذا العقد، ولنا اأن ن�صميه اليوم " عقد وظيفة عامة " .
فتحي الدريني، خ�سائ�ص الت�سريع الإ�سلمي، مرجع �سابق، �ص318.  )1(
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ولال�صتدلل باأن هذه العالقة عقد ولي�صت عالقة لئحية ما قاله الفقهاء   
املوظفني  تقليد  "يعنى  التقليد  به  ي�صح  )فيما  املاوردي:  قول  ومنهم  عليها، 
، �صح التقليد كما ت�صح به �صائر العقود،  والعمال" : فاإن كان نطقاً يلفظ به املُويلَّ
به  وانعقدت  التقليد،  لفظاً، �صح  ل  بتقليده خطاً  املُويلَّ  توقيع  كان عن  واإن 
" الوليات ال�صلطانية" اإذا اقرتنت به �صواهد احلال، واإن مل ت�صح به العقود 

اخلا�صة، اعتباراً بالعرف اجلاري فيه()1(. 
وقول ابن فرحون: ) الق�صاء ينعقد باأحد وجهني: اأحدهما: عقد اأمري   
املوؤمنني اأو اأحد اأمرائه الذين جعل لهم العقد يف مثل هذا، والثاين: عقد ذوي 
الراأي واأهل العلم واملعرفة والعدالة لرجل منهم، كملت فيه �صروط الق�صاء، 

وهذا حيث ل ميكنهم مطالعة الإمام يف ذلك()2(.
كما اأن مفهوم العقد يف الإ�صالم مفهوم مرن يعك�ش القيم واملفاهيم   
الإ�صالمية، بحيث يت�صع للتعبري عن العالقات ذات الأطراف املتباينة يف اأهميتها 
ومراكزها، لأن العقد الإ�صالمي يتفق مع نظرة الإ�صالم للحقوق، فهو ت�صرف 
حقوقي يراعي الغري فرداً كان اأم جماعة، كما يراعي الأخالق والعدل، ولي�ش 
ت�صرفاً فردياً اأنانياً يتمحور حول الفرد واإرادته، ومن هنا عرف الفقه الإ�صالمي 
وتقدمي  الآخرين  مراعاة  يف  الجتماعية  وهذه  العام،  والعقد  اخلا�ش  العقد 
يكون  الذي  العقد  وهو  فقط-  العام  بالعقد  خا�صة  لي�ش  والعدل  الأخالق 
اأحد اأطرافه ممثاًل مل�صلحة عامة- بل هي �صاملة للعقد اخلا�ش اأي�صاً، ففي كال 
الوظيفتني اخلا�صة والعامة ينبغي مراعاة مقت�صيات امل�صلحة العامة والأخالق 
والعدل والدين، فعقد الإرزاق عقد خدمة عامة اأو عقد على امل�صلحة والنظر 
للم�صلمني، اأو هو عبادة ور�صالة مقد�صة، يتعاون طرفاه على امل�صلحة العامة 
ومر�صاة اهلل)٣(، لأن كال منهما عامل هلل ويف حقه، وذلك اأن عدداً كبرياً من 
من  اإل  اأداوؤها  ي�صح  ل  حم�صة،  وطاعات  عبادات  هي  اإمنا  العامة  الوظائف 

املاوردي، الأحكام ال�سلطانية والوليات الدينية، مرجع �سابق، �ص264.  )1(
ابن فرحون، تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية ومناهج الأحكام، دار الكتب العلمية، بريوت، ج1، �ص16.  )2(

القرايف، الفروق، دار ال�سلم للطباعة، الطبعة الوىل، املجلد الرابع، 2001م، ج3، �ص3.  )3(
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ت�صلح طبيعة عقد  الوظائف  اأجر، ومثل هذه  تعاىل من غري  م�صلم ح�صبة هلل 
اإجارة ومو�صوعه، مبا هو معاو�صة مالية غايته حتقيق الربح واملنفعة املادية لكال 
طرفيه- للتعبري عن عالقة ال�صلطة باملوظف املعني لأدائها، ومن هذه الوظائف 
ال�صرعي  والعلم  القراآن  وتعليم  الإمامة  حم�صة،  وطاعات  قرب  هي  التي 
والق�صاء والفتوى واحل�صبة واجلهاد يف �صبيل اهلل، وقد ن�ش كثري من العلماء 
على حترمي ال�صتئجار لأداء هذه العبادات، بل اإن بع�صهما جممع على حترمي 
ال�صتئجار للقيام به كالق�صاء والفتوى واجلهاد يف �صبيل اهلل، وللعلماء تعاليل 
يف ذلك، منها قول ابن تيمية: )وماأخذ العلماء يف عدم جواز ال�صتئجار على 
ل  القرب..  اأهل  من  فاعلها  يكون  اأن  يخت�ش  الأعمال  هذه  اأن  النفع،  هذا 
يجوز اأن يفعله كافر، ول يفعله اإل م�صلم، بخالف النفع الذي يفعل امل�صلم 
بالأجرة مل  العمل  فعل  واإذا  والن�صج ونحو ذلك،  كالبناء واخلياط  والكافر، 
اإذا ُعِمل  يبق عبادة هلل، فاإنه يبقى م�صتحقاً بالعو�ش، معموًل لأجله، والعمل 

للعو�ش مل يبق عبادة، كال�صناعات التي تعمل بالأجرة()1(.
اأحد  يكون  اأن  يعدو  ل  العامة  الوظيفة  اأو  الأرزاق  عقد  اأن  يتبني   
الو�صائل والأ�صاليب احلقوقية التي حتقق بها الدولة الإ�صالمية اأهدافها العامة، 
الدائم  خا�صة  واملدنية،  الع�صكرية  الوظائف  من  العظمى  الغالبية  تغطي  فهي 

منها)2(، بال�صافة اىل قاعدة التكليف اأو الدفاع العام اأو النفري العام.
املطلب الثاين

طبيعة العالقة بي املوظف العام والدولة يف القانون
اختلف الفقه حول تكييف العالقة بني املوظف والدولة وهل هى عالقه   

تعاقدية اأم عالقة تنظيمية ؟
اأوًل : التكييف التعاقدى :

عالقة  تعترب  والدولة  املوظف  بني  العالقة  اأن  التعاقدية  النظرية  تقرر   
اإبن تيمية، جمموع الفتاوي، مرجع �سابق، ج3، �ص207-206.  )1(

املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، مرجع �سابق، �ص254.  )2(
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تعاقدية واأن املوظف العام يف مركز تعاقدي يف عالقته مع الإدارة. وبح�صب 
اأو  باأنه )عقد عمل  بالإدارة  العقد الذي يربط املوظف  النظرية يو�صف  هذه 
عقد اإجارة اأ�صخا�ش( اإذا كان املوظف العام يقوم بعمل مادي اأو ج�صماين، 

وباأنه )عقد وكالة( اإذا كان العمل املنوط باملوظف عماًل قانونياً اأو ذهنياً.
وقد ك�صف التطبيق العملي العيوب التالية للنظرية التعاقدية:

اإبرام  اأن  موؤداه  افرتا�ش  النظرية على  تقوم هذه  ال�صكلية:  الناحية  من   -1
العقد يحتاج اإىل مفاو�صات بني املوظف والدولة، واإىل مناق�صة حرة 
لتحديد م�صمون العقد من حيث م�صمونه و�صروطه واآثاره، ومثل هذه 
املفاو�صة اأو املناق�صة ل وجود لها من  الناحية العملية عند تعيني املوظف، 
القانونية  العالقة  تن�صاأ  ، ول  �صروط اخلدمة  يناق�ش  املوظف ل  اأن  ذلك 

التي حتكمه من التقاء اإرادته مع اإرادة الدولة)1(.
من الناحية املو�صوعية: توؤدي هذه النظرية اإىل اإخ�صاع عالقة املوظف   -2
ومبوجب  املتعاقدين(،  �صريعة  )العقد  قاعدة  اإىل  بالإدارة  اأو  بالدولة 
معه  بالتفاق  اإل  املوظف  مركز  تعديل  لالإدارة  يجوز  ل  القاعدة  هذه 
ال�صابطة  املبادئ  مع  يتعار�ش  وهذا  العقد،  يف  الآخر  الطرف  بو�صفه 
بانتظام واطراد،  العامة  بينها مبداأ �صري املرافق  العامة ومن  ل�صري املرافق 
ومبداأ قابلية نظام املرافق العامة للتغيري والتعديل بوا�صطة الإدارة حتقيقاً 

لل�صالح العام)2(.
اختلف الفقه القائل بالتكييف التعاقدي حول طبيعة العقد الذى يربط   
املوظف بالإدارة، وما اإذا كان عقداً خا�صعاً للقانون العام اأم خا�صعاً للقانون 

اخلا�ش، وذلك على النحو التاىل:
1/ عالقة املوظف بالدولة عالقة عقدية خا�سة:

لقد �صاد هذا التكييف قدمياً حيث مل يكن عقد الوظيفة العامة يختلف   
عن باقى العقود املدنية، فكانوا يعتربون عقد املوظف مبثابة عقد وكالة عادية 

)1(  د. اأنور ر�سلن، الوظيفة العامة، دار النه�سة العربية، القاهرة، 1981م، �ص79.
د. حممد جودت امللط، امل�سئولية التاأديبية للموظف العام، ر�سالة دكتوارة، القاهرة، 1967م، �ص40.  )2(
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فى حالة التفاق على قيام املوظف بعمل ذهنى اأوقانونى، وعقد عمل اأواإجارة 
اأ�صخا�ش عند قيام املوظف بعمل مادى. 

العام  املوظف  تعيني  اأن  لالنتقاد من حيث  التكييف  تعر�ش هذا  وقد   
لتنفيذالقرار،  اأمر لزم  باإرادة منفردة، واإن كان قبول املوظف للوظيفة  يتم 
فاإن القرار ي�صدر باإرادة الإدارة املنفردة فتنتفى �صفة العقد عن العالقة، لأن 
الإيجاب يتم من الإدارة مبفردها والقبول ليوؤثر على نفوذ القرار، بل على 
تنفيذه الذى يكون معلقاً على �صرط واقف هو قبول املخاطب بالقرار والتحاقه 

بعمله)1(.
2/ عالقة املوظف بالدولة عالقة عقدية عامة:

مينح العقد الإدارى لالإدارة اأو الدولة �صلطات وامتيازات فى مواجهة   
املتعاقد لمثيل لها فى العقود املدنية اخلا�صة، الأمر الذى دفع جانباً من الفقه 
اإىل اإعتبار عالقة املوظف بالدولة عالقة تعاقدية عامة، من حيث ا�صتمال العقد 
على بنود غري ماألوفة فى عقود العمل، كتعديل �صروط العقد دون اأن يكون 

للمتعاقد اأو املوظف حق العرتا�ش اأو طلب ف�صخ العقد)2(.
وقد تعر�ش هذا التكييف لالنتقاد من حيث اأن التعيني فى الوظيفه يتم   
بناءاً على قرار، ولي�ش على اإيجاب وقبول، واإن كان تنفيذ القرار معلقاً على 
العالقة  هذه  فاإن  وبالتاىل  التعيني،  بقرار  ال�صخ�ش  قبول  وهو  واقف  �صرط 
العقد  �صروط  فى  الفريقني  تناق�ش  اأمرين:  ي�صتلزم  العقد  لأن  ت�صكل عقداً  ل 
وترا�صيهما عليها. واإلزام العقد للطرفني مبا يجعله غري قابل للتبديل فيما بعد 
بدون ر�صائهما املتبادل. وهذان الأمران يتنافيان مع طبيعة رابطة املوظف مع 
الدولة، والإدارة من حيث �صكل املمار�صة للوظيفة والتى واإن انطوت على 
اإبداء الر�صا من اجلانبني، فهي لحتمل نقا�صاً فى �صروطها لأن جميع الأحكام 
املتعلقة هى حمددة مقدماً بن�صو�ش قانونية اأوتنظيمية. ول يعترب اإبداء الر�صا 

)1(  د. حممد مرغي، مبادئ القانون الإداري املغربي، مطبعة ال�ساحل، الرباط، 1980م، ج2،�ص 182.
د. فوؤاد العطار، القانون الإداري، القاهرة، 1972م، �ص26.  )2(
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الو�صع  هذا  لأن  قانونياً  و�صعاً  لين�صئ  فهو  ال�صرطي  الت�صرف  قبيل  من  اإل 
�صابق لقرار التعيني)1(.

ثانياً : التكييف التنظيمي:
الفقه  لدى  �صاد  التعاقدي  بالتكييف  حلقت  التى  النتقادات  اأمام   
اإذا  املوظف  و�صعية  اأن  يرى  الذى  التنظيمي،  التكييف  املعا�صرين  والق�صاء 
الإدارة هى و�صعية نظامية عامة تخ�صع للقوانيني واللوائح التى تنظم عالقة 
املوظفني بالدولة.وينتج عن ذلك اأن توىل املوظف للوظيفة يتم ب�صدور قرار 
املتبادل  الر�صا  القانوين على  اأثرها  املخت�صة، وليتوقف  ال�صلطة  التعيني عن 
تعيينه م�صبوقاً بطلب منه، فهو  بني الإدارة واملوظف، لأن املوظف واإن كان 
ويحدد  العامة،  الوظائف  اأحداث  يو�صح  الذى  للقانون  تعيينه  منذ  يخ�صع 
والقواعد  وواجباته  واملعنوية،  املادية  املوظف  حقوق  ويبني  اخت�صا�صاتها، 
التى حتكم تاأديبه وتنظيم حياته الوظيفية ب�صفة عامة من بدايتها وحتى نهايتها 
املوظف  تعيني  قرار  لي�صكل  وعليه  قرارات.  من  ب�صاأنه  ي�صدر  اأن  ميكن  وما 
عقداً بني طرفني، وللمحاكم اأن تهمل من منت ذلك العقد كل ماهو خمالف 
للقانون، كما ليكون للموظف اأي حق مكت�صب فى ا�صتمرار الأنظمة املتعلقة 

بالوظيفة، لأنها قابلة للتعديل والتغيري ح�صبما تقت�صيه امل�صلحة العامة)2(.
ولقد عدل الفقه عن تكييف العالقة بني املوظف والدولة على اأ�صا�ش النظرية 
التعاقدية نتيجة لالنتقادات املوجهة اإليها، واأحل حملها النظرية التنظيمية التي 
ترى تكييف العالقة بني املوظف والدولة على اأ�صا�ش اأنها عالقة تنظيمية حتكمها 

القوانني والأنظمة)٣(.
للنظرية  باأنه مركز تنظيمي- وفقاً  ويرتتب على تكييف مركز املوظف   

التنظيمية- الآثار والنتائج التالية:
)1(  د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، الطبعة الثانية، 2004م، �ص228.

د. �سفيق حامت، القانون الإداري "عمال الإدارة"،  القاهرة، 1979م، �ص218 .  )2(
د. اأنور ر�سلن، الوظيفة العامة، مرجع �سابق، �ص79.  )3(
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الإدارة  ت�صدره  بقرار  الأ�صل  يف  يتم  بوظيفته  املوظف  التحاق  اإن   -1
باإرادتها املنفردة، واأن الآثار القانونية للتعيني يف الوظيفة العامة ترتتب 
مبجرد �صدور قرار التعيني دون اأن يتوقف ذلك على ر�صاء اأو موافقة 

املوظف)1(.
العامة غري قرار  اأخرى للتعيني يف الوظيفة  اأداة  تلجاأ الإدارة اىل  وقد   

التعيني، وذلك عن طريق العقد اأو التكليف.
اأ. اأ�سلوب العقد:  

قد تلجاأ الإدارة اإىل اإ�صلوب العقد ا�صتثناًء للتعيني يف الوظيفة العامة،   
التعيني  اأو  املوؤقتة  الوظائف  يف  للتعيني  بالن�صبة  عادة  ذلك  ويحدث 
املوؤقت يف الوظائف الدائمة، �صواء كان املعينون مواطنني كما يحدث 

اأحياناً اأم كانوا اأجانب وهذا هو الغالب.
ب. اأ�سلوب التكليف:  

قد تلجاأ الإدارة ا�صتثناًء للتعيني يف الوظيفة العامة لأ�صلوب التكليف،   
ويحدث ذلك عادة يف جمال الوظائف التي يقل عدد املر�صحني ل�صغلها 
بقبول  مبوجبها  املكلف  يلزم  تكليف  باأوامر  ذلك  ويتم  اأهميتها،  رغم 

الوظيفة وا�صتالم العمل واإل تعر�ش للجزاء)2(. 
دون  وقت  اأي  يف  الوظيفية  والأنظمة  القوانني  اأحكام  تعديل  جواز   -2
اأو  الوظيفة  اإلغاء  التعديل  ترتب هذا  �صواء  املوظف،  توقف على ر�صا 
رفع درجتها، اأو زيادة املرتب اأو خف�صه، اأو تق�صري اإجازتها ال�صنوية، اأو 

زيادة اأعباء الوظيفة)٣(.
عدم انقطاع �صلة املوظف بالإدارة العامة مبجرد قيامه بتقدمي ا�صتقالته،   -3
بل يظل موظفاً حلني قبول طلب ال�صتقالة. فال�صتقالة ل تعترب نافذة اإلَّ 

د. حممد جودت امللط، امل�سئولية التاأديبية للموظف العام، مرجع �سابق، �ص41.  )1(
د. ماجد راغب احللو، القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص247.  )2(

د. نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص42.  )3(
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بعد قبولها من ِقبل الإدارة، وهذا يقت�صي ا�صتمرار املوظف الذي قدم 
ا�صتقالته يف اأداء اأعمال وظيفته والقيام بواجباتها حتي ي�صدر قرار قبول 

اأو رف�ش هذه ال�صتقالة.
ونتيجة  ال�صودان،  فى  والدولة  العام  املوظف  بني  العالقة  وتكييف   
التعاقدية  النظرية  ت�صود  فاإنه  ال�صودان  فى  الإجنليزى  ال�صتعمار  لتاأثري 
والدولة،  العام  املوظف  بني  العالقة  طبيعة  حتديد  فى  الأجنلو�صك�صونية، 
للتاأثري  نتيجة  ال�صودانى  الق�صاء  ولي�صتطيع  تعاقدية،  عالقة  باأنها  وتكييفها 
الإدارية  ال�صلطات  لخت�صا�ش  املوظفني،  ل�صئون  التعر�ش  الأجنلو�صك�صونى 
ال�صودان  فى  العامة  الوظيفة  اأنظمة  ت�صفى  ولذلك  بذلك،  وحدها  الرئا�صية 
الطبيعة املدنية ل الإداريةومل مينع ذلك – كما هو ال�صاأن فى بريطانيا واأمريكا 
وب�صفة  املدنية  للخدمة  املنظمة  واللوائح  الت�صريعات  من  عدد  و�صع  – من 

خا�صة بالن�صبة للحق فى املعا�ش واملكافاأة)1(.
املطلب الثالث

ال�رشوط الواجب توافرها يف املوظف العام
الفرع الأول: ال�رشوط العامة يف الفقه االإ�سالمي:

اأواًل : �صدور قرار من ال�صلطة املخت�صة بالتعيني فى الوظيفة العامة يلزم لكي 
ي�صبح ال�صخ�ش موظفاً عاماً اأن ي�صدر قرار فى الوظيفة العامة ممن ميلك �صلطة 
املوظف  بني  اآثارها  ترتب  الوظيفية  العالقة  فاإن  القرار  التعيني وب�صدور هذا 
والدولة)2(، وكانت قرارات تعيني املوظفني ت�صدر من رئي�ش الدولة مبا�صرة 
وهو اخلليفة، لأنه امل�صئول عن اإدارة الدولة، وكانت فى الغالب ت�صدر هذه 
الدولة  بح�صور رجال  ولكن  �صفوية،  الأحيان  بع�ش  وفى  مكتوبة  القرارات 

امل�صئولني ليكونوا �صهود عيان على مثل هذه القرارات)٣(.
)1(  د .�سياء الدين �سالح ، الوظيفة العامة، جملة جمل�ص الدولة ال�سنة 15، �سنة 1966م،  �ص93 ومابعدها.

الوىل  الطبعة   ، م�سر  ال�سعادة  مطبعة  احلديثة،  النظم  وفى  الإ�سلمي  النظام  يف  العامة  الوظيفة  م�سطفى،  القادر  عبد  علي  د.   )2(
،1402ه-1982م �ص65 .

د. علي عبد القادر م�سطفى، الوظيفة العامة فى النظام الإ�سلمى وفى النظم احلديثة، مرجع �سابق، �ص65 .  )3(
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ثانيًا : اأن يكون تعيني ال�صخ�ش فى الوظيفة ب�صفة دائمة مما يوؤيد اجتاه النظام 
الإ�صالمى فى الأخذ مببداأ دائمية الوظيفة العامة اأن الجتاه ال�صائد لدى جمهور 
الفقهاء هو عدم توقيت الوظائف العامة- �صواء اخلليفة اأومن عداه من اأرباب 
الوظائف العامة- مبعنى عدم حتديد مدة معينة للبقاء فى الوظيفة ذلك لأن 
املوظف مكلف باأداء واجبات والقيام مب�صئوليات حمددة، فال�صري اأن يبقى 
فى ممار�صته لها ما دام �صاحلاً ملبا�صرتها وقادراً على حتمل اأعبائها ولو ظل كذلك 

طوال حياته)1(.
طبيعتها  تقت�صى  التى  الوظائف  بع�ش  فى  الوظيفة-  توقيت  اأن  ونرى   
ذلك- متى دعت اإىل ذلك �صرورة اأو م�صلحة راجحة، ون�ش عليه فى قرار 
يتعار�ش مع مرونة النظام الإ�صالمى بل لعل ما نقله الإمام  التعيني لي�ش اأمراً 
اإذا  الوكالة  )اأن  يقول:  اإذ  املو�صوع  فى  ن�صاً  يعترب  قدامة  ال�صيوطى)2(،وابن 

وقعت مطلقة غري موؤقتة ملك الت�صرف اأبداً مامل تن�صخ الوكالة()٣(.
العامة  الوظيفة  كانت  اإذا  العامة  الوظيفة  فى  بالتعيني  ال�صخ�ش  ر�صا   : ثالثًا 
مهنة ميتهنها املوظف العام، ويبقى فيها طوال حياته، فيلتزم اأن يكون التحاق 
وعلى  العمل.  بهذا  القيام  فى  منه  ورغبة  ر�صا  على  بناء  بالوظيفة  املوظف 
هذا النهج �صار اخللفاء الرا�صدون فعندما كان يعني اخلليفة موظفاً على عمل 
فاإمنا يكون هذا التعيني بر�صا املوظف ولي�ش كرهاً منه، فاإذا رف�ش ال�صخ�ش 
املر�صح للوظيفة العمل فال يكرهه اخلليفة على ذلك العمل. قـد ا�صتعمل عمر 
بن اخلطاب هذا الأ�صلوب مع املوظفني الذين قام بتعيينهم، فعندما اأراد اأن 
يعني �صعد بن عبيد موظفاً له فى ال�صام اأخذ راأيه وقال له: هل لك فى ال�صام 
الذى  الطاعون  بعد  وذلك  عليهم  زئروا  قد  العدو  واإن  نزفوا  امل�صلمني  فاإن 

اأ�صابهم)4(.
د. حممد يو�سف مر�سي، نظام احلكم يف الإ�سلم، دار الفكر العربي، 1983م، �ص46.  )1(

ال�سيوطي، الأ�سباه والنظائر، مطبعة م�سطفى البابي احللبي، 1959م، �ص282.  )2(
ابن قدامة، املغني، دار الكتاب العربي، بريوت،1403ه/ 1983م،/ 92/5.  )3(

د. على عبد القادر م�سطفي الوظيفة العامة يف النظام الإ�سلمي، مرجع �سابق، �ص62.  )4(
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وعندما خرج معاذ بن جبل اإىل ال�صام قال عمر بن اخلطاب لقد اأخل   
خروجه باملدينة واأهلها، ولقد كنت كلمت اأبابكر رحمه اهلل اأن يجل�صه حلاجة 

النا�ش اإليه فاأبى على وقال : رجل اأراد جهاداً يريد ال�صهادة فال اأجل�صه.
الفرع الثاين: ال�رشوط العامة يف القانون:

اأوًل : اخلدمة الدائمة: ويق�صد باخلدمة الدائمة اأن ينقطع املوظف خلدمة الدولة 
فالتكون ا�صتعانتها به عار�صة، وبالتايل يكون املوظف الدائم هو الذى ينقطع 
خلدمة الدولة بتعيينه فى وظيفة دائمة، واملناط بالدائمية هو بو�صف الوظيفة 

الواردة فى امليزانية)1(.
اأ�صخا�ش  اأواأحد  الدولة  تديره  عام  مرفق  فى خدمة  املوظف  يعمل  اأن   : ثانيًا 

القانون العام.
يعمل  الذي  املرفق  يكون  اأن  عاماً  موظفاً  ال�صخ�ش  لعتبار  وي�صرتط   
�صلطة  كانت  �صواء  عامة،  �صلطة  لإدارة  اخلا�صعة  املرافق  من  دائمة  ب�صفة  فيه 
اأو كانت �صلطة ل مركزية ممثلة  مركزية ممثلة يف الوزارات وامل�صالح العامة، 
يف الإدارات الالمركزية الإقليمية، اأو ممثلة يف الإدارات الالمركزية املرفقية 

كاملوؤ�ص�صات العامة)2(.
والأ�صل يف تطبيق هذا ال�صرط اأن يعمل املوظف يف مرفق عام يدار   
باأ�صلوب الإدارة املبا�صرة، اأما اإذا كان املرفق العام ل يدار باأ�صلوب الإدارة 
املبا�صرة )املرافق التي تدار باأ�صلوب امتياز املرافق العامة(، فاإن العاملني فيه ل 
القانون  العام يف  للموظف  ال�صطالحي  باملعنى  يعتربون موظفني عموميني 
الإداري، ويرتتب على اتباع الإدارة لأ�صلوب الإدارة املبا�صرة للمرفق العام 
الإدراي،  القانون  اأحكام  م�صتمدة من  قانونية  اأ�صاليب وو�صائل  ت�صتخدم  اأن 
الطابع  ذات  العامة  املرافق  لإدارة  عادة  الأ�صلوب  لهذا  الإدراة  تلجاأ  حيث 
والبلديات.  والق�صاء  وال�صحة  والتعليم  والأمن  كالدفاع  واملحلي  الوطني 

نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص35.  )1(
)2(  د. حممد جودت امللط، امل�سئولية التاأديبية للموظف العام، مرجع �سابق، �ص48.
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التقليدية  العامة  املرافق  العام مل يعد يقت�صر على  املرفق  اأن مفهوم  ويالحظ 
اأنواعاً جديدة من املرافق العامة وهي املرافق  )الإدارية(، واإمنا ات�صع لي�صمل 
العامة املهنية كنقابات املحامني والأطباء واملهند�صني، كلها مرافق تخ�صع ملزيج 

من قواعد القانون الإداري وقواعد القانون اخلا�ش.
اأما اإذا مل تقرر احلكومة باعتبار فئة من عمالها من املوظفني العموميني   
فاإنها متلك و�صع ماتراه من قواعد القانون اخلا�ش ملعاملتهم على اأ�صا�ش نظام 

لئحي اأوتعاقدي ح�صبما تراه منا�صباً للم�صلحة العامة)1(.
ثالثًا : اأن يعني املوظف فى وظيفة من ال�صلطة التى متتلك تعيينه قانوناً ي�صرتط 
لعتبار ال�صخ�ش موظفاً عاماً خا�صعاً لأحكام الوظيفة العامة اأن تعينه ال�صلطة 
املخت�صة بطريقة م�صروعة، وبقرار من ال�صلطة املخت�صة بالتعيني قانوناً بعد توافر 
�صروط التعيني. واأياً كان اأ�صلوب اللتحاق بالوظيفة )النتخاب، امتحانات 

التوظيف، الختيار احلر من ال�صلطة العليا(.
وقد ا�صتقر الفقه على اأن املركز الوظيفي للموظف ل ين�صاأ يف الأ�صل   
يعترب  وحده  التعيني  بقرار  اإذ  التعيني،  هذا  لإجراء  قانوناً  املقررة  بالأداة  اإل 
العام،  للمرفق  الإداري  التنظيم  الذي يدخل يف  للمن�صب  �صاغاًل  ال�صخ�ش 
ومن ثم فاإن تعيني ال�صخ�ش يف خدمة ال�صلطة الإدارية �صواء كانت هذه ال�صلطة 
اأو  اأم لمركزية )كاملحليات(،  تتبعها(،  التي  مركزية )كالوزارات وامل�صالح 
لمركزية مرفقية) كاملوؤ�ص�صات العامة(، وي�صبغ عليه �صفة املوظف العام يف 

املرافق العامة)2(. 
الواقعي(،  )اأو  الفعلي  باملوظف  ي�صمى  ما  ال�صرط  من هذا  وي�صتثنى   
وهو ال�صخ�ش الذي يقحم نف�صه على الوظيفة العامة فيبا�صر الخت�صا�صات 
املقررة لهذه الوظيفة من تلقاء نف�صه اأو باأ�صلوب غري قانوين، فاملوظف الفعلي 
ي�صدر  مل  اأو  معيب،  اأو  خاطئ  قرار  بتعيينه  �صدر  الذي  ال�صخ�ش  هو  اإذن 

د. حممد جودت امللط، امل�سئولية التاأديبية للموظف العام، مرجع �سابق، �ص48.  )1(
د. نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص32.  )2(
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بتعيينه قرار اإطالقاً، فقد يُعني �صخ�ش يف وظيفة معينة- دون اإتَّباع الإجراءات 
واملفرو�ش  باطاًل،  التعيني  قرار  عندئٍذ  فيقع  تعيينه-  يف  ال�صحيحة  القانونية 
اأن تعترب الأعمال والت�صرفات ال�صادرة عنه باطلة ول يُعتدَّ بها ل�صدورها من 
غري خمت�ش، وتزول عنه �صفة املوظف العام عند تقرير هذا البطالن، اإل اأن 
الفقه قرر �صالمة الت�صرفات غري امل�صروعة التي قام بها املوظف الفعلي، وذلك 
حالته  على  اعتماداً  نية  بح�صن  ال�صخ�ش  هذا  مع  تعاملوا  من  مل�صالح  حماية 

الظاهرة لهم، واإعماًل ملبداأ ا�صتمرار �صري املرافق العامة بانتظام واطراد)1(.

املبحث الثالث
احلقوق املالية للموظف العام 

املطلب الأول
احلقوق املالية للموظف العام يف الفقه االإ�سالمي

الفرع الأول: اأرزاق املوظف العام:
اإن الإ�صالم اأقام الرواتب والأرزاق للموظفني العموميني على معيارين   
اأ�صا�صيني، فاأوجب اأن يكون الرزق كافياً حلاجات املوظف واأ�صرته، كما اأوجب 
التي  العامة  بالوظيفة  تتعلق  خمتلفة  عوامل  بح�صب  الأرزاق  بني  التفاوت 
يوؤديها املوظف، فيوؤثر يف الرزق مثاًل �صعوبة العمل، اأو خطورته، اأو اأهميته، 
اأو درجة املوؤهالت املطلوبة لأدائه، وقد ن�ش الت�صريع الإ�صالمي على هذين 

املعيارين ومن ذلك:
قول ال�صرخ�صي: )اإعطاء املقاتلة كفايتهم وكفاية عيالهم، لأنهم فرغوا   

اأنف�صهم للجهاد ودفع �صر امل�صركني عن امل�صلمني، فيعطون الكفاية()2(.
الربع  البناءة  ينقل يف  : ) كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  اأي�صاً  وقوله 
ويف الرجعة الثلث، وفيه دليل جواز التنقل للتحري�ش على القتال، كما اأمر 

د. جمدي عز الدين يو�سف، الأ�سا�ص القانوين لنظرية املوظف الفعلي، القاهرة، 1988م، �ص76.  )1(
ال�سرخ�سي، املب�سوط، دار املعرفة، بريوت، 1406هـ/1986م، ج3، �ص18  .  )2(
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اهلل تعاىل به ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم بقوله : {يَا َأيُّهَا النَِّبيُّ حَرِِّض الْمُؤْمِنِنيَ عََلى 
الْقَِتاِل} ]االأنفال: 65[.

القا�صي" من بيت املال، لو بيت  "رزق  وقال ابن عابدين : )وجواز   
بالرزق ليفيد بقدر ما يكفيه واأهله  املال حالًل جمع بحق، واإل مل يحل، وَعربَّ
يف كل زمان ولو كان غنياً يف الأ�صح... قوله "يف كل زمان"... اأي بقدر 

كفايته يف كل زمان، لأن املوؤنة تختلف باختالف الزمان()1(.
وقال املاوردي: ) واأما تقدير العطاء فمعترب بالكفاية، حتى ي�صتغني بها   
عن التما�ش مادة تقطعه عن حماية البي�صة... فيقدر كفايته يف نفقته وك�صوته 
فاإن  تعر�ش حاله يف كل عام،  ثم  املقدار يف عطائه،  فيكون هذا  كله،  لعامه 

زادت رواتبه املا�صة زيد، واإن نق�صت نق�ش()2(.
ويبني املاوردي تاأثري الأرزاق على املوظفني يف معاجلة الف�صاد الإداري   
واأعطايتهم،  ووظائفهم  وجراياتهم  اأرزاقهم  عليهم  )يدر  فيقول:  والر�صوة، 
اأوقاتها، ويو�صعها عليهم تو�صعة تغنيهم عن حيف الرعية،  تتاأخر عن  حتى ل 
وخدمهم  وخيلهم  دوابهم  اأمر  من  مهمتهم  ويكفيهم  اأموالها،  يف  والطمع 
بني  متو�صطاً  ح�صناً  تقديراً  ذلك  يف  تقديرهم  ويكون  وكراعهم،  و�صالحهم 
بانتظام  يعود  واخلري،  ال�صالح  من  اأبواباً  ذلك  يف  فاإن  والتقتري،  الإ�صراف 

اأحوال اململكة وراحة الراعي والرعية()٣(.
املطلب الثاين

احلقوق املالية للموظف العام يف القانون
الفرع الأول : راتب املوظف العام:

اأوًل : تعريف املرتب:
يتقا�صاه من  الذى  الأ�صا�ش  املايل  املقابل  العام  املوظف  براتب  يق�صد   
اأثناء خدمته، وهو بهذا  اأعمال  الدولة ب�صفة دورية منتظمة نظري مايوؤديه من 

اإبن عابدين، حا�سية ابن عابدين ، ج6، �ص389.  )1(
املاوردي، الأحكام ال�سلطانية، مرجع �سابق، �ص256 .  )2(

املاوردي، ن�سيحة امللوك، مرجع �سابق، �ص321.  )3(
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املعنى ل ي�صمل اأي دخل اآخر �صواء كان فى �صكل بدلت وغريها، وذلك فيما 
عدا العالوات الدورية التى تعترب جزاً من املرتب)1(.

ويعد املرتب من اأهم احلقوق املالية املعرتف بها للموظف العام، وعلى   
�صوء ذلك جند غالبية الت�صريعات املختلفة والتى تعالج مو�صوعات الوظيفة 
تكفل  التى  القواعد  من  العديد  وت�صع  احلق،  هذا  اأهمية  على  توؤكد  العامة 
احلياة  وتوفري  اأ�صرته  واأفراد  املوظف  اإعانة  اإىل  يوؤدي  بحيث  وتنظيمه  حمايته 

الكرمية الالئقة لهوؤلء)2(.
ويعرف البع�ش املرتب باأنه و�صيلة ت�صمح للموظف باأن يحتفظ باملكانة   

الجتماعية املقابلة لوظيفته)٣(.
واإذا كانت القاعدة العامة اأن املرتب ياأتى فى �صورة مبلغ نقدي، غري   
ذلك،  طبيعتها  تتطلب  التى  الوظائف  بع�ش  فى  اأخرى  �صورة  له  توجد  اأنه 
الوظائف قد يح�صلون على مزاياتتعدى قيمتها عندهم قيمة  فاأ�صحاب هذه 
والتعليم  ال�صحى  التاأمني  وتوفري  ال�صرائب  من  كالإعفاء  النقدي،  املرتب 

لأولدهم)4(.
ل�صنة  العامة  اخلدمة  قانون  من  اأي�صاً   )2-1/18( املادة  ون�صت   

1995م: 
�صهر. كل  نهاية  فى  الراتب  للعمال  " 1- ي�صرف 

اأ�صا�ش  على  �صهر  اأي  من  امل�صتحق عن جزء  الراتب  اأو  الأجر  يح�صب   -2
عدد اأيام ال�صهر ثالثني يوماً" .

ولقد عرفت لئحة اخلدمة العامة ل�صنة 1995م املادة )4/ب( الأجر   
يق�صد به كل املدفوعات النقدية التى يتقا�صاها العامل مقابل العمل الذى يقوم 

به.
د. نواف كنعان، القانون الإداري،مرجع �سابق ، �ص111.  )1(

د. حماد �سطا، النظام القانوين للأجور واملرتبات العامة، 1977م، �ص48.  )2(
)3(  د. �سامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة ، 1990م، �ص126.

د. بدرية اجلا�سر، تطور النظام القانوين حلقوق املوظف العام، ملحق جملة احلقوق العامة، 1994م، �ص18.  )4(
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ل�صنة  القومية  املدنية  اخلدمة  لئحة  من   )4/1/17( املادة  ون�صت   
اأو ال�صخ�ش الذى يوكله الأجر فى نهاية كل �صهر  2007م " ي�صرف للعامل 

نقداً اأو حموًل فى ح�صابه بامل�صرف الذى يحدده " .
"يح�صب الأجر امل�صتحق عن اأي جزء من اأي �صهر على اأ�صا�ش عدد   

اأيام ال�صهر ثالثون يوماً".
التعيني،  قرار  �صدور  تاريخ  من  املرتب  لي�صتحق  املوظف  اأن  وجند   
ا�صتناداً اإىل اأن قرار التعيني من القرارات الإدارية امل�صروطة، ف�صريانها متوقف 
على حتقيق �صروط قبول املوظف لها يتمثل فى قبول ت�صلم العمل، ويعد هذا 
اأمراً منطقياً طاملا اأن املرتب هو احلق الذى مينح مقابل العمل واجلهد الوظيفى.

فالقاعدة العامة اأن ا�صتحقاق املرتب مرتبط بقيام العالقة الوظيفية بني   
املوظف والدولة اإعماًل لقاعدة الأجر مقابل العمل فاإن انقطعت هذه العالقة، 
اأو انتهت اخلدمة ل�صبب ما انقطع ا�صتحقاقه املرتب فوراً، وهذا يكون فى حالة 
انتهاء اخلدمة بقوة القانون، بحيث يكون القرار ال�صادر بعد ذلك جمرد قرار 
تقريري ل ين�صئ حالة جديدة مثل انتهاء اخلدمة ببلوغ ال�صن القانونية، والف�صل 

التاأديبى، واحلكم على املوظف العام جنائياً والوفاة)1(.
ثانياً : �سمانات املرتب:

�صدور  بعد  للعمل  مبا�صرته  تاريخ  من  اعتباراً  راتبه  املوظف  ي�صتحق   
املقابل  وبو�صفه  العمل(،  يقابل  )املرتب  اأن  اأ�صا�ش  على  وذلك  بتعيينه،  قرار 
ويقت�صي  اأعمال.  من  لها  يوؤديه  ما  نظري  الدولة  من  املوظف  يتقا�صاه  الذي 
قائمة،  والإدارة  املوظف  بني  الوظيفية  العالقة  بقاء  لراتبه  املوظف  ا�صتحقاق 
فاإذا انقطعت لأي �صبب انقطع راتبه، كما يقت�صي ا�صتحقاق املوظف لراتبه األ 
يكون حمروماً من راتبه ل�صبب قانوين رغم مبا�صرته العمل ورغم بقاء العالقة 
الوظيفية بينه وبني الدولة، كاأن يعاقب املوظف تاأديبياً باخل�صم من الراتب مدة 
معينة لرتكابه خمالفة م�صلكية، فهو خالل هذه املدة يبا�صر اأعماًل وظيفية ول 

)1(  د. عبد الفتاح ح�سن، مبادئ القانون الإداري الكويتي، 1969م، �ص281 .
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يتقا�صى مع ذلك راتباً)1(.
نفقات  لتغطية  اأ�صرته  واأفراد  للموظف  بالن�صبة  املرتب  ميثله  ملا  نظراً   
معي�صته، فقد اأخ�صعه امل�صرع للعديد من ال�صمانات التى ت�صكل فى م�صمونها 

حماية لهذا احلق.
املدنية  اخلدمة  قانون  من   )31( املادة  ن�صت  لذلك  وتطبيقاً   

القومية)2007م(:
)ليجوز حجز رواتب العمال اأواأجورهم اأوعالواتهم واإ�صتحقاقاتهم   
اأو اأي  اأولتنفيذ حكم بنفقة �صرعية  اإل للوفاء بدين ثابت للوحدة  اأومقا�صتها 
حق من حقوق الزوجية �صادر من حمكمة ذات اخت�صا�ش وذلك فى حدود 

ن�صف الأجر الكلي كحد اأق�صى(.
وبناء على هذه املادة ليجوز خ�صم اأو حجز على مرتب املوظف اإل   

فى حالتني :
1- للوفاء بدين ثابت للوحدة .

2- لتنفيذ حكم بنفقة �صرعية اأو اأي حق من حقوق الزوجية.
على  احلجز  اأو  اخل�صم  امل�صرع  اأجاز  فقد  النفقة  دين  لأهمية  ونظراً   
بها  النفقة حمكوماً  اأن يكون دين  النفقة، ب�صرط  ا�صتيفاء دين  مرتب املوظف 
من الق�صاء، ول�صك اأن امل�صرع راعى العتبارات الإن�صانية فى هذا ال�صدد 
واحلاجة املا�صة اإىل دين النفقة من قبل زوجة املوظف واأ�صرته، ل�صيما فى ظل 
امتناع املوظف عن تزويدهم بجزء من املرتب لذلك يتم ا�صتيفاء دين النفقة 

رغماً عنه .
ويجب اأن يقت�صر الدين على دين النفقة دون بقية الديون الأخرى،   
بع�ش  فى  ل�صيما  معه  تت�صابه  قد  التى  الديون  بع�ش  فى  عليه  القيا�ش  ودون 

الديون التى تنجم عن العالقة  الأ�صرية)2(.
نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص113.  )1(

د. �سعد نواف العنزى، حقوق املوظف وواحباته، داراملطبوعات اجلامعية، الإ�سكندرية، 2008م، �ص72 .  )2(
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ثالثاً:حتديد املرتبات:
ة درجات ذات  يُحدد امل�صرع عادة فئات الوظائف ويجعل لكل فئة عدَّ  
بداية ونهاية، بحيث مُينح املوظف الذي يعني يف الوظيفة راتب اأول درجة يف 
فئة الوظيفة التي ُعني فيها، ويح�صل على الزيادة ال�صنوية املقررة لكل فئة من 
الفئات الوظيفية، واأن يقف تزايد الراتب عند الو�صول اىل اآخر الفئة، وذلك 
وفقاً ملا يعرف بـ)�صلم رواتب املوظفني( الذي ياأخذ عادة �صكل جدول تتحدد 

مبقت�صاه الروابط املتعلقة بدرجات الفئات الوظيفية املختلفة)1(.
املوظفني  جميع  اإخ�صاع  بوجوب  يق�صي  العام  الأ�صل  كان  واإذا   
الفئة  لنف�ش  ال�صاغلني  جميع  منح  يتم  بحيث  واحد،  عام  لكادر  العموميني 
الوظيفية والدرجة فيها ذات املرتب، فاإن ذلك ل يعني عدم وجود تفاوت يف 
املرتب ب�صبب وجود اأنظمة وظيفية خا�صة، ومن اأمثلة الأنظمة اخلا�صة الأنظمة 
التدري�ش يف اجلامعات،  هيئة  واأع�صاء  الق�صائي،  ال�صلك  اأع�صاء  التي حتكم 
اأو  الأقدمية  املرتب مت�صاوياً، مدة  التي ل جتعل  اأمثلة العتبارات  اأن من  كما 

اخلربة، وال�صهادات العلمية)2(.
الفقرة   28 املادة  2007م  ل�صنة  القومية  املدنية  اخلدمة  لقانون  وفقاً   
)2( تن�ش على: )تكون طرق واأحكام حتديد الرواتب والأجور والعالوات 
والبدلت والتعيني والرتقى وتخفي�ش الدرجة والنقل والإنابة وغريها وفقاً ملا 

حتدده اللوائح ونظم اإدارة املوارد الب�صرية املعتمدة()٣(.
التعديالت  تلك  تكون  اأن  املرتبات  نظم  تعديل  حالة  فى  اأنه  ونرى   
على  مايوؤثر  وهو  املوظفني،  طوائف  لبع�ش  ظلم  ليحدث  حتى  متجان�صة، 

ح�صن اأدائهم.
د. نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص112.  )1(

د. حماد �سطا، النظام القانوين للأجور واملرتبات العامة،مرجع �سابق، �ص54 .  )2(
قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007، املادة )2/28(.  )3(
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الفرع الثاين: العالوات والبدالت:
اأوًل : العالوات:

العالوة هى مبلغ من املال ي�صاف اىل املرتب ليزداد بها مقدار الراتب   
الأ�صا�ش، وتعد العالوة من احلقوق الأ�صا�صية للموظف العام املقررة. غري اأن 

هذا احلق ل يتمتع به جميع املوظفني)1(.
وقد تثور فى بع�ش الدول م�صكلة حتديد طبيعة العالوة الدورية، فاإذا   
ل  اأو  متنحها  اأن  الإدارة  حق  من  فاإن  للموظف  )منحة(  اأنها  على  تكييفها  مت 
متنحها، اأما اإذا مت تكييفها على اأنها )حق( للموظف فاإنه ل �صبيل لالإدارة �صوى 
تقريرها للموظف اإذا توافرت �صروطها دون اأن يكون لها اأية �صلطة تقديرية فى 

ذلك .
ويرى البع�ش اأن اأ�صا�ش التكييف لطبيعة العالوة اإمنا يرجع اإىل فل�صفة   
الإدارة فى تقرير نظام العالوات، فاإذا كان املربر لتقرير العالوة هو مواجهة 
تزايد الأعباء وتكاليف املعي�صة فى الدولة، فمن الالزم النظر اإىل العالوة باأنها 
حق للموظف بغ�ش النظر عن عمله. وتختلف العالوة عن الزيادة ال�صنوية 
ب�صفة  املوظف  راتب  اإىل  تُ�صاف  مالية  زيادة  ال�صنوية  الزيادة  اأن  حيث  من 
دورية طاملا مل يُحرم منها لأ�صباب قانونية، ومل ي�صل اإىل اأعلى درجات الفئة 
الوظيفية التي ي�صغلها، يف حني اأن املق�صود بالعالوة بوجه عام الزيادة املالية 
للراتب  تبعاً  املوظف  ي�صتحقها  والتي  الأ�صا�ش  للراتب  تبعاً  للموظف  املقررة 
والتي ي�صتحقها املوظف تبعاً ل�صتحقاق هذا الراتب، اإل ما ارتبط منها مبكان 
العمل )كعالوات موظفي ال�صلك الدبلوما�صي العاملني باخلارج(، كما تختلف 
عن البدلت التي متنح للموظف مثل بدل العمل الإ�صايف، وبدل التفرغ، اإذ 
بقيامه  اإل  بالعمل ذاته ول ي�صتحقها املوظف  ترتبط  البدلت زيادات  اأن هذه 
التفرغ(  وبدل  الإ�صايف،  العمل  و)بدل  )العالوة(  من  لكل  واإن  بالعمل، 

)1(  د. بدرية اجلا�سر، تطور النظام القانوين حلقوق املوظف العام، مرجع �سابق، �ص44 .
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املعنى اخلا�ش به، الأمر الذي يرتتب عليه ا�صتحقاق املوظف للعالوة الكاملة 
اأو الن�صبية املن�صو�ش عليها)1(.

اأما اإذا كان املربر يتمثل فى ت�صجيع للموظف على اإتقان عمله وم�صاعفة   
جهده وتقديره ملا اأداه من اإجنازات، فهنا يحق لالإدارة اأن تنظر اإىل العالوة 
على اأنها منحة للموظف يتم تقدميها للجاد منهم، كما يتم حجبها عن ال�صعيف 

بينهم)2(.
وتنق�صم العالوات اإىل العالواة الدورية والعالوة الت�صجيعية:  

اأ. العالوة الدورية :
العالوة  وت�صتحق  دورية  ب�صورة  للموظف  متنح  التى  العالوة  هى   
الدورية بعد انق�صاء �صنة تعيينه فى اخلدمة. وهذا ما ن�ش عليه قانون اخلدمة 
"متنح  املدنية القومية ل�صنة 2007م فى املادة )32( والتي ن�صت على الآتي: 
الأق�صى  احلد  بلوغ  مر�صية حتى  �صنة خدمة  كل  دورية عن  للعاملني عالوة 
اأ�ص�ش  املعتمدة  الب�صرية  املوارد  اإدارة  ونظم  اللوائح  وحتدد  وظيفته،  لقطاع 

واأحكام منح العالوة الدورية")٣(.
اأو من  التعيني  تاريخ  من  �صنة  انق�صاء  بعد  الدورية  العالوة  وت�صتحق   

تاريخ ا�صتحقاق العالوة الدورية ال�صابقة.
اإىل  ترقيته  متت  لو  حتى  اعتيادية،  ب�صفة  العام  املوظف  وي�صتحقها   
ا�صتحقاق  الرتقية ل تغري من موعد  العام لأن  اأعلى فى خالل  درجة وظيفية 
العالوة الدورية. ويتم منح العالوة الدورية بقرار من ال�صلطة املخت�صة التى 
متثل الوزير املخت�ش اأو من ميلك �صلطات الوزير كرئي�ش جمل�ش اإدارة الهيئة 

العامة)4(.
د. نواف كنعان، القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص116.  )1(

د. �سامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة، مرجع �سابق، �ص131 .  )2(
قانون اخلدمة املدنية القومية ل�سنة 2007، املادة )32( .  )3(

د. م�سطفى فهمي اأبوزيد ، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1991م، 511/2 .  )4(
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ب. العالوة الت�سجيعية :
العالوة الت�صجيعية هى عالوة ا�صتثنائية تعطى للموظف تقديراً جلهوده   
فى اأداء وظيفته. وجند اأن الإدارة تتمتع ب�صلطة تقديرية وا�صعة فى منح العالوة 
الت�صجيعية على خالف الو�صع بالن�صبة للدورية فمنح العالوة الت�صجيعية اأمر 
مرتوك ل�صلطة الإدارة، لتقرير ما اإذا كان يجب منح املوظف هذه العالوة من 

عدمه)1(.
ثانياً : البدالت:

تعني البدلت املبالغ التي متنح للموظفني ب�صبب مقت�صيات الوظيفة اأو   
الظروف املحيطة بالعمل، اأو ب�صبب طبيعة العمل ذاته اأو خطورته اأو مالب�صاته. 
منه، وذلك  تعترب جزء  ل  ولكنها  املوظف،  راتب  اىل  عادة  البدلت  وت�صم 

على عك�ش العالوات)2(.
والـبـدلت عبارة عن مكافاأة تعوي�صية ي�صتحقها املوظف نتيجة لالأعباء   
اأو  توؤثر �صلباً على كفاية راتبه، والتى يتكبدها ب�صبب الوظيفة  الإ�صافية التى 
كانت  اإذا  ما  لالإدارة.  مرتوك  اأمر  هو  الوظيفية  البدلت  وتقرير  مبنا�صبتها. 
الوظيفة تــتـــطـــلــب اأعــبــاء مـــالـــية معينة، وما اإذا كان منامل�صلحة تبعاً لذلك 
اأن يتمتع �صاغلها باملعاملة املالية املمتازة هو اأمر مرتوك تقديره لل�صلطة املخت�صة 

التى متتلك ذلك قانوناً)٣(.
ويرى البع�ش اأن متنح البدلت واحلوافز واملكافاآت لقاء عمل فعلي،   
ل اأن تكون جمرد و�صيلة لزيادة مرتبات البع�ش دون البع�ش الآخر مما يتنافى 
مما  النفوذ  ال�صغط ذات  لبع�ش جماعات  اإ�صتجابة  تكون  اأن  العدالة، ول  مع 
يتنافى مع العدالة، و اأن تكون اأداة للرتغيب اأو الرتهيب، مما يتنافى مع احلرية 

وال�صتقالل فى اأداء العمل الوظيفى. 

)1(  د. نواف العنزي، حقوق املوظف وواجباته، مرجع �سابق، �ص94 .
)2(  د. عبد الفتاح ح�سن، مبادئ القانون الإداري الكويتي، مرجع �سابق، �ص281 .

. اأنور ر�سلن، وجيز القانون الإداري، مرجع �سابق، �ص492 .  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {218}

اخلامتة
يف خامتة هذه الدرا�صة، التي تناولت بالبحث احلقوق املالية للموظف   
العام يف الفقه الإ�صالمي والقانون، التي ا�صتعر�صت بال�صرح مفهوم املوظف 
العام، وطبيعة العالقة بني املوظف العام والدولة، وال�صروط الواجب توافرها 

يف املوظف العام واحلقوق املالية للموظف العام.
النتائج:

بالرغم من كرثة الت�صريعات املتعلقة بالوظيفة العامة واملوظف العام، اإل   -1
اأنه ل يوجد من بينها ت�صريعاً واحد يعطي تعريفاً جامعاً للموظف العام، 
حيث يقت�صر كل ت�صريع على حتديد املق�صود باملوظف العام يف جمال 

تطبيق اأحكامه فقط.
اختالف تعريف املوظف العام يف القانون الد�صتوري عنه يف  القانون   -2
الأمر  القوانني،  هذه  يف  عنه  يختلف  الإدارية  الأنظمة  يف  و  اجلنائي، 
وفق  ي�صيق  اأو  العام  واملوظف  مفهوم  يت�صع  اأن  عليه  يرتتب  الذي 

مقت�صيات كل جمال من املجالت.
جاء تعريف املوظف العام يف الفقه الإ�صالمي قريب من تعريف املوظف   -3

العام فى القانون واملو�صوعات التي ينظمها. 
اإن العالقة بني املوظف العام والدولة يف العقد الإرزاقي هى عقد عام   -4

م�صتقل قائم بذاته ليقا�ش على غريه.
تكافل  عالقة  هي  الإ�صالمي  الفقه  يف  بالدولة  العام  املوظف  عالقة  اإن   -5
وتعاون، ويكون غاية كل منهما مر�صاة اهلل وحمل اأمانة التكليف، بحيث 
ليكون هناك اأي تعار�ش اأو تنافر يف هذه العالقة، هذا بجانب ما و�صعه 
الفقه الإ�صالمي من �صروط يجب اأن تتوافر يف املوظف العام، وحتديد 

حقوقه والتزاماته.
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دائماً  ترتبط  كانت  ثم  ومن  اجلديد،  التعيني  حكم  تاأخذ  الرتقية  كانت   -6
بال�صالحية والكفاءة.

اإن ا�صتحقاق املرتب مرتبط بقيام العالقة الوظيفية بني املوظف والدولة   -7
اإعماًل لقاعدة الأجر مقابل العمل فاإن انقطعت هذه العالقة، اأو انتهت 

اخلدمة ل�صبب ما انقطع ا�صتحقاقه املرتب فوراً.
التو�سيات:

�صرورة اإيجاد تعريف جامع للموظف العام بحيثاليقت�صر على حتديد   -1
املق�صود باملوظف العام يف جمال تطبيق اأحكامه فقط.

والقانون  الد�صتوري،  القانون  العام يف جمال  املوظف  تعريف  توحيد   -2
اجلنائي، والأنظمة الإدارية.

�صرورة اأن تتوافر يف املوظف العام  ال�صروط املطلوبة، وحتديد حقوقه   -3
والتزاماته، بحيث جند اأن املق�صد الأ�صا�ش منها ي�صب يف حماية امل�صلحة 

العامة و�صالح املجتمع.
بتحديد  وذلك  العام،  باملوظف  الدولة  جانب  من  الهتمام  �صرورة   -4
حقوقه والتزاماته، وطرق الوفاء بحقوقه، ومتابعة ومراقبة قيامه بالتزاماته 

ب�صورة مر�صية للجمهور. 
والأنظمة  بالقوانني  الإملام  �صرورة  العام  املوظف  على  يتوجب   -5

والتعليمات واملهام واخلطط والربامج املختلفة بعمل الدوائر.
العالقة  ماقامت  متى  املرتب  العام  املوظف  متنح  اأن  الدولة  على   -6

الوظيفية.
التام  املوظف  تفرغ  ت�صتوجب  بدرجة  كافياً  الراتب  يكون  اأن  �صرورة   -7
لعمله ، فال ي�صطر ملزاولة وظيفة اأخرى ملواجهة متطلبات معي�صته ، فيوؤثر 
من  له  وقاية  الراتب  كفاية  اأن  كما  الأ�صا�صية،  لوظيفته  اأدائه  على  ذلك 

النحراف والر�صوة اأو ال�صتيالء على ماحتت يده من اأموال الدولة .
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امل�سادر واملراجع
الكرمي. القراآن  	•
اأوًل: كتب احلديث:

م�صلم، اأبي احل�صني م�صلم ابن احلجاج الق�صريي الني�صابوري، �صحيح   -1
م�صلم، حتقيق فوؤاد عبدالباقي، دار احياء الكتب العربية1978م.

ثانياً: كتب اللغة:
اإبن منظور الأفريقي اخلزرجي، ل�صان العرب، دار احلديث ، القاهرة،   -1

اجلزء الرابع، 2003م.
ثالثاً: كتب الفقه اال�سالمي:

ابن عابدين، حا�صية ابن عابدين، ج6.  -1
ال�صرخ�صي، املب�صوط، دار املعرفة، بريوت، 1406هـ/1986م، ج3.  -2

ابن فرحون، تب�صرة احلكام يف اأ�صول الأق�صية ومناهج الأحكام، دار   -3
الكتب العلمية، بريوت، ج1.

القرايف، الفروق، دار ال�صالم للطباعة، ط1، املجلد الرابع، 2001م.  -4
اجلندي،  مكتبة  الدينية،  والوليات  ال�صلطانية  الأحكام  املاوردي،   -5

القاهرة، 1965م.
املاوردي، قوانني الوزارة، حتقيق فوؤاد عبداملنعم اأحمد وحممد �صليمان   -6

داوؤود، موؤ�ص�صة �صباب اجلامعة، ط2، 1978م. 
ال�صئون  املاوردي، ن�صيحة امللوك، حتقيق حممد جا�صم احلديثي، دار   -7

الثقافية العامة، بغداد، 1986م.
ابن تيمية، جمموع الفتاوي، لبنان، ط2، 1398م.  -8

ابن قدامة، املغني، دار الكتاب العربي، بريوت،1403هـ/ 1983م.  -9
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رابعاً: الفقه اال�سالمي احلديثة:
النظام الإ�صالميوفى  العامة يف  القادر م�صطفى، الوظيفة  د. علي عبد   -1
،1402ه- الوىل  الطبعة   ، م�صر  ال�صعادة  مطبعة  احلديثة،  النظم 

1982م.
فتحي الدريني، خ�صائ�ش الت�صريع الإ�صالمي يف يف ال�صيا�صة واحلكم،   -2

موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، الطبعة الثانية، 1407هـ/ 1987م.
د. حممد يو�صف مر�صي، نظام احلكم يف الإ�صالم، دار الفكر العربي،   -3

1983م.
خام�صاً: كتب التاريخ:

ابن خلدون، املقدمة، دار الكتاب امل�صري، القاهرة، 1965م.  -1
ال�صيوطي، الأ�صباه والنظائر، مطبعة م�صطفي البابي احللبي، 1959م.  -2

�صاد�صاً: الكتب القانونية:
د. اأنور ر�صالن، الوظيفة العامة، دار النه�صة العربية، القاهرة، 1981م.  -1

د. اأنور ر�صالن، وجيز القانون الإداري، دار النه�صة العربية، القاهرة،   -2
1999م.

د. بدرية اجلا�صر، تطور النظام القانوين حلقوق املوظف العام، ملحق   -3
جملة احلقوق العامة، 1994م.

د. حماد �صطا، النظام القانوين لالأجور واملرتبات العامة، 1977م.  -4

د. �صامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العامة ، 1990م.  -5
د. �صعد نواف العنزى، حقوق املوظف وواحباته، داراملطبوعات اجلامعية، 

الإ�صكندرية، 2008م.
د. �صفيق حامت، القانون الإداري "عمال الإدارة"،  القاهرة، 1979م.  -6

د .�صياء الدين �صالح ، الوظيفة العامة، جملة جمل�ش الدولة ال�صنة 15،   -7
�صنة 1966م.
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8/ عبد امللك اجلويني، غياث الأمم يف التياث الظلم، حتقيق : م�صطفى حلمي 
وفوؤاد عبد املنعم، دار الدعوة، الإ�صكندرية، 1979م.

د. عبد الفتاح ح�صن، مبادئ القانون الإداري الكويتي، 1969م.  -9
د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري، من�صاأة املعارف، الإ�صكندرية،   -10

الطبعة الثانية، 2004م.
د. فوؤاد العطار، القانون الإداري، القاهرة، 1972م.  -11

اجلامعية،  املطبوعات  دار  الإداري،  القانون  احللو،  راغب  ماجد  د.   -12
ال�صكندرية، 1994م.

د. جمدي عز الدين يو�صف، الأ�صا�ش القانوين لنظرية املوظف الفعلي،   -13
القاهرة، 1988م.

ال�صاحل،  مطبعة  املغربي،  الإداري  القانون  مبادئ  مرغي،  حممد  د.   -14
الرباط، 1980م.

امل�صري  الإداري  القانون  مبادئ  يف  الو�صيط  عفيفي،  م�صطفى  د.   -15
واملقارن، الطبعة الثالثة، 1997م.

د. م�صطفي فهمي اأبوزيد ، القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،   -16
1991م.

د. نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للن�صر والتوزيع، عمان،   -17
الطبعة الأوىل، 2010م.

�صابعاً: الر�سائل:
ر�صالة  العام،  للموظف  التاأديبية  امل�صئولية  امللط،  جودت  حممد  د.   -1

دكتوراة، 1967م.
ثامناً: القواني:

القانون اجلنائي ال�صوادين ل�صنة 1991م.  -1
قانون اخلدمة املدنية القومية ل�صنة 2007م.  -2
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عادات الوفاة يف اجملتمع السوداني »دراسة حالة والية اجلزيرة«
د. �صديق حممد �صعيد)1(

م�ستخل�ض البحث
ال�صوداين درا�صة حالة  تناول هذا البحث عادات الوفاة يف املجتمع   
الجتماعيَّة،  العادات  من  جزء  هي  الوفاة  وعادات  اجلزيرة  ولية  جمتمع 
التغيري الذي طراأ على عادات الوفاة يف جمتمع  وكانت م�صكلة الدرا�صة ما 
وقد  اجلانب؟  هذا  يف  ال�صرع  اأحكام  عن  وبعدها  قربها  ومدى  البحث 
ا�صتملت الدرا�صة على جانب نظري حول اأحكام الوفاة يف ال�صرع الإ�صالمي 
منذ ال�صتعداد للوفاة حتى توزيع الرتكة ، وذلك حتى ميكن بيان الفرق بني 
 ، ال�صرع  يف  جاءت  التي  والأحكام  البحث  جمتمع  يف  ال�صائدة  العادات 
وقد متَّ ا�صتخدام املنهج الو�صفي التحليلي وا�صتخدام ال�صتبانة كاأداة جلمع 
ة اأن الباحث من اأبناء جمتمع  البيانات مع ال�صتفادة من املقابلة واملالحظة خا�صَّ
�صكان ولية  الدرا�صة  اعتمدت  ، وقد  عاداته عن قرب  عاي�ش وخرِب  البحث 
اجلزيرة املجتمع الأ�صلي ومتَّ اختيار عينة ع�صوائيَّة حتمل خ�صائ�ش و�صفات 

جمتمع الدرا�صة .
متَّ جمع البيانات منه عن طريق ال�صتبانة وبعد اإجراء التحليل الإح�صائي   
للبيانات متَّت مناق�صتها والتعليق عليها ، وقد خرجت الدرا�صة مبجموعة من 

النتائج واأو�صت مبجموعة من التو�صيات فمن نتائج الدرا�صة :
هناك تغيري يف عادات الوفاة بني جيل الأبناء وجيل الآباء والأجداد .  -1

2-  هناك تاأثري كبري للعادات الجتماعيَّة على حياة النا�ش الجتماعيَّة .
ال�صرعية  والأحكام  جوانبها  بع�ش  يف  الوفاة  عادات  بني  تباين  هناك    -3

املتعلقة بالوفاة .
واأو�صت الدرا�صة بالآتي :  

اأ�ستاذ م�ساعد - كلية الرتبية - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.  -1
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الجتماعيَّة  العادات  حول  والدرا�صات  البحوث  من  املزيد  اإجراء    -1
لتاأثريها املبا�صر على احلياة اليومية للنا�ش .

2-  العمل على زيادة تب�صري النا�ش بخطورة حتوُّل العبادات اإىل عادات ، 
و�صرورة التمييز بني ما هو من قبيل العادات وما هو عبادة ينال فاعلها 

الأجر والثواب.

مقدمــة
العادات الجتماعيَّة يف اأيرِّ جمتمع تعترب من العوامل املهمة يف توجيه   
احلياة  يف  مبا�صر  تاأثري  من  لها  مبا  املجتمع  ذلك  يف  الأفراد  �صلوك  وحتديد 
ال�صرعيَّة  ال�صوابط  العادات مع  اأن تداخلت هذه  اليوميَّة ، وقد و�صل الأمر 
يف املجتمع امل�صلم ، فاأ�صبح كثري من النا�ش ل مييز بني ما هو من الدين وما 
هو من قبيل العادات الجتماعية ، كما اأن هذه العادات يف تغيري م�صتمر تبعاً 
للتغريُّات التي فر�صها الت�صارع التقني والنفجار يف املعرفة املاديَّة ، من اأجل 
للعادات الجتماعيَّة يف  اأن يقف وقفة بحٍث وحتليٍل  الباحث  راأى  كل ذلك 
املجتمع ال�صوداين ، ولت�صاع جمال العادات الجتماعيَّة وتباينها يف املجتمع 
ال�صوداين راأى الباحث اأن يتناول عادات الوفاة واأن يكون جمتمع الدرا�صة 
اأن  ال�صودان، على  لأهل  اجلزيرة جامعة  لأننّ ولية  اجلزيرة، ذلك  هو ولية 
تغطي الدرا�صة جانب احلفظ والتوثيق لهذه العادات لتجدها الأجيال القادمة 
بني  والتباين  التقارب  فتو�صح مدى   ، التاأ�صيل  بجانب  تهتم  ، كما  حمفوظة 
هذه العادات وبني الأحكام ال�صرعيَّة الواردة يف مو�صوع الوفاة مع الإ�صارة 

اإىل التغريُّات التي طراأت على هذه العادات يف جمتمع الدرا�صة . 
اأ�سباب اختيار املو�سوع : 

الوفاة من الأمور املهمة التي يقف عندها الفرد واملجتمع ب�صورة �صبه   -1
يوميَّة ودرا�صتها مت�شُّ حياة النا�ش ب�صورة مبا�صرة ، لذلك راأى الباحث 
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اأن يقف عندها.
هناك تباين بني العادات التي عا�صها ومار�صها اأجدادنا وتلك التي يعي�صها   -2

جيل اليوم مما يتطلب العمل على حفظها قبل �صياعها . 
3-  من خالل املعاي�صة اليوميَّة للباحث لحظ اأن هناك �صلطاناً قاهراً للعادات 
خالفت  واإن  لها  يذعنون  جتعلهم  الأفراد  �صلوك  يف  وتاأثري  الجتماعيَّة 
ال�صرع والنقل  فراأى الباحث اأن يقف عند هذا الأمر لعل ذلك يُ�صهم 

يف معاجلة هذا الو�صع . 
م�سكلة البحث :

)ل يوجد ن�ش م�صكلة البحث(!!  

ت�ساوؤلت البحث: 
البحث  م�صكلة  متثرِّل  التي  الرئي�صة  الأ�صئلة  من  ع  تتفرَّ ت�صاوؤلت  هناك   

ومن ذلك:
ما  العادات التي متار�ش يف حالت الوفاة ؟   -1

2-  هل هناك تغريُّ ملمو�ش يف هذه العادات؟ 
3-  ما مدى قرب اأو بعد هذه العادات من النموذج الإ�صالمي ؟
4-  ما اأثر هذه العادات على احلياة اليوميَّة يف جمتمع البحث ؟ 

حدود البحث : 
البحث  جمتمع  يف  النا�ش  ميار�صها  التي  العادات   : املو�صوعيَّة  احلدود   -1

منذ احت�صار املتوفى وحتى قربه وتوزيع تركته .
2-  احلدود املكانيَّة : ولية اجلزيرة بحدودها التي حددها املر�صوم الد�صتوري 

لعام 1994م .
3-  احلدود ال�صكانيَّة : �صكان ولية اجلزيرة .
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فرو�ض البحث : 
بني جيل  ال�صوداين  املجتمع  الوفاة يف  عادات  اإيجابي يف  تغرينّ  هناك    -1

الأبناء وجيل الآباء والأجداد .
الأحكام  على  تطغى  قد  الجتماعية  احلياة  يف  قاهر  �صلطان  للعادات    -2

ال�صرعية .
واأحكام  البحث  جمتمع  يف  ال�صائدة  الوفاة  عادات  بني  تباين  هنالك    -3

الوفاة يف ال�صرع الإ�صالمي .
منهج البحث : 

اإنَّ طبيعة مو�صوع البحث وهو العادات الجتماعيَّة تقت�صي ال�صتعانة   
باأكرث من منهج، لذا راأى الباحث ا�صتخدام املنهج الو�صفي التحليلي لو�صف 
الواقع وحتليله ، ثمَّ املنهج املقارن لبيان العالقة بني هذه العادات والنموذج 
من  ال�صتفادة  مع  البيانات  جلمع  واملقابلة  ال�صتبيان  وبا�صتخدام  الإ�صالمي 

املالحظة باأنواعها املختلفة . 
طبيعة  ينا�صب  لكونه  التحليلي  الو�صفي  املنهج  الباحث  واختار   
ولية  جمتمع  يف  الوفاة  عادات  واقع  لو�صف  ي�صعى  الذى  البحث)1(  هذا 

اجلزيرة. 
م�سطلحات البحث :

اه اهلل اأي قب�ش روحه)2(. الوفاة : تعنى املوت ، وتوفَّ  -1
2-  اجلنازة : لغة امليرِّت ، وقيل امليرِّت مع نع�صه .

وا�صطالحاً : تطلق يف كتب الفقه على امليرِّت وعلى �صالة اجلنازة)٣(.
اأمر معنيَّ  بفعل  القيام  الغري يف  اإىل  العهد  تطلق مبعنى   : لغة   : الو�سيَّة    -3
بعد  بالت�صرف  الأمر  هي  الفقهاء  وقال   ، وفاته  بعد  اأو  حياته  حال  يف 

)1(  ذوقان عبيدات واآخرون ، البحث العلمي مفهومه واأدواته واأ�ساليبه ، عمان ، دار الفكر ، ط )4( �ص )187 - 188(.
)2(  خمتار ال�سحاح ، حممد اأبو بكر الرازي – دار احلديث – ط1 -2003م – القاهرة ، �ص 39.

)3(  ل�سان العرب ، ابن منظور ، طبعة دار املعارف .
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املوت كالتربع باملال اأو الو�صيَّة لإن�صان بتزويج اأو غ�صله اأو ال�صالة عليه 
اإماماً)1(.

4-  احِلداد : هو المتناع عن الزينة والطيب بعد وفاة اأحد الأقارب ، ويُقال: 
ٌد)2(. ت املراأة على زوجها فهي حُمِ اأحدَّ

5-  املرياث : هو انتقال �صيء من �صخ�ش لآخر بعد الوفاة)٣(.
اأو  قرابة  ب�صبب  املتوفى  تركة  ن�صيب يف  ا�صتحقاق  هو   : الفقهاء  وقال   

زوجية اأو ولء)4(.
هيكل البحث : 

يتكون البحث من اأربعة مباحث :
املبحث الأول : يت�صمن الإطار العام للبحث.

الت�صريع  يف  الوفاة  عادات  ويت�صمن  النظري  الإطار   : الثاين  املبحث 
الإ�صالمي. 

املبحث الثالث : الدرا�صة امليدانية )مناق�صة وحتليل النتائج(.
املبحث الرابع : النتائج والتو�صيات واملقرتحات.

املراجع والفهار�ش وامللحقات.
 

املبحث الثاين
االإطار النظري

ويت�صمن :اأحكام الوفاة يف الت�صريع الإ�صالمي وفيه ثالثة مطالب:  
ثالثة  خالل  من  الإ�صالمي  الت�صريع  يف  الوفاة  اأحكام  املبحث  هذا  يتناول 

مباحث على الوجه التايل :

)1(  امل�سباح املنري ، اأحمد بن حممد الفيومي 662/2.
ة ، القاهرة ، 2003م ، �ص510. ة العاماَّ )2(  املو�سوعة ال�سلمياَّ

)3(  القامو�ص املحيط ، الفريوز اآبادي ط2 ، 1952م ، القاهرة ، 167/1.
)4(  النربا�ص ، عبد الفتاح حممود ادري�ص ، ط1، 1992م ، القاهرة ، �ص 184.
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املطلب الأول
اأحكام ما قبل الوفاة

1- الو�سيَّة :
هي واجبة �صرعاً اإذا كان يف الذمة من حقوق للعباد اأو هلل قال   تعاىل   
ْقرَبنِيَ بِالْمَعْرُوفِ  {ُكتِبَ عََليُْكمْ إَِذا حََضرَ َأحَدَُكمُ الْمَوْتُ إِن َترََك خَيْرًا الْوَصِيَُّة لِلْوَالِدَيِْن وَاْلَ
حَقًّا عََلى الْمُتَّقِنيَ} ]البقرة: 18٠[، وقال �صلى اهلل عليه و�صلم: )ما حق امرئ م�صلم 
يبيت ليلتني وله �صيء يريد اأن يو�صي فيه اإل وو�صيته مكتوبة عند راأ�صه()1(  فاأداء 
الديون والودائع لأهلها ، واإخراج الزكاة والكفارات والنذور الواجبة، وهي 
جائزة قانوناً لأولد الفرع الذي ميوت يف حياة اأ�صله ول يكون لهم ن�صيب يف 
املرياث ال�صرعي ، وهي مندوبة يف اأوجه الرب واخلري ولأهل العلم ولالأقارب 
اأو  فقراء  وورثته  قلياًل  ي  املو�صِ مال  كان  كاأن  مكروهة  وهي   ، الوارثني  غري 
بالوَرثة ،  اأو�صى بق�صد الإ�صرار  ي للف�صقة ، وهي حمرمة كما لو  كان يو�صِ
املفا�صد  اأو درء  العامة حتقيق امل�صالح  فاإن حكم الو�صيَّة غايته  وعلى العموم 

الجتماعيَّة للفرد واملجتمع مبا ل يتنافى مع مقا�صد ال�صريعة الإ�صالميَّة)2(.
وفى العدل الجتماعي األَّ يحرم الأحفاد الذين مات اأبوهم اأو اأمهم   
فيُحرمون من مرياث ذلك اجلد اأو اجلدة مبقت�صى قواعد الإرث فيجتمع لهم 
مع اليتم فقد العائل واحلرمان من الإرث ، فال�صرع حني �صرع الو�صيَّة و�صع 
الورثة  بع�ش  فيها  يحجب  التي  احلالت  من  الأحفاد وغريهم  لهوؤلء  اعتبار 
ويف  الثلث  عن  الو�صية  تزيد  اأن  نهى  حيث  الورثة  حق  مراعاة  مع  بع�صهم 
لأن  الربع  اإىل  النا�ش  غ�ش  لو  قال  عنهما  اهلل  ر�صي  عبا�ش  ابن  عن  احلديث 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم قال: )الثلث والثلث كثري اأو كبري()٣(.
)1(  �سحيح م�سلم – م�سلم – كتاب الو�سية –باب الو�سية بالثلث- حديث رقم 1627.

)2(  فقه ال�سنة ، �سيد �سابق )املتوفى: 1420هـ( ، النا�سر: دار الكتاب العربي، بريوت – لبنان ، ط )3(  1397 هـ - 1977 م ، ج 
)3( �ص )589 - 590(.

)3(  �سحيح البخاري ، البخاري ، كتاب الو�سايا ، باب الو�سية بالثلث، حديث رقم 2592.
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اال�ستعداد للموت :
اعترب  ال�صالح، وقد  بالعمل  له  املوت وال�صتعداد  امل�صتحب ذكر  من   
الإ�صالم ذلك  من دلئل اخلري ، كما يف حديث ابن عمر ر�صي اهلل عنهما قال 
اأتيت النبي �صلى اهلل عليه و�صلم عا�صر ع�صرة ، فجاء رجل من الأن�صار   ( :
فقال: يا نبي اهلل من اأكي�ش النا�ش؟ واأحزم النا�ش؟ قال: اأكرثهم ذكرا للموت، 
واأ�صدهم ا�صتعدادا للموت قبل نزول املوت اأولئك هم الأكيا�ش ذهبوا ب�صرف 
الدنيا والآخرة()1(، وعنه قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم : )اأكرثوا من 
ذكر هادم اللذات()2(، وقال عليه ال�صالة وال�صالم: )اإذا اأراد اهلل بعبد خريا 
ا�صتعمله ، فقيل: كيف ي�صتعمله يا ر�صول اهلل ؟ قال : يوفقه لعمل �صالح قبل 

املوت()٣(.
فعل  على  يداوم  اأن  املوؤمن  على  اأن  اإىل  اإ�صارة  احلديث  هذا  ويف   
اخلريات والأعمال ال�صاحلة حتى اإذا جاءه املوت وجده قريب عهد بذلك اإن 
مل يكن متلب�صاً به  فيكون ممن اأراد اهلل به خرياً ، ومظاهر ال�صتعداد للموت تبدو 
يف جمملها يف التقرب اإىل اهلل بالطاعات والأعمال ال�صاحلة وجتنب املعا�صي 
واملنكرات فهي بذلك ت�صهم يف جلب املنافع ودرء املفا�صد للفرد واملجتمع، 
للفرد على  الذاتية  الرقابة  يحقق  الإ�صالميَّة حيث  ال�صريعة  مقا�صد  اأحد  وهو 
الرقيب  هو  لي�صبح  الأخالقيَّة  وت�صرفاته  الجتماعيَّة  وعالقاته  �صلوكياته  كافة 
من  اأ�صحابها  اإىل  احلقوق  واأداء  املظامل  من  اخلروج  يف  ويجتهد  ذاته  على 
اأجل كل ذلك حثَّ ال�صرع على ذكر املوت وال�صتعداد له ، ولعلَّ ذلك من 

مقا�صد تكرار ذكر املوت وتاأكيد حتميَّته يف القراآن الكرمي  وال�صنة املطهرة.
)1(  املعجم الكبري ، �سليمان اللخمي ال�سامي، املحقق: حمدي بن عبد املجيد ال�سلفي ، دار الن�سر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة ، 

ط )3( ج )12( �ص )417( حديث رقم )13536(.
)2(  �سنن ابن ماجه ، ابن ماجة ، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي ، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية ،باب )ذكر املوت وال�ستعداد له( 

حديث رقم )4258( .
)3(  �سنن الرتمذي ، الرتمذي، حتقيق وتعليق: اأحمد حممد �ساكر ، باب )ما جاء اأن اهلل كتب كتابا لأهل اجلنة واأهل النار( حديث رقم 

..)2142(
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2- االحت�سار :
هو اللحظات الأخرية من حياة الإن�صان وهى حلظات خروج الروح   
الإ�صالمي  ال�صرع  اأحكام يف  وله   ، املوت  من ح�صرُه  ر  واملحت�صِ اجل�صد  من 

واأمور جتب على من ح�صرُه ومن ذلك : 
تلقينه ال�صهادة لقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم : ) لقنوا موتاكم ل اإله   -

اإلَّ اهلل ()1(. 
عليه  اهلل  لقوله �صلى   ، اإلَّ خرياً  يقولوا يف ح�صوره  ، ول  له  يدعوا  اأن    -
نون  ، فاإن املالئكة يوؤمرِّ اأو امليرِّت فقولوا خرياً  و�صلم :)اإذا ح�صرمت املري�ش 

على ما تقولون()2(.
-  ويجب جتنُّب رفع ال�صوت وال�صراخ والنياحة. 

3-  االإعالن عن الوفاة :
امليرِّت،  واأ�صدقاء  واأقارب  اأهل  باإعالم  الوفاة  عن  الإعالن  يُ�صتحب   
جتهيزه  يف  امل�صاركة  اأجر  لهم  ليكون  وذلك   ، املجتمع  يف  ال�صالح  واأهل 
وت�صييعه وال�صالة عليه ودفنه ، وا�صرتط العلماء األَّ يقرتن بذلك ما ي�صبه نعي 

اجلاهلية)٣(. 
وقد يجب ذلك اإن مل يكن عنده من يقوم بحقه من الغ�صل والتكفني   
ر�صول  )اأن   : عنه  اهلل  ر�صي  هريرة  اأبى  حلديث  ذلك  ونحو  عليه  وال�صالة 
اإىل  فيه خرج  الذي مات  اليوم  النجا�صي يف  اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم نعى 

امل�صلى، ف�صف بهم وكرب اأربعا()4(.
الق�سريي  اأبو احل�سن  اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، م�سلم بن احلجاج  العدل  العدل عن  ال�سحيح املخت�سر بنقل  امل�سند    )1(
الني�سابوري )املتوفى: 261هـ( ، املحقق: حممد فوؤاد عبد الباقي ، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت ج )2( �ص )631( 

باب )تلقني املوتى ل اإله اإل اهلل( حديث رقم )916( .
)2(  املرجع ال�سابق ، ج )2( �ص )633( باب )ما يقال عند املري�ص وامليت( حديث رقم )919( .

)3(  اأحكام اجلنائز ، اأبو عبد الرحمن حممد نا�سر الدين، بن احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )املتوفى: 1420هـ( ، 
النا�سر: املكتب الإ�سلمي ، ط )4( 1406 هـ - 1986 م ، �ص )32(.

)4(  اجلامع امل�سند ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم و�سننه واأيامه = �سحيح البخاري ، حممد بن اإ�سماعيل اأبو 
عبداهلل البخاري اجلعفي ، املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر ، النا�سر: دار طوق النجاة )م�سورة عن ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم 

ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي( ، ط )1( 1422هـ ، ج )2( �ص )72( ، باب )الرجل ينعى اإىل اأهل امليت بنف�سه( حديث رقم )1245(.
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4- جتهيز امليت وتكفينه :
ويدخل يف ذلك : 

غ�سله : اإذا مات امليرِّت وجب املبادرة بغ�صله حلديث ابن عبا�ش ر�صي اهلل  	•
عنهما قال : بينما رجٌل واقف بعرفة ، اإذ وقع من دابَّته فوق�صته فقال النبي 
�صلى اهلل عليه و�صلم )اغ�صلوه مباء و�صدر، وكفنوه يف ثوبني، ول حتنطوه، 
ول تخمروا راأ�صه، فاإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ()1( ويُراعى يف غ�صله اأن 
يب واأن  يكون وتراً واأن يُقرن مع املاء �صدر اأو منظف غريه و�صيء من الطرِّ
�صاتر  بخرقة حتت  يغ�صل  واأن  الن�صاء  والأنثى  الرجال  الذكر  غ�صل  يتوىلَّ 

جل�صمه واأن يبداأ بامليامن وموا�صع الو�صوء .
لدفنه وهو  ا�صتعداداً  القما�ش  امليرِّت يف قطع من  به لفَّ  تكفينه : ويق�صد  	•
امليرِّت  دفن  ميكن  ة  خا�صَّ وحالت   ، الطبيعيَّة  الوفاة  حالت  يف  �صروري 
يف مالب�صه العاديَّة ودون تكفني ، وحكمه فر�ش كفاية على امل�صلمني لقوله 
�صلى اهلل عليه و�صلم : )كفنوه يف ثوبني()2( ونفقة التكفني يف تركة امليرِّت ما 
مل تتعلق بحق الغري وتقدم على الدين والو�صيَّة ، ويُ�صتحب حت�صني الكفن 
لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم : )اإذا كفن اأحدكم اأخاه فليح�صن كفنه()٣(  واأقله 

ثوب واحد ي�صرت جميع البدن واأكرثه �صبعة . 
ال�سالة عليه : حكمها فر�ش كفاية على الأحياء واأوىل بال�صالة على امليرِّت  	•
عند احلنفيَّة ال�صلطان اإن ح�صر اأو نائبه ثمَّ القا�صي ثمَّ اإمام احلي ثمَّ الويل 

الذكر املكلف وعند املالكيَّة الو�صي ثم احلاكم ثم الأولياء الع�صبات .
دفعه  املتعددة  اجلنائز  على  الة  ال�صَّ جواز  على  املذاهب  واتفقت   
واحدة)4( واأركان �صالة اجلنازة عند احلنفيَّة اثنان وعند املالكيَّة خم�صة ، وتُ�صنُّ 
�صالة اجلنازة جماعة حلديث )ما من م�صلم ميوت في�صلي عليه ثالثة �صفوف 

)1(  املرجع ال�سابق ، ج )2( �ص )75( باب )الكفن يف ثوبني( حديث رقم )1265(.
)2(  �سبق تخريجه ، يف نف�ص ال�سفحة.

)3(  �سحيح م�سلم ، مرجع �سابق ، ج )2( �ص )651( باب )يف حت�سني كفن امليت( حديث رقم )943(.
)4(  الفقه الإ�سلمي واأدلته ، اأ.د. وهبة الزحيلي ، دار الفكر بدم�سق ، ط )4( 1425هـ - 2004م ، ج )2( �ص )1513(.
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و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبيَّ  لأنَّ  فرادى  وجتوز  اأوجب()1(  اإل  امل�صلمني،  من 
�صلَّى عليه النا�ش فوجاً فوجاً ، ويقف الإمام عند منكَبي املراأة وو�صط الرجل 
كما ذكر املالكيَّة ، وامل�صبوق يكرب تكبرية الإحرام ثمَّ يتابع الإمام وبعد �صالم 
الإمام ياأتي بالتكبريات متتابعة بال دعاء ي�صابق بذلك رفع اجلثمان ، ويُ�صرتط 
ة ، ويُ�صرتط فيمن ي�صلَّى عليه اأن يكون  ل�صحتها ما يُ�صرتط ل�صحة ال�صالة عامَّ
م�صلماً واأن اأكرث ج�صده موجوداً واأن يكون حا�صراً مو�صوعاً اأمام الإمام واأن 
يكون قبل ال�صالة عليه معلوم احلياة فال ي�صلَّى على �صقط اإلَّ عند احلنابلة ، 
وطهارته فال ي�صلَّى عليه قبل الغ�صل ، واألَّ يكون �صهيداً ، ويُراعى يف وقتها 
ة اإلَّ عند ال�صافعيَّة فتجوز يف كل وقت  اأوقات النهي الواردة يف ال�صالة عامَّ
لأن لها �صبباً ، ويكره عند احلنفيَّة واملالكيَّة تكرار ال�صالة على اجلنازة اإن كانت  
يكن  مل  اإن  دفنه  بعد  امليرِّت  على  ال�صالة  على  الفقهاء  واتفق  جماعة  الأوىل 

لرَِّي عليه)2(. �صُ
5- دفن امليِّت :

امليرِّت يف مكان موته حلديث )تدفن الأج�صاد  ال�صنَّة عند احلنفيَّة دفن   
حيث تقب�ش الأرواح()٣( وعند ال�صافعيَّة يحرم نقل امليرِّت اإىل بلد اآخر ، واأجازه 
املالكيَّة واحلنفيَّة اإن كان مل يُدفن ، ول يحمل اجلنازة اإلَّ الرجال ويُندب حمله 
على �صرير اأو لوح اأو حممل ، ويُحمل على هيئة الرتبيع ، ومن �صنن ت�صييع 

اجلنازة : 
1-  الإ�صراع بها حلديث : ) اأ�صرعوا باجلنازة ، فاإن تك �صاحلة فخري تقدمونها، 

واإن يك �صوى ذلك، ف�صر ت�صعونه عن رقابكم()4(.
تاين )املتوفى: 275هـ( ،  ِج�سمْ )1(  �سنن اأبي داوود ، اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمرو الأزدي ال�سِّ
املحقق: حممد حميي الدين عبد احلميد ، النا�سر: املكتبة الع�سرية، �سيدا – بريوت ، ج )3( �ص )202( باب )يف ال�سفوف على 

اجلنازة( حديث رقم )3166(.
)2(  الفقه الإ�سلمي واأدلته ، مرجع �سابق ،  ج2 �ص 153.

العب�سي  بن خوا�ستي  بن عثمان  اإبراهيم  بن  بن حممد  اهلل  عبد  �سيبة،  اأبي  بن  بكر  اأبو   ، والآثار  الأحاديث  يف  امل�سنف  الكتاب    )3(
)املتوفى: 235هـ( ، املحقق: كمال يو�سف احلوت ، النا�سر: مكتبة الر�سد – الريا�ص ، ط )1(1409هـــ ، ج )3( �ص )65( باب )يف 

امليت اأو القتيل ينقل من مو�سعه اإىل غريه( حديث رقم )12141(.
)4(  �سحيح البخاري ، مرجع �سابق ، ج )2( �ص )86( باب )ال�سرعة باجلنازة( حديث رقم )1315(.



{233}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

2-  اترِّباع اجلنازة.
اخل�صوع والتفكُّر يف املوت.  -3

�صرت نع�ش املراأة.  -4
النبي  قال: )راأيت  اأبيه،  �صامل، عن  مِلا ُروي عن   : اأمام اجلنازة  امل�صي    -5

�صلى اهلل عليه و�صلم واأبا بكر وعمر مي�صون اأمام اجلنازة()1(.
التعزية :

بهم  هي اأن يُ�صلرِّي اأهل امليرِّت ويحملهم على ال�صرب بوعد الأجر ويرغرِّ  
 ، باأيَّامها  ليال  ثالث  وتكون يف   ، للميت  ويدعو  والقدر  بالق�صاء  الر�صا  يف 
املوؤمن يف  اأخاه  : )من عزى  م�صتحبَّة حلديث  لغائب وهي  اإلَّ  بعدها  وتُكره 
بال  امليرِّت  البكاء على  القيامة()2( ويجوز  يوم  الكرامة  اهلل حلل  ك�صاه  م�صيبة 
رفع �صوت اأو ندب اأو نواح  ويحُرم الندب بتعديد �صمائله واجلزع ب�صرب 
�صدر اأو راأ�ش اأو �صق جيب ونحوه ، والنواح هو رفع ال�صوت بالندب خلرب 
القيامة وعليها �صربال من قطران  تُقام يوم  اإذا مل تتب قبل موتها ،  النائحة   (

ودرع من جرب()٣(.
بدعوى  ودعا  اجليوب  و�صق  اخلدود  لطم  من  منَّا  )لي�ش  وحلديث   
رَاِجعُونَ}  إِلَيْهِ  َّا  وَإِن لِلَّهِ  َّا  : {إِن فيقول  ي�صرتجع  اأن  للم�صاب  ويُ�صنُّ  اجلاهليَّة()4( 
]البقرة: 156[، وميتثل اأمر املوىل يف ال�صتعانة بال�صرب وال�صالة حيث يقول املوىل 

نُْفِس  وَاْلَ مْوَاِل  اْلَ مِنَ  وَنَْقٍص  وَالْجُوِع  الَْخوْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  َُّكمْ  : {وَلَنَبُْلوَن وتعاىل  �صبحانه 
َّا إِلَيْهِ رَاِجعُونَ • ُأولَئِكَ  َّا لِلَّهِ وَإِن َّذِينَ إَِذا َأصَابَْتهُمْ مُصِيبٌَة َقاُلوا إِن وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِِّر الصَّابِِرينَ  • ال

عََليِْهمْ صََلوَاتٌ مِنْ رَبِِّهمْ وَرَحْمٌَة وَُأولَئِكَ هُمُ الْمُهَْتدُونَ}  ]البقرة: 158-156[.

)1(  �سنن اأبي داوود ، مرجع �سابق ، ج )3( �ص )205( باب )امل�سي اأمام اجلنازة( حديث رقم )3179(.
ِجردي اخلرا�ساين، اأبو بكر البيهقي )املتوفى: 458هـ( ، اعتنى به  َرومْ )2(  الآداب للبيهقي ، اأحمد بن احل�سني بن علي بن مو�سى اخُل�سمْ
وعلق عليه: اأبو عبد اهلل ال�سعيد املندوه ، النا�سر: موؤ�س�سة الكتب الثقافية، بريوت – لبنان ، ط )1( 1408 هـ - 1988 م ، ج )1( 

�ص )115( باب )التعزية( حديث رقم )3179(.
)3(  �سحيح م�سلم ، مرجع �سابق ، ج )2( �ص )644( باب )الت�سديد يف النياحة( حديث رقم )934(.

)4(  �سحيح البخارى ، مرجع �سابق ، ج )2( �ص )81( باب )لي�ص منا من �سق اجليوب( حديث رقم )1294(.
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ويُ�صتحب لأقرباء امليرِّت وجريانه اأن ي�صنعوا طعاماً لأهل امليرِّت ملا ُرِوَي   
اأنَّه ملَّا ُقتل جعفر بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه قال النبي عليه ال�صالة وال�صالم: 
)ا�صنعوا لآل  جعفر طعاماً فاإنَّه قد اأتاهم اأمٌر ي�صغلهم عنه()1( ويُكره اأن يَ�صنع 

اأهل امليت طعاماً للنا�ش ، ويحُرم اإن كان يف الوَرثة قا�صٌر دون البلوغ)2(.
الرتكة :

الرتكة عند اجلمهور ت�صمل الأموال واملنافع واحلقوق وتتعلق بالرتكة   
جمموعة من احلقوق منها : 

ما يكفي لتجهيز امليرِّت وما تلزمه نفقته من املوت اإىل الدفن .  -1
2-  ديون امليرِّت �صواٌء ما كان فيها هلل كدين الزكاة والكفارات والنذور اأو 

كان حقاً للعباد.
3-  تنفيذ الو�صايا وهي ما كان الثلث اأو دونه ول تتوقف على اإجازة الوَرثة 

اأما اإن كانت اأكرث من الثلث فتتوقف على اإجازة الوَرثة .
4-  حق الوَرثة .

واأ�صباب املرياث ثالثة هي الزوجية والقرابة والولء ومن �صروط املرياث:
ث . 1-  موت املوررِّ

2-  حتقق حياة الوارث .
3-  انتفاء املانع : واملانع هو ما يلزم من وجوده عدم احلكم مع قيام ال�صبب 

وحتقق ال�صرط وموانع الإرث :
ق .   الررِّ  -1

املرياث  من  للقاتل  لي�ش   ( وال�صالم:  ال�صالة  عليه  لقوله  القتل   -2
�صيء()٣(.   

3-  اختالف الدين .
)1(  �سنن اأبي داوؤود ، مرجع �سابق ، ج )3( �ص )159( باب )�سنعة الطعام لأهل امليت( حديث رقم )3132(.

)2(  الفقه الإ�سلمي واأدلته ، مرجع �سابق ، ج )2( ، �ص 1578.
)3(  ال�سنن الكربى ، اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين، الن�سائي )املتوفى: 303هـ( ، املحقق: ح�سن عبد املنعم �سلبي، 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت ، ط )1( 1421 هـ - 2001 م ، ج )6( �ص )120( باب )توريث القاتل( حديث رقم )6333(.
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وامل�صتحقون للمرياث هم : 
1-  اأ�صحاب الفرو�ش .
2-  الع�صبات الن�صبية .

الرد على اأ�صحاب الفرو�ش عدا الزوجني .  -3
4-  ذوي الأرحام .

5-  الرد على اأحد الزوجني .
الع�صبات ال�صببية .   -6

7-  من اأقرَّ له امليرِّت بن�صب على الغري .
ى له باأكرث من الثلث)1(. 8-  املو�صَ

املبحث الثالث
الدرا�سة امليدانيَّة )مناق�سة وحتليل النتائج(

يتناول هذا البحث الإجراءات التي اتُِّبعت يف تنفيذ  الدرا�صة امليدانيَّة،   
وي�صمل ذلك و�صف جمتمع الدرا�صة ومنهج البحث والعينة والأداة التي متَّ 
ا�صتخدامها وهي ال�صتبانة مع املالحظة ، والتاأكُّد من �صدق ال�صتبانة وثباتها 

واأخرياً الأ�صاليب الإح�صائيَّة التي اتُِّبعت .
جمتمع الدرا�سة :

بني خطي عر�ش 13-15 درجة  الواقعة  بحدودها  اجلزيرة  هو ولية   
�صماًل وخطي طول 24- 32 درجة �صرقاً والبالغ م�صاحتها خم�صة وثالثون األف 

كيلو مرت مربع وعدد �صكانها 765،759، 4 ن�صمة)2(.
تقديرات �صكان ولية اجلزيرة ح�صب املحلية والنوع �ش 110.

جمتمع البحث :
هو �صكان ولية اجلزيرة.  

)1(  اأحكام املرياث يف الفقه والقانون والق�ساء – جابر عبد الهادي �سامل ، دار اجلامعة اجلديدة ، 2005 �ص 99 .
)2(  اجلهاز املركزي للإح�ساء ، ولية اجلزيرة ، 2016م.
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عينة البحث :
هي جزء من املجتمع الأ�صلي اأو هي احلالت التي تُوؤخذ من املجتمع   

الأ�صلي وجُتمع منها البيانات بق�صد درا�صة خ�صائ�ش املجتمع الأ�صلي)1(.
ونظراً ل�صعوبة اإجراء الدرا�صة على جميع اأفراد املجتمع الأ�صلي وهو   
ولية اجلزيرة فقد راأى الباحث ا�صتخدام عينة مكونة من )50( فرداً موزعني 
الباحث  وراأى  الأ�صلي  املجتمع  خ�صائ�ش  ويحملون  الولية  نواحي  على 
اختيار العينة الع�صوائية والتي تعنى اإعطاء فر�ش متكافئة جلميع اأفراد املجتمع 

عند الختيار)2(.
اأدوات البحث :

تنا�صب  البيانات لكونها  راأى الباحث ا�صتخدام ال�صتبانة كاأداة جلمع   
الباحث  قام  وقد   ، واملالحظة  املقابلة  من  ال�صتفادة  مع  البحث  مو�صوع 
بت�صميم ال�صتبانة يف �صورتها الأوليَّة ومن ثَمَّ متَّ عر�صها على عدد من الأخوة 
اأبدى  وقد  الجتماعيَّة  العلوم  جمال  يف  التخ�صُّ�ش  اأ�صحاب  من  الأ�صاتذة 
هوؤلء الأخوة بع�ش املالحظات متَّت ال�صتفادة منها يف و�صع ال�صتبانة يف 
�صورتها النهائيَّة ، وبعد التاأكُّد من �صدقها وثباتها متَّ توزيعها على اأفراد العينة 

وبعد ملئها متَّ جمعها بن�صبة فاقت 90% دون تالف يُذكر . 
عر�ض وتف�سري النتائج : 

�صات الدميقرافيَّة لأفراد العينة : املخ�صَّ

)1(  فوزى غرانيه* واآخرون ، اأ�ساليب البحث العلمي يف العلوم الإجتماعية والإن�سانية ، عمان ، ط2 1981م ، �ص 25.
)2(  فوزي غرانية واآخرون ، مرجع �سابق �ص26.
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جدول رقم )1(اأواًل : النوع :
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقًا ملتغري النوع

الن�سبة التكرار النوع
%70 35 ذكور
%30 15 اإناث

%100 50 املجموع
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م.

جدول رقم )2(ثانيًا : الفئة العمرية :
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقًا للفئة العمرية

الن�سبة التكرار الفئة العمرية
%32 16 30-20
%26 13 40-30
%18 9 50-40
%24 12 اأكرث من 50

%100 50 املجموع
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م .

جدول رقم )3(ثالثًا : املحلية:
توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقًا للمحلية

الن�سبة التكرار املحلية
%8 4 املناقل

%14 7 احل�صاحي�صا
%30 15 جنوب اجلزيرة
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%6 3 �صرق اجلزيرة
%14 7 الكاملني
%14 7 مدين الكربى
%20 10 اأم القرى
%4 2 القر�صي

%100 50 املجموع
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م.

رابعًا : امل�ستوى التعليمي
جدول رقم )4(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفقًا للم�ستوى التعليمي
الن�سبة التكرار امل�ستوى التعليمي

%2 1 اأمي
%28 14 اأ�صا�ش
%28 14 ثانوي
%42 21 جامعي

%100 50 املجموع
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م.

املحاور االأ�سا�سية لال�ستبيان :
عادات الوفاة يف املجتمع ال�سوداين – درا�سة حالة والية اجلزيرة :

درا�صة  خالل  من  ال�صوداين  املجتمع  يف  الوفاة  عادات  طبيعة  ملعرفة   
حالة ولية اجلزيرة من وجهة نظر املبحوثني متَّ ح�صاب التكرارات والن�صب 
املئويَّة واملتو�صطات احل�صابيَّة والنحرافات املعياريَّة والدرجة والرتب ل�صتجابة 

اأفراد عينة الدرا�صة ، وجاءت النتائج وفق املحاور الآتية :



{239}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

املحور االأول :
ال�صوداين بني جيل  الوفاة يف املجتمع  اإيجابي يف عادات  تغرينّ  هناك   

الآباء والأجداد وجيل الأبناء : 
جدول رقم )5(

ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة على العبارات املتعلقة باختالف عادات الوفاة
بي جيل االآباء واالأجداد وجيل االأبناء

العبــــــــــارةم

سب
الن�

ر و
كرا

درجة املوافقةالت

ابي
حل�س

ط ا
و�س

املت

ري
ملعيا

ف ا
حرا

االن

ـاه
ـــ

جتــ
اال

�سدة
فق ب

 اأوا
ال

فق
اأوا

ال 
ري

فقال اأد
اأوا

د ما
ق حل

واف
اأ

1
هناك تغيري يف عادات الوفاة 
جمتمع  يف  احلداد  اأ�سلوب  يف 

البحث

2003315ك
4.188003.

فقة  ا مو
جيدة %4006630

2
مت اخت�سار اأيام العزاء كثريًا 
جمتمع  يف  �سائدًا  كان  عما 

البحث

4002917ك
4.11.035

فقة  ا مو
جيدة %8005834

مرا�سم 3 طريقة  اختلفت 
العزاء عن املا�سي

فقة 43031123.881.0999ك ا مو
جيدة %8606224

4
لطم  عادة  انح�رشت 
يف  اجليوب  و�سق  اخلدود 

جمتمع البحث

6012320ك
4.021.237

فقة  ا مو
جيدة %12024640

املتوفى 5 هناك تطور يف �سلوك 
عنها زوجها اأثناء فرتة العدة

فقة 1872863.60.969ك ا مو
جيدة %216145612

3.960.794املتو�سط العام لعبارات املحور االأول
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م.

من اجلدول اأعاله واخلا�ش مبحور )اختالف عادات الوفاة بني جيل   
الأبناء وجيل الآباء والأجداد ( هنالك موافقة على كل العبارات املتعلقة بهذا 
املحور ، ودرجة املوافقة جيدة ، وبالن�صبة ملتو�صط عبارات املحور اأي�صاً درجة 
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املوافقة جيدة بو�صط ح�صابي )3.96( والذي يقع يف الفرتة )4.9 – 3.4( 
من فرتات املقيا�ش اخلما�صي )ليكارت( وانحراف معياري )0.794( وبالتايل 
الوفاة  عادات  حمور)اختالف  عبارات  جميع  على  يوافقون  املبحوثني  فاإن 
بني جيل الأبناء وجيل الآباء والأجداد ( وهذا يتفق مع الفر�صية الأوىل وهي 
الأبناء وجيل  ال�صوداين بني جيل  الوفاة يف املجتمع  )هناك تغري بني عادات 

الآباء والأجداد(.
املحور الثاين:

الأحكام  على  يطغى  قد  الجتماعية  احلياة  يف  قاهر  �صلطان  للعادات   
ال�صرعية املتعلقة بالوفاة :

جدول رقم )6(
ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة على العبارات املتعلقة بتاأثري العادات يف احلياة االجتماعيَّة

العبــــــــــارةم

سب
الن�

ر و
كرا

درجة املوافقةالت

ابي
حل�س

ط ا
و�س

املت

ري
ملعيا

ف ا
حرا

االن

ـاه
ـــ

جتــ
اال

�سدة
فق ب

 اأوا
ال
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اأوا

د ما
ق حل

واف
اأ

1
العزاء  على  النا�ض  يحر�ض 
منه  اأكرث  املجاملة  باب  من 

عماًل تعبديًا

7512413ك
3.621.354

موافقة 
جيدة %141024826

2
عدد  امليت  غ�سل  يح�رش 
باب  من  االأقارب  من  كبري 
امل�ساركة االجتماعية خمالفي 

ال�سنة النبوية يف ذلك

837239ك
3.441.312

موافقة 
جيدة %166144618

3
على  املتوفى  اأ�رشة  حتر�ض 
واإن  العزاء  �رشادق  اإقامة 
قناعاتهم  ذلك  خالف 

الدينية

857219ك
3.361.337

موافقة 
و�سط %1610144218

3.470.983املتو�سط العام لعبارات املحور الثاين
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م.
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من اجلدول اأعاله واخلا�ش مبحور )تاأثري العادات يف احلياة الجتماعية(   
هنالك موافقة على عبارات املحور بدرجة جيدة ما عدا العبارة الثالثة كانت 
الفرتة  يقع يف  مبتو�صط ح�صابي )3.36( والذي  عليها و�صط  املوافقة  درجة 
بالن�صبة  ولكن  )ليكارت(،  اخلما�صي  املقيا�ش  فرتات  من   )2.60  –  3.39(
ملتو�صط عبارات املحور فكانت درجة املوافقة جيدة بو�صط ح�صابي )3.47( 
والذي يقع يف الفرتة )4.19 – 3.4( من فرتات املقيا�ش اخلما�صي )ليكارت(، 
جميع  على  يوافقون  املبحوثني  فاإن  وبالتايل   )0.983( معياري  وانحراف 
عبارات حمور)تاأثري العادات والأحكام ال�صرعية يف احلياة الجتماعية( وهذا 
يتفق مع الفر�صية الثانية وهي )للعادات �صلطان قاهر يف احلياة الجتماعية قد 

تطغى على الأحكام ال�صرعية(.
املحور الثالث :

البحث  جمتمع  يف  ال�صائدة  الوفاة  عادات  ممار�صات  بني  تباين  هناك   
واأحكام الوفاة يف ال�صرع الإ�صالمي :

جدول رقم )7(
ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة على العبارات املتعلقة بتباين عادات الوفاة

يف املجتمع واأحكام الوفاة يف ال�رشع االإ�سالمي

العبــــــــــارةم
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اأوا

د ما
ق حل

واف
اأ

1
بكتابة  اهتمام  يوجد  ال 
يف  الديون  وح�رش  الو�سية 

جمتمع البحث

8811815ك
3.4801.474

فقة  ا مو
جيدة %161623630

2
توزيع  يف  عدالة  توجد  ال 
يف  خا�سة  املتوفى  تركة 

جانب الن�ساء

11821316ك
3.3001.594

فقة  ا مو
و�سط %221642632
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3
جتدد االأحزان على املتوفى 
وخا�سة  اأقاربه  قبل  من 
الن�ساء يف منا�سبات االأعياد 

ونحوها

3522020ك
3.9801.1865

فقة  ا مو
جيدة %61044040

4
مكان  العزاء  �رشادق 
احلديث  اأطراف  لتجاذب 

بعيدًا عن العظة باملوت

3242912ك
3.9001.0152

فقة  ا مو
جيدة %6485824

هناك جهل بفقه اجلنائز عند 5
عامة النا�ض

فقة 46222163.801.245ك ا مو
جيدة %81244432

3.690.907املتو�سط العام لعبارات املحور الثالث
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م.

من اجلدول اأعاله واخلا�ش مبحور ) تباين عادات الوفاة يف املجتمع   
العبارات  كل  على  موافقة  هنالك   ) الإ�صالمي  ال�صرع  يف  الوفاة  واأحكام 
كانت  الثانية  العبارة  عدا  ما  جيدة  املوافقة  ودرجة   ، املحور  بهذا  املتعلقة 
درجة املوافقة عليها و�صط مبتو�صط ح�صابي )3.300( والذي يقع يف الفرتة 
بالن�صبة  ولكن  )ليكارت(،  اخلما�صي  املقيا�ش  فرتات  من   )2.60  –3.39(
 )3.69( ح�صابي  بو�صط  جيدة  املوافقة  درجة  فاإن  املحور  عبارات  ملتو�صط 
يوافقون على عبارات  املبحوثني  فاإن  وبالتايل  معياري )0.907(  وانحراف 
حمور)تباين عادات الوفاة يف املجتمع واأحكام الوفاة يف ال�صرع الإ�صالمي( 
وهذا يتفق مع الفر�صية الثالثة وهي )هنالك تباين بني عادات الوفاة ال�صائدة 

يف جمتمع البحث واأحكام الوفاة يف ال�صرع الإ�صالمي(.
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ثالثًا : اختبار الفر�سيات :
جدول رقم )8(

يو�سح معامل االرتباط بي عبارات املحور االأول

معامل العبـــــــــــــــــــــارة
املعنويةاالرتباط

هناك تغيري يف عادات الوفاة يف اأ�صلوب احلداد يف 1
جمتمع البحث

0.5070.00

يف 2 �صائداً  كان  عما  كثرياً  العزاء  اأيام  اخت�صار  مت 
جمتمع البحث

0.9240.00

0.8580.00اختلفت طريقة مرا�صم العزاء عن املا�صي3
يف 4 اجليوب  و�صق  اخلدود  لطم  عادة  انح�صرت 

جمتمع البحث
0.8530.00

هناك تطور يف �صلوك املتوفى عنها زوجها اأثناء فرتة 5
العدة

0.6290.00

امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م

من  عبارة  كل  بني  الرتباط  معامل  يبني  والذي  اأعاله  اجلدول  من   
 ) والأجداد  الآباء  وجيل  الأبناء  جيل  بني  الوفاة  )عادات  حمور  عبارات 
والدرجة الكلية للمحور نالحظ اأن الرتباط بني املحور وكل العبارات قوي 
اإح�صائية  دللة  ذو  ارتباط  وهو   )0.50>R( جداً لأن قيمة معامل الرتباط
 0.000  =p-value( الحتمالية  القيمة  اأن  حيث   0.05 معنوية  م�صتوى  عند 

. ال�صتبيان  لعبارات  الداخلي  الت�صاق  على  يدل  وهذا   )0.05<
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جدول رقم )9(
يو�سح معامل االرتباط بي عبارات املحور الثاين

مل العبــــــــــــــــارة  معا
املعنويةاالرتباط

اأكرث 1 املجاملة  باب  من  العزاء  على  النا�ش  يحر�ش 
منه عماًل تعبدياً

0.6700.00

يح�صر غ�صل امليت عدد كبري من الأقارب من باب 2
يف  النبوية  ال�صنة  خمالفني  الجتماعية  امل�صاركة 

ذلك

0.6790.00

حتر�ش اأ�صرة املتوفى على اإقامة �صرادق العزاء واإن 3
خالف ذلك قناعاتهم الدينية

0.8620.00

امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م 

من  عبارة  كل  بني  الرتباط  معامل  يبني  والذي  اأعاله  اجلدول  من   
الجتماعية(  احلياة  يف  ال�صرعية  والأحكام  العادات  )تاأثري  حمور  عبارات 
والدرجة الكلية للمحور نالحظ اأن الرتباط بني املحور وكل العبارات قوي 
اإح�صائية  دللة  ذو  ارتباط  وهو   )0.50>R( جداً لأن قيمة معامل الرتباط
 0.000  =p-value( الحتمالية  القيمة  اأن  حيث   0.05 معنوية  م�صتوى  عند 

. ال�صتبيان  لعبارات  الداخلي  الت�صاق  على  يدل  وهذا   )0.05<
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جدول رقم )10(
يو�سح معامل االرتباط بي عبارات املحور الثالث

معامل العبارة 
املعنويةاالرتباط

ل يوجد اهتمام بكتابة الو�صية وح�صر الديون يف 1
جمتمع البحث

0.7990.00

ل توجد عدالة يف توزيع تركة املتوفى خا�صة يف 2
جانب الن�صاء

0.7110.00

جتدد الأحزان على املتوفى من قبل اأقاربه وخا�صة 3
الن�صاء يف منا�صبات الأعياد ونحوها

0.6990.00

احلديث 4 اأطراف  لتجاذب  مكان  العزاء  �صرادق 
بعيداً عن العظة باملوت

0.8430.00

0.4320.002هناك جهل بفقه اجلنائز عند عامة النا�ش5
امل�سدر: الباحث من بيانات امل�سح امليداين 2018م

من اجلدول اأعاله والذي يبني معامل الرتباط بني كل عبارة من عبارات   
حمور ) تباين عادات الوفاة يف املجتمع واأحكام الوفاة يف ال�صرع الإ�صالمي( 
والدرجة الكلية للمحور نالحظ اأن الرتباط بني املحور وكل العبارات قوي 
اإح�صائية  دللة  ذو  ارتباط  وهو   )0.50>R( جداً لأن قيمة معامل الرتباط
 0.000  =p-value( الحتمالية  القيمة  اأن  حيث   0.05 معنوية  م�صتوى  عند 

 . ال�صتبيان  لعبارات  الداخلي  الت�صاق  على  يدل  وهذا   )0.05<
ما عدا العبارة اخلام�صة )هناك جهل بفقه اجلنائز عند عامة النا�ش( فاإن   
الرتباط بينها وبني متو�صط عبارات املحور �صعيف لأن قيمة معامل الرتباط 

.)0.50> 0.432 = R(
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تعليق الباحث : 
املحور االأول :

هناك تغري يف عادات الوفاة بني جيل الأبناء وجيل الآباء والأجداد:  
البحث جاءت  احِلداد يف جمتمع  اأ�صلوب  تغريُّ يف  : هناك  1-  يف عبارة 
يدل  مما  البحث  عينة  اأفراد  من   %96 بن�صبة  العبارة  هذه  على  املوافقة 
علي اأن هناك تغريُّ يف اأ�صلوب احِلداد الذى هو جزء من عادات الوفاة 
عاي�ش  املجتمع  هذا  اأفراد  اأحد  باعتباره  الباحث  مالحظة  خالل  ومن 
هو  عما  يختلف  �صائداً  كان  الذى  احِلداد  اأ�صلوب  فاإن  وتقاليده  عاداته 
الثياب  لب�ش  يف  يتمثَّل  كان  فقد  الن�صاء  جانب  يف  ة  خا�صَّ اليوم  عليه 
املالب�ش  تغ�صل  ل  يوماً  اأربعني  الدموريَّة ، وي�صتمر ملدة  ة  البي�صاء خا�صَّ
ول مت�ش املراأة الطيب باأنواعه ول تتزين باحلناء والكحل ونحوها ، ول 
الزواج داخل الأ�صرة  ل  الفرح ويوؤجَّ اأي مظهر من مظاهر  ت�صارك يف 
الكبرية والأقارب، وكلما كانت املراأة تفلة يف بدنها ومالب�صها دلَّ ذلك 
على ارتقاء درجة جماملتها لأ�صرة املتوفى ، وهذه الت�صرفات تخالف ما 
جاء به ال�صرع من اأحكام احِلداد حيث اأِذن ال�صارع يف الإحداد لثالث 
قال عليه ال�صالة وال�صالم )ل يحل لمراأة توؤمن باهلل واليوم الآخر، اأن 
اأ�صهر  اأربعة  فاإنها حتد عليه  اإل على زوج،  حتد على ميت فوق ثالث، 
وع�صرا()1( ولكن الآن اختفت هذه املظاهر واأ�صبح احِلداد عمليَّة رمزيَّة 
لعدة اأيام دون التقيُّد بزٍي معنيَّ واملتوفَّى عنها زوجها متكث فرتة العدة 

داخل املنزل ولكن متار�ش حياتها ب�صورة طبيعيَّة . 
جمتمع  يف  �صائداً  كان  ا  عمَّ كثرياً  العزاء  اأيَّام  اخت�صار  متَّ  عبارة  يف   -2
عينة  اأفراد  من  بن�صبة %92  العبارة  على هذه  املوافقة  البحث، جاءت 
خاللها  يرتك  اأ�صابيع  ثالثة  اإىل  متتد  العزاء  اأيَّام  كانت  حيث  البحث، 

)1(  �سحيح البخاري ، مرجع �سابق ،  ج )2( �ص )78( باب )اإحداد املراأة على غري زوجها( حديث رقم )1280(.
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الأقارب اأعمالهم ويالزمون مكان العزاء ويُ�صنع لهم الطعام وال�صراب 
وبالتايل  ال�صيافة  اإىل  جهم  يحورِّ مما  بعيدة  اأماكن  من  النا�ش  اإليهم  ويِفد 
الإ�صالمي  ال�صرع  يف  جاء  ما  خالف  وهذا  مادياً  املتوفى  اأ�صرة  اإرهاق 
، حيث يُكره عند ال�صافعيَّة واحلنابلة اجللو�ش للتعزية ، وقال احلنفيَّة ل 
باأ�ش باجللو�ش للتعزية ثالثة اأيَّام لقول الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم : 

)من عزى اأخاه يف م�صيبة ك�صاه اهلل حلل الكرامة يوم القيامة()1(. 
اأما الآن فاإن العزاء ل يتجاوز ثالثة اأيام ويف بع�ش املناطق يوماً واحداً   
وهذا اخت�صار كبري يف اأيام العزاء ودليل على اختالف عادات الوفاة 

بني املا�صي واحلا�صر . 
يف عبارة اختلفت طريقة مرا�صم العزاء عن املا�صي جاءت املوافقة على   -3
مرا�صم  كانت  ، حيث  البحث  عينة  اأفراد  من  بن�صبة %84  العبارة  هذه 
املنازل ، قد  اأحد  تتمثل يف جلو�ش الأقارب يف  ب�صاطة  تتم يف  العزاء 
يكون من جريان املتوفَّى اإن مل يكن يف منزل املتوفَّى �صعة ويقوم �صكان 
القرية اأو الفريق ب�صنع الطعام كٌل يف منزله وياأتي به اإىل مكان العزاء 
وهو الطعام من النوع الذى تتناوله الأ�صرة يف �صائر الأيام دون تكلف، 
طريق  الطعام عن  اإعداد  ويتم  الذبائح  وتُنحر  ال�صرادق  فُتقام  الآن  اأما 
من  الفرح  منا�صبة  عن  ذلك  يختلف  ول  والأفراح  املنا�صبات  حمالت 
حيث كميَّة الطعام ونوعه وطريقة تقدميه ، والذى كان �صائداً اأن اإعداد 
الطعام تقوم به ن�صاء القرية اأو الفريق وباأقل التكاليف ، ويف ال�صُّنة األَّ 
تقوم اأ�صرة املتوفَّى باإعداد الطعام اقتداًء بقول الر�صول �صلى اهلل عليه 
و�صلم : ) ا�صنعوا لآل جعفر طعاماً فاإنَّه قد اأتاهم اأمٌر ي�صغلهم عنه ()2(. 

جمتمع  يف  اجليوب  و�صق  اخلدود  لطم  عادة  انح�صرت  عبارة  يف   -4
عينة  اأفراد  من   %86 بن�صبة  العبارة  هذه  على  املوافقة  جاءت  البحث 

)1(  �سبق تخريجه.

)2(  �سبق تخريجه.
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اأُجريت معهم مقابلة)1(   اإفادات من  البحث ، فالذي كان �صائداً ح�صب 
اأن عادة لطم اخلدود و�صق اجليوب كانت ماألوفة عند الن�صاء بل ماألوفة 
عند املجتمع لدرجة اأنها ل جتد الإنكار من اأحد ، حيث تقوم املراأة مبا 
امة( وهو اأن تربط ثوبها يف منت�صف ج�صمها كا�صفة  ي�صمى )ربط احلزَّ
ثوبها عن �صدرها وراأ�صها متاماً وتقوم بو�صع الرتاب على راأ�صها وهي 
تنوح باأعلى �صوتها وت�صع يديها على راأ�صها وت�صرب بهما على خديها 
مت�صك  واأحياناً  حي(  ووب  )الليله  حي(  )ووب  تردد  وهي  وفخذيها 
ُعرفن  ن�صاء  وهناك  النواح  عبارات  معها  تردد  اأخرى  بامراأة  الواحدة 
بالقيام بهذه الأفعال بطريقة مثرية ويقمن باإثارة ن�صاء الأ�صرة وحملهنَّ 
على النواح ولطم اخلدود ول يرتكن حتى التي حتاول ال�صرب والتحمل، 
وهذا كله خالف ما جاء يف ال�صرع حيث يقول الر�صول عليه ال�صالة 
وال�صالم كما جاء يف ال�صحيحني : )اأنه �صلى اهلل عليه و�صلم برئ من 
ال�صالقة)2( واحلالقة)٣( وال�صاقة)4(()5( وقد اأجاز ال�صرع البكاء على امليرِّت 
بال رفع �صوت اأو ندب اأو نواح ، اأما الآن فقد انح�صرت هذه العادات 
ة يف مناطق الوعي الديني ، وهناك بع�ش حالت النواح والو�صف  خا�صَّ
ورفع ال�صوت ولكن دون لطم اخلدود و�صق اجليوب وذررِّ الرتاب على 
الروؤو�ش وذلك من خالل مالحظة الباحث باعتباره اأحد اأفراد جمتمع 

البحث . 
اأثناء فرتة العدة  املتوفَّى عنها زوجها  يف عبارة : هناك تغريُّ يف �صلوك   -5
 ، البحث  عينة  اأفراد  من  بن�صبة %98  العبارة  املوافقة على هذه  جاءت 
فالَّذي كان �صائداً اأن املتوفَّى عنها زوجها تظل فرتة احِلداد على الزوج ل 

)1(  حممد ق�سم اهلل حممد ، قرية بيكة – حملية جنوب اجلزيرة ، تاريخ املقابلة : 2018/9/30م.
)2(  ال�سالقة : هي التي ترفع �سوتها عند امل�سيبة من ال�سلق وهو ال�سياح والولولة.

)3(  احلالقة : هي التي حتلق �سعرها عند امل�سيبة.
)4(  ال�ساقة : هي التي ت�سق ثيابها عند امل�سيبة.

)5(  �سحيح البخاري ، مرجع �سابق ، ج )2( �ص )81( باب )ما ينهى من احللق عند امل�سيبة( حديث رقم )1296(.
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مي�شَّ املاء ج�صمها ول مالب�صها ول ت�صارك الآخرين جمال�صهم ول تخرج 
من املنزل اإل نادراً وجتل�ش يف اجتاه اجلدار وتكون يف حالة �صكون كاملة 
عند �صروق ال�صم�ش وغروبها ، وتتجه جهة املغرب عند غروب ال�صم�ش 
وجهة امل�صرق عند �صروقها اأي يف اجتاه ال�صم�ش ، وي�صاركها القريبات 
منها مثل اأخواتها واأخوات الزوج ونحو ذلك يف بع�ش الت�صرفات مثل 
لب�ش الثياب البي�صاء وغ�صلها بالطني وامل�صي حافيات وعدم دهن ال�صعر 
اأو مت�صيطه اأو تقليم الأظافر ، ومتتنع عن الكالم ، وي�صتمر هذا الأمر لفرتة 
ت�صل اإىل �صبعة اأ�صهر ، وعند انتهاء فرتة العدة تخرج املراأة ومعها الن�صاء 
بعد �صالة الفجر مبا�صرة حتى ل يراها النا�ش اإىل املقابر ويو�صع حائل 
على عينيها حتى ل ترى النا�ش اعتقاداً منهم اأنها اإذا راأت اإن�صاناً �صار ياب�صاً 
كالعود يف �صاعته ، وكذلك اإذا راأت �صجراً اأخ�صراً �صار ياب�صاً ، ولذلك 
يجري الأطفال من طريقها اعتقاداً منهم اأنهم �صيموتون اإذا راأتهم زوجة 
امليرِّت ، وعند الو�صول اإىل القرب يُك�صف عن عينيها وتقوم مبا ي�صمى ) 
ك�صر القرب ( وهو اأن تقوم املراأة بت�صوية الرتاب على جانبي القرب فيقل 

ارتفاعه وتقوم بقية الن�صاء بجمع اأحجار معيَّنة وتُر�شُّ حول القرب)1(.
املحور الثاين :

العبارات املتعلقة ب�صلطان العادات على احلياة الجتماعيَّة :  
يف عبارة : يحر�ش النا�ش على العزاء من باب املجاملة اأكرث منه عماًل   -1
عينة  اأفراد  من   %74 بن�صبة  العبارة  هذه  على  املوافقة  جاءت   ، تعبدياً 
البحث ، والتعزية هي ت�صلية اأهل امليرِّت وحملهم على ال�صرب وترغيبهم 
يف الر�صا بالق�صاء والقدر والدعاء للميرِّت ، وهي م�صتحبة بدليل قوله 
عمل  فهي  اأجره()2(  مثل  فله  م�صاباً  عزى  )من   : و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 

)1(  مقابلة ، عائ�سة حممد احل�سن ، قرية ود املهيدي ، حملية اأم القرى ، تاريخ املقابلة : 2018/9/30م.
املحقق:   ، 360هـ(  )املتوفى:  الطرباين  القا�سم  اأبو  ال�سامي،  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان   ، للطرباين  الدعاء    )2(
م�سطفى عبد القادر عطا ، النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت ، ط )1( 1413هـ ، ج )1( �ص )369( باب )ثواب من عزى م�سابا( 

حديث رقم )1224(.
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البحث وبدليل  امل�صلم ، ولكنَّ املالحظ يف جمتمع  يُوؤجر عليه  تعبدي 
اأنَّ التعزية  اأفراد عينة البحث على هذه العبارة  موافقة ن�صبة عالية من 
�صارت نوعاً من املجاملة الجتماعيَّة يحر�ش عليها النا�ش خوفاً من لوم 
ة  وعتاب اأهل امليرِّت وي�صعر الفرد بحرج �صديد اإن تخلَّف عن ذلك خا�صَّ
بع�ش  وجتد  العزاء  مكان  غري  يف  املتوفَّى  اأ�صرة  اأفراد  اأحد  مقابلة  عند 
الأفراد ل يدخلون امل�صجد اإلَّ يوم اجلمعة اأي ل يحر�صون على �صالة 
اجلماعة ، ولكنَّهم يحر�صون على الذهاب اإىل مكان العزاء واجللو�ش 
اآخر  واجب  مع  الأمر  هذا  تعار�ش  واإذا   ، املتوفَّى  لأ�صرة  جماملة  فيه 
اأجل الذهاب للعزاء وهذا من خالل  بالواجب الآخر من  فاإنه ي�صحي 

املعاي�صة اليوميَّة للباحث ووجوده يف جمتمع البحث 0
يف عبارة : يح�صر غ�صل امليرِّت عدد كبري من الأقارب من باب املجاملة   -2
اأفراد  من   %64 بن�صبة  العبارة  هذه  علي  املوافقة  جاءت  الجتماعيَّة 
عينة البحث ، وهذا يدل على اأن هذا الأمر موجود بن�صبة معتربة واإن 
من  كبرياً  عدداً  اأن  البحث  جمتمع  يف  واملالحظ   ، جداً  عالية  تكن  مل 
امليرِّت  غ�صل  حجرة  اإىل  الدخول  على  يحر�ش  وال�صدقاء  الأقارب 
 ، زميله  اأو  الأ�صرة �صديقه  اأفراد  اأحد  كان  اإن  ة  املجاملة خا�صَّ باب  من 
اأكرث من املدن واملناطق احل�صرية ،  وياُلحظ ذلك يف القرى والأرياف 
وهذا يخالف الهدي النبوي يف ذلك حيث جاء يف احلديث ) ليغ�صل 
موتاكم املاأمونون()1( وجاء يف فقه ال�صنَّة ول يح�صر عند غ�صل امليرِّت اإلَّ 

من تدعو احلاجة اإىل ح�صوره)2(. 
يف عبارة : حتر�ش اأ�صرة املتوفَّى على اإقامة �ُصرادق العزاء واإن خالف   -3
ذلك قناعاتهم الدينيَّة جاءت املوافقة على هذه العبارة بن�صبة 60 % من 
اأفراد عينة البحث ، وهي موافقة و�صط وهذه الن�صبة تعني اأن هناك عدد 

)1(  �سنن ابن ماجة ، مرجع �سابق ، ج )1( �ص )469( باب )ما جاء يف غ�سل امليت( حديث رقم )1461(.
)2(  فقه ال�سنة ، مرجع �سابق ،ج)2( ، �ص )38(.
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معترب من اأفراد عينة البحث غري موافقة عليها 40% ، واملالحظ اأن اأ�صرة 
املنزل  �صعة يف  هنالك  كانت  واإن  ال�صُّرادق  اإقامة  على  املتوفَّى حتر�ش 
ت�صع النا�ش وكاأنَّ اإقامة ال�صُّرادق جزء من رفع مكانة املتوفَّى واإكرامه ، 
والذي جاء يف ال�صرع الإ�صالمي كراهية اجللو�ش للتعزية عند ال�صافعية 
واحلنابلة واجلواز عند احلنفية لثالث اأيام يف البيت اأو امل�صجد)1( ومل ترد 
اإ�صارة اإىل جواز اإقامة ال�صُّرادق وبالتايل  فهو مظهر اجتماعي يزيد من 
الأعباء املاديَّة على اأ�صرة املتوفَّى ، واإن كان يف كثري من املناطق يُنفق عليه 

من امل�صاركات املالية التي تاأتي من الأقارب والأ�صدقاء واملعارف. 
املحور الثالث :

هناك تباين بني عادات الوفاة يف جمتمع البحث واأحكام الوفاة يف ال�صرع 
الإ�صالمي :

1-  يف عبارة : ل يوجد اهتمام بكتابة الو�صيَّة وح�صر الديون يف جمتمع 
عينة  اأفراد  من   %66 بن�صبة  العبارة  هذه  على  املوافقة  جاءت  البحث 
 ، الوفاة  قبل  الو�صيَّة  بكتابة  النا�ش  اهتمام  اإىل عدم  ي�صري  ممَّا   ، البحث 
وذلك راجع اإىل عدم و�صوح الروؤية يف اأمور الرتكة ومن يرث ومن 
عدم  على  يحر�صون  الذكور  الأبناء  ة  خا�صَّ الوِرثة  اأن  كما   ، يرث  ل 
م�صاركة اأحد لهم يف الوِرثة ، ويظهر ذلك يف ظاهرة تعدُّد الزوجات 
حيث يُعار�ش الأبناء زواج والدهم امراأة اأخرى خوفاً من اإجناب اأبناء 
ي�صاركونهم الرتكة ، وعدم الهتمام بكتابة الو�صيَّة يخالف ما جاء يف 
الديون  ال�صرع الإ�صالمي من احلث على كتابة الو�صيَّة وكذلك ح�صر 
وبيان اأ�صحابها وقد جاء يف احلديث قوله عليه ال�صالة وال�صالم : )نف�ش 
املوؤمن معلَّقة بدينه حتى يُق�صى عنه()2(، وقال �صلى اهلل عليه و�صلم )ما 

)1(  املرجع �سابق ،ج)1( ، �ص )564(.
)2(  �سنن الرتمذي ، مرجع �سابق ، ج )3( �ص )381( باب )ما جاء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال: »نف�ص املوؤمن معلقة بدينه 

حتى يق�سى عنه«( حديث رقم )1078(. .
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حق امرئ م�صلم يبيت ليلتني وله �صيء يو�صي فيه اإل وو�صيته مكتوبة 
عنده()1(.

ة يف جانب  املتوفَّى خا�صَّ تركة  توزيع  توجد عدالة يف  : ل  2-  يف عبارة 
عينة  اأفراد  من   %58 بن�صبة  العبارة  هذه  على  املوافقة  جاءت  الن�صاء 
البحث ، وهي موافقة و�صط ت�صري اإىل وجود حتيُّز يف توزيع الرتكة ولكن 
لي�صت حكماً عاماً واإن كان غالباً ، وقد دلَّت مالحظة الباحث كاأحد اأفراد 
جمتمع البحث ، وكذلك املقابلة)2( اأن هناك الكثري من احلالت حُترم فيها 
الن�صاء من الرتكة وتكون من ن�صيب الأبناء الذكور ، ويرجع ذلك اإىل 
الأ�صرة داخل جمتمع  اأفراد  ال�صائدة بني  العالقة  منها طبيعة  اأمور  عدة 
ت�صتحي من  املراأة  احلميميَّة جتعل  الكثري من  فيها  فهي عالقة    ، البحث 
مطالبة اأخيها بحقها يف املرياث ، والأمر الآخر هو عدم توزيع الرتكة بعد 
الوفاة مبا�صرة بل قد ميتد اإىل عدة �صنوات يقوم خاللها الأبناء الذكور 
يعطيهم  ممَّا  الزراعية  الأرا�صي  ة  خا�صَّ زراعة  اأو  جتارة  الأموال  باإدارة 
الإح�صا�ش باأنهم اأ�صحاب املال لأنهم قاموا بتنميته وبالتايل حُترم الإناث 
واأحياناً �صغار الذكور واأحياناً كبارهم اإذا كانوا قد ا�صتقلوا عن الأ�صرة 
الأمر  هذا  يف  تغيري  الأخرية  الآونة  يف  بداأ  ولكن   ، والدهم  حياة  يف 
حيث بداأت الن�صاء يف املطالبة بحقوقهن من الرتكة ولو اأدى ذلك اإىل 
الوقوف اأمام املحاكم الأمر الذى كانت حتذره الن�صاء يف املا�صي خوفاً 
ثون  من تعيري املجتمع ، وهذه العادة اأ�صولها جاهليَّة حيث كانوا ل يَُوررِّ
حدوداً  فو�صع  الإ�صالمي  ال�صرع  جاء  ولكن  ال�صيف  يحمل  من  اإلَّ 
الن�صاء يف  د حقَّ  واأكَّ املوىل عزَّ وجلَّ  الرتكة من عند  لتوزيع  وا�صحة 
ذلك كما يف قوله تعاىل: {لِلرِّجَاِل نَصِيبٌ مِمَّا َترََك الْوَالِدَاِن وَالْقرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ 
اأ�سد ال�سيباين )املتوفى: 241هـ( ، املحقق:  اأحمد بن حممد بن حنبل بن هلل بن  اأبو عبد اهلل  اأحمد بن حنبل ،  )1(  م�سند الإمام 
�سعيب الأرنوؤوط - عادل مر�سد، واآخرون ، اإ�سراف: د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة ، ط )1( 1421 

هـ - 2001 م ، ج )9( �ص )365( باب )م�سند عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما( حديث رقم )5512(.
)2(  الأمني حممد اأحمد املبارك ، قرية الغب�سان – حملية جنوب اجلزيرة ، تاريخ املقابلة : 2018/9/30م.
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نَصِيبٌ مِمَّا َترََك الْوَالِدَاِن وَالْقرَبُونَ مِمَّا َقلَّ مِنْهُ َأوْ َكُثرَ نَصِيبًا مَْفرُوًضا} ]الن�شاء: ٧[، 
ر حتذيراً �صديداً يف جتاوز تلك احلدود كما يف قوله تعاىل : {تِلْكَ  وحذَّ
خَالِدِينَ  نْهَارُ  اْلَ َتحْتِهَا  مِنْ  َتجِْري  جَنَّاتٍ  يُدْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يُطِِع  وَمَنْ  اللَّهِ  حُدُودُ 
فِيهَا وََذلِكَ الَْفوُْز الْعَظِيمُ • وَمَنْ يَعِْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيََتعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا 
فِيهَا وَلَهُ عََذابٌ مُِهنيٌ} ]الن�شاء: 1٣-14[، وقول الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم: 

)من قطع مرياثا فر�صه اهلل، قطع اهلل مرياثه من اجلنة()1(.
الن�صاء يف  اأقاربه من  قبل  املتوفَّى من  3-  يف عبارة : جتدد الأحزان على 
منا�صبات الأعياد ونحوها جاءت املوافقة على هذه العبارة بن�صبة %80 
من اأفراد عينة البحث ، ويدل ذلك على وجود هذه العادة بن�صبة كبرية، 
اأنه بعد �صالة العيد مبا�صرة تتجمع الن�صاء يف منزل املتوفَّى  واملالحظ 
ورفع �صوت  نواح  دون  ولكن  بكاء  واأحياناً   ، احلزن  طابعه  مظهر  يف 
اأفراد  اأحد  الأمر عند ح�صور  نف�ش  ، كما يحدث  بعد ذلك  يتفرقن  ثمَّ 
الأ�صرة مل يكن موجوداً �صاعة الوفاة فُتجدد معه الأحزان وحتاول بع�ش 
الن�صاء حمله على البكاء اإن اأظهر ال�صرب ، وقد �ُصرعت التعزية حلمل اأهل 
املتوفَّى على ال�صرب والر�صا بقدر اهلل وق�صائه والذى اأ�صرنا اإليه خالف 

ذلك بل نقي�صه مما يُعدُّ خمالفة لأحكام ال�صرع يف هذا اجلانب . 
بعيداً عن  اأطراف احلديث  العزاء مكان لتجاذب  : �ُصرادق  4-  يف عبارة 
اأفراد  من   %82 بن�صبة  العبارة  هذه  على  املوافقة  جاءت  باملوت  العظة 
اأ�صرة  لت�صلية  العزاء  مكان  اإىل  ياأتي  الذى  اأن  ويُفرت�ش   ، البحث  عينة 
املتوفَّى واأخذ العظة والعربة لأن املوت هو الواعظ ال�صامت كما جاء 
يف الأثر، ولكن املالحظ اأن مكان العزاء هو منتدى ملناق�صة كل الق�صايا 
ومقابلة من مل يتمكن من مقابلتهم يف الأيام العاديَّة ، فتجد الأ�صوات 
)1(  �سنن �سعيد بن من�سور ، اأبو عثمان �سعيد بن من�سور بن �سعبة اخلرا�ساين اجلوزجاين )املتوفى: 227هـ( ، املحقق: حبيب الرحمن 
الأعظمي ، النا�سر: الدار ال�سلفية – الهند ، ط )1( 1403هـ -1982م ، ج )1( �ص )118( باب )من قطع مرياثا فر�سه اهلل( حديث 

رقم )285(.
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لذكر  تطرق  دون  والريا�صيَّة  وال�صيا�صيَّة  القت�صاديَّة  امل�صائل  يف  ترتفع 
حول  تذكرة  باإلقاء  املتحدثني  اأحد  قام  اإذا  اإلَّ  عظة  من  فيه  وما  املوت 
البع�ش  جند  ذلك  اأثناء  وحتى   ، ذلك  ونحو  ال�صرب  و�صرورة  املوت 
يتنحى جانباً ويوا�صل احلديث يف مو�صوعات اأخرى بعيداً عن الأمور 
التي من اأجلها �ُصرعت التعزية وقد ي�صعر اأهل العزاء بال�صيق من ذلك 

ولكنهم ل يُظهرون ذلك. 
املوافقة  جاءت  النا�ش  ة  عامَّ عند  اجلنائز  بفقه  جهٌل  هناك   : عبارة  يف    -5
على هذه العبارة بن�صبة 76% من اأفراد عينة البحث ، واملق�صود باأحكام 
نهاية  وحتى  الحت�صار  منذ  بالوفاة  املتعلقة  ال�صرعيَّة  الأحكام  اجلنائز 
العزاء وتوزيع الرتكة ، والن�صبة الكبرية باملوافقة على العبارة تدل على 
كتابة  بوجوب  كاجلهل  بالوفاة  املتعلقة  ال�صرعيَّة  بالأحكام  جهٍل  وجود 
توزيع  يف  العدل  عدم  على  املرتتب  واجلزاء  بالوعيد  واجلهل  الو�صيَّة 
اأفراد  بني  و�صغائن  اأحقاد  من  يُوِرثه  وما  ذلك  بعواقب  واجلهل  الرتكة 
الأ�صرة الواحدة والتي من اأجل تفاديها حر�ش ال�صارع على العدل يف 

توزيع الرتكة. 
ومن العادات التي كانت �صائدة اأن املتوفَّى اإذا مكث فرتة طويلة يف مر�صه   
الذي مات فيه فاإنهم يقومون بذبح خروف اأو �صاة عند خروج اجلثمان 
الأ�صرة  اأفراد  اأحد  موت  دون  يحول  ذلك  اأن  منهم  اعتقاداً  البيت  من 
لتاأثري الفرتة الطويلة التي ق�صاها امليرِّت يف املر�ش ، واإذا كان امليرِّت زعيم 
فاإن الرجال يقومون ب�صرب النحا�ش ويركبون  اأو عمدة  اأو ناظر  قبيلة 

اجلمال ويطوفون بها حول البيت اأثناء وجود اجلثمان بداخله.
به  يتميَّز  الذي  التفرُّد  اإىل  الإ�صارة  من  لبد  التعليق  هذا  ختام  يف   
يف  الجتماعيَّة  امل�صاركة  يف  ال�صوداين  املجتمع  من  كجزء  البحث  جمتمع 
حالة الوفاة، حيث امل�صارعة واحلر�ش على التعزية بغ�شرِّ النظر عن الدوافع 
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لذلك ، وامل�صاركة يف جتهيز امليرِّت ودفنه حيث يتم جتهيز القرب تطوعاً خالف 
ما هو عند كثري من ال�صعوب ، وهناك امل�صاركة املالية التي يدفعها كل من جاء 
ين ، ولكن هذه  اإىل مكان العزاء اإلَّ نادراً ، وتكون م�صاهمة يف �صيافة املعزرِّ
العادات حتتاج اإىل تاأ�صيل لتخرج من العادة ايل العبادة حتى ل يُحرم النا�ش 

اأجرها وثوابها .      

اخلامتــــة
وت�صمل النتائج والتو�صيات :

على  وذلك  والتو�صيات  النتائج  من  جمموعة  اإىل  الدرا�صة  لت  تو�صَّ  
النحو التايل :

النتائج :
ا كانت عليه يف جيل  1-  هناك تغيري يف عادات الوفاة يف جمتمع البحث عمَّ

الآباء والأجداد .
جمتمع  يف  الجتماعيَّة  احلياة  على  وا�صح  اأثٌر  الجتماعيَّة  للعادات    -2

البحث .
3-  هناك تباين بني عادات الوفاة يف جمتمع البحث والأحكام ال�صرعية يف 

كثري من اجلوانب .
4-  هناك تطوُّر اإيجابي يف بع�ش الظواهر ال�صالبة املتعلقة بعادات الوفاة.

التو�سيات : 
لتغطية  الجتماعيَّة  بالعادات  املتعلقة  البحوث  باإجراء  الهتمام  زيادة    -1

اأثرها يف احلياة الجتماعية .
وو�صائل  املنابر  خالل  من  ال�صرعية  املخالفات  معاجلة  على  العمل    -2

العلوم.
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3-  اإدخال بع�ش املعلومات املتعلقة بعادات الوفاة يف املناهج الدرا�صية يف 
اجلامعات واملدار�ش لأهميتها مثل العدل يف توزيع الرتكة .

4-  اإقامة دورات فقهية لأئمة امل�صاجد تتناول خطورة حتوُّل العبادات اإىل 
عادات.

امل�سادر واملراجع
1-  القراآن الكرمي .

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اأمور  من  املخت�صر  ال�صحيح  امل�صند  اجلامع   -2
و�صلم و�صننه واأيامه = �صحيح البخاري ، حممد بن اإ�صماعيل اأبو عبداهلل 

البخاري اجلعفي .
امل�صند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�صول اهلل �صلى   -3

اهلل عليه و�صلم ، م�صلم بن احلجاج اأبو احل�صن الق�صريي الني�صابوري .
�صنن ابن ماجه ، ابن ماجة اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني.  -4

ال�صحاك،  بن  مو�صى  بن  �َصْورة  بن  عي�صى  بن  ، حممد  الرتمذي  �صنن   -5
الرتمذي .

�صنن اأبي داوود ، اأبو داود �صليمان بن الأ�صعث بن اإ�صحاق بن ب�صري بن   -6
ِج�ْصتاين .  �صداد بن عمرو الأزدي ال�صرِّ

ال�صنن الكربى ، اأبو عبد الرحمن اأحمد بن �صعيب بن علي اخلرا�صاين،   -7
الن�صائي .

م�صند الإمام اأحمد بن حنبل ، اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل بن   -8
هالل بن اأ�صد ال�صيباين .

املعجم الكبري ، الطرباين .   -9
الكتاب امل�صنف يف الأحاديث والآثار ، اأبو بكر بن اأبي �صيبة، عبد اهلل   -10

بن حممد بن اإبراهيم بن عثمان بن خوا�صتي العب�صي .
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الآداب للبيهقي ، اأحمد بن احل�صني بن علي بن مو�صى اخُل�ْصَرْوِجردي   -11
اخلرا�صاين، اأبو بكر البيهقي .

الدعاء للطرباين ، �صليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�صامي،   -12
اأبو القا�صم الطرباين .

�صنن �صعيد بن من�صور ، اأبو عثمان �صعيد بن من�صور بن �صعبة اخلرا�صاين   -13
اجلوزجاين .

املو�صوعة ال�صالمية العامة ، القاهرة .  -14
فقه ال�صنة ، �صيد �صابق .  -15

الفقه الإ�صالمي واأدلته ، اأ.د. وهبة الزحيلي .  -16
اأحكام اجلنائز ، اأبو عبد الرحمن حممد نا�صر الدين، بن احلاج نوح بن   -17

جناتي بن اآدم، الأ�صقودري الألباين .
اأحكام املرياث يف الفقه والقانون والق�صاء – جابر عبد الهادي �صامل .  -18
البحث العلمي مفهومه واأدواته واأ�صاليبه ، ذوقان عبيدات واآخرون .   -19

اأ�صاليب البحث العلمي يف العلوم الجتماعيَّة والإن�صانيَّة ، فوزى غراينة   -20
واآخرون .

اجلهاز املركزي لالإح�صاء ، ولية اجلزيرة ، 2016م .  -21
خمتار ال�صحاح ، حممد اأبو بكر الرازي .  -22

23-  ل�صان العرب ، ابن منظور.
24-  امل�صباح املنري ، اأحمد بن حممد الفيومي .

القامو�ش املحيط ، الفريوز اآبادي .  -25
26-  النربا�ش ، عبد الفتاح حممود ادري�ش .
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أثر اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفة وتكوينه »دراسة وصفية« 
د. حممد اأحمد عبدالع�طي اأبون�جمة)1(

امل�ستخل�ض
تطوراً  املعريف  النفجار  عاملياً يف ع�صر  الب�صرية  املجموعات  �صهدت   
�صريعاً ومتنامياً �صمل كافة جمالت احلياة طوعا وكرها حتت مظلة العوملة ،وقد 
املعرفة،_  يولد  الذي  املعرفة(  ميالد)جمتمع  ال�صريع  التنامي  هذا  من  ظهر 
معطيات  اإليها  ت�صم  واإمنا  فقط،  واحل�ش  العقل  معطيات  لي�ش عن طريق  لكن 
اأي  ورفاهيته_  املواطن  ازدهار  اأجل  من  وي�صتثمرها  وين�صرها  الوحي_ 
حت�صني نوعية احلياة ورفع م�صتوى املعي�صة، عرب لغة هي الوحيدة التي تتمتع  
بثقافة اأحد م�صادرها الوحي، األ وهي اللغة العربية. كما اأن اللغة عموما هي 
مع جميع  الوطيدة  العالقات  من  ب�صبكة  ينفرد  الذي  الوحيد  املعريف  الفرع 
فروع املعرفة من دون ا�صتثناء.وثمة اأمر اآخر وهو اأن كل لغة طبيعية تدر�ش من 
خالل م�صلكني،اأولهما: داخلي يعَنى ببنيتها وعنا�صرها وعالقة نظامها اخلا�ش 
بع�صه ببع�ش،وثانيهما:خارجي يعَنى بتفاعلها وعالقاتها املت�صابكة مع حميطها 
اجلغرايف والجتماعي، والقت�صادي،وال�صيا�صي،والثقايف،وهذا امل�صلك هو 
العربية  اللغة  اإىل تو�صيح وظيفة  البحث  البحث. ويهدف  اأحد مقا�صد هذا 
وفعاليتها يف بناء جمتمع املعرفة. ويكون ال�صعي لتحقيق هذا الهدف واجبا 
عربياً واإ�صالمياً لتاأ�صي�ش �صبل الإنتاج املعريف النابع من تربة املجتمع وحلمته ديًنا 
وقيما وثقافة.وتتكون عنا�صر هذا البحث من بيان ملفاهيمه املعرفية ،)وظيفة 
اللغة، جمتمع املعرفة( واأهم مالمح تكوينه،ثم ُطرق الولوج اإليه،متبعا املنهج 
اأن توطني العلوم واملعرفة  اأهمها  نتائج  اإىل  الو�صفي التحليلي،وقد تو�صلت 
جمتمع  املعرفة.واأن  جمتمع  وتكوين  لبناء  اأ�صا�صيا  �صرطا  يعد  العربية  باللغة 
اإيجاده  خالل  من  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  ويف  كبرية  بدرجة  ي�صهم  املعرفة 

اأ�ستاذ م�سارك - كلية اللغة العربية - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.  -1
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ملوارد معرفية بديلة،ول ميكن اأن يتكون هذا املجتمع يف ظل الزدواجية اأو 
بناء  التعليم العايل يف  ت�صهم موؤ�ص�صات  اأن  اأ�صال. واأو�صيت  اللغوية  الثنائية 
وتكوين جمتمع املعرفة يف الوطن العربي من خالل التعريب ،واأن تقود حملة 
اإعالمية تُعرف بفوائده ال�صيا�صية والقت�صادية والتعليمية وغريها.واأن تت�صافر 
اجلهود ملحو التعليم باللغات الأجنبية يف ريا�ش الأطفال ومرحلتي الأ�صا�ش 

والثانوي،منعا للمعرفة من احل�صر النخبوي والنفراد بدل التفرد.

املقدمة
احلمد هلل املعني الواهب،ذو الف�صل اجلليل البا�صط،وال�صالة وال�صالم   
الهدي  اأولو  و�صحبه  البا�صل،واآله  الرحيم  النهى  نربا�ش   حممد  �صيدنا  علي 

املتوا�صل .. وبعد.
فقد �صهدت املجموعات الب�صرية عامليا يف ع�صر النفجار املعريف تطوراً   
�صريعاً ومتنامياً �صمل كافة جمالت احلياة طوعا وكرها حتت مظلة العوملة، وقد 
ظهر من هذا التنامي ال�صريع ميالد)جمتمع املعرفة( الذي يولد املعرفة، لكن 
لي�ش عن طريق معطيات العقل واحل�ش فقط، واإمنا ت�صم اإليها معطيات الوحي، 
نوعية  اأي حت�صني  املواطن ورفاهيته_  ازدهار  اأجل  وين�صرها وي�صتثمرها من 
اأحد  بثقافة  تتمتع   التي  الوحيدة  لغة هي  املعي�صة، عرب  م�صتوى  احلياة ورفع 
م�صادرها الوحي، األ وهي اللغة العربية. ويكون ال�صعي لتحقيق هذا الهدف 
املجتمع  تربة  من  النابع  املعريف  الإنتاج  �صبل  لتاأ�صي�ش  واإ�صالمياً  عربياً  واجبا 

وحلمته ديًنا وقيما وثقافة.   
ميكن  بامتياز،ول  اجتماعية  ظاهرة  الجتماع  علماء  روؤية  وفق  فاللغة   
لهذه الظاهرة اأن توجد وت�صتمر دون وجود فردين على الأقل،يعرفان ويتكلمان 
تلك اللغة،من ناحية ،ومن ناحية ثانية يتعذر وجود حقيقي ذو معنى وفائدة 
ملجموعات ب�صرية �صغرية كانت اأو كبرية دون رباط لغوي يي�صر بينها عملية 
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اأفرادها وفئاتها املختلفة، وقد  لها ت�صامن ومتا�صك  التوا�صل والتفاعل،ويوفر 
اللغوي)اللغة  الرابط  عرب  املحيط  اإىل  اخلليج  من  الب�صرية  املجموعة  حققت 
اجتماعيا  وت�صامنا  متا�صكا  الإ�صالمية  الفتوحات  فجر  منذ  الف�صحى(  العربية 
دام اأكرث من ثالثني قرنا متا�صك ثماره ميالد ح�صارة اإن�صانية كاملة الد�صم تفينّاأ 

اجلميع ظاللها نعمة واأمناً.
كما اأن اللغة هي الفرع املعريف الوحيد الذي ينفرد ب�صبكة من العالقات   
الوطيدة مع جميع فروع املعرفة من دون ا�صتثناء.وثمة اأمر اآخر وهو اأن كل 
لغة طبيعية تدر�ش من خالل م�صلكني،اأولهما: داخلي يعَنى ببنيتها وعنا�صرها 
وعالقة نظامها اخلا�ش بع�صه ببع�ش،وثانيهما:خارجي يعَني بتفاعلها وعالقاتها 
املت�صابكة مع حميطها اجلغرايف،والجتماعي،والقت�صادي،وال�صيا�صي،والثقاف

ي،وهذا امل�صلك هو اأحد مقا�صد هذا البحث.
م�سكلة البحث : 

تكمن م�صكلة البحث يف الإجابة عن الأ�صئلة التالية: 
1- هل يعد توطني املعرفة �صرطا اأوليا للدخول يف جمتمع املعرفة؟  

2- هل الزدواج اللغوي يعد مانعا من الدخول ملجتمع املعرفة؟
3- ما العالقة بني اللغة وتكوين جمتمع املعرفة؟

4- كيف ميكن ملجتمع املعرفة اأن ي�صهم يف حتقيق التنمية امل�صتدامة؟ 
5- ما املانع من اأن نتحول اإىل جمتمع املعرفة هل هو اللغة العربية اأم املجتمع؟

اأهداف البحث:
يهدف هذا البحث اإىل حتقيق الآتي :

1- تو�صيح وظيفة اللغة وفعاليتها يف بناء جمتمع املعرفة. 
2- الربط بني مالمح جمتمع املعرفة والتنمية امل�صتدامة.

3- تبيان الدور ال�صلبي لالزدواجية والثنائية اللغوية يف تكوين جمتمع املعرفة.
4- الإ�صهام يف م�صروع النهو�ش باللغة العربية. 
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اأهمية البحث:
تربز اأهمية هذا البحث يف اأن اللغة متثل دورا حموريا يف خريطة املعرفة   
الإن�صانية ال�صاملة،وتنفرد ب�صبكة من العالقات الوطيدة مع جميع فروع املعرفة 

من دون ا�صتثناء .
كما اأن درا�صة امل�صلك اأو البعد اخلارجي للغة العربية،يحتاج اإىل املزيد   

من البحث،ملعرفة مدى وظيفيتها.
كما تكمن اأهمية البحث يف اأنه ي�صيف جديدا يف الدرا�صات البينية.  

منهج البحث :
اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي.  

هيكلته :
وتو�صياتها  الدرا�صة  نتائج  اأهم  حتمل  وخامتة  مباحث  ثالثة  من  مكون   

تعقبها قائمة مب�صادر البحث ومراجعه.
املبحث الأول: املفاهيم املعرفية وحتته مطالبان:

املطلب الأول: مفهوم اللغة ووظائفها.  
املطلب الثاين: مفهوم جمتمع املعرفة،وتاأ�صيله.  

املبحث الثاين : مالمح جمتمع املعرفة.
املبحث الثالث: العربية وبناء جمتمع املعرفة )حتديات وحلول( وحتته مطلبان.

املطلب الأول: حتديات اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفة  
املطلب الثاين: مقرتحات وحلول لفاعلية اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفة  
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املبحث الأول
املفاهيم املعرفية
املطلب الأول

مفهوم اللغة ووظائفها
يف  وخا�صة  الجتماعي،  الت�صال  و�صائل  من  اأ�صا�صية  و�صيلة  اللغة   
النمو  و�صائل  من  مهمة  و�صيلة  اأنها  كما  الآخرين،  وفهم  الذات  عن  التعبري 
العقلي واملعريف والنفعايل،اإل اأنه ي�صيع يف اأو�صاط حياتنا الثقافية، اأن اللغة 
اأداة للتوا�صل، وهذا غر�ش اأ�صا�ش من اأغرا�صها كما اأ�صلفت؛لكنه فهم منه غري 

املراد.
باأي لغة  اإذا كانت وظيفة اللغة كذلك فليكن التوا�صل  فبع�صهم يرى   
بتفكريهم  تلب�ش  قوم  بل�صان  عرب  فمن   ، اخلطورة  غاية  يف  اأمر  وهذا  كانت، 
الظل  ملزمة  لها  ومالزم  اللغة  يف  كامن  خطري  ثقايف  دور  وهو  �صك،  دون 
لالإن�صان، ولعل هذه احلقيقة هي ما فطن اإليه الغربيون عند ما كانت حاجتهم 
ملحة لتن�صري الأمم وال�صعوب الأخرى عن طريق الإر�صاليات امل�صيحية فغريوا 
الأديان واملعتقدات الإ�صالمية عن طريق اللغة" حيث اهتم الأوربيون بلغات 
فهم  على  اعتماداً  اإليه  مو�صول  الفكري  الغزو  يكون  حتى  الأخرى  الأمم 
املفاهيم القت�صادية عن طريق فهم  اإليه الآن حيث غريوا  اللغة")1( كما فطنو 
لغاتهم ،ف�صار القت�صاد العاملي بكل مقوماته ملكا خا�صا لهم ووفروا له احلماية 
القانونية)امللكية الفكرية( ل�صمان ا�صتمراريته يف خزانتهم،وكل ذلك م�صفوعا 
النظر  وجهة  من  واللغة  فيه.  ٌن  م�صمَّ اللغة  معظم  م�صطلح  والثقافة  بثقافتهم 

النف�صية تنق�صم اإىل ق�صمني:
ق�سم ظاهري:

متثله الكلمات واحلروف والأ�صوات اللغوية والإمياءات والإ�صارات   
والتعبريات الوجهية،وحركات ال�صخو�ش.

)1(  اجتاهات التحليل اللغوي،د.بكري احلاج، النادي الأدبي الثقايف ،جدة ط،1، 2014م، �ص 35.
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ق�سم خفي داخلي:
الع�صبية   التاآزرات  هي  ومكوناته  اللغة،  من  الأعظم  اجلزء  ميثل  وهو   
الع�صلية بني اأع�صاء الكالم املختلفة، وتكوين املخ وربطه ببع�ش ،وباخلربات 

ال�صابقة واإعطائه املعنى.
واأما من وجهة النظر الجتماعية، فعلماء الجتماع يرون اأن اللغة ظاهرة   
املختلفة،وهي  املعاين  متثل  الرموز  من  جمموعة  باأنها"  ويعرفونها  اجتماعية 
و�صيلة  وهي  لفظية،  وغري  لفظية  نوعان  ،وهي:  الإن�صان  بها  اخت�ش  مهارة 
والتن�صئة  العقلي  النمو  و�صائل  اإحدى  وهي  والعقلي  اجلماعي  الت�صال 
الجتماعية والتوافق النفعايل، ومظهر قوي من مظاهر النمو العقلي واحل�صي 

واحلركي")1(.
بامتياز،ول  اجتماعية  ظاهرة  الجتماع  علماء  روؤية  وفق  اإذن  فاللغة   
ميكن لهذه الظاهرة اأن توجد وت�صتمر دون وجود فردين على الأقل،يعرفان 
ويتكلمان تلك اللغة،من ناحية ،ومن ناحية ثانية يتعذر وجود حقيقي ذو معنى 
وفائدة ملجموعات ب�صرية �صغرية كانت اأو كبرية دون رباط لغوي يي�صر بينها 
عملية التوا�صل والتفاعل،ويوفر لها ت�صامن ومتا�صك اأفرادها وفئاتها املختلفة، 
وقد حققت املجموعة الب�صرية من اخلليج اإىل املحيط عرب الرابط اللغوي)اللغة 
العربية الف�صحي( منذ فجر الفتوحات الإ�صالمية متا�صكا وت�صامنا اجتماعيا دام 
اأكرث من ثالثني قرناً)2(، متا�صك ثماره ميالد ح�صارة اإن�صانية كاملة الد�صم تفينّاأ 

اجلميع ظاللها نعمة واأمناً.
وهذا يوؤكد روؤية علماء الجتماع اأن اللغة مادة اجتماعية اأ�صال وفرعا،   
وهي كائن حي اجتماعي بالطبع)٣( ينمو وينه�ش ويبلغ اأوج ن�صجه وعنفوانه 
وذروة جمده وعزه،اإذا مل يق�صه املجتمع من دوائر ال�صتعمال يف كافة قطاعاته 
امللك  جامعة  العلمي،  الن�سر  �سليم،مركز  اأحمد  نبوي،د،فرا�ص  د،احمد  �سمعيا،  للمعاقني  اللغوي  النمو  انظر    )1(

�سعود،ط1،1438هـ   �ص15-14.
)2(  الل�سان العربي واإ�سكالية التلقي �ص 40.

)3(  اللغة كائن حي ،جرجي زيدان �ص3.
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دون ا�صتثاء، اليومية وال�صيا�صة والقت�صادية وال�صناعية والعلمية والإعالمية 
واخلارجي،وحينئذ  الداخلي  للغة  البعدين  يف  والت�صالتية  والتكنولوجية 
باحلياة حركة وفتوة وتطوراً.وعلى العك�ش من  ينب�ش  اللغة كائناً حينّاً  ت�صبح 
ال�صمع  ويفقد  ويهرم،  وي�صيخ  ومير�ش  يتخلف  اأن  الكائن  لهذا  ميكن  ذلك 
الكائنات متى  الدنيا متاما مثل جميع  مفارقا حياتنا  والب�صر والذاكرة وميوت 

ماحرمها املجتمع بالكامل من دنيا ال�صتعمال.
واللغة بهذه الروؤية ال�صو�صيلوجية لعلماء الجتماع_ ترف�ش عبارات   
مثل اللغة الإجنليزية هي لغة التقدم اأو العامل اأوالتكنولوجيا اأو القت�صاد_" 
بالطبع، واأخرى  باأن هنالك لغات متقدمة  التي تدعي  الأقاويل  تقبل مطلقا  ل 
متاأخرة بالطبع،فهذه مزاعم جاهلة بالطبيعة الجتماعية للغات.فهي اإذن باطلة 
من الأ�صا�ش؛ لأنها ل ت�صتند على علم ومعرفة بطبيعة الأ�صياء،واإمنا هي متاأثرة 
يف تلك الأقاويل بق�صور يف النظر وفقدان لروح املو�صوعية وال�صقوط يف 
اللغات والثقافات  الروؤية المربيالية وال�صتعمارية والعن�صرية يف م�صاألة  فخ 

يف عامل اليوم ")1( فاللغات الإن�صانية طبقا للمعايري اللغوية ل تتفا�صل)2(.
املعرفية  الرثوة  فاإن  البحث  مبو�صوع  اللغوية  الوظيفة  نربط  وحتى   
الإن�صانية كلها تقوم علي تبادل الكلمات،واأ�صبح الل�صان اليوم من اأبرز الق�صايا 
املت�صلة بالتخلف والتقدم والتوا�صل بجميع اأنواعه، واأن وظيفة اللغة ل تقا�ش 
دمغرافياً وجغرافياً فقط، بل بالوظائف التي تقوم بها،وبرهان ذلك ودليله من 
الناحية القت�صادية مثال: )الني الياباين( العملة ال�صرقية الوحيدة املعرتف بها 
احتاياطيا لدى البنك الدويل،فهذا ال�صعود للني الياباين �صره كامن يف وظيفية 
اللغة اليابانية، التي مل يق�صها املجتمع الياباين من دوائر ال�صتعمال يف كافة 
قطاعاته من دون ا�صتثناء ولي�ش عدد املتحدثني بها؛لأن الأمر لو كان يقا�ش عرب 

الرقعة اجلغرافية فقط، لكانت العملة ال�صينية اأوىل بال�صعود من اليابانية.
)1(  الل�سان العربي واإ�سكالية التلقي �ص 42.

)2(  الل�سانيات واأ�س�سها املعرفية ،عبد ال�سلم امل�سدي �ص 13.
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املتعلرِّم  بها  يتعلم  لغة  اأف�صل  اأنَّ  علمياً  الثابت  من  اإنه  �صبق  ملا  وي�صاف   
ا لتعلُّم والفهم  باللغة الأُم. واأن  اللغة التي ن�صاأ عليها، فيما يُعرف عاملياً  هي 
تعلُّمها.وتزداد  املراد  للمادة  املتعلرِّم  ا�صتيعاب  على  كلُّها  تعتمد  والإدراك 
واملجتمع،  للفرد  واأهمية  خطر  ذاَت  تَعلُّمها  املراُد  املادة  كانت  كلما  اأهميتها 
وكانت مادتها اأ�صعُب واأغزر،مثال: علوم الطبُّ، والهند�صة، وعلوم الأر�ش 

واملعادن، والفلك ونحوها)1(.
املطلب الثاين

مفهوم جمتمع املعرفة وتاأ�سيله
اأواًل: جمتمع املعرفة:

مثل:  كثرية  م�صطلحات  فيها  تعددت  حقبة  يف  امل�صطلح  هذا  ظهر   
ثورة املعلومات، املجتمع املعلوماتي ،واحلا�صوبي،وجمتمع ما بعد ال�صناعة، 
واملجتمع الرقمي، وجمتمع ما بعد احلداثة،وجمتمع اقت�صاد املعرفة، وتدور 
املنظور  والفل�صفة  جهة  من  حلداثته  ن�صبة  املفهوم  هذا  حول  كثرية  تعريفات 
اأجزائه  تو�صيح  املفهوم لبد من  بيان هذا  قبل  اأخرى.ولكن  منها من جهة  له 

ومكوناته وهي:
1- املعرفة:

وبني  بينه  تفرق  املفهوم  هذا  اإي�صاحات  يف  �صبق  الإ�صالم  لعلماء   
الأ�صياء،  اإدراك  يف  ي�صرتكان  املفهومني  كال  اأن  يف  معه  يجتمع  الذي  العلم 
اإل اأن مفهوم املعرفة يعني عندهم اإدراك م�صبوق بجهل، اأو الإدراك اجلزئي 
تعاىل  اهلل  ي�صمى  ولذا  الكلي،  لالإدراك  يقال  ،فاإنه  العلم  بخالف  والب�صيط، 
عاملاً ول ي�صمى عارفاً، فاملعرفة، قد تقال فيما تدرك اآثاره، واإن مل يدرك ذاته   
والعلم ل يكاد يقال اإل فيما اأدرك ذاته.ولذا يقال: فالن يعرف اهلل، ول يقال: 
معرفة  دون  اآثاره  مبعرفة  اإل  لي�صت   - �صبحانه   - معرفته  كانت  ملا  اهلل،  يعلم 
الطلب  يفهمها  التي  باللغة  التعليم  اإىل  ن�سل  العايل،كيف  التعليم  موؤ�س�سات  يف  التطبيقية  العلوم  كليات  يف  التدري�ص  لغة   )1(

والأ�ساتذة د ح�سن اأبو عائ�سة.
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فيما  اأ�صله  فقط.والعلم  موجودا  كونه  اإل  يعرف  مل  فيما  تقال  ذاته.واملعرفة 
يعرف وجوده، وجن�صه، وعلته، وكيفيته.ولهذا يقال: اهلل عامل بكذا ول يقال: 

عارف ملا كان العرفان ي�صتعمل يف العلم القا�صر")1(.
للعام  العربي  املعرفة  تقرير  واأما املعرفة يف ال�صطالح احلديث فريى   
2009م  اأنه مفهوم "ميتد لي�صمل جممل املخزون املعريف والثقايف، من منظور 
تو�صيع  اإىل  ترمى  الإن�صانية،  الن�صاطات  ملجمل  رئي�صاً  ناظماً  تعد  املعرفة  كون 
اكت�صاباً   – املعرفة  ت�صبح  وبذلك  العربي،  الإن�صان  تقدم  وفر�ش  خيارات 
واإنتاجاً، وتوطيناً وتوظيفاً – اأداة وغاية للمجتمع ككل، ومن ثم فاإن التغريات 
يف امل�صهد الجتماعي اأف�صت اإىل جمتمعات اأ�صحت فيها املعرفة اأداة اأ�صا�صية 
لالإنتاج والبتكار والتقدم وزيادة القدرة التناف�صية. وبهذا تعدنّ املعرفة اأداة 
بالغة الأثر يف تنمية املجتمع، وفى قدرة اأفراده على اإدراك حقوقهم وواجباتهم 
وم�صئولياتهم جتاه جمتمعاتهم.")2( وُعرفت باأنها "ح�صيلة مفردات املعلومات 
التي جتمعت وتكاملت فيما بينها لت�صكل بنية متما�صكة متكاملة"وهي الأثر اأو 

الناجت املرتتب على ا�صتثمار املعلومات من جانب الأفراد املجتمع")٣(.
كما ُعرفت باأنها "ح�صيلة امتزاج وتفاعل خفي بني املعلومات واخلربة   
واملدركات احل�صية والقدرة على احلكم ،وتتم عملية املزج داخل عقل الفرد 
لتنتج بعده املعرفة التي تو�صل لأف�صل النتائج والقرارات وا�صتخال�ش مفاهيم 
جديدة" اأو هي الفهم الراقي والإدراك ال�صحيح للظواهر واحلقائق من خالل 

اخلربات والثقافات واملهارات والقدرات)4(.
2- جمتمع املعرفة:

جهة  من  حلداثته  فن�صبة   ال�صطالح  حيث  من  املعرفة  جمتمع  اأما   
والفل�صفة املنظور له منها من جهة كما �صبق،جعلت الفهوم فيه خمتلفة، فهو 
)1(  الفروق اللغوية اأبو هلل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد بن يحيى بن مهران الع�سكري، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سلمي الطبعة: 

الأوىل، 1412هـ - 1 /500.والتعريفات للجرجاين،حتقيق اإبراهيم النبابري،ط2،دار الكتاب العربي1992م �ص283.
)2(  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقرير املعرفة العربى للعام 2009.دبى: دار الطباعة والن�سر. �ص26.

)3(  جمتمع املعرفة جامعة عمان �ص97.
)4(  معوقات نقل املعرفة،حممد احمد حمد، اأعمال موؤمتر العلماء واخلرباء ال�سودانيني باخلارج فرباير 2017م �ص48.
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جمتمع عارف و واع يفيد من جمتمع املعلومات .
ويعرف تقرير التنمية الإن�صانية العربية )برنامج الأمم املتحدة الإمنائي(    
واإنتاجها  املعرفة  ن�صر  على  اأ�صا�صاً  يقوم  الذي  "املجتمع  باأنه  املعرفة  جمتمع 
وتوظيفها بكفاءة يف جميع جمالت الن�صاط املجتمعي، كالقت�صاد واملجتمع 
اأي  باطراد،  الإن�صانية  املدين وال�صيا�صة واحلياة اخلا�صة، و�صوًل لرتقية احلالة 

اإقامة التنمية الإن�صانية")1(.
وُعرف باأنه" املجتمع الذي يح�صن ا�صتخدام املعرفة يف ت�صيري اأموره   
ينتج  الذي  املجتمع  ذلك  هو  والر�صيدة،اأو  ال�صليمة  القرارات  اتخاذ  ويف 
باأنه"  املراياتي  اأنواعها.وُعرفه  الأمور مبختلف  املعلومة ملعرفة خلفيات واأبعاد 
املواطن  ازدهار  اأجل  من  وي�صتثمرها  وين�صرها  املعرفة  يُوجد  الذى  املجتمع 

ورفاهيته_ اأي حت�صني نوعية احلياة ورفع م�صتوي املعي�صة")2(.
الذي  املجتمع  باأنه  املعرفة  اقت�صاد  املعرفة من منظور  ف جمتمع  ويُعرَّ  
يقوم على اأ�ص�ش اقت�صادية من البتكار وتبادل ال�صلع واخلدمات غري املادية، 
اقت�صادياً. ومطلوبة  القيمة  مرتفعة  احلديثة  واملعارف  املعلومات  فيه  وتكون 
راقية  اآليات  واإيجاد  التنظيم  على  نوعية  قدرة  ميتلك  الذي  املجتمع  هو  اأو 
وعقالنية يف جمال التحكم يف املوارد املتاحة وح�صن ا�صتثمارها وتوظيفها، 

واإيالء املوارد الب�صرية املوقع املالئم يف حتقيق النمو القت�صادي)٣(.
البحث  هذا  طبيعة  مع  يتنا�صب  اإجرائيا  تعريفا  نختار  اأن  هنا  وميكننا   
فنقول:اإن جمتمع املعرفة هو:املجتمع الذي يولد املعرفة لكن لي�ش عن طريق 
الوحي،  معطيات  اإليها  ت�صم  واإمنا  فقط،  والتجربة  واحل�ش  العقل  معطيات 
نوعية  اأي حت�صني   - املواطن ورفاهيته  ازدهار  اأجل  من  وي�صتثمرها  وين�صرها 
احلياة ورفع م�صتوى املعي�صة. وتعد اللغة العربية اأ�صا�صه الذي يبنى عليه،لأنها 

)1(  برنامج الأمم املتحدة الإمنائى 2003م �ص 39.
حممد  دكتور  املعرفة:  علي  القائم  بعنوان:القت�ساد  بحث  2013م  ،فرباير  بعمان  القت�سادية  للجمعية  ال�ساد�ص  الدويل  املوؤمتر    )2(

مراياتي �ص 3 .
)3(  اقت�ساد املعرفة، ربحي م�سطفي عليان، دار �سفاء للن�سر والتوزيع،1212،�ص480.
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الوحيدة التي تتمتع بثقافة اأحُد م�صادرها الوحي، لتكون مبنزلة ال�صامن له من 
وت�صتمد  والفكرية،والقت�صادية،  والثقافية،  الجتماعية،  النحرافات  جميع 

العربية �صرعيتها يف ذلك من الكتاب وال�صنة والرتاث.   
جمتمع  مفهومني)1(:  بني  نفرق  اأن  الإجرائي  التعريف  هذا  من  وق�صدنا   
تكنولوجيا  اأحرزته  ما  على  يعتمد  فالأول  املعرفة،  وجمتمع  املعلومات، 
املعلومات من تقدم،والآخر يعتمد على مراعاة الأبعاد الجتماعية والأخالقية 

يف التعامل مع تلك املعلومات.  
طريق  عن  اإل  ال�صكل  بهذا  املعرفة  يوجد  اأن  ي�صتطيع  ل  واملجتمع   
توطينها باللغة الأم وهي م�صئولية وزارة الرتبية والتعليم يف كل بلد وتتمثل 

يف الأتي:
1- اإنتاج املعرفة عن طريق العملية التعليمية.

2- تطويرها باإعمال البحث العلمي يف جمالتها املختلفة. 
3- اإتاحتها عن طريق ن�صرها للمتلقي والدار�ش حتقيقا ملجتمع املعرفة)2(.

وعندما يتكامل هذا املثلث باللغة الأم ،ي�صبح من الي�صري جدا،تبادل   
املعرفة واملعلومات بني كافة املواطنني والنخب العليا على حد �صواء.لت�صبح 

املعرفة تفرًدا ولي�ش انفراًدا.
واإل ف�صيظل ال�صتمرار يف ا�صترياد املعرفة والتقنية بلغتها الأ�صلية دون   
نقلها اإىل اللغة الأم ،يتطلب ا�صتمرار اللغة والثقافة اللتني اأنتجتا تلك املعرفة، 
مما يعنى حمدودية املعرفة واحلد من ن�صبة م�صاركة املجتمع فيها ويعطل جزاءاً 
مهما من طاقاته الب�صرية والتي ميكن اأن ي�صتفاد منها يف بناء جمتمع املعرفة بفعل 
ا�صترياد املعرفة والتقنية،ول�صيما  اأن  اإىل  اللغة.ولبد هنا من الإ�صارة  حاجز 
ب�صروط  هو  للجميع،واإمنا  متاحاً  املنال،اأو  �صهل  دائما  والدقيقة،لي�ش  العالية 
)1(  منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )2005(. التقرير العاملى لليون�سكو) من جمتمع املعلومات اإىل جمتمعات املعرفة(. 

باري�ص:�سدر عن منظمة اليون�سكو.�ص49.
املركز  التعريب، ي�سدرها  الدين، جملة  �سرف  الطاهر  والتغريب .د، علي  التعريب  العوملة بني  العلوم يف ظل حتديات  )2(  تدري�ص 

العربي للتعريب ،دم�سق،العدد18،ال�سنة اخلام�سة �ص44.
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وقيود ثقيلة،قد ت�صل اإىل و�صع املقرِت�ش رهينة يف يد املقِر�ش وحتت رحمته 
َوِو�صايته وابتزازه وتبعيته الفكرية، وال�صيا�صية،والقت�صادية)1(.

باللغات  التعليم  دعاة  من  الكثريين  باأذهان  العالق  اخللط  يت�صح  وهنا   
والتكنولوجيا  العلوم  ا�صتثمار  من  العائد  اأن  يف  واملتمثل  عموماً  الأجنبية 
باللغات الأجنبية اأكرب، وهذا اخللط يجب اإي�صاحه باأن العائد من ا�صتثمار تلك 

العلوم باللغات الأجنبية نوعان هما:
1- عائد على اخلريج الفرد.

2- عائد على القت�صاد الكلي واملجتمع.
فالعائد على النوع الأول اإيجابي دون �صك ،ولكنه �صلبي على النوع   
الثاين) القت�صاد الكلي واملجتمع( ومن جانب اآخر،فاإن  العائد الإيجابي على 
املتقدمة،ول  املجتمعات  يخدمون  والباحثني  املتعلمني  يجعل  الأول   النوع 
من  اأنه  ذلك  ،و�صبب  امل�صتدامة يف جمتمعاتهم  التنمية   عملية  ي�صهمون  يف 
م�صتلزمات التنمية امل�صتدامة �صريان العقلية العلمية يف كافة جوانب املجتمع 
وطبقاته ولي�ش الأفراد فقط،ول ميكن اأبًدا ملجتمع اأن ينتج ويبدع،ما مل ي�صتوعب 
العن�صر الب�صري املوجود فيه تقنيات الإنتاج احلديثة، واأدواته املتقدمة، وهذا 
هو �صرط القت�صاد العاملي اجلديد القائم على املعرفة ،ول ميكن حتقيق ذلك 
باللغة  وتقنياً  علمياً  تثقيفهم  مت  الذين  والعلماء  الباحثني  من  بنخبة  اكتفينا  اإذا 
متام  تختلف  للواقع  هوؤلء  روؤية  لأن  عموماً؛  الأجنبية  اللغات  اأو  الإجنليزية 

الختالف مع روؤية املجتمع الذي يتكلم اللغة العربية)2(.
اأ�صباب هجرة العقول تلقي العلوم  اأن يكون اأحد  ومن املنطقي جًدا   
لغوية ومفا هيمية  كذلك،  ويحول  يوِجد حواجز  الأجنبية، وهذا  باللغات 
بني التوا�صل والتو�صيل ومفاهيمية،لتكون النتيجة هي انعدام جمتمع املعرفة، 

)1(  لغة الأمة ولغة الأم عن واقع اللغة العربية يف بيئتها الجتماعية والثقافية،د،عبدالعلي الودغريي،دار الكتب العلمية. �ص22.
 ، ،1424هـ   224 العدد  �سمي،  القا  علي  الدكتور  اللغوي(  والتعدد  اللغوي  )التداخل  بعنوان  بحث  الفي�سل  جملة    )2(

2003م،�ص44.
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ومن الدرا�صات  ما اأثبت العالقة بني ظاهرة الهجرة ولغة التخ�ص�ش، حيث 
املتعلم بلغة اأجنبية كثرًيا ما يجد نف�صه مدفوعاً للبحث عن عمل يف املجتمعات 
ال�صناعية والتي ميكنه التكينّف معها لغوياً وفنياً)1(. مما يعنى حتقيق الربح والفائدة 

للفرد والأ�صرة، واخل�صارة والكبوة على املجتمع والأمة. 
من  تلك  اإ�صعاعها  ملراكز  دائما  حتن  النخب  تلك  اأن  لذلك  ي�صاف   
حيث الت�صبه بهم حتى اأخالقيا، ومن ثم الهجرة لتلك املراكز وهذا ما ي�صمي 
ب)هجرة العقول( وهي هجرة ذكرت الدرا�صات اأن من اأكرب عواملها �صعف 
املردود املادي وانخفا�ش م�صتوي الدخل، وهي من اأ�صعب اأنواع الهجرات،و 

هناك ثالثة اأنواع من نزيف الأدمغة تعاين منها الدول النامية هي:
النوع الأول: النزيف اخلارجي للعقول:

وهو ما تركز عليه عادة الدرا�صات املهتمة بهذا املو�صوع.وقد و�صف   
يف تقرير الأمم املتحدة للعام 2017  بالكارثة)2(.

النوع الثاين: النزيف الداخلي للعقول:
وهو امليل عند علماء وفني الدول الفقرية،للت�صرف من الناحية العلمية   
الذي يوجد مركز جاذبيته يف  العلمي  املجتمع  اأع�صاء يف  اأنهم  اأ�صا�ش  على 
هذا  على  الأ�صلية،وبناء  بلدانهم  يف  كمواطنني  الت�صرف  بل  الغنية،  الدول 
الأ�صا�ش اإذا اأراد اأحدهم احل�صول علي جائزة نوبل،اأو العرتاف به من قبل 
اأنداده يف اخلارج اأو ن�صر بحوثه يف املجالت العلمية  الرائدة،يجب عليه اأن 
يتوجه اإىل اآخر ما تو�صلت اإليه العلوم يف جمال معني،وهو توجه يف معظمه 
الجتماعي،ولقت�صادي،ول  الثقايف،ول  العلمي،ول  للم�صتوى  مالئم  غري 
حلول  واإيجاد  مواجهتها  يتوجب  التي  النامية  الدول  يف  امللحة  امل�صاكل 

لها)٣(.
)1(  انظر توطني العلوم يف اجلامعات العربية والإ�سلمية روؤية وم�سروع د،علي القري�سي كتاب الأمة العدد125 جمادي الأويل 1429هـ 

�ص51.
)2(  الإ�سكوا 2017.

)3(  العرب اأمام حتديات التكنولوجيا �ص 100.
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النوع الثالث: النزيف االأ�سا�سي للعقول:
�صوء  نتيجة  واإمكانيتها  طاقاتها  بلوغ  الب�صرية يف  العقول  اإخفاق  وهو   
التغذية الذي يعاين منه الأطفال ال�صغار يف الدول النامية خالل الفرتة املمتدة 
فيها  يتكون  التي  الفرتة  وهي  اأعمارهم  من  الثالثة  وال�صنة  التا�صع  ال�صهر  بني 

معظم دماغ الإن�صان)1(.
ثانًيا :ملحة تاأ�سيلية ملفهوم جمتمع املعرفة:

املعرفة  يولد  الذي  املجتمع  وهو  املعرفة  ملجتمع  الإجرائي  تعريفنا  خالل  من 
اإليها  ت�صم  فقط،واإمنا  والتجربة  واحل�ش  العقل  معطيات  طريق  عن  لي�ش  لكن 
املواطن ورفاهيته -  ازدهار  اأجل  الوحي، وين�صرها وي�صتثمرها من  معطيات 
اأي حت�صني نوعية احلياة ورفع م�صتوى املعي�صة،وتعد اللغة العربية اأ�صا�صه الذي 
يبنى عليه،لأنها الوحيدة التي تتمتع بثقافة اأحد م�صادرها الوحي،لتكون مبنزلة 
ال�صامن له من جميع النحرافات الجتماعية،والثقافية والفكرية، والقت�صادية، 

وت�صتمد العربية �صرعيتها يف ذلك من الكتاب وال�صنة والرتاث.   
ومن الفت للنظر حقيقة يف تاأ�صيل هذا املفهوم اأمران :  

اأحدهما: اأن القرءان الكرمي بدد فجوة العقل اللغوي وت�صيد مقاتلها اأول، لأنها 
تعد الفجوة الأ�صا�ش والعقبة الكئوود لكل جمتمع ين�صد معرفة اأو يقيم ح�صارة، 
مل؟؟؟   ،]4 ]اإبراهيم:  لَهُمْ}  لِيُبَيِّنَ  َقوْمِهِ  بِلِسَاِن  إِلَّ  رَّسُوٍل  مِن  َأرْسَلْنَا  {وَمَا  تعاىل:  قال 
املعرفة  طريق  عن  �صك  دون  معرفة(  احل�صارات)جمتمع  بناة  هم  والأنبياء 

املنتجة مبعونة املجتمع لكن لي�ش ابتداء.
َّذِي  ثانيهما: اأن اأول ما نزل من القرءان الكرمي هو قوله تعاىل: {اْقرَأْ بِاسِْم رَبِّكَ ال

خََلقَ} ]العلق: 1[.  
اجلمع  هو  واحد  اأ�صل  على   العربية  اللغة  يف  تدل  ولفظة)اقراأ(   
دون  وهو  ربك(  )با�صم  بكيفيتها  م�صفوع  بالقراءة  اأمر  وفيها  والجتماع)2( 

)1(  نف�سه �ص 100.
)2(  معجم مقايي�ص اللغة ،لبن فار�ص، مادة)قراأ(.
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ريب اأمر ت�صكلت منه العقيدة،والفكر واملجتمع ،ثم الأمة ،وبعدها احل�صارة 
الإ�صالمية. يقول �صيد قطب "اإنها ال�صورة الأوىل من هذا القراآن ، فهي تبداأ 
با�صم اهلل . وتوجه الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم اأول ما توجه ، يف اأول حلظة 
من حلظات ات�صاله باملالأ الأعلى ، ويف اأول خطوة من خطواته يف طريق الدعوة 

التي اختري لها . . توجهه اإىل اأن يقراأ با�صم اهلل : {اقرأ باسم ربك}")1(.
ونلحظ كذلك يف لفظ)اقراأ( العلم املفتوح وراأ�ش املال املعريف غري   
املحدود يف كميته، لكنه م�صروط يف نوعيته،)با�صم ربك(.فكلمة )الربا( مثاًل 
يف اللغة العربية تعني مطلق الزيادة والتي عندما يعد الوحي اأحد روافد العربية 
وم�صادر ثقافتها،يعطي مفردة )الربا( بُعداً دللياً اآخر هو)اأكل احلالل،الربكة( 
يف  نظرية  تو�صع  اأن  ينبغي  املعرفة.لذا  جمتمع  تكوين  نوعية  يف  زيادة  ميثل 
العربية،باعتبارها  اللغة  اأخالقيات  با�صتخدام  تعنى  العربية  اللغوية  ال�صيا�صة 

قيمة م�صافة يف جمتمع املعرفة.
مرحلة  املعرفة،ثم  توطني  مرحلة  �صهدت  الإ�صالمية  احل�صارة  اأن  كما   
الإبداع فالإنتاج،بعد ه�صم وا�صتيعاب للمعارف امل�صتوردة عرب اللغة العربية 
امل�صرتكة بني كافة فئات املجتمع وال�صعوب املن�صوية حتتها. ومن اأمثلة املعارف 
التي نقلت وترجمت ثم ا�صتوعبت ب�صكل وا�صع وعميق الطب والريا�صيات 
والهند�صة وعلوم النبات والفلك والفل�صفة،وقد انكب املجتمع على درا�صة 
الإنتاج  مرحلة  اأعقبتها  معينة  فرتة  وفهمها  و�صرحها  وتعلمها  املعارف  تلك 
والإبداع التي اأخرجت جهابذة يف كل فن، كابن �صينا والرازي ،وابن ر�صد، 
اإىل وقت قريب،وقد َحظي الطب يف  اأوربا  اأ�صبحت كتبهم تدر�ش يف  ممن 
تلك احل�صارة بتعريب كامل جعله متاحاً لكل �صخ�ش من اأبناء تلك احل�صارة 
التي  املتاحة  الأمور  الطب من  اأن يجد عائقا،ف�صار  للغتها،دون  اأو م�صتعمال 
�صاع انت�صارها وعظم نفعها وال�صتفادة منها بني �صائر طبقات اأفراد املجتمع، 
عرب لغة �صهلت الولوج لكل فرد،ولو اأمَلَّ ب�صيء قليل من العربية ، بل بلغ الأمر 

)1(  الظلل،ل�سيد قطب.
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غايته اإبان تلك احل�صارة، اإذ اأن ع�صارة هذه املادة العلمية على دقتها اأ�صبحت 
من املعارف ال�صعبية التي يتداولها عامة النا�ش)1(، وهذا ما فعلته الدول التي 

حققت التقدُّم العلمي والتكنولوجي وال�صناعي والقت�صادي  عاملًيا اليوم.

املبحث الثاين
مالمح جمتمع املعرفة

 املطلب الأول
مالمح جمتمع املعرفة

،وتوفر  وال�صتمرارية  باحلياة  متدُّه  ومالمح  اأبعاد  املعرفة  ملجتمع   
قدميها  املختلفة  املعرفة  �صرايني  من  ،وتغذيه  النت�صاري  البعد  مقومات  له 

وحديثها،وتتمثل تلك املالمح والأبعاد فيما يلي: 
البعد االقت�سادي :

جمتمع  مالمح  من  ملمحاً  املعرفة  على  القائم  القت�صادي   البعد  يُعد   
على  القائم  القت�صاد  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  تُعرف  و  املعرفة 
الرئي�ش لالإنتاجية والنمو  باأنه" القت�صاد الذي تعد فيه املعرفة املحدد  املعرفة 
القت�صادي من خالل الرتكيز علي دور جديد للمعلومات وللتقنية والتعليم 
الذي  باأنه" القت�صاد  الدويل  البنك  متميز"ويعرفه  اقت�صادي  اأداء  يف حتقيق 
يجري فيه توليد/خلق املعرفة واكت�صابها ون�صرها وا�صتخدامها بوا�صطة الأعمال 
واملنظمات والأفراد واملجتمع" كما يو�صي ب�صرورة ت�صدر ال�صيا�صات اخلا�صة 
منظمة  الدول" وتعرفه  لكل  التنمية  ا�صرتاتيجيات  قلب  باملعرفة والبتكار يف 
التعاون القت�صادي الآ�صيوي البا�صيفيكي باأنه " القت�صاد الذي يكون فيه اإنتاج 
ون�صر وا�صتخدام املعرفة املحرك الرئي�ش للنمو وتكوين الرثوة والتوظيف يف 
كل قطاعات القت�صاد الوطني"وتعرفه وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة 
املتحدة باأنه "القت�صاد الذي ت�صاهم فيه عملية توليد وا�صتخدام املعرفة م�صاهمة 

)1(  لغة الأمة ولغة الأم �ص 27 ومابعدها.
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وا�صحة يف النمو القت�صادي وتكوين الرثوة ، يف حني متثل تقنية املعلومات 
الأداة الرئي�صة ،ويكون فيه راأ�ش املال الب�صري النواة من خالل قدرة الإن�صان 
على البتكار وعلي الإبداع والتوليد وال�صتثمار لالأفكار اجلديدة،مع تطبيق 

التقنية واكت�صاب مهارات جديدة وممار�صتها")1(.
ومن املالحظ اأن جميع التعريفات بينها قوا�صم م�صرتكة ميثلها الإنتاج   
قوا�صم  املعريف(وهي  املال  تن�صوي حتت )راأ�ش  والن�صر وال�صتخدام وكلها 
يعني ا�صمحاللها حمدودية املعرفة وهنا تلعب اللغة الأم دوراً �صلبياً يف حالة 

عدم توطني املعرفة بها.
البعد التكنولوجي :

و�صيادة  انت�صار  يف  يتمثل  املعرفة  جمتمع  يف  التكنولوجي  البعد   
تكنولوجيا املعلومات وتطبيقها يف خمتلف جمالت احلياة الع�صرية)2(.

ويُعد البعد الت�صايل اأو الت�صبيك، هو العامل الأ�صا�ش لنقل املعلومات   
املدر�صة،واملكتب  يف  والفردي،  اجلماهري  للمجتمع  واملمار�صات  والأفكار 
وامل�صنع واملزرعة، والبيت وال�صارع ،والنادي الثقايف والريا�صي والأدبي، 
ونكون حينئذ ا�صتبعدنا التوجه الأحادي الذي يعود نفعه علي الفرد والأ�صرة، 
وا�صتدامتها من جانب، وجعلها يف  املعرفة  اإنتاج  اإىل  يوؤدي  اأممي  توجه  اإيل 

متناول جميع اأفراد املجتمع من جانب اآخر.
تولده  عملي  نتاج  اإل  هي  ما  التكنولوجيا  باأن  يق�صى  فريد  اأمر  وثمة   
البنى الجتماعية والقت�صادية لال�صهام يف حل امل�صاكل التي يواجهها املجتمع 
يف اأي حلظة،واأنها ل تتطور اإل علي يد العمال والفنيني املهرة فهي اإذا نتاج 

)للذكاء الجتماعي()٣(.
)1(  القت�ساد القائم علي املعرفة: دكتور حممد مراياتي املوؤمتر الدويل ال�ساد�ص للجمعية القت�سادية بعمان ،فرباير 2013م �ص22.

فهد  امللك  مكتبة  يون�ص،الريا�ص  حممد  توفيق،وهاين  حممد  الدين  �سلح  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  املعلومات  �سناعة    )2(
ط1،2010م،�ص17.

)3(  العرب اأمام حتيات التكنولوجيا، د، انطونيو�ص كرم ، عامل املعرفة، 1982م �ص 29-27.
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اللغات  اأو  اللغوي  بالتعدد  يتوافر  اأن  ميكن  ل  الجتماعي  والذكاء   
الأجنبية، فهو عدو لدود لهما، فاإجنلرتا خا�صت منذ البداية ميادين متوا�صعة 
حقول  يف  اأمريكا  ن�صطت  الفحم،كما  وتعدين  والن�صيج  الغزل  ك�صناعة 
الدول  فرن�صا ومعظم  الكت�صافات اجليولوجية واملعدنية واجلغرافية، ونحت 
التي �صرعت يف التنمية منذ القرن التا�صع ع�صر معتمدة فى تلك احلقيبة علي 
ا�صتنبات  املحلي  ال�صنع  ذات  والأدوات  والآلت  الجتماعية  موؤ�ص�صاتها 
التي  هي  احلقة  التكنولوجيا  لأن  ا�صترياداً،  ولي�ش  ثقافية  ومواءمة  اجتماعي 
تت�صكل يف �صياق جمتمعي خا�ش)ذكاء اجتماعي( وتنمو يف اإطار نظم املجتمع 

وموؤ�ص�صاته)1(.
ما  املجتمع  اأن جند يف خ�صائ�ش  ال�صعب  "من  اأنه  الغرب وعمل   وقد علم 
ميكن اأن يكون اأكرث متييزاً للمجتمع من لغته،اأو يوازيها اأهمية يف الدور الذي 

توؤديه يف عملية قيام املجتمع بوظيفته")2(.
البعد  التنموي القائم على التنمية االإن�سانية امل�ستدامة :

م�صطلح  امل�صتدامة، وهي  بالتنمية  وثيقاً  ارتباطاً  املعرفة  يرتبط جمتمع   
1992م  العام  يف  الربازيل  يف  الأر�ش  قمة  يف  الدويل  املجتمع  اعتمده 
"تلبية احتياجات اجليل احلايل من دون اإهدار حقوق الأجيال القادمة  مبعنى 
يف احلياة وفق م�صتوى ل يقل عن امل�صتوى الذي نعي�ش فيه")٣( وهي تتوقف 
بطبيعة احلال على امل�صاركة الوا�صعة من اأفراد املجتمع، وتتوقف تلك امل�صاركة 
والتثقيف  التعليم  منو  مبقدار  ويزداد  ينمو  املعريف،الذي  املال  راأ�ش  على 
التعليم واإنتاج املعرفة ونقلها  تعميم  القادر علي  والتوعية"والعن�صر الوحيد 

وتب�صيطها وتوطينها وتعميق جذورها يف تربة املجتمع هو اللغة الأم")4(. 
)1(  انظرالعلم وال�سيا�سة العلمية يف الوطن العربي،انطوان زحلن،بريوت 1979م �ص21_22،وتوطني العلم والتكنولوجيا،د،علي 

القري�سي،كتاب الأمة عدد 125، ط1 ،2008م ،�ص 69.
)2(  علم اللغة الجتماعي،هد�سون  ىة �ص 17.

)3(  التقرير العا�سر �ص 132.
)4(  لغة الأمة ولغة الأم – �ص 20.
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اأن قيمة املعرفة لأغرا�ش  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي)1(  تقرير  ويرى    
التنمية تتوقف على مدى تطبيقها بفاعلية، اأو حتويل املعرفة اإيل ثروة من خالل 
اإيجاد ت�صبيك  بني نظم التعليم و�صوق العمل، واإيجاد �صالت تربط الباحثني 
مع املنتجني و�صانعي القرار،حيث يتطلع جمتمع املعرفة اإىل حتقيق منو معريف 
التنمية،  النمو القت�صادي وتعزيز  الإنتاج وحت�صني  تطوير عنا�صر  اإىل  يوؤدى 
وي�صري التقرير كذلك  اإىل اأن املعرفة �صلعة ذات منفعة عامة تدعم القت�صاديات 
والبيئة الجتماعية وحتقق تنمية املجتمعات، وتنت�صر يف جميع جوانب الن�صاط 

الإن�صاين. 
البعد ال�سيا�سي :

اتخاذ  يف  اجلماهري  املعرفة،اإ�صراك  جمتمع  يف  ال�صيا�صي  البعد  يعني   
القرارات بطريقة ر�صيدة، مبنية علي ا�صتعمال املعلومة،وهذا ل يتم اإل بتو�صيع 
والعدل  الدميقراطية  مبنينّ على  �صيا�صي  مناخ  املعلومات وتوفري  تداول  حرية 
ال�صيا�صية  وامل�صاركة  القرارات  اتخاذ  عملية   اجلماهري يف  واإقحام  وامل�صاواة 

الفعالة)2(.
البعد اللغوي) التعدد اللغوي واالزدواجية اللغوية(: 

ملجتمع  ال�صيا�صي  البعد  عن  نتحدث  ونحن  الإ�صارة  من  هنا  ولبد   
وهو  متاما،األ  املجال  هذا  يف  الباحثون  اأهمله  اآخر  بعداً  ن�صيف  اأن  املعرفة  
بها  يق�صد  والتي  اللغوية  الزدواجية  علي  الق�صاء  املتمثل يف  اللغوي  البعد 
املنا�صبات  يف  ي�صتخدم  ف�صيحا،  اأحدهما  واحدة،  للغة  م�صتويني  وجود 
العاميات  العبادة،والآخر م�صتوى  الر�صمية والكتابة والأدب والتعليم ودور 
الهاتفية  املحادثات  مثل  اليومية  احلياة  يف  وي�صتعمل  الدارجة،  اللهجات  اأو 
واملنزل وال�صارع واأماكن العمل. اإ�صافة اإىل لغة امل�صتعمر والتي ل مكان لها 
يف هذا املجتمع،بل تعد عائقاً و�صداً منيعاً من الدخول اإليه.فالزدواجية يف 

)1(  برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 2002م نحو اإقامة جمتمع املعرفة.الأردن: املكتب الإقليمى للدول العربية - �ص 5.
)2(  اإدارة املعرفة،نعيم اإبراهيم الظاهر،عمان دار جدار للكتاب الملي والن�سر والتوزيع 2009م �ص38-32.
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اأ�صرة لغوية  اإذن"التقاء ل�صانني خمتلفني قد يكونان من  الل�صانيني هي  عرف 
واحدة اأومن اأ�صرتني خمتلفتني")1(.

وميكن و�صف وت�صخي�ش الزدواجية ال�صائدة يف بلداننا العربية باأنها"   
ل  فر�صاً...واأنها  علينا  مفرو�صة   - فردية  لي�صت  مبعنى   - ازدواجية جماعية 
حتمل اإلينا ا�صتعمال ل�صانيا فح�صب ،واإمنا حتمل اإلينا فكراً مغايراً وثقافة خمتلفة 
وروؤية للكون والأ�صياء ل تتفق يف جممل ظواهرها مع روؤيتنا نحن ...وهي 
العربي وعلى  ل�صاننا  القيمية على  امل�صبقة والأحكام  الأفكار  الكثري من  حتمل 

ثقافتنا وح�صارتنا وتاريخنا وواقعنا،مبختلف جتلياته")2(.
فمجتمع املعرفة اأوًل يحتاج اإىل لغة نفاذ واحدة  وت�صمى يف علم اللغة   
و�صيا�صينّ  �صيادينّ  بقرار  املجتمع  على  فر�صها  من  ولبد  اللغوية(  بـ)ال�صيا�صة 
وهذا ما فعله "امل�صتعمر حيث فر�ش لغته على العرب فر�صاً دون اختيارهم 
بقرار �صيا�صينّ اأجنز يف �صنوات قليلة")٣( وميكن اأن نوجز اأهم فوائد ال�صيا�صة 

اللغوية يف النقاط التالية:
رفع م�صتوى التفكري،فالتعدد اللغوي يف التعليم يقلل ب�صدة من م�صتوى   -1

التفكري والبتكار وهو اأ�صا�ش امل�صاركة يف بناء جمتمع املعرفة. 
اإثراء املحتوى الرقمي املعريف على )ال�صابكة( وهذا يعني علمية اللغة   -2

ووظيفيتها.
جعل املعرفة ملكاً حراً وم�صاعاً جلميع اأفراد املجتمع،ل�صتيعابها ومن ثم   -3

الإ�صهام يف اإنتاجها ون�صرها،ويك�صوها هيبة التفرُّد ل النفراد.
تُعزز يف اأبناء الأمة قوة النتماء.  -4

ترفع من �صاأن اللغة بحيث ت�صبح لغة علمية فتزداد وظيفتها لتكون �صببا   -5
يف زيادة الناطقني بها ولي�ش العك�ش.

)1(  الل�سان العربي واإ�سكالية التلقي �ص 69.
)2(  نف�سه �ص 69.

)3(  لغة التدري�ص يف العلوم التطبيقية د اأبوعا�سة �ص 14.
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ِبَدعا  املعرفة  جمتمع  لبناء  اأ�صفناه  الذي  البعد  هذا  يكون  ل  وحتى   
وزخرفا من القول ُغروراً فها هي فرن�صا تفر�ش الغرامات املالية علي منتهكي 
�صرطة)بانتني(   غرمت  1984م  العام  من  فرباير  �صهر  ففي  اللغوية.  ال�صيا�صة 
France ouice فران�ش كويك الفرن�صية مبلغ )3500( فرنك؛لأنها تقدم قائمة 
اإن  بل  الفرن�صية،  باللغة  تقدمها  اأن  من  بدل  الجنليزية،  باللغة  مكتوبة  طعامها 
 filter( صركة اأخرى قدمت اإعالنا عك�صت فيه احلرفني الأخريين للغة الفرن�صية�
الغرامات  نالت هذه  الغرامة )75000( فرنك وقد  filtre( فكانت  فاأ�صبحت 
اأو  يتهاون  ملن  وعظة  الإعالم،تخويفا  و�صائل  يف  الن�صر  من  وافراً  قدراً 

يتالعب.
واجلدير بالذكر اأن تلك الغرامات متت ا�صتناداً على قانون اللغة الفرن�صية   
للعام 1957م ويعد مثل هذا ال�صنيع فيه مبنزلة الإ�صاءة للغة الفرن�صية، فرُيفع 

للمدعي العام للدولة عن طريق الرابطة العامة مل�صتخدمي اللغة الفرن�صية)1(.
 وكيف ل ترفع املخالفة يف ال�صيا�صة اللغوية الفرن�صية للمدعي العام وقد قال 
رئي�ش الدولة فران�صوا ميرتان:"مل ي�صهد التاريخ تقدم اأمة من الأمم بغري لغتها")2( 
كما اأن تطبيق فرن�صا لل�صيا�صة اللغوية حقق فوائد مل يحققها لها اجلي�ش ،ونعوم 
�صوم�صكي يقول ينبغي اأن نكت�صف اللغة علي نحو ما نكت�صف الف�صاء،ولبد 
اأن يكون وراء هذا احلر�ش ال�صديد من الغرب على تطبيق ال�صيا�صة اللغوية 

�صر اآخر غري العن�صرية؛ لأن الغرب ل يتعن�صر ملا ل يخدم اأهدافه.
البعد االجتماعي:

يعد العن�صر الب�صري الدينمو املحرك واملحور الأ�صا�ش والبعد الفعال   
�صرطا  يعد  بكل مكوناته  م�صاركته وانخراطه  تو�صيع  املعرفة،واأن  لبناء جمتمع 
�صروريا لبنائه،فاملجتمعات املفككة لن تكون فيها تنمية البتة، ومتثل اللغة هنا 

احلياة الجتماعية برمتها وبها يعرب عن النتماء احل�صاري والثقايف والوطني.
)1(  اللغة والقت�ساد �ص163.

)2(  اللغة العربية والتقنيات اجلديدة ،املراياتي �ص10.
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تكامل  دون  من  عربي  معرفة  جمتمع  اإقامة  يف  اأمل  "ل  اأنه  �صبق  مما  ونخل�ش 
اإقليمي ،ول �صبيل لتحقيق هذا التكامل اإل من خالل مدخل ثقايف ينطلق من 

اللغة العربية ب�صفتها البوابة امللكية لتحقيق هذه الغاية")1(.

املبحث الثالث
العربية وبناء جمتمع املعرفة )حتديات وحلول(

املطلب الأول
حتديات اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفة

ميكن للغة العربية اأن تبنى )جمتمع  املعرفة(وتوؤثر فيه، اإذا توافرت لدى   
اأبنائها الإرادة والعزمية،فالعربية خالية من املوانع التقنية والربجمية للقيام بهذا 
الدور،اإل اأنها تواجه بع�ش التحديات يف ع�صر العوملة حتتاج جلهود �صيادية 

وفكرية وا�صعة لإزالتها، ومن تلك التحديات ما يلي:
فيها  تتوافر  ول  وفن  اأدب  لغة  هي  العربية  اللغة  باأن   : ال�سائد  االجتاه  حمو   -1

�صفات املعا�صرة.
2- مزاحمة اللغات االأجنبية:

بلغت مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية مرحلة خطرية واأ�صابتها يف   
مقتل ب�صبب خلقها اأزمة لغوية يف الوطن العربي عرب عنها ال�صبيب بقوله" اأ�صبح 
املواطن العربي غريبا لغويا يف كثري من املوؤ�ص�صات وال�صركات واأماكن النفع 
املطاعم،واأ�صبح  وبع�ش  ال�صفر  ووكالت  والفنادق  امل�صت�صفيات  العام:مثل 
من الواجب على املواطن كي يح�صل على مطلوبه من اخلدمة اأن يتعلم لغة 
اأجنبية،وهو و�صع �صاذ لنكاد جند له مثيال يف البالد املتقدمة، اإذ اإن امل�صئولية 
اللغوية تقع علي عاتق املواطن الأجنبي فهو الذي يُطَلب منه عادة  اإجادة لغة 

البالد التي ينوي العمل فيها ولي�ش العك�ش")2(.
)1(  العقل العربي وجمتمع املعرفة ،د.نبيل علي �ص9.

)2(  اللغة العربية يف ع�سر العوملة،اأحمد بن حممد ال�سبيب �ص21.
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3/حمو العزوف الداخلي:
عن  عاجزة  العربية  اللغة  اأن  من  وت�صجر  وا�صتهجان  ا�صتهانة  هنالك   
الدخول اإىل عامل النفجار املعريف وثورة املعلومات ول ت�صتطيع الدخول اإىل 
دنيا العلوم والريا�صيات واقت�صاد الالملمو�صات وانرتنت الأ�صياء واحلا�صوب 
ول توجد قاعدة بيانات معلوماتية بها،لكن هذه املحنة �صببها انهزام اأبناء العربية 
نف�صيا،وا�صت�صاغتهم لل�صيل العارم من الألفاظ الأجنبية، فتجد اللفظ الأجنبي 
يقابله  نحو:تلفون،  عربي  مقابل  من  اأكرث  وله  و�صغف  �صديد  وبنهم  ي�صتعمل 
)اأوكي( ح�صن، طيب  )هاتف، وجوال، وحممول، وخلوي(، ومثله كلمة 
كوي�ش، جميل، والأمثلة كثرية من اأ�صماء املنتجات وغريها. فا�صتح�صان هذه 
العامة ينذر مبحو مالمح الأمة من عقيدة وثقافة و�صلوك  الألفاظ حني لدي 

وتراث،لأن كل لفظ لغوي مكون من جانبني مادي وفكري.
حمو االأمية الوظيفية للغة العربية:

لبد للغة العربية اأن تكون ل�صان اأمة ولغة حياة وتنكري احلياة هنا يعني �صموليتها 
الطويلة  العوملة  اأذرعة  وفنياً،لتطال  وعلمياً  واقت�صادياً  �صيا�صًيا  وامتدادها 
القرار  مراكز  يف  و�صيا�صياً  علمًيا  ح�صوريا  ت�صكل  جانب،واأن  من  واملمتدة 

العاملي واقت�صاديات املعرفة والتعليم. 
املطلب الثاين

مقرتحات وحلول لفاعلية اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفة
وبناء علي متقدم من مباحث ومطالب هذه الورقة ميكن اأن ن�صري اإىل   
بع�ش النقاط واحللول لفاعلية اللغة العربية والدول العربية لبناء جمتمع املعرفة 

وتكوينه وتتمثل تلك النقاط واحللول فيما يلي:
والدينية  الأدبية  ولي�صت  والتكنولوجيا  العلمية  املعلومة  توافر  من  اأواًل: لبد 
فقط باللغة العربية،لتكون يف متناول الفرد العربي مهما كان م�صتواه التعليمي 

متدنياً اأو معدوماً فاللغة ظاهرة اجتماعية ولي�صت تعليمية
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ثانيًا: يجب اأن ل نخلط بني تعليم العلوم والتكنولوجيا لأفراد املجتمع باللغة 
الأجنبية)ف�صل كبري لدي الدول العربية(،واإتقان اخلريجني للغة الأجنبية،فلي�ش 

بني الأمرين تقارب اأ�صال.
ثالثًا: يجب اأن ل حت�صر املعرفة العلمية يف النخب فقط،ويحرم منها املجتمع 
وقواه العري�صة العاملة يف كافة جمالت احلياة،في�صبح اأع�صاوؤه اأج�صاداً بال 

روؤو�ش،ب�صبب احل�صر النخبوي.
وكفاية  عالية  زيادة  يتطلب  املعرفة  وجمتمع  اللغة  بني  املكني  الرتباط  رابعًا: 
الإ�صالمية  املعرفة  اأو  الرتاث  ال�صابكة واإدخال  العربي على  للمحتوى  متميزة 
العربية من فل�صفة ولغة وتربية وتزكية وتعليم وفن وثقافة واأدب وحكمة وغريه 

بلغة عربية لت�صبح �صناعات ثقافية ت�صب يف حتقيق التنمية القت�صادية.
لوائحها  عليه  تن�ش  �صرطا  بالف�صحى  التحدث  اجلامعات  ت�صع  اأن  خام�سًا: 
اخلا�صة بتعيني اأع�صاء هيئة التدري�ش،منعا لالزدواجية اللغوية التي تعد عدواً 
لداً مينع من الدخول ملجتمع املعرفة،وخا�صة التدري�ش باللهجات العربية التي 
ي�صتحيل التوا�صل بها اأحيانا حتى بني اأبنائها وقد ازدهر علم اللهجات العربية 

بباعث وغايات حمددة هي:
باعث  �صيا�صي غايته ا�صتعمارية.  -1

باعث عقائدي يهدف اإىل تقلي�ش البعد الديني والوزن الروحي الذي   -2
عند العربية لأهلها.

بنيته  باعث مذهبي يرمي اإىل نق�ش الرتكيب الهرمي يف املجتمع لدك   -3
الفكرية")1(.

�ساد�سًا: و�صع �صيا�صات الرتجمة والتعريب مو�صع التنفيذ.

)1(  الل�سانيات واأ�س�سها املعرفية �ص16.
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اخلامتة
اأنعم وال�صالة وال�صالم على �صيدنا  احلمد هلل م�صتحق احلمد على ما   
اللغة  دور  اإبراز  منه  ق�صد  الذي  البحث  هذا  خامتة  ففي  و�صلم  واآله  حممد 
العربية يف بناء و تكوين جمتمع املعرفة ،متخذاً من املنهج الو�صفي التحليلي 

اأداة تو�صلت من خاللها اإىل النتائج والتو�صيات التالية.
النتائج :

لبناء  اأ�صا�صيا  �صرطا  يعد  الأم)العربية(  باللغة  واملعرفة  العلوم  توطني  اأن   -
وتكوين جمتمع املعرفة.

اأن العالقة بني جمتمع املعرفة واللغة الأم عالقة ع�صوية.  -
اللغوية  الثنائية  اأو  الزدواجية  يتكون يف ظل  اأن  املعرفة  ملجتمع  ل ميكن   -

اأ�صال.
اأن اللغات ل تتفا�صل من حيث الطبيعة اللغوية املكونة لها،اإمنا التفا�صل قائم   -
اأ�صهمها  بها ورفع  بها،من حيث العتناء  الناطقة  الب�صرية  املجموعات  بني 

حمليا واإقليميا وعامليا.
اأن جمتمع املعرفة ي�صهم بدرجة كبرية يف حتقيق التنمية امل�صتدامة من خالل   -

اإيجاده ملوارد معرفية.
�صيا�صية  بواعث  رائه  من  العربي  الوطن  يف  اللهجات  علم  ازدهار  اأن   -
البنية الفكرية  اإيل تفكيك ودك  ا�صتعمارية،واأخرى عقائدية مذهبية ترمي 

لتلك املجتمعات يجب النتباه لها.
التو�سيات:

اأو�صى اأن ت�صهم موؤ�ص�صات التعليم العايل يف بناء وتكوين جمتمع املعرفة   -
تُعرف  اإعالمية  حملة  تقود  ،واأن  التعريب  خالل  من  العربي  الوطن  يف 

بفوائده ال�صيا�صية والقت�صادية والتعليمية وغريها.
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الأطفال  ريا�ش  يف  الأجنبية  باللغات  التعليم  ملحو  اجلهود  تت�صافر  اأن   -
ومرحلتي الأ�صا�ش والثانوي،منعا للمعرفة من احل�صر النخبوي. 

مبنع  يق�صي  قاطعاً  قراراً  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارتي  ت�صت�صدر  اأن   -
التدري�ش بالدارجة يف كافة املراحل التعليمية.

املراجع وامل�سادر
اجتاهات التحليل اللغوي،د.بكري احلاج، النادي الأدبي الثقايف ،جدة   -1

ط،1، 2014م.
الملي  للكتاب  جدار  دار  الظاهر،عمان  اإبراهيم  املعرفة،نعيم  اإدارة   -2

والن�صر والتوزيع 2009م  .
اقت�صاد املعرفة، ربحي م�صطفي عليان، دار �صفاء للن�صر والتوزيع،1212.  -3

الدويل  املوؤمتر  مراياتي  حممد  دكتور  املعرفة:  علي  القائم  القت�صاد   -4
ال�صاد�ش للجمعية القت�صادية بعمان ،فرباير 2013م   

العرب اأمام حتديات التكنولوجيا، د، انطونيو�ش كرم ، عامل املعرفة، 1982م.  -5
العقل العربي وجمتمع املعرفة مظاهر الأزمة واقرتاحات احللول ،د.نبيل   -6

علي،دار املعرفة نوفمرب 2009م. 
العلم وال�صيا�صة العلمية يف الوطن العربي،انطوان زحالن،بريوت 1979م.    -7
 ،125 عدد  الأمة  القري�صي،كتاب  والتكنولوجيا،د،علي  العلم  توطني   -8

ط1 ،2008م.  
الفروق اللغوية اأبو هالل احل�صن بن عبد اهلل بن �صهل بن �صعيد بن يحيى   -9
بن مهران الع�صكري، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي الطبعة: الأوىل، 1412هـ.

التعريفات للجرجاين،حتقيق اإبراهيم النباري،ط2،دار الكتاب العربي1992م.   -10
املعرفة،  عو�ش،دار  اأحمد  كوملا�ش،ترجمة  فلوريال  والقت�صاد،  اللغة   -11

نوفمرب 200.
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اللغة و�صمات ال�صخ�صية،د،حممد اأحمد عبدالعاطى،جملة كلية اللغة   -12
العربية،العدد4،2017م جامعة القراءن الكرمي وتاأ�صيل العلوم.

اأحمد  نبوي،د،فرا�ش  د،اأحمد  �صمعيا،  للمعاقني  اللغوي  النمو   -13
�صليم،مركز الن�صر العلمي، جامعة امللك �صعود،ط1، 1438هـ.

د،   ، اجلديدة  والتقنيات  العربية  اللغة   ، العربية  للغة  العاملي  اليوم   -14
حممد مرياتي،املنتدي العربي اخلام�ش للبحث العلمي والتنمية العربية 
العايل  التعليم  وزارة   ، دي�صمرب،2017م  اخلام�صة  امل�صتدامة،الدورة 

والبحث العلمي - ال�صودان ،بحث غري من�صور.  
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 2003م   -15

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي تقرير املعرفة العربى للعام 2009.دبى: دار   -16
الطباعة والن�صر.  

تكنولوجيا الثقافة العلمية وعلوم الهواة د ح�صام الدين حممد مازن ،   -17
دار العلم والإميان ،2009م  

توطني العلوم يف اجلامعات العربية والإ�صالمية روؤية وم�صروع د،علي   -18
القري�صي كتاب الأمة العدد125 جمادي الأويل 1429هـ.

الدين حممد  ال�صعودية، �صالح  العربية  اململكة  املعلومات يف  �صناعة   -19
توفيق،وهاين حممد يون�ش،الريا�ش مكتبة امللك فهد ط1،2010م

الفكر،ط ،  اللغة الجتماعي لهد�صون، ترجمة حممود عياد عامل  علم   -20
2002م.  

الجتماعية  بيئتها  يف  العربية  اللغة  واقع  عن  الأم  ولغة  الأمة  لغة   -21
والثقافية،عبدا لعلي الود غريي،دار الكتب العلمية، طبعة 2013م.

التعليم  موؤ�ص�صات  يف  التطبيقية  العلوم  كليات  يف  التدري�ش  لغة   -21
العايل،كيف ن�صل اإىل التعليم باللغة التي يفهمها الطالب والأ�صاتذة؟ 

بحث غري من�صور،ا،د /ح�صن اأبو عائ�صة.
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جمتمع املعرفة جامعة عمان.  -22
اللغوي(  والتعدد  اللغوي  )التداخل  بعنوان  بحث  الفي�صل  جملة   -23

الدكتور علي القا �صمي، العدد 224 ،1424هـ ، 2003م،.
ال�صالم  اأحمد بن فار�ش،حتقيق عبد  اللغة لأبي احل�صني  معجم مقايي�ش   -24

هارون،  دار الفكر 1997م.
معوقات نقل املعرفة،حممد احمد حمد، اأعمال موؤمتر العلماء واخلرباء   -25

ال�صودانيني باخلارج فرباير 2017م 
منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )2005(. التقرير العاملى   -26
لليون�صكو) من جمتمع املعلومات اإىل جمتمعات املعرفة(. باري�ش:�صدر 

عن منظمة اليون�صكو.



{287}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

داللة احلذف السياقية عند سيبويه »دراسة حنوية تأصيلية«
د. رقية م�لك دفع اهلل)1(

امل�ستخل�ض
تناولت هذه الدرا�صة دللة احلذف ال�صياقية عند �صيبويه "درا�صة نحوية   
تاأ�صيلية" فهي تبحث يف ق�صية من الأهمية مبكان اإذ اأنها تو�صح اأثر احلذف  على 
دللة ال�صياق ؛ فهي بهذا الو�صف  تتناول اأنواعا خمتلفة من املحذوفات يف 

كتاب �صيبويه ؛ ثم اأنها اهتمت بعك�ش الأثر الذي يحدثه احلذف النحوي.
جتيب هذه الدرا�صة عن ت�صاوؤلت اأهمها: 

- ما ال�صوابط التي خ�صعت لها  ق�صية احلذف النحوي ؟
- ما الأثر الذي يرتكه املحذوف على الدللة ال�صياقية؟

وقد خل�صت هذه الدرا�صة اإىل: 
اأواًل: اأننّ جمموع الرتاكيب ال�صياقية يقدم �صورا خمتلفة ومعاين تابعة لتلك 

ال�صور ينتج عنها اختالف ال�صياقات تبعا لكل لفظ ومعناه داخل اجلمل.
ثانيًا: اعتمد الباحثون على  دللة ال�صياق يف الفكر النحوي ب�صكل كبري على 

كتاب �صيبويه.
ثالثًا:  اأننّ املعاين ال�صياقية  ل تتم اإل بالتالزم الدليل .

وتو�صي الباحثة مبا يلي:
العربية  اللغة  بال�صياق يف كل فروع  تُعنى  التي  الدرا�صات  التو�صع يف  اأواًل: 

خا�صة علم النحو.
ثانيًا: توجيه الباحثني اإىل البحث يف علم الدللة والعمل على ك�صف الظالل 

واملعاين اخلفية التي يلقي بها على علم النحو.

اأ�ستاذ م�ساعد بكلية العلوم والآداب - جامعة امللك خالد - اململكة العربية ال�سعودية.  -1
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مقدمة
تُعدُّ اللغة العربية من اأغنى واأرقى اللغات بيانا واأكرثها اهتماما بدللت   
الألفاظ وقد كان اهتمام القدماء  بفهم ن�صو�ش القرءان ودرا�صة ال�صنة املـــطهرة 
لـمعرفة احلـكم ال�صرعي �صبباً لهتمامهم بدرا�صة املعنى بدللته املختلفة وفهما 
ل�صياقاته وما يتـــعلنّق برتاكيبه واألفاظه من حذف وذكر فال ينبغي لنا "مثال"  اأن 
بعد  ُثمَّ حذف  الكالم  اأن عن�صًرا كان موجوًدا يف  نفهم احلذف على معنى 
وجوده، ولكن املعنى الذي يفهم من كلمة احلذف ينبغي اأن يكون هو الفارق 
بني مقررات النظام اللغوي وبني مطالب ال�صياق الكالمي ال�صتعمايل، فنظام 
اأو واو اجلماعة  األف الثنني  اإىل  اأن امل�صارع املرفوع امل�صند  اللغة مثاًل يقرر 
ى نون الرفع، ويقرر كذلك اأن توكيد امل�صارع يجري بنون  ينتهي بنون ت�صمَّ
بة من عن�صرين اأولهما نون �صاكنة وثانيهما نون متحركة، ولو اأنَّ  م�صددة مركَّ
امل�صارع امل�صند اإىل األف الثنني اأو واو اجلماعة اأكد بالنون الثقيلة لكان معنى 
ذلك اأن النظام اللغوي ق�صى بتوايل ثالث نونات: نون الرفع ثم "نون �صاكنة 
مدغمة يف نون متحركة، وهذا مما ي�صطدم بالذوق العربي الذي يكره توايل 
وترك  الرفع  نون  بحذف  ال�صتعمايل  الذوق  هذا  ل  يتدخَّ هنا  ومن  الأمثال، 
نونني اإحداهما �صاكنة والأخرى متحركة تبدوان مًعا يف �صورة وحدة �صوتية 
مطرًدا  اإجراء  الإجراء  هذا  اتخاذ  اإىل  ال�صتعمال  ويعمد  م�صددة.  واحدة 
يحدث كلما حدث املوقع الذي يتطلبه، ومن هنا يكون قاعدة فرعية اأو نظاًما 

فرعيًّا بالن�صبة للنظام اللغوي العام.
اأننّ التاء حرف من حروف  اأننّ نظام اللغة يقرر  ا  اأي�صً اأمثلة ذلك  ومن   
امل�صارعة، واأننّ التفاعل يبداأ بتاء زائدة هي تاء التفاعل، ومعنى ذلك اأنَّ التفاعل 
اإذا جاء على �صورة امل�صارع املبدوء بالتاء فقد توالت يف الفعل تاءان ملحقتان 
باأوله؛ هما تاء امل�صارعة وتاء التفاعل، وعندئذ تظهر مطالب ال�صتعمال التي 
قوله  نحو  ال�صياغتني،  خري  الثانية  التاء  حذف  فتجعل  الأمثال،  توايل  يكره 
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لَْقاب}]احلجرات: 11[. وقول احلديث َعْن اأَنَ�ِش ْبِن َماِلٍك، اأَنَّ  تعاىل: {وََل َتنَابَزُوا بِاْلَ
وا، َوَل حَتَا�َصُدوا، َوَل تََدابَُروا،  َم َقاَل: "َل تََباَغ�صُ لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ِ �صَ َر�ُصوَل اهللَّ
ِ اإِْخَوانًا")1(. فحذف تاء التفاعل هنا اأف�صل من الإبقاء عليها.  َوُكونُوا ِعَباَد اهللَّ
ا اأن تكون فاء الكلمة يف امل�صارع تاء، وعندئذ تتواىل  ولكن قد يحدث اأي�صً
ثالث تاءات، فيكره الذوق ال�صتعمايل توايل هذه التاءات الثالثة، وي�صبح 

حذف تاء التفاعل اأمًرا اأكرث تف�صياًل وذلك نحو: "ول تتابعوا يف ال�صر")2(.
اأهمية الدرا�سة :

متثلت اأهمية الدرا�صة فيما يلي : 
النحوي  احلذف  ق�صية  تتناول  اإذ  اأهمية  من  الدرا�صة  مالهذه  يخفى  ل  اأواًل: 

واأثرها على متا�صك الننّ�ش.
ثانيًا: التاأ�صيل لقاعدة احلذف ال�صياقي .

املختلفة  باأنواعه  بعد احلذف  ال�صياق  تو�صيحها لدللة  اأهميتها يف  تتبني  ثالثًا: 
كما �صياأتي .

م�سكلة الدرا�سة :
تطرح هذه الدرا�صة بع�ش الت�صاوؤلت منها: 
فت ق�صية احلذف عند �صيبويه ؟ - كيف ُوظنّ

-  كيف تعامل �صيبويه مع ق�صية التالزم الدليل؟
اأهداف الدرا�سة :

تهدف  هذه الدرا�صة اإىل :
�صياقية  معاين  من  بها  يتعلق  وما  �صيبويه  كتاب  يف  احلذف  دللة  تو�صيح   -

غت حذف املفردات املختلفة . �صونّ
تبني اأثر ذلك احلذف على الدللة ال�صياقية .  -

)1(  موطاأ الإمام مالكنب اأن�ص بن مالك بن عامر الأ�سبحي املدين )املتوفى: 179هـ( / �سححه ورقمه وخرج اأحاديثه وعلق عليه: حممد 
فوؤاد عبد الباقي / النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت – لبنان /عام الن�سر: 1406 هـ - 1985 م/ج2/ �ص907.
)2(  اللغة العربية معناها ومبناها / متام ح�سان عمر /النا�سر: عامل الكتب /الطبعة: اخلام�سة 1427هـ-2006م/ �ص298.
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منهج الدرا�سة :
اتبعت الباحثة يف هذه الدرا�صة املنهج الو�صفي التحليلي .  

هيكل الدرا�سة :
الدللة  مفهوم  ح  و�صنّ منها  الأول  مباحث  ثالثة  يف  البحث  جاء   
وال�صياق؛ لغة وا�صطالحا، وتناول املبحث الثاين ال�صياق يف الرتاث النحوي، 
ال�صياقية  الرئي�صة وهي دللة احلذف  الدرا�صة  الثالث ق�صية  واأو�صح املبحث 
عند �صيبويه، كما حوى البحث خامتة ا�صتملت على اأهمَّ النتائج والتو�صيات 

وذيل البحث بامل�صادر واملراجع .

ل  املبحث الأونّ
مفهوم الداللة وال�سياق

اأواًل : الداللة لغة وا�سطالحًا: 
�ِصيَبَوْيِه:  َقاَل  لرِّيلي.  والدرِّ والدُّلُولة  َواْلَفْتِح،  ِباْلَك�ْصِر  للة،  والدَّ للة  الدرِّ  
ُ َعْنُه، يِف  َي اهللَّ ، َر�صِ َللَِة وُر�صوُخه ِفيَها. َويِف َحِديِث َعِليٍّ لرِّيلي ِعْلُمه ِبالدَّ والدرِّ
َجْمُع  هو  اأَِدلَّة()1(؛  ِعْنِدِه  ِمْن  )َويَْخُرُجوَن  َعْنُهْم:   ُ اهللَّ َي  َر�صِ َحابَِة،  ال�صَّ َفِة  �صِ
ُفَقَهاء  ِعْنِدِه  ِمْن  يَْخُرُجوَن  يَْعِني  النَّا�َش،  َعَلْيِه  فيَُدلُّوَن  َعِلُموا  َقْد  مِبَا  اأَي  َدِليل 
اأَُدلُّ  ِبِه  وَدلَْلُت  ْفُتُه،  َعرَّ ِريِق:  الطَّ ِبَهَذا  وَدلَْلت  ُمَبالََغًة.  اأَدلَّة  اأَنف�صهم  َفَجَعَلُهْم 
. َوَقْولُُه  ىلَّ اُء، َوِهَي الدَّ ة اْلَبْي�صَ ِليَلة: املََحجَّ ِريِق اإِْدلًل. والدَّ َدللة، واأَْدلَلت ِبالطَّ
ِليل  الدَّ لَْفَظ   : ابن جني  قال  ]الفرقان: 45[،  دَلِيل}  الشَّمْسَ عََليْهِ  تََعاىَل: {ُثمَّ جَعَلْنَا 

للة)2(. يَُدلُّ َعَلى الدَّ
يُّ البغدادي )املتوفى: 360هـ(/ ت: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن �سليمان  )1(  ال�سريعة/ اأبو بكر حممد بن احل�سني بن عبد اهلل الآُجرِّ

الدميجيالنا�سر: دار الوطن - الريا�ص / ال�سعودية / الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999 م / 3/ 1508.
)2(  ل�سان العرب / حممد بن مكرم بن علي، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور الأن�ساري الرويفعي الإفريقي )املتوفى: 711هـ( /

النا�سر: دار �سادر – بريوت /الطبعة: الثالثة - 1414 هـ/ ج11/ 2/ ج11/  249.
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ا يف ال�صطالح: امتدت البحوث الدللية العربية من القرون الثالث،  اأمَّ  
ا يعني  والرابع، اخلام�ش الهجرية اإىل �صائر القرون التالية لها ، وهذا التاريخ اإمننّ

له الدار�صون يف جوانبها . ن�صجا اأحرزته العربية واأ�صنّ
وم�صطلح الدللة عند العرب انت�صر يف م�صنفات عربية قدمية تت�صل   
مبجالت تقرب من ماهية هذا العلم يف �صورته املعا�صرة ؛ فعرفها ال�صريف 
العلم  به  العلم  من  يلزم  بحالة  ال�صيء  كون  هي  " الدللة  قائال:  اجلرجاين  
ال ، والثاين هو املدلول ، وكيفية دللة  ل هو الدَّ ب�صيء اآخر ؛ وال�صيء الأونّ
 ، الننّ�ش  عبارة  يف  حم�صورة  الأ�صول  علماء  با�صطالح  املعنى  على  اللفظ 

واإ�صارة النَّ�ش واقت�صاء النَّ�ش")1(.
وعرفها باملر باأننّها : "العلم الذي يهتم بدرا�صة معنى املعنى")2(.  

كما تعني الدللة اأي�صا : تلك الأجزاء التي ت�صبق الن�ش اأو تليه مبا�صرة ،   
ويتحدد من خاللها املعنى املق�صود ، وينطبق هذا التعريف على القرينة احلالية 
يف اللغة العربية ؛ وهي بذلك تعني املتابعة اأو التتابع ول تقت�صر على املعنى 
غريه  دون  بعينه  واحد  معنى  ظهور  اأو�صح  وب�صكل  املعجمي،  اأو  الإفرادي 
للكلمة  من خالل اجلملة اأو جمموع اجلمل التي وردت فيها دون املرتادف اأو 
امل�صرتك للكلمة يف الننّ�ش الواحد . وعن ذلك يقول الدكتور متام ح�صان : 
"هي درا�صة الكلمة عن طريق املجاورة يف ال�صياق بو�صفها نواة الدللة ، اأو 

لأنَّها ذات معنى معجمي حمدد")٣(.
ثانيًا: مفهوم ال�سياق : 

ال�سياق يف اللغة:
م�صدر الفعل �صاق الذي ي�صري اأحد معانيه اإىل التتابع)4(، فهذا يُق�صد   

به تتابع الكلمات يف ن�صق معني .
)1(  التعريفات / ال�سيد ال�سريف اجلرجاين / �ص215/ طبعة م�سطفى احللبي القاهرة 1357هـ / 1938م.

)2(  علم الدللة/ باملر / ترجمة : جميد املا�سطة / اجلامعة امل�ستن�سرية / مطبعة العمال املركزية / بغداد 1985/ �ص .15.
)3(  معجم م�سطلحات الأدب "اجنليزي، فرن�سي ، عربي"  جمدي وهبة / مكتبة لبنان / بريوت / 1974/ �ص89.

)4(  ل�سان العرب مادة "�سيق"..
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ال�سياق  ا�سطالحًا :
انقطاع،  دون  وتوا�صل  تتابع  "�صيق" على  ملادة  اللغوي  املفهوم  دلنّ   
اأو ف�صل للو�صول اإىل مق�صد حمدد . وعليه فيكون تعريف ال�صياق هوتتابع 
املعنى  بيان  يف  املو�صوعية  غايتها  لتبلغ  الألفاظ  �صلك  يف  وانتظامها  املعاين 

املق�صود دون انقطاع اأو انف�صال .
 ، احلال  ب�صياق  ويُعرف  اللغوي  ال�صياق   : ق�صمني  على  وال�صياق   

وال�صياق غري اللغوي ويعرف ب�صياق املقام اأو املوقف .
ف ال�صياقاللغوي باأننّه البيئة اللغوية التي حتيط ب�صوت ، اأو فونيم،  ويُعرَّ  

اأو مورفيم ، اأو كلمة ،اأو عبارة ، اأو جملة)1(.
التفاهم  اإطاره  يف  جرى  الذي  ال�صياق  فهو  اللغوي  غري  ال�صياق  ا  اأمنّ  
بني �صخ�صني وي�صمل زمن املحادثة ومكانها، والعالقة بني املتحادثني والقيم 

امل�صرتكة بينهما ، والكالم ال�صابق للمحادثة)2(.
 ، الأخرية  ال�صنوات  يف  فائقة  بعناية  ودرا�صته  ال�صياق  ُحظي  ولقد   
و�صملت هذه العناية باحثني عرب وغري عرب، وقد اتفق جميعهم على دوره 
املوجودة  هي  مايرون  ح�صب  فالكلمة   ، واجلمل  الكلمات  معاين  حتديد  يف 
، وهي ل  من خالله  اإل  دقيقاً  معناها حتديداً  يتحدد  ل  اأننّه  مبعنى  ؛  �صياق  يف 
تدل م�صتقلة بنف�صها على �صيء . قال اللي�صان�ش الفرن�صي "ميل" Meille : "اإننّ 
)اأوملان(:  الإجنليزي  الل�صاين  ال�صياق". وقال  الكلمة يف  احلقيقية هي  الكلمة 
"فال�صياق وحده هو الذي ي�صتطيع اأن يبني لنا ما  املعنى املق�صود من الكلمة 
فمثال كلمة )قريب( قد تعني قرابة الرحم ، كما تعني قرب امل�صافة" .فهو بهذا 
ح اأننّ اللفظة تكت�صب معناها من �صياقها الذي و�صعت فيه. القول يريد اأن يو�صرِّ

ويقول الدكتور كمال ب�صر :" فالكلمة منعزلة �صرب من العبث فال بدَّ   
من �صياق يربز دللتها وهو ما ا�صطلحوا على ت�صميته بـ )�صياق احلال(")٣(.

)1(  علم اللغة النظري للخويل �ص 156.
)2(  املرجع ال�سابق.

)3(  دللة احلذف ال�سياقية / ح�سام عبد �ص324.
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املبحث الثاين
ال�سياق يف الرتاث النحوي

ولدت فكرة ال�صياق مع مقدرة الإن�صان على التفكري والتحدث لأننّ   
كل ركن من ركني الكالم ن�ش اأ�صلوبي يرتكز مبفهومه الب�صري على الرتكيب 
واملعنى وهو ما ميكننا ت�صميته بال�صياق . وقد جاء عن اإفالطون ما يومئ بذلك 
يف قوله  : فاإن كانت وظيفة اخلطابة هي  قيادة النفو�ش ملعرفة احلقيقية فعلى 
املرء لكي يكون قادرا على اخلطابة اأن يعرف ما للنفو�ش من اأنواع وعلى قدر 

هذه الأنواع تكون ال�صفات)1(.
الكلمة عندما بحث عن  تراكيب  اأحمد يف  بن  اخلليل  وقد ظهر دور   
امل�صادر الأولينّة يف اجلذر البنيوي احلريف ، ومن ثمَّ تق�صيمه على ما يحتمله 
طرًدا  الرتكيب  يف  احلرف  تقلبات  عند  مهملة   واأخرى  م�صتعملة  األفاظ  من 
وع�صكاً ، وتو�صيح امل�صتعمل منها يف الدللة واملهمل فعمله يف معجم العني 
ُ اهتمامه بال�صياق اإي�صاًحا وتف�صرياً للمعنى املراد باأف�صل اأ�صكاله ودللته ،  يبنيَّ

وهو ما اعتمد عليه املحدثون يف بحوثهم الدللية املدرو�صة .
ويف معر�ش حديث �صيبويه عن اأ�صماء النجوم  :"فاإْن كان عربياً نعرفه   
ا ذاك لأنَّا جهلنا ما علم غرُينا اأو يكون الآِخر مل  ول نعرف الذي ا�صُتق منه فاإمنَّ
ق بني املدرك  ي�صل اإليه علم و�صل اإىل الأول امل�صمى")2(. فهو بقوله هذا يُفرنّ

وغريه معتمدا على �صياق الننّ�ش الوارد .
كذلك حتدث املربرِّد ما يف�صده معناه وي�صلحه ؛ فهو يُزاوج بني املعنى   
َما  َفكل  َمْعَناُه  ويف�صده  ي�صلحه  َا  اإِمنَّ بَاب  "َوَهَذا  قائال:   ، ال�صكلية  وال�صياغة 

�صلح ِبِه امْلَْعنى َفُهَو جيد وكل َما ف�صد ِبِه امْلَْعنى فمردود")٣(.
)1(  فايدرو�ص اأو عن اجلمال / اإفلطون/ ترجمة اأمرية حلمي / م�سر / طبعة دار املعارف 1969م/ �ص 33، الدللة ال�سياقية للحذف 
يف الن�ص النحوي / ح�سام عبد علي اجلمل / جامعة بابل / كلية الرتبية اأ�سا�ص ، جملة مركز بابل للدرا�سات الإن�سانية / املجلد 

/4/ العدد1/ �ص319.
)2(  الكتاب /  عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالولء، اأبو ب�سر، امللقب �سيبويه )املتوفى: 180هـ( /ت: عبد ال�سلم حممد هارون /

النا�سر: مكتبة اخلاجني، القاهرة /الطبعة: الثالثة، 1408 هـ - 1988 م/ 2/ 102، 103.
)3(  املقت�سب/ حممد بن يزيد بن عبد الأكرب الثمايل الأزدي، اأبو العبا�ص، املعروف باملربد )املتوفى: 285هـ( /ت: حممد عبد اخلالق 

عظيمة. /النا�سر: عامل الكتب. - بريوت / ج اربعة / �ص311.
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اإىل  بالنظر  لي�صت  وامللكة   ، ملكات  "اللغات   : خلدون  ابن  وعن   
ا هي بالنظر اإىل الرتاكيب ، والأمور النّتي يق�صد املتكلنّم بها اإفادة  املفردات واإمننّ
ر مفردات ت�صند وي�صند اإليها ويف�صي بع�صها اإىل  امع من كالمه هي: ت�صونّ ال�صنّ

بع�ش")1(.
لأهل  "يعر�ش   : قوله  )الأخبار( يف  ال�صياق  ال�صراج  ابن  �صمى  وقد   
اللغة الواحدة اأن يُ�صمُّوا اأو ي�صفوا اأ�صياء باأ�صباب ، وتكون لها اأخبار ، فيجوز 

اأن تبلغنا ، ويجوز األ تبلغنا فتكون كالأمثال التي ل تُعرف اأ�صبابها كلها")2(.
يف  بال�صياق  والبالغ  الدقيق  اهتمامه  عنه  ُعرف  فقد  الزجاجي   ا  اأمنّ  
املعنى  اإبداء  يف  بارزاً  دوًرا  لل�صياق  اأننّ  له  د  تاأكنّ حيث  املعاين  حروف  كتابه 

ال�صليم)٣(.
ا�صتفهاما  تكون  فهي  ؛  َهل  ا�ش  اْخِت�صَ لبع�ش  تو�صيحه  يف  اإليه  فانظر   
عََلى  َأَتى  {هَْل  تََعاىَل:  اهلل  َكَقْول  قد  مِبَْعنى  َوتَكون  زيد.  خرج  َهل  َكَقْوِلك:  
اْلِنسَاِن حِنيٌ من الدَّهْر} ]االإن�شان: 1[، َقالُوا َمْعَناُه قد اأَتَى. ويدخلها من معنى التَّْقِرير 
َُّكم مِّن مَّا مََلَكتْ  والتوبيخ َما يْدخل اْلألف الَِّتي ي�صتفهم بَها َكَقْوِله تََعاىَل: {هَل ل
َأيْمَاُنُكم مِّن شُرََكاء}]الروم: 28[،  َوَكَقْوِله تََعاىَل: {هَْل مِن شُرََكآئُِكم مَّن يَبْدَُأ الَْخلْقَ ُثمَّ 
يُعِيدُهُ} ]يون�ش: ٣4[، َفَهَذا ا�ْصِتْفَهام ِفيِه تَْقِرير وتوبيخ ويجعلونها اأَْي�صا مِبَْعنى "َما" 
يِف َقْوله تََعاىَل: {هَْل يَنُظرُونَ إِلَّ َأن َتْأتِيَهُمُ الْمَلئَِكُة} ]االأنعام: 158، النحل: ٣٣[ و {هَْل 
ينظرُونَ إِلَّ َتْأِويُلهُ} ]االأعراف: 5٣[ و {هَْل يَنُظرُونَ إِلَّ َأن يَْأتِيَهُمُ اهلُل} ]البقرة: 21٠[ و {َفهَْل 

عََلى الرُّسُِل إِلَّ الْبَلَغ} ]النحل: ٣5[، كل َهَذا مِبَْعنى َما)4(.
اإ�صاراته اإىل )احلال  ا فكرة ال�صياق عند ابن جني فقدات�صحت من   اأمنّ  
امل�صاهدة( عندما  اأورد : "لو قلت: اإ�صابًة القرطا�ش فجعلت "اإ�صابة " م�صدًرا 
)1(  مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن حممد بن حممد بن خلدون الإ�سبيلي / ت: خليل �سحادة / الطبعة الثانية / دار الفكر / 

بريوت / 1988م/ �ص759، 764.
)2(  ال�ستقاق / ابن ال�سراج/ ت: حممد �سالح التكريني / بغداد 1973م/ �ص33.

)3(  الدللة ال�سياقية للحذف/ ح�سام عبد / �ص320.
)املتوفى: 337هـ( /ت: علي  القا�سم  اأبو  الزجاجي،  النهاوندي  البغدادي  اإ�سحاق  بن  الرحمن  وال�سفات /عبد  املعاين  )4(  حروف 

توفيق احلمد /النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت /الطبعة: الأوىل، 1984م/ �ص2.
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العرب  حذفته  قد  هنا  الفعل  اأن  قبل  من  يجز  مل  للقرطا�ش  النا�صب  للفعل 
وجعلت احلال امل�صاهدة دالة عليه، ونائبة عنه فلو اأكدته لنق�صت الغر�ش لأن 
واطراحه  حذفه  من  املعتزم  عن  ورجوًعا  املختزل،  للفظه  تثبيًتا  توكيده  يف 
والكتفاء بغريه منه. فتلك اللفظة قد اأنيبت عنها احلال الدالة عليها وحذفت 

هي اخت�صاًرا ")1(.
فهذا اأبرز دليل على اهتمامه بال�صياق ب�صورة عامة وبالألفاظ املحذوفة   

اأو املختزلة ودللة احلال امل�صاهدة عليها  .
فهو  ال�صياق  العبارات ودور  الع�صكري راأي يف جتان�ش  ولأبي هالل   
خا�ش  �صياق  عنه  ينتج  لذلك  اجلملة  يف  موقعه  ا�صم  اأو  معنى  لكل  اأننّ  يرى 
يختلف عنه عند اختالف ال�صم واملعنى الآخر اإذ اأننّ جمموع هذه الرتاكيب 
يقدم �صورا خمتلفة ومعاين تابعة لتلك ال�صور ينتج عنها اختالف ال�صياقات 
تبعا لكل لفظ ومعناه داخل اجلمل والعبارات، وما تقدمه من �صالت تربز من 
اتفاق اجلمل والعبارات يف النَّ�ش الواحد فهو يقول :"ال�صاهد على اختالف 

العبارات والأ�صماء يوجب اختالف املعاين".
كما اأ�صار اإىل الوظيفة النحوية عندما ذكر الفرق بني العلم واملعرفة ؛   
فالعلم يتعدى اإىل مفعولني ، واملعرفة تتعدى اإىل مفعول واحد فت�صرفهما على 

هذا الوجه وا�صتعمال اأهل اللغة اإينّاهما يدل على الفرق بينهما يف املعنى)2(.
ولبن ه�صام ت�صوره اخلا�ش عن عالقة املفردة بال�صياق لذلك نراه يفيد   

: " اأول واجب على املعرب اأْن يفهم معنى ما يعربه مفردا اأو مركبا")٣(. باأننّ
فهو بهذا القول و�صع اأمام املعِرب اللبنة الأوىل لالإعراب ؛ وهي فهم   

املعنى . 
)1(  اخل�سائ�ص/ 265، 289.

الفروق اللغوية / اأبو هلل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد بن يحيى بن مهران الع�سكري )املتوفى: نحو 395هـ( /حققه   )2(
وعلق عليه: حممد اإبراهيم �سليم / النا�سر: دار العلم والثقافة للن�سر والتوزيع، القاهرة – م�سر/ �ص22، 26.

ابن ه�سام  الدين،  اأبو حممد، جمال  ابن يو�سف،  اهلل  اأحمد بن عبد  اهلل بن يو�سف بن  الأعاريب /عبد  اللبيب عن كتب  )3(  مغني 
– دم�سق / الطبعة: ال�ساد�سة، 1985/ 1/ )املتوفى: 761هـ( /ت: د. مازن املبارك / حممد علي حمد اهلل /النا�سر: دار الفكر 

�ص684.
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ومنذ اهتمام النحاة بهذا العلم مل تغب الدللة ال�صياقية عن الدر�ش   
النحوي  فهي حا�صرة بكل اأركانها الأ�صا�صية   ، فقد ظهرت يف كتاب �صيبويه 
وهذه  ال�صياق  يُبديها  التي  واحلالية   ، واملعنوية  اللفظية  القرائن  جمموع  من 
العنا�صر ا�صبحت حا�صرة من خالل �صرحه لأبواب النحو املختلفة واهتمامه 
بالقرائن النحوية التي يعدها عالمات منطوقة اأو مكتوبة يف ن�صو�ش الكتاب ، 
فقد ذكر �صيبويه الإعراب ، والرتبة ، والأداة ، والربط والت�صام ، واملطابقة. 
ففكرة ال�صياق عند �صيبويه مذكورة منذ بداية تق�صيم الكالم يظهر ذلك يف 

قوله : "وحرف جاء ملعنى لي�ش با�صم ولفعل")1(.
كما اأو�صح ال�صريايف وظيفة احلروف ب�صرحه لقول �صيبويه: "وحرف   
جاء مبعنى لي�ش با�صم ول فعل" . ويف قوله دليل على اأننّ حروف املعاين ملا كانت 
تدخل لتغيري معنى ما تدخل عليه اأو اإحداث معنى مل يكن فيه ، فاإذا انفردت  
الياء والنون ، والهمزة الالتي يدللن على  مل تدل على ذلك �صارت مبنزلة 
زائدة على حروف)�صرب(  تدخل يف)�صارب(  التي  والألف   ، ال�صتقبال 
وتدل على ا�صم الفاعل ، وحروف امل�صارعة ، وما يجرى جمراه ، كبع�صحروف 
واألف  امل�صارعة  حروف  كتغيري  معنى  اإىل  معنى  من  ننّه  ليغرينّ عليه  دخلن  ما 
�صارب . وبهذا تت�صح لنا اأهمية ال�صياق يف تو�صيح املعنى املق�صود من و�صع 
احلرف انطالقا من قول ابن ه�صام : اإننّ الكالم ما حت�صل به الفائدة �صواء كان 
لفظا اأم خطا اأم اإ�صارة اأم ما نطق به ل�صان احلال . وهذا ما اأ�صار اإليه ال�صريايف 
باأننّ : معاين النحو منق�صمة بني حركات اللفظ و�صكناته وبني و�صع احلروف يف 
ال�صواب  بالتقدمي والتاأخري وتوخي  الكالم  تاأليف  لها بني  املقت�صية  موا�صعها 

يف ذلك)2(. 
)1(  دللة احلذف ال�سياقية / ح�سام عبد / 322.

)2(  �سرح كتاب �سيبويه  /يو�سف بن اأبي �سعيد احل�سن بن عبد اهلل بن املرزبان اأبو حممد ال�سريايف  /ت: الدكتور حممد علي الريح ها�سم 
/راجعه: طه عبد الرءوف �سعد /النا�سر: مكتبة الكليات الأزهرية، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، القاهرة – م�سر /عام 

الن�سر: 1394 هـ - 1974 م/ 1/ 52، 53.
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ال�صياق لتو�صيح  اأو يف  الكلمات يف الرتاكيب  يُعنى بدرا�صة  فالنحو   
العالقات التي فيها كالفاعلية واملفعولية وال�صافة والتبعية .

واأ�صكاله  بكل �صوره  املعنى  البحث عن  النحوية هي  الوظيفة  فمهمة   
ومواقع احلرف اأو الكلمة ، اأو اجلملة من الننّ�ش عن طريق ال�صياق ؛ فهو املرتكز 
الأ�صا�ش يف اإبراز املعنى باأح�صن �صورة فهذا من بوادر الدللة ال�صياقية عند 

النحاة عامة وعند �صيبويه ب�صورة خا�صة)1(.
ب�صكل  النحوي  الفكر  يف  ال�صياق  دللة  عن   الباحثون  اعتمد  وقد   
كبري على كتاب �صيبويه  ، فهو من  نظر اإىل املعاين النحوية بعمق ، فاأدرك 
بح�صه النحوي النا�صج النحو ال�صياقي ، مكت�صفا الرتاكيب وحتديد خ�صائ�صها 
الت�صرُّف  هذا  ودقة   ، باألفاظها  ت�صرفها  يف  العرب  قدرة  فعرف   ، ال�صياقية 
ال�صياقي ب�صعة دون القت�صار على املوقع النحوي التقليدي ، حيث كان يعي 
بعمق الربط بني املوقع النحوي واملوقع ال�صياقي لكل لفظة �صواًء كانت ظاهرة 
اأو مقدرة بعد حذفها ؛ فاحلذف نوع من الإيجاز وهوما يكون بحذف كلمة 
اأو جملة ؛ وهنالك اأكرث من قرينة تعني املحذوف)2( وهذا ما �صوف اأو�صحه يف 

املبحث الثالث اإن �صاء اهلل.

املبحث الثالث
داللة احلذف يف كتاب �سيبويه

قبل البدء يف احلديث عن دللة احلذف لبُّدنّ من تو�صيح معنى احلذف   
يف اللغة وال�صطالح.

َطَرفه،  ِمْن  َقَطَعه  َحْذفاً:  يَْحِذُفه  ال�صيَء  حَذَف   : لغًة  احلذف  فمعنى   
اُم يَْحِذُف ال�صْعر، ِمْن َذِلَك. واحُلذافُة: َما ُحِذَف ِمْن �َصْيٍء َفُطِرح َحْذُف  واحَلجَّ

ابَِّة اأَي اأَخذت)٣(. ْيِء اإ�ْصقاُطه، َوِمْنُه َحَذفُت ِمْن �َصعري َوِمْن َذنَب الدَّ ال�صَّ
)1(  الدللة ال�سياقية للحذف/ ح�سام عبد / �ص324.

)2(  املرجع ال�سابق / 324.
)3(  ل�سان العرب / ابن منظور/ مادة "حذف" ج9/ 39، 40.
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ا احلذف يف ال�صطالح فقد اأُخذ من املعنى اللغوي ؛ حيث يعني :  اأمنّ  
اإِ�ْصَقاط كلمة بخلف ِمْنَها يقوم مَقامَها)1(.

وبا�صطالح ال�صرفيني اأننّ احلذف هو:  اإ�صقاط حرف اأو اأكرث اأو حركة   
من كلمة)2(.

ا هو احلذف والزيادة  و�صماه ابن جننّي �صجاعة العربية :فمعظم ذلك اإمنَّ  
والتقدمي والتاأخري ، واحلمل على املعنى ، والتحريف)٣(.

وهذا املعنى اأعمنّ من معنى ال�صرفيني.
يَجاِز)4(. وعده ال�صيوطي يف الإتقان من ِق�ْصَمِي اْلإِ

ول يتم بناء احلذف اإل على �صروط معينة عدها بع�صهم ثمانية)5( ؛  تكاد   
جتمع عليها اآراء النحاة ، ويفر�صها الواقع اللغوي ، فال�صرط الأ�صا�ش للحذف 
يكون  اأن  اأي   ، املحذوف  على  الدليل  وجود  ؛  نحويا  اأو  لغويا  كان  �صواء 

املخاطب عاملاً به ، فيعتمد املتكلنّم على بديهة ال�صامع يف فهم املحذوف.
�صيء  ولي�ش  واحلركة،  واحلرف  واملفرد  اجلملة  العرب  حذفت  قد   
الغيب يف  فيه �صرب من تكليف علم  اإلنّ عن دليل عليه، واإل كان  من ذلك 

معرفته)6(.
اأبقوا دليل  اإذا كان فيما  اأننّ العرب حتذف  اأجل ذلك ميكن القول  من   
ا �صيبويه فريى اأننّ املعنى ل يتم اإل بالتالزم الدليل وي�صرتط  على ما حذفوا . اأمنّ
ذكر العبارة كاملة، ويرى اأي�صا : اأنَّ معنى احلديث يجب اأن يتالزم بن�صفيه ، 
)1(  ر�سالة احلدود / علي بن عي�سى بن علي بن عبد اهلل، اأبو احل�سن الرماين املعتزيل )املتوفى: 384هـ( / ت: اإبراهيم ال�سامرائي / 

النا�سر: دار الفكر – عمان/ �ص 70.
احلنفي  الفاروقي  �سابر  حمّمد  بن  حامد  حممد  القا�سي  ابن  علي  بن  حممد   / والعلوم  الفنون  ا�سطلحات  ك�ساف  مو�سوعة    )2(
اإىل  الفار�سي  الن�ص  /نقل  دحروج  علي  د.  العجمت:  رفيق  د.  ومراجعة:  واإ�سراف  /تقدمي  1158هـ(  بعد  التهانوي)املتوفى: 
العربية: د. عبد اهلل اخلالدي ، الرتجمة الأجنبية: د. جورج زيناين / النا�سر: مكتبة لبنان نا�سرون – بريوت/ الطبعة: الأوىل - 

1996م.ج1/ �ص632.
)3(  اخل�سائ�ص اأبو الفتح عثمان بن جني املو�سلي )املتوفى: 392هـ( / النا�سر: /  امل�سرية العامة للكتاب / الطبعة: الرابعة/ج2/

�ص362.
)4(  الإتقان يف علوم القراآن / عبد الرحمن بن اأبي بكر، جلل الدين ال�سيوطي )املتوفى: 911هـ( / ت: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم / 

النا�سر: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب / الطبعة: 1394هـ/ 1974 م/ج3/�ص190.
)5(  اخل�سائ�ص/ 1/ 636وما بعدها.

)6(  املرجع ال�سابق / 2/ 362.
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ول يحق للمتحدث اأن يكتفي بذكر ن�صف العبارة على اأن يكمل املعنى �صياقياً 
ح�صب فهم ال�صامع له ومثال ذلك قوله : "اعلم اأننّ الأ�صياء ل ينفرد منها �صيء 
 ، دون ما بعده ، وذلك اأننّه ل يجوز اأن نقول : كلنّمته فاه ؛ حتى تقول اإىل يِفَّ
ا ي�صح املعنى اإذا  ا تريد م�صافهة، وامل�صافهة ل تكون اإل من اثنني ؛ فاإمننّ لأننّك اإمننّ
ا تريد اأن تقول اأخذ مننّي  ، ول يجوز اأن تقول بايعته يداً ، لأننّك اإمننّ قلت اإىل يِفَّ

ا ي�صح املعنى اإذا  قلت : بيٍد لأننّهما عمالن")1(.  واأعطاين ، فاإمننّ
وقد اأو�صح �صيبويه اأننّ مثل هذا ل يجوز اعتمادا على ال�صياق العام ،   
اأماكن اأخرى وتراكيب غري هذه التي اقتب�صها من كتابه  حيث اأجاز ذلك يف 
ومثال ذلك قوله : ل يجوز اأْن تقول:  بعت داري ذراعا ، واأنت تريد بدرهم، 
تقول:  اأن  يجوز  ول   ، الولء  على  فالأول  الأول  بعتها  اأننّك  املخاطب  فريى 
ا جعلت له ح�صابا بابا واحدا غري  بينت له ح�صابه بابا ، فريى املخاطب اأننّك اإمننّ
قت مبايل درهما ، فريى املخاطب اأننّك ت�صدقت بدرهم  ر. ول يجوز: ت�صدنّ مف�صنّ

واحد)2(.
فامل�صتفاد من القول ال�صابق هو ؛ لي�ش كل �صياق �صالح للحذف ؛ فذكر   

املحذوف يف �صياق ما يكون ملزما اإذ يكتمل املعنى به .
املبحث على ثالثة  النحوي يف هذا  ال�صياق  املحذوف من  وقد جاء   

اأ�صكال:
اأواًل: حذف اجلملة : 

"األ  قد حُتذف اجلملة لدللة ال�صياق عليها ويف ذلك يقول �صيبويه :   
ترى اأننّ الرجل يقول : من راأيت فتقول : زيدا على كالمه ، في�صري هذا مبنزلة 
قولك : راأيت زيدا")٣( وبذلك يكون احلذف قد �صمل جزءاً كبريا من اأجزاء 

النحو وهو اجلملة.
)1(  الكتاب/ �سيبويه / 393، دللة احلذف ح�سام عبد �ص 338.

)2(  الكتاب/ �سيبويه / 393.
)3(  الكتاب /93/1.
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وقد جاء يف احلديث النبوي حذف جملة ال�صلة؛ فقد ُروى عنه �صلى   
اهلل عليه و�صلم: "...مل يخطر على قلب ب�صر" . ففيه حذف اخُت�صر للعلم به؛ 
تقديره ومل يخطر على قلب ب�صر ما اأكرمتهم به واأعددته لهم)1(.وقد حذف 

�صلة التي اخت�صاراً لعلم ال�صامع مبا اأراد .
عند  اللغة  "ومقايي�ش   . ال�صياق  دللة  معرفة  يف  تُعني  الرتكيب  فدقة   
النحاة تُ�صتمد من معطيات النظام الداخلي للبناء اللغوي")2( كما تُ�صتمد من 
يدل  لذلك    . اللغوي  ال�صتعمال  تكتنف  التي  الجتماعي  ال�صياق  معطيات 

ال�صياق على املعنى املقبول وغري املقبول .
ثانيًا : حذف االأ�سماء :

ع حذف الأ�صماء  �صرب اآخر من  حذف الوظائف النحوية ، فقد تنونّ  
بتنوع موقع ال�صم الإعرابي فمنها:

حذف الفاعل :
"واإذا قلت: �صربونى و�صربُتهم قوَمك  قائال:  اإليه  �صيبويه   اأ�صار  وقد   
جعلَت القوَم بدل من ُهْم؛ لأنَّ الفعل ل بد له من فاعٍل، والفاعُل ههنا جماعٌة 

و�صمرُي اجلماعة الواُو".
بدَّ  فال  الآِخر  اأَْعَمْلَت  اإذا  قوَمك،  "�صربوين و�صربُت  تقول:  وكذلك   
ا قلت: �صربُت و�صربَنى  ل من �صمري الفاعِل لئالَّ يَْخُلَو من فاعٍل. واإمنَّ يف الأنّونّ
ل الهاَء وامليَم، لأننّ الفعل قد يكون بغري مفعول ول  قوُمك فلم جَتعل يف الأونّ

يكون الفعُل بغري فاعل".
هم قد يقول: متى راأيَت  "وقد يجوز �صربُت و�صربَنى زيدا؛ لأنَّ بع�صَ  

اأو قلَت زيداً منطلقاً، والوجُه متى راأيَت اأو قلَت زيٌد منطلٌق".
الق�سريي  احل�سن  اأبو  بن احلجاج  و�سلم /م�سلم  اهلل عليه  اهلل �سلى  ر�سول  اإىل  العدل  العدل عن  بنقل  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند    )1(

الني�سابوري )املتوفى: 261هـ( /ت: حممد فوؤاد عبد الباقي /النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت/ �ص176.
)2(  نظرية النحو العربي يف �سوء مناهج النظر اللغوي احلديث / نها املو�سى / الطبعة الأوىل / املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر 

1980/ �ص92.
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تقوَل:  اأن  والوجُه  قوُمك،  و�صربُت  �صربَنى  اجلواِز  فى  ذلك  "ومثُل   
�صربَنى و�صربُت  قلت:  فاإن  الآِخر.  على  فتحمَله  قوَمك،  �صربونى و�صربُت 
قوَمك فجائز وهو قبيٌح، اأَْن جَتعل اللفظ كالواحد كما تقول: هو اأَح�صُن الِفتياِن 

واأجمُله واأَكرُم بَِنيه واأَنَبُله".
"ول بد من هذا، لأننّه ل يَخلو الفعُل من م�صَمٍر اأو مظَهٍر مرفوٍع من   
قوَمك. وترُك ذلك  ثَمَّ و�صربُت  َمن  مثنّلَته: �صربَنى  اإذا  قلت  كاأننّك  الأ�صماء، 

اأجود واأح�صن، للتبيان الذي يجيء بعده، فاأُ�صمر َمْن لذلك")1(.
ت�صغفت  الَِّتي  اْلفتيا  َهِذه  " َما  َعبَّا�ش:  ِلْبِن  رجل  َقاَل  احَلِديث:  َويِف   

النَّا�ش: اأَن من َطاف ِباْلَبْيِت فقد حل؟ َفَقاَل: �صنة نَِبيُكم َواإِن رغمتم".
َوُهَو  بالرغام:  اْلَت�صق  َواإِن  اأَي  فاَلن:  اأنف  رغم  واإن  ل:  الأَ�صْ َوَكاَن   

الرتَُّاب، ثمَّ حذف َهاُهَنا ذكر اْلأنف ِلَكرْثَة اِل�ْصِتْعَمال)2(.
احلذف  يف  �صيبويه  اعتمدها  التي  الأ�صباب  من  ال�صتعمال  فكرثة   
ا يدل على و�صوح املعنى ال�صياقي يف ذهن املتلقي. ال�صياقي؛ فهذا اإن دلنّ فاإمننّ

حذف املو�سول واالكتفاء بال�سلة :
مل يذكره �صيبويه وقد اأجازه الكوفيون والأخف�ش، واتبعهم ابن مالك   
يف بع�ش كتبه، وا�صرتط يف بع�ش كتبه جلواز هذا احلذف اأن يكون ملو�صول 
ذلك،  ون  يقرنّ ل  الب�صريني  و�صائر  اآخر،  مو�صول  على  معطوًفا  املحذوف 

ويجعلون احلذف من �صرورات ال�صعر)٣(.
َماَء  وعلى هذا حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلنّم : "...َحتَّى اأَتَْيَنا ال�صَّ  
يُل،  ِجرْبِ َقاَل:  َهَذا؟  َمْن  َفِقيَل:  َم،  َو�َصلَّ َعَلْيِه  لَّى اهللُ  يُل �صَ ِجرْبِ َفا�ْصَتْفَتَح  الدُّْنيَا، 
َم، ِقيَل: َوَقْد بُِعَث اإِلَْيِه؟ َقاَل:  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َصلَّ ٌد �صَ مَّ ِقيَل: َوَمْن َمَعَك؟ َقاَل: حُمَ

)1(  الكتاب/ 1/ 79. 80.
)2(  ك�سف امل�سكل من حديث ال�سحيحني / جمال الدين اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوفى: 597هـ( /ت: 

علي ح�سني البواب / النا�سر: دار الوطن – الريا�ص/351/2.
)3(  الإن�ساف يف م�سائل اخللف بني النحويني: الب�سريني والكوفيني / عبد الرحمن بن حممد بن عبيد اهلل الأن�ساري، اأبو الربكات، 

كمال الدين الأنباري )املتوفى: 577هـ( / النا�سر: املكتبة الع�سرية /الطبعة: الأوىل 1424هـ- 2003م 2/ 593.
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فيه حذف  قيل  "؛   َجاَء  امْلَِجيُء  َولَِنْعَم  ِبِه  َمْرَحًبا  َوَقاَل:  لََنا،  َفَفَتَح  َقاَل:  نََعْم، 
املو�صول والكتفاء بال�صلة واملعنى نعم املجيء الذي جاءه)1(.

حذف املو�سوف واإقامة ال�سفة مقامه:
 : ُرَوْيد  ف  مت�صرَّ باب  هذا  �صيبويه"  قول  على  احلذف  هذا  ق�صت   
اأي�صاً:  ويقولون  ُرَوْيداً.  �َصرْياً  �صاُروا  كقولك:  �صًفة،  اأي�صاً  ُرَوْيَداً  "ويكوُن 

رَي")2(. �صاروا ُرَويداً، َفيحذفون ال�َصنّ
فحق ال�صفة اأن ت�صحب املو�صوف اإل اإذ ظهر اأمره ظهوراً ي�صتغنى تبع   

عن ذكره فحينئذ يجوز تركه واإقامة ال�صفة مقامه)٣(؛ ومنه قول الراجز :
َج�َدت ِبكّفْي ك�َن ِمْن اأرمى الَب�َصْر )4(

قال  اإن�صان،  اأو  رجل  بكفي  والتقدير:  املو�صوف،  حذف  فيه  الرجز   
البغدادي: تقدير رام للقرينة، وجادت اأي اأح�صنت، ويروى: بكفي كان من 
اأرمى الب�صر. و"كان" على  "من" اأي: بكفي من هو  اأرمى الب�صر، بفتح ميم 

هذا زائدة)5(. 
�َصْهِر  اإِلَّ يِف  اإِلَْيَك  نَْخُل�ُش  "...َوَل   : ومنه قوله �صلى اهلل عليه و�صلم   
اإِىَل  �َصْهٍر  اَفِة  ِباإِ�صَ َها  ُكلرِّ وِل  اْلأُ�صُ يِف  ُهَو  َكَذا  َراِم  احْلَ �َصْهُر  َوَقْولُُهْم  ؛  احْلََراِم( 
ِمْن  نََظاِئِرِه  َكاْلَقْوِل يِف  ِفيِه  َواْلَقْوُل  ُرُم  احْلُ اأَ�ْصُهُر  اْلأُْخَرى  َوايَِة  الررِّ َويِف  َراِم  احْلَ
الغربى  بجانب  تعاىل   ِ اهللَّ َقْوُل  َوِمْنُه  اْلأُوىَل  اَلُة  َو�صَ اِمِع  اجْلَ َم�ْصِجُد  َقْوِلِهْم 
وِف اإِىَل  اَفِة امْلَْو�صُ ولدار الآخرة َفَعَلى َمْذَهِب النَّْحِويرِّنَي اْلُكوِفيرِّنَي ُهَو ِمْن اإِ�صَ
اَفُة َولَِكنَّ  ِريرِّنَي َل جَتُوُز َهِذِه اْلإِ�صَ َفِتِه َوُهَو َجاِئٌز ِعْنَدُهْم َوَعَلى َمْذَهِب اْلَب�صْ �صِ
َراِم  ُه ِعْنَدُهْم َعَلى َحْذٍف يِف اْلَكاَلِم ِلْلِعْلِم ِبِه َفَتْقِديُرُه �َصْهُر اْلَوْقِت احْلَ َهَذا ُكلَّ

)1(  �سحيح م�سلم /1/ 149.
)2(  الكتاب /244/1. ينظر �ص 387.

)3(  املف�سل يف �سنعة الإعراب / اأبو القا�سم حممود بن عمرو بن اأحمد، الزخم�سري جار اهلل )املتوفى: 538هـ( / ت: د. علي بو ملحم /
النا�سر: مكتبة الهلل – بريوت /الطبعة: الأوىل، 1993/�ص152.

)4(  وهذا الرجز ل يعرف قائله.انظر املقت�سب 2/ 139، واخل�سائ�ص 2/ 367، واأمايل ابن ال�سجري 2/ 149، والإن�ساف/ 69، وابن 
يعي�ص 3/ 62.

)5(  الأ�سول يف النحو / اأبو بكر حممد بن ال�سري بن �سهل النحوي املعروف بابن ال�سراج )املتوفى: 316هـ( /ت: عبد احل�سني الفتلي 
/ النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، لبنان – بريوت/178/2.
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َوَجاِنُب  اْلآِخَرِة  يَاِة  احْلَ َوَداُر  اِمِع  اجْلَ امْلََكاِن  َوَم�ْصِجُد  ُرِم  احْلُ اْلأَْوَقاِت  َواأَ�ْصُهُر 
امْلََكاِن اْلَغْرِبيرِّ َونَْحُو َذِلَك)1(.

حذف املفعول به :
اإىل مفعولني ولي�ش  اه فعُله  يَتعدنّ الفاعل الذي  ذكره �صيبويه يف باب   
لك اأن تقت�صر على اأحد املفعولني دون الآخر وذلك قولك: َح�ِصَب عبد اهلل 
اأخاك. ومثل ذلك:  اأباك، وخاَل عبُد اهلل زيداً  زيداً بكراً، وظن عمرو خالداً 
اأن  َمنعك  احِلفاظ. واإمنا  ذا  راأى عبُد اهلل زيداً �صاحبَنا، ووجَد عبُد اهلل زيداً 
ر عندك من حال  َا اأرْدَت اأن تبنينّ ما ا�صَتقنّ تَقت�صر على اأحد املفعولني ههنا اأنَّك اإمننّ

ا)2(. ل، يقيناً كان اأو �صكنّ املفعول الأونّ
َرُجٌل  َفَجاَء   "  : وال�صالم  ال�صالة  اأف�صل  عليه  امل�صطفى  قول  وعليه   
وِل  "؛  َكَذا ُهَو يِف اْلأُ�صُ ْبُت يَْوَم َخْيرَبَ ِ اأَ�صَ َراٍك اأَْو �ِصَراَكنْيِ َفَقاَل يَا َر�ُصوَل اهللَّ ِب�صِ

َراُك)٣(. ْبُت َهَذا َوال�صرِّ ِحيٌح َوِفيِه َحْذُف امْلَْفُعوِل اأَْي اأَ�صَ َوُهَو �صَ
قد  فاملحذوف  ؛  معنى  واإرادته  ؛  لفظا  املفعول  حذف  قبيل  من  فهو   

ا�صتقر يف ذهن ال�صامع ن�صبة ملا تقدمه من دليل على املحذوف .
حذف امل�ساف واإقامة امل�ساف اإليه مقامه :

ُكنَّا فِيهَا وَالْعِريَ  َّتِي  ال الَْقرْيََة  ه: {وَاسَْأِل  وممَّا جاء على ذلك قوله تعاىل جدنّ  
ا يريد: اأهَل القرية، فاخت�صر، وعمل الفعل يف  َّتِي َأْقبَلْنَا فِيهَا} ]يو�شف: 82[، "اإمننّ ال

القرية كما كان عاماًل يف الأهل لو كان هاهنا")4(.
ا املعنى: بل مكركم فى الليل  ومثله: {مَْكرُ اللَّيِْل وَالنَّهَاِر} ]�شباأ: ٣٣[، واإمننّ  
ا هو: ولكننّ  : {وَلَٰكِنَّ الِْبرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ} ]البقرة: 1٧٧[، واإمننّ والنهار. وقال عزنّ وجلنّ

الرِبَّ برُّ من اآمن باهلل واليوم الآِخر.
)1(  املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج / اأبو زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )املتوفى: 676هـ( / النا�سر: دار اإحياء 

الرتاث العربي – بريوت / الطبعة: الثانية، 1392/ 182/1.
)2(  الكتاب / 39/1.

)3(  �سحيح م�سلم / 192/2.
)4(  الكتاب /212/1.
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اأَن  من  اأَنكُد  واأنت  اأَ�صربَك،  من  على  اأكرم  اأنت  ال�صعة:  يف  ومُثله   
رِب، واأنت اأَنكُد من �صاحب  ا يريد: اأنت اأَكرُم علَّى من �صاحب ال�صَّ ترَْتَُكه. اإمننّ
ُك، لأننّ اأَن ا�صٌم،  ْ ْرُب والرتَّ تَْرِكه؛ لأنَّ قولك: اأَْن اأ�صربك واأن ترتكه، هو ال�صَّ
وترتَكه " واأَ�صربَك " من �صلته، كما تقول: يَ�صوُءنى اأَْن اأَ�صربك، اأى يَ�صوُءنٍى 
من  علىَّ  اأَكَرُم  ولكن  ال�صرب،  من  علَّى  اأَكرُم  اأنت  يريد:  ولي�ش  ْربُك،  �صَ

�صاحب ال�صرِب.
ومن ذلك قولهم: اأكلُت اأر�ِش كذا وكذا واأكلُت بلدَة كذا وكذا، اإمنا   

اأراد اأ�صاب من خريها واأكَل من ذلك و�صرب)1(.
َويِف حديث اأم َحِبيَبة بنت جح�ش: ا�صتحي�صت �صبع �ِصِنني، فا�صتفتت   
َر�ُصول اهلل �صلى اهلل َعَلْيِه َو�صلم َفَقاَل: " اإِن َهِذه لَي�صت باحلي�صة، َولَِكن َهَذا 

عرق ".
م  َا َكاَن امْلَْعنى َهَذا ِلأَنَّ الدَّ منَّ َواأما َقْوله: "َهَذا عرق " َفَمْعَناه دم عرق. َواإِ  
اف تو�صعا يِف اْلَكاَلم َكَقْوِله تََعاىَل :{وَُأشِْربُوا فِي  َا حذف امْلُ�صَ منَّ لَْي�َش بعرق، َواإِ

ُقُلوبِِهمُ الْعِجَْل} ]البقرة: 9٣[)2( اأَي حب اْلعجل.
وقد عد ابن ال�صراج)٣( الت�صاع �صرٌب من احلذف اإل اأن الفرَق بينهما،   
اأن هذا تقيمه مقام املحذوف وتعربُه باإعرابه، وذلك الباب حتذف العامَل فيه 
وتدُع ما َعِمَل فيه على حالِه يف الإِعراب، وهذا الباُب العامُل فيه بحاله واإمنا 
ا  تقيم فيه امل�صاف اإليه مقام امل�صاف، اأو جتعل الظرف يقوم مقاَم ال�صم. فاأمَّ
الت�صاع يف اإقامة امل�صاف اإليه مقام امل�صاف فنحو قوِله: {وَاسَْأِل الَْقرْيََة} ومثل 
ا يدلُّ  هذا اليجاز والخت�صار اعتمد فيه على دللة ال�صياق ، وهذا اإن دلَّ اإمننّ

على و�صوح دللة املحذوف.
)1(  الكتاب /213/1.

)2(  ك�سف امل�سكل / 4/ 291، 293.
)3(  الأ�سول يف النحو/ اأبو بكر حممد بن ال�سري بن �سهل النحوي املعروف بابن ال�سراج )املتوفى: 6/31هـ( /ت: عبد احل�سني الفتلي 

/النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، لبنان – بريوت/ج2/ �ص255.
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ال�رشب الثاين من احلذف : حذف الفعل :
�ٌش، ومنهم من يقول: �صادٌق واهلِل. وكلٌّ  من العرب من يقول: ُمَتَعَرنّ  

. عربيٌّ
اأو راآه َغ�صباَن  بَت،  اللُُّجم، كاأَنه قال: غ�صِ َب اخليِل على  ومثله: َغ�صَ  
بَت غ�صَب اخليِل على الَلنّجم. ومن  َب اخليِل، فكاأَنَّه مبنزلة قوله: َغ�صِ فقال: َغ�صَ
هم:  ُب اخليل على اللُّجم، فرفَعه كما رفع بع�صُ العرب من يَرفع فيقول: َغ�صَ

باُء على البقر. الَظنّ
ومثله اأن ت�صمع الرجل ذكر رجاًل فتقول: اأَهَل ذاك واأهلَه، اأى ذكرَت   
ون�صُبه  هو.  على  َرَفَع  �صاء  واإن  املعنى.  على  حتمله  ذكره،  يف  لأنك  اأهَله، 

وتف�صرُيه تف�صرُي َخرْيَ َمْقَدٍم)1(.
ل يتوقف احلذف على عن�صر من عنا�صر العربية �صواء يف الرتكيب اأو   

املفردات ؛ فهو �صمة مميزة للغة العربية.
اأ�صار  وقد  الننّ�ش  اإي�صاح  حيث  من  ال�صياق  يف  دوٌر  الفعل  وحلذف   
العرب:  قول  ؛  اإظهاره  امل�صتعمل  الفعل  اإ�صمار  على  يُن�صب  ما  اإىل  �صيبويه 
ث فالن بكذا ؛ فتقول :  �صادقا واهلل اأو اأَن�صدك �ِصعرا فتقول: �صادقا واهلل،  حدنّ

اأي قالَه �صادقا. لأنَّك اإذا اأَن�صدك فكاأَنَّه قد قال كذا)2(.
�صاً  �ش ِله فتقول: متعَرنّ ومن ذلك اأي�صاً اأن ترى رجاًل قد اأْوَقَع اأمراً اأو تعرَّ  
�صاً لَعنَن مل يَعِنه. وتََرَك ذكَر الفعل ملا  لَعنَن مل يعنه، اأي دنا من هذا الأمر متعَرنّ

يَرى من احلال.
ومثله: بَْيَع املََلَطى ل عهَد ول عَقَد، وذلك اإْن كنَت يف حال م�صاومٍة   

وحاِل بيٍع، فَتَدُع اأُباِيُعك ا�صتغناًء ملا فيه من احلال.
واإذا اأردت التنبيه فلك اأن تقول: اأَقائماً وقد َقَعَد النا�ُش، واأَقاِعداً وقد   
ْكُب. وكذلك اإن اأردَت هذا املعنى ومل تَ�صتفهم، تقول: قاِعداً َعِلَم اهللُ  �صار الرَّ

)1(  الكتاب / 1/ 273.
)2(  املرجع ال�سابق / 271/1.
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وقد �صار الركُب، وقائماً قد َعِلَم اهللُ وقد َقَعَد النا�ُش.
اأتقوُم قائما واأَتَُقعد قاعدا، ولكنَّه حذف ا�صتغناًء مبا  لََفَظ بقوله:  فكاأَننّه   
يرى من احلال، و�صار ال�صُم بدًل من اللفظ بالفعل، فجرى جمرى امل�صدر يف 

هذا املو�صع.
ها، كاأَنَّه راأى �صيئاً يُتََّقى ف�صار عند نف�صه  ومثل ذلك: عائذاً باهلل من �صرنّ  
يف حال ا�صتعاذٍة، حتَّى �صار مبنزلة الذي راآه يف حال قياٍم وُقعوٍد، لأنه يََرى 
باهلل،  عائذاً  باهلل  اأعوذ  قال:  كاأَننّه   ،" " باهلل  عائذاً  فقال:  احلال،  تلك  نف�َصه يف 
هنا  ها  يَجرى  ف�صار هذا  باهلل،  اأَعوُذ  قوله:  بدٌل من  لأنَّه  الفعل  ولكنَّه حذف 

جمرى ِعياذاً باهلل. ومنهم من يقول: عائٌذ باهلل من �صرنّ فالن)1(.
ومن هذا ال�صرب  قوله �صلى اهلل عليه و�صلنّم : "عن عبد اهلل بن َعمرو،   
لنا، فقال  ا  ِلُح ُخ�صًّ نُ�صْ قال: مرَّ علينا ر�صوُل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ونحُن 
ا  لنا َوَهى، فنحُن  ر�صوُل اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »َما َهَذا؟« ، فُقلنا: ُخ�صًّ

ِلُحها...")2(. نُ�صْ
بقية  من  لفهمه  النا�صب؛  الفعل  حذف  على  متجه  الأ�صل  يف  وما   

ا لنا َوَهى. ال�صياق، والتقدير: نُ�صلح خ�صًّ
فقد حذف الفعل لدللة �صياق احلال عليه ، ويف هذا دليل على ارتباط   

النحو �صياقياً بالواقع اخلارجي.
واإمعاناً يف ت�صور الدللة ال�صياقية وتاأثريها على الننّ�ش فقد راأى �صيبويه   
مبعنى  مرة  ياأتي  ؛ حيث  ال�صياق  يربزهما  "راأى" له عمقان دللينّان  الفعل  اأننّ 
معنيني  له  اأننّ  اأي�صا  ويرى   ، ال�صمني  العلم  معنى  وعلى   ، ي  احل�صنّ الب�صار 
معنى  وعلى   ، واحد  مفعول  اإىل  يتعدى  الب�صار  معنى  على  فهو  نحويني 
املعنيني معتمدا  اإىل مفعولني ؛ وقد بنينّ �صيبويه فرق ما بني  يتعدى  الب�صرية 

)1(  الكتاب/271/1.
اِلَث َع�َسَر والرابع ع�سر / �سليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطري اللخمي ال�سامي، اأبو القا�سم  دان الثاَّ َجُم الَكِبري للطرباين املَُجلاَّ )2(  املُعمْ
الرحمن  عبد  بن  خالد  د/  و  احلميد  اهلل  عبد  بن  �سعد  د/  وعناية  باإ�سراف  الباحثني  من  فريق  /ت:  360هـ(  )املتوفى:  الطرباين 

اجلري�سي/13/ 520.
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على املجال الجتماعي ، معتمدا فيه على موقف املتكلم)1(.
ِوجداَن  فاأرْدَت  وجدُت  اأو  العني،  روؤيَة  فاأرْدَت  راأيُت  قلت  واإن   
ذلك  وبراأيت  َعِلْمُت،  بوجدت  تريد  اإمنا  ولكننّك  �صربُت  مبنزلة  فهو  ال�صالة، 

اأي�صاً. األ ترى اأنَّه يجوز لالأَعمى اأن يقول: راأيُت زيداً ال�صالَح)2(.
فهذا الفعل"راأى" مرتبطا بال�صياق اخلارجي لالأعمى ودرجة اإدراكه ،   
ومن هنا برزت دللتان �صياقيتان للفعل راأى اإحداهما الروؤية احل�صينّة ، والثانية 

الروؤية العقلية انطالقاً من واقع من يرى ذلك 
ونظرُي ما انَت�صب قوُل اهلل عزنّ وجلنّ يف كتابه: {َفِإمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}   
تُفادون فداًء، ولكنَّهم حذفوا  ا  مَتننّون منًّا واإمنّ ا  فاإمنّ انت�صب على:  ا  اإمننّ ]حممد: 4[، 

الفعَل ملا ذكرُت لك.
فالفعل الذي  يُحذف عند �صيبويه هو : ما يح�ُصن اإ�صماره)٣(.  

ال�رشب الثالث من احلذف :
حذف ال�سمري :

معنى  وفيه  البدل،  على  امل�صكني،  به  مررت  يقول:  اأنَّه  اخلليل  زعم   
الرتحم، وبدله كبدل مررت به اأخيك. 

كاأنَّه ملا قال مررت به قال امل�صكني هو، كما يقول مبتدئا: امل�صكني هو،   
والبائ�ش اأنت. واإن �صاء قال: مررت به امل�صكني هو، والبائ�ش اأنت. واإن �صاء 

قال: مررت به امل�صكني.
وفيه معنى الرتحم، كما كان يف قوله رحمُة اهلل عليه معنى رحمه اهلل.   

م به يجوز فيه هذان الوجهان)4(. فما يرُتحنّ
ومن اأمثلة هذا احلذف؛ حذف �صمري املفعول يف قوله �صلى اهلل عليه   
ٍة ِمْن  و�صلنّم : "... َفيَُقاُل يِل اْنَطِلْق َفَمْن َكاَن يِف َقْلِبِه اأَْدنَى اأَْدنَى اأَْدنَى ِمْثَقاِل َحبَّ

)1(  الدللة ال�سياقية للحذف / �ص339.
)2(  الكتاب / 40/1.

)3(  ينظر الكتاب/297،296/1.
)4(  الكتاب /2/ 75، 76.
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لَّى  ِمرِيِه �صَ اأَنَُّه َفاأَْخِرْجُه ِب�صَ وُل َعَلى  َخْرَدٍل ِمْن اإِميَاٍن َفاأَْخِرْجُه( ؛ َفاتََّفَقِت اْلأُ�صُ
وِل َفاأَْخِرُجوُه َعَلى لَْفِظ اجْلَْمِع ، َويِف  َم َوْحَدُه َويِف بَْع�ِش اْلأُ�صُ ُ َعَلْيِه َو�َصلَّ اهللَّ
ِحيٌح َفَمْن َرَواُه َفاأَْخِرُجوُه يَُكوُن ِخَطابًا ِللنَِّبيرِّ  َها َفاأَْخِرُجوا ِبَغرْيِ َهاٍء َوُكلُُّه �صَ اأَْكرَثِ
ِمرُي  �صَ َفاِلأَنََّها  اْلَهاَء  َحَذَف  َوَمْن  امْلاََلِئَكِة  ِمَن  َمَعُه  َوَمْن  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �صَ

َلٌة يَْكرُثُ َحْذُفُه)1(. امْلَْفُعوِل َوُهَو َف�صْ
، فجعلوا ذلك مبنزلة ا�صم واحد، لأنَّ هذا  وقالوا: يا ابَن اأمَّ ويا ابَن عمَّ  
اأكرُث يف كالمهم من يا ابَن اأبي ويا غالَم غالمي. وقد قالوا اأي�صا: يا ابَن اأمرِّ ويا 
ابَن عم، كاأنهم جعلوا الأول والآخر ا�صما، ثم اأ�صافوا اإىل الياء، كقولك: يا 

قِبلوا. واإن �صئت قلَت: حذفوا الياء لكرثة هذا يف كالمهم. اأحَد ع�صَر اأَ
القيا�ش.  يف  فهو  اأول  البابني  هذين  يف  ابتداأتُه  �صيء  كل  اأن  واعلم   
وجميع ما و�صفناه من هذه اللغات �صمعناه من اخلليل رحمه اهلل ويون�ش عن 

العرب)2(.
فاإْن خففت اأحلبني اإبلك يف قولهم، واأبو اأمرِّك، مل تثقل الواو كراهيًة   
واأبومرِّك..  بلك  اأحلبني  تقول:  والك�صرات.  والياءات  الواوات  لجتماع 
فون هذا حيث كان الك�صر، والياءات مع ال�صم، والواوات مع الك�صر.  يخفرِّ

والفتح اأخفُّ عليهم يف الياءات والواوات. فمن ثم فعلوا ذلك)٣(.
تفوته  " الَِّذي  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم:  ومن حذف  احلرف قول   

َا وتر اأَهله َوَماله ". منَّ ر َكاأَ اَلة اْلَع�صْ �صَ
َويِف اإِْعَراب اْلأَْهل َوامْلَال َقوَلِن: اأَحدهَما: اأَنَُّهَما من�صوبان، َوُهَو الَِّذي   
َا  �صمعناه و�صبطناه َعن اأ�صياخنا يِف كتاب اأبي عبيد َوَغريه. َويكون امْلَْعنى: َفَكاأَمنَّ
ا حذف اخْلَاِف�ش انت�صب. َوالثَّايِن: اأَنَُّهَما مرفوعان على  وتر يِف اأَهله َوَماله. َفَلمَّ

َما مل ي�صم َفاعله، َوامْلْعَنى: نق�صاً)4(. 
)1(  �سرح النووي على م�سلم/46/3.

)2(  الكتاب 2/ 213 / 214.
)3(  الكتاب/566/2.

)4(  ك�سف امل�سكل /2/ 540.
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َحْوَل  ُقُعوًدا  ُكنَّا  "معنا" )...  الألف من   اأي�صا :حذف  ومن احلذف   
يِف  َعْنُهَما   ُ اهللَّ َي  َر�صِ َوُعَمُر  بَْكٍر  اأَبُو  َمَعَنا  َم  َو�َصلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �صَ  ِ اهللَّ َر�ُصوِل 
يِف  تَ�ْصِكيُنَها  َويَُجوُز  امْلَ�ْصُهوَرُة  اللَُّغُة  َهِذِه  اْلَعنْيِ  ِبَفْتِح  َمَعَنا  َقْولُُه  ا  نََفٍر...(َواأَمَّ
اِحُب  اَحَبِة َقاَل �صَ ُهَما َوِهَي ِلْلُم�صَ اِحُب امْلُْحَكِم َواجْلَْوَهِريُّ َوَغرْيُ لَُغٍة َحَكاَها �صَ
َكَة  امْلَُحرَّ اأَنَّ  َغرْيَ  اْلَعنْيِ  ِباإِ�ْصَكاِن  َمْع  َوَكَذِلَك  ال�صُّْحَبُة  َمْعَناُه  ا�ْصٌم  َمَع  امْلُْحَكِم 
اْلِك�َصاِئيُّ  َقاَل  اللرِّْحيَايِنُّ  َقاَل  َحْرًفا  اإِلَّ  تَُكوُن  َل  اِكَنُة  َوال�صَّ َوَحْرًفا  ا�ْصًما  تَُكوُن 
ُم اأَْو اأَِلُف  ِلُف َوالالَّ ُنوَن َفيَُقولُوَن َمْعُكْم َوَمْعَنا َفاإَِذا َجاَءِت اْلأَ َرِبيَعُة َوَغْنٌم يُ�َصكرِّ
اْلَقْوِم  َمَع  َفيَُقولُوَن  يَْك�ِصُرَها  ُهْم  َوبَْع�صُ اْلَعنْيِ  يَْفَتُح  ُهْم  َفَبْع�صُ اْخَتَلُفوا  ِل  اْلَو�صْ
ا َمْن َفَتَح َفَبَناُه َعَلى َقْوِلَك ُكنَّا  ُهْم يَُقوُل َمِع اْلَقْوِم َوَمِع اْبِنَك اأَمَّ َوَمَع اْبِنِك َوبَْع�صُ
ا َجَعَلَها َحْرًفا َواأَْخَرَجَها َعْن اِل�ْصِم َحَذَف اْلأَِلَف َوتََرَك اْلَعنْيَ  َمًعا َونَْحُن َمًعا َفَلمَّ
ِل  َن ُثمَّ َك�َصَر ِعْنَد اأَِلِف اْلَو�صْ ا َمْن �َصكَّ ِة اْلَعَرِب َواأَمَّ َعَلى َفْتَحِتَها َوَهِذِه لَُغُة َعامَّ
َفاأَْخَرَجُه خمرج الأدوات مثل هل وبل َفَقاَل َمِع اْلَقْوِم َكَقْوِلَك َهِل اْلَقْوُم َوبَِل 

. اْلَقْوُم)1(
ال�رشب الرابع من احلذف :احلذف االختياري عند �سيبويه:

ومن هذا ال�صرب ؛  األف الندبة حيث يقول �صيبويه : اعلم اأن املندوب   
مدعو ولكنه متفجع عليه، فاإن �صئت اأحلقَت يف اآخر ال�صم الألف، لأن الندبة 

كاأنهم يرتمنون فيها؛ واإن �صئت مل تُلحق كما مل تلحق يف النداء.
واعلم اأن املندوب لبد له من اأن يكون قبل ا�صمه يا اأو وا، كما لزم يا   

َب منه)2(. امل�صتغاَث به واملتعجَّ
ويت�صح املعنى من ال�صياق العام للجملة بذكر األف الندبة ودون ذكره   

وهو خيار غري ملزم .  
ومما يدخل حتت احلذف الختياري اأي�صا حروف التنبيه اخلا�صة باملدعو   
بيا،  اأ�صياء:  بخم�صة  فينبَّه  املندوب  ال�صم غرُي  ا  فاأمَّ  : �صيبويه  يقول  وعن ذلك 

)1(  املرجع ال�سابق /4/ 275.
)2(  الكتاب / �سيبويه /220/2.
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اأن الأربعة غري  اإل  اأحاِر بَن عمٍرو.  واأيا، وَهيا، واأي، وبالألف. نحو قولك: 
عنهم،  املرتاخي  لل�صيء  اأ�صواتهم  اأن ميدوا  اأرادوا  اإذا  قدي�صتعملونها  الألف 
والإن�صان املعر�ش عنهم، الذي يَُرون اأنه ل يُقبل عليهم اإل بالجتهاد، اأو النائم 
ي�صتعملون  التي للمد يف مو�صع الألف ول  ي�صتعملون هذه  امل�صتثقل. وقد 
ت�صتعمل هذه  اأن  لك  يجوز  فيها. وقد  التي ميدون  املوا�صع  الألف يف هذه 

اخلم�صة غريوا اإذا كان �صاحبك قريبا منك، مقِباًل عليك، توكيداً.
واإن �صئت حذفتهن كلهن ا�صتغناء كقولك: حار بَن كعٍب، وذلك اأنه   

جعلهم مبنزلة َمن هو مقِبٌل عليه بح�صرته يخاطبه)1(.
ومبه،  ومله،  وفيمه،  عالمه،  قولهم:  واأما  "ما"  األف  حتذف  كذلك   
وحتامه؟ فالهاء يف هذه احلروف اأجود اإذا وقفت، لأنك حذفت الألف "من 

ما"، ف�صار اآخره كاآخر ارمه واغزه.
وقد قال قوم: فيم، وعالم، ومب، ومل؟ كما قالوا: اخ�ش. ولي�ش هذه   

مثل اإن، لأنه مل يحذف منها �صيٌء من اآخرها.
األزمتها  اإذا وقفت  فاإنك  اأنت،  م  ومثل  قولهم: جميء م جئت،  واأما   
الكالم  ي�صتعمالن يف  ومثل،  لأن جميء  الهاء،  ثبات  اإل  فيه  يكن  الهاء ومل 

مفردين)2(.
يُفهم من قول �صيبويه ال�صابق اأننّ احلذف والذكر يف هذه املُُثل �صيَّان ، واأننّ   
املتحدث له اخليار، كذلك يت�صح اأن ل �صري يرتتب على املعنى يف حالة احلذف.  
ي مَْغُلوبٌ َفانَتصِرْ} ]القمر: 1٠[. وقال: {وَلََقدْ 

ِّ
قال �صبحانه وتعاىل: {َفدَعَا رَبَّهُ َأن  

ا اأراد باأينرِّ مغلوٌب، وباإينرِّ لكم  ي لَُكمْ نَذِيرٌ مُِّبنيٌ} ]هود: 25[، اإمننّ
ِّ
َأرْسَلْنَا ُنوحًا إِلَٰى َقوْمِهِ إِن

نذيٌر مبني، ولكنه حذف الباء. وقال اأي�صاً: {وََأنَّ الْمَسَاِجدَ لِلَّهِ َفلَ َتدْعُوا مَعَ اللَّهِ 
َأحَدًا} ]اجلن: 18[، مبنزلة: {إن هذه أمتكم أمة واحدة} ]االأنبياء: 92[، واملعنى: ولأن 

هذه اأمتكم فاتقون، ولأن امل�صاجد هلل فال تدعوا مع اهللَّ اأحداً)٣(.
)1(  املرجع ال�سابق/ 229/2، 230.

)2(  الكتاب/ 4/ 164.
)3(  الكتاب /127/2.
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اخلامتة
حظيت اللغة العربية بعلماء تفننوا يف التاآليف املختلفة التي حفظوا بها   
الكرمي  الننّ�ش  لغة  ل ؛ وبذلك �صانوا  ال�صياع والتبدنّ العربية من  فنون واأفرع 
يحملها  التي  واللهجات  والحتمالت  املعاين  وو�صحوا  ف�صروا  فقد  ؛  اأي�صا 
معان  من  حتمله  وما  بالن�صو�ش  اهتمامهم  خالل  من  وذلك  طياته  يف  الننّ�ش 
املعنى  بدرا�صة  اهتموا   كما  ال�صياق  من خالل  تت�صح  �صمنية  واأخرى  ظاهرة 
بدللته املختلفة وفهما ل�صياقاته وما يتـــعلنّق برتاكيبه واألفاظه من حذف وذكر؛ 
ومن خالل تناويل لق�صية دللة احلذف ال�صياقية يف كتاب �صيبويه تو�صلت اإىل 

عدد من النتائج منها:
اأواًل: لحذف يف ال�صياق اإل بوجود م�صوغ.

لتلك  تابعة  ومعاين  خمتلفة  �صورا  يقدم  ال�صياقية  الرتاكيب  جمموع  ثانيًا: 
ال�صور ينتج عنها اختالف ال�صياقات تبعا لكل لفظ ومعناه داخل اجلمل.

ثالثًا:اعتمد الباحثون على  دللة ال�صياق يف الفكر النحوي ب�صكل كبري على 
كتاب �صيبويه.

رابعًا:  اأننّ املعنى عند �صيبويه ل يتم اإل بالتالزم الدليل .
خام�سًا: دللة الكلمة عند �صيبويه مرتبطة ب�صياقها اخلارجي .

وتو�صي الباحثة مبا يلي:
العربية  اللغة  بال�صياق يف كل فروع  تعنى  التي  الدرا�صات  التو�صع يف  اأواًل: 

خا�صة علم النحو .
ثانياً: توجيه الباحثني اإىل البحث يف علم الدللة والعمل على ك�صف الظالل 

واملعاين اخلفية التي يلقي بها على علم النحو . 
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امل�سادر واملراجع 
الكرمي. القرءان  	•

الدين  جالل  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد   / القراآن  علوم  يف  الإتقان   -1
ال�صيوطي )املتوفى: 911هـ( / ت: حممد اأبو الف�صل اإبراهيم / النا�صر: 

الهيئة امل�صرية العامة للكتاب / الطبعة: 1394هـ/ 1974 م.
بغداد   / التكريني  �صالح  حممد  ت:  ال�صراج/  ابن   / ال�صتقاق   -2

1973م.
النحوي  �صهل  بن  ال�صري  بن  حممد  بكر  اأبو   / النحو  يف  الأ�صول   -3
املعروف بابن ال�صراج )املتوفى: 316هـ( /ت: عبد احل�صني الفتلي / 

النا�صر: موؤ�ص�صة الر�صالة، لبنان – بريوت.
الأ�صداد / ابو الربكات كمال الدين الأنباري/ ت: حممد اأبو الف�صل   -4

اإبراهيم/ الكويت/ 1960.
 / والكوفيني  الب�صريني  النحويني:  بني  اخلالف  م�صائل  يف  الإن�صاف   -5
كمال  الربكات،  اأبو  الأن�صاري،  اهلل  عبيد  بن  حممد  بن  الرحمن  عبد 
الدين الأنباري )املتوفى: 577هـ( / النا�صر: املكتبة الع�صرية /الطبعة: 

الأوىل.
التعريفات / ال�صيد ال�صريف اجلرجاين / طبعة م�صطفى احللبي القاهرة   -6

1357هـ / 1938م.
البغدادي  اإ�صحاق  بن  الرحمن  /عبد  وال�صفات  املعاين  حروف   -7
علي  /ت:  337هـ(  )املتوفى:  القا�صم  اأبو  الزجاجي،  النهاوندي 
الأوىل،  /الطبعة:  – بريوت  الر�صالة  موؤ�ص�صة  /النا�صر:  احلمد  توفيق 

1984م.
 / 392هـ(  )املتوفى:  املو�صلي  جني  بن  عثمان  الفتح  اأبو  اخل�صائ�ش    -8

النا�صر: /  امل�صرية العامة للكتاب / الطبعة: الرابعة.
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الدللة ال�صياقية للحذف يف الن�ش النحوي / ح�صام عبد علي اجلمل /   -9
جامعة بابل / كلية الرتبية اأ�صا�ش ، جملة مركز بابل للدرا�صات الإن�صانية 

/ املجلد الرابع / العددالأول.
ر�صالة احلدود / علي بن عي�صى بن علي بن عبد اهلل، اأبو احل�صن الرماين   -10
دار  النا�صر:   / ال�صامرائي  اإبراهيم  ت:   / 384هـ(  )املتوفى:  املعتزيل 

الفكر – عمان.
�صرح املف�صل للزخم�صري/ موفق الدين يعي�ش  بن  علي املو�صلي /   -11

اإدارة الطباعة املنريية / القاهرة 1960م.  
بن  اهلل  عبد  بن  احل�صن  �صعيد  اأبي  بن  يو�صف   / �صيبويه  كتاب  �صرح   -12
املرزبان اأبو حممد ال�صريايف  /ت: الدكتور حممد علي الريح ها�صم 
الأزهرية،  الكليات  مكتبة  /النا�صر:  �صعد  الرءوف  عبد  طه  /راجعه: 
الن�صر:  /عام  – م�صر  القاهرة  والتوزيع،  والن�صر  للطباعة  الفكر  دار 

1394 هـ - 1974م.
يُّ البغدادي )املتوفى:  ال�صريعة/ اأبو بكر حممد بن احل�صني بن عبد اهلل الآُجررِّ  -13
360هـ(/ ت: الدكتور عبد اهلل بن عمر بن �صليمان الدميجي /النا�صر: دار 

الوطن - الريا�ش / ال�صعودية / الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999م.
علم الدللة/ باملر / ترجمة : جميد املا�صطة / اجلامعة امل�صتن�صرية /   -14

مطبعة العمال املركزية / بغداد 1985.
فايدرو�ش اأو عن اجلمال / اإفالطون/ ترجمة اأمرية حلمي / م�صر /   -15

طبعة دار املعارف 1969م. 
اأبو هالل احل�صن بن عبد اهلل بن �صهل بن �صعيد بن  الفروق اللغوية /   -16
يحيى بن مهران الع�صكري )املتوفى: نحو 395هـ( /حققه وعلق عليه: 
والتوزيع،  للن�صر  والثقافة  العلم  دار  النا�صر:   / �صليم  اإبراهيم  حممد 

القاهرة – م�صر.
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الكتاب /  عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالولء، اأبو ب�صر، امللقب   -17
�صيبويه )املتوفى: 180هـ( /ت: عبد ال�صالم حممد هارون /النا�صر: 

مكتبة اخلاجني، القاهرة /الطبعة: الثالثة، 1408 هـ - 1988 م.
الفرج عبد  اأبو  الدين  ال�صحيحني/ جمال  امل�صكل من حديث  ك�صف   -18
الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوفى: 597هـ( /ت:علي ح�صني 

البواب/النا�صر:دارالوطن الريا�ش.
ل�صان العرب / حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�صل، جمال الدين ابن   -19
منظور الأن�صاري الرويفعي الإفريقى )املتوفى: 711هـ( /النا�صر: دار 

�صادر – بريوت /الطبعة: الثالثة - 1414 هـ.
اللغة العربية معناها ومبناها / متام ح�صان عمر /النا�صر: عامل الكتب   -20

/الطبعة: اخلام�صة 1427هـ-2006م.
امل�صند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�صول اهلل �صلى   -21
الني�صابوري  الق�صريي  احل�صن  اأبو  بن احلجاج  اهلل عليه و�صلم /م�صلم 
اإحياء  دار  الباقي /النا�صر:  فوؤاد عبد  )املتوفى: 261هـ( /ت: حممد 

الرتاث العربي – بريوت.
ومعرتك  القراآن  )اإعجاز  ى  ويُ�صمَّ القراآن،  اإعجاز  يف  الأقران  معرتك   -22
الأقران( /عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�صيوطي )املتوفى: 
911هـ( / دار الن�صر: دار الكتب العلمية - بريوت – لبنان / الطبعة: 

الأوىل 1408 هـ - 1988 م.
املُْعَجُم الَكِبري للطرباين املَُجلَّدان الثَّاِلَث َع�َصَر والرابع ع�صر / �صليمان   -23
الطرباين  القا�صم  اأبو  ال�صامي،  اللخمي  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن 
)املتوفى: 360هـ( /ت: فريق من الباحثني باإ�صراف وعناية د/ �صعد بن 

عبد اهلل احلميد و د/ خالد بن عبد الرحمن اجلري�صي.
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معجم م�صطلحات الأدب "اجنليزي، فرن�صي ، عربي"  جمدي وهبة /   -24 
مكتبة لبنان / بريوت / 1974.

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب /عبد اهلل بن يو�صف بن اأحمد بن عبد   -25
اهلل ابن يو�صف، اأبو حممد، جمال الدين، ابن ه�صام )املتوفى: 761هـ( 
/ت: د. مازن املبارك / حممد علي حمد اهلل /النا�صر: دار الفكر – 

دم�صق / الطبعة: ال�صاد�صة، 1985.
املف�صل يف �صنعة الإعراب / اأبو القا�صم حممود بن عمرو بن اأحمد،   -26
/ ملحم  بو  علي  د.  ت:   / 538هـ(  )املتوفى:  اهلل  جار  الزخم�صري 

النا�صر: مكتبة الهالل – بريوت /الطبعة: الأوىل، 1993/.
املقت�صب/ حممد بن يزيد بن عبد الأكرب الثمايل الأزدي، اأبو العبا�ش،   -27
املعروف باملربد )املتوفى: 285هـ( /ت: حممد عبد اخلالق عظيمة. /

النا�صر: عامل الكتب. - بريوت.
مقدمة ابن خلدون / ت: علي عبد الواحد وايف / الطبعة الثانية /   -28

القاهرة / 1967م.
املنهاج �صرح �صحيح م�صلم بن احلجاج / اأبو زكريا حميي الدين يحيى   -29
بن �صرف النووي )املتوفى: 676هـ( / النا�صر: دار اإحياء الرتاث العربي 

1392ه. الثانية،  الطبعة:   / – بريوت 
ابن  بن علي  والعلوم / حممد  الفنون  ا�صطالحات  ك�صاف  مو�صوعة   -30
د �صابر الفاروقي احلنفي التهانوي)املتوفى:  القا�صي حممد حامد بن حممنّ
د.  ت:  العجم/  رفيق  د.  ومراجعة:  واإ�صراف  /تقدمي  1158هـ(  بعد 
علي دحروج /نقل الن�ش الفار�صي اإىل العربية: د. عبد اهلل اخلالدي ، 
الرتجمة الأجنبية: د. جورج زيناين / النا�صر: مكتبة لبنان نا�صرون – 

بريوت/ الطبعة: الأوىل - 1996م.
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اللغويني العرب يف علم الدللة / علي احلمد / جملة  اأثر  نظرة يف   -31
جامعة الريموك / الأردن/ جملد 1/ عدد 1/ 1984.

نظرية النحو العربي يف �صوء مناهج النظر اللغوي احلديث / نها املو�صى   -32
/ الطبعة الأوىل / املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر.
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دوران األرض دراسة يف اجلغرافيا الطبيعية »رؤية تأصيلية«
د. فتح الرحمن عدلن مو�صى)1( 

ملخ�ض البحث
بروؤية  ال�صم�ش  وحول  حمورها  حول  الأر�ش  دوران  البحث  تناول   
تاأ�صيلية ، فقد بني اأن لكوكب الأر�ش دورتان اإحداهما يومية حول حمورها 
والأخرى �صنوية حول ال�صم�ش، ومتثلت اأهداف البحث يف اإثبات التوافقية 
بني منهجية البحث العلمي اجلغرايف وبني اأ�صلوب القراآن الكرمي ومنهجه يف 
للكون،  �صورة  اجلغرافية  الظواهر  اأن  منطلق  من  اجلغرافية  الظواهر  معاجلة 
اهلل وبني  تعار�ش بني عمل  اهلل، ول  الكرمي كالم  اهلل، والقراآن  والكون عمل 
كالمه. تبيان املنهج ال�صحيح والنتفاع يف الك�صوف العلمية وتو�صيع مدلول 
معينة.  علمية  حقيقة  اأو  خا�صة  بنظرية  تعليقها  دون  وتعميقها  القراآنية  الآيات 
وا�صتخدم الباحث عدة مناهج منها املنهج التاريخي واملنهج الو�صفي التحليلي 
واملنهج العلمي املعا�صر، واملنهج الإمياين للدرا�صات اجلغرافية، واملنهج العلمي 

املعا�صر.
من  بارز  جزء  اجلبال  اإن  البحث  اإليها  تو�صل  التي  النتائج  اأهم  من   
الأر�ش واإذا كان الكل متحركاً فعلى اجلزء الذي ينتمي اإليه اأن يكون كذلك 
وخ�صو�صاً اإذا كان منغر�صاً فيه انغرا�ش اجلبال الروا�صي بباطن الأر�ش. �صبق 
القراآن الكرمي العلم باألف واأربعمائة عام يف الإخبار بدوران الأر�ش وحتركها 
مبا فوقها من جبال. حني حلَّق الإن�صان يف الف�صاء راأى اجلبال متر مر ال�صحاب 
حممولة على اأر�ش تدور حول حمورها ويتعاقب عليها الليل والنهار ب�صرعٍة 
كبرية  ، كذلك هنالك تف�صريات لنظريات علماء الفلك حلركة دوران الأر�ش 
حول حمورها وحول ال�صم�ش وما ينتج عن ذلك من تغريات، تتوافق نظريات 
العلماء وتف�صري الوحي يف حركة دوران الأر�ش حول نف�صها وال�صم�ش وما 

اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم اجلغرافيا - جامعة القراآن الكرمي.  -1
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ينتج عن عنها. ومن اأهم التو�صيات يجب اأن نثبت �صبق القراآن الكرمي لكل ما 
تو�صلت اإليه املدار�ش اجلغرافية؛ لأننّ ذلك يقود اإىل الإميان باهلل. يجب اأن نثبت 
اجلغرايف.  العلمي  للبحث  املنهجية  الطريقة  تر�صم  الكرمي  القراآن  منهجية  اأن 
يجب اأن نثبت التوافقية بني منهجية البحث العلمي اجلغرايف وبني اأ�صلوب 

القراآن الكرمي ومنهجه يف معاجلة الظواهر اجلغرافية .
املبحث الأول

اأ�سا�سيات البحث
املطلب الأول

اأ�سا�سيات البحث
1-1 : املقدمة :

مرة  ال�صم�ش  حول  تدور  للمجموعة  الت�صعة  الكواكب  اأحد  الأر�ش   
اأي كل عام اأر�صي وتدور حول نف�صها مرة كل 24 �صاعة ،  كل  365 يوماً 
الليل والنهار ، ويدور حولها قمر واحد مرة كل  فيتبادل عليها  اأي كل يوم 
29،5 يوماً، كما اأن ال�صم�ش تدور ومعها كواكبها واأقمارها كمجموعة �صم�صية 
حول مركز جمرة درب التبانة مرة كل 250 مليون �صنة عالوة على انطالق 
واأقمارها  وكواكبها  �صمو�صها  بجميع  الكوين  الف�صاء  يف  جتري  وهي  املجرة 
وبهذا فالأر�ش لي�صت �صاكنة بل تتحرك عدة حركات متداخلة ، لأن الكون 
كله ل يعرف ال�صكون قبل القرن الع�صرين كان معظم علماء امل�صلمني مقتنعني 
باأن جريان ال�صم�ش هو دورانها حول الأر�ش يف قوله تعاىل: {وَالشَّمْسُ َتجِْري 
اأن  العلماء  اقرتح  عندما  ولذلك   ،]٣8 ]ي�ش:  الْعَلِيِم}  الْعَِزيِز  َتْقدِيرُ  َذلِكَ  َّهَا  ل  

ٍّ
لِمُسَْتَقر

ال�صم�ش ثابتة والأر�ش تدور حولها اأنكر علماوؤنا عليهم هذا القول لأنه يخالف 
�صريح قوله تعاىل{وَالشَّمْسُ َتجِْري} وهذا حقهم لأن القراآن هو الأ�صل وهو 
احلقيقة املطلقة، اأما العلم فهو ن�صبي متغري . والعجيب اأن علماء الغرب بعد 
حول  تدور  ال�صم�ش  اإن  وقالوا  قولهم  عن  تراجعوا  ال�صم�ش  بثبات  قالوا  اأن 
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مركز املجرة، وبعد اأن تطورت علومهم وجدوا اأن حركة ال�صم�ش هي حركة 
يف  جريان  وتعني   Stream كلمة  وا�صتخدموا  اخليل  جريان  ت�صبه  اهتزازية 
و�صف حركة ال�صم�ش . وهكذا ات�صح اأخرياً اأن ال�صم�ش جتري بالفعل ، ولكن 
ال�صم�ش جتري  اإن  نا�صا  هل �صي�صتمر  هذا اجلريان لالأبد ، يقول علماء وكالة 
Solar Apex وهنا تتجلى معجزة القراآن عندما  باجتاه نقطة ي�صمونها امل�صتقر 
َّهَا}واحلقيقة اإن الذين يطرحون   ل

ٍّ
اأخرب بهذا الأمر بدقة {وَالشَّمْسُ َتجِْري لِمُسَْتَقر

فكرة ثبات الأر�ش مل يطلعوا جيداً على مبادئ علم الفلك ومن اأهمها قانون 
التجاذب الكوين وهو القانون الذي نف�صر به متا�صك الكون وعدم انهياره وعدم 
حدوث ت�صادمات توؤدي اإىل زوال الكون ، وهذا ما اأ�صار اإليه القراآن الكرمي 
يف قوله تعاىل: {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ َأن َتزُوَل وَلَئِن َزالََتا إِنْ َأمْسََكهُمَا مِنْ 
َّهُ َكانَ حَلِيمًا َغُفورًا} ] فاطر: 41[، واهلل بقدرته تعاىل مي�صك هذا الكون  َأحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِن

و�صخر من اأجل ذلك قانوناً ل يختل اأبداً وهو قانون التجاذب.
عالج القراآن الكرمي الكثري من الظواهر اجلغرافية واأثبت ال�صبق لكل ما   
تو�صلت اإليه املدر�صة الأملانية من نظريات جغرافية وما حققته املدر�صة الأمريكية 
من اجتاهات وما اأ�صافته املدر�صة الفرن�صية من تطبيقات يف املجال اجلغرايف. 
وهذا ال�صبق من القراآن الكرمي جاء على ل�صان حممد عليه ال�صالة وال�صالم 
منذ األف واأربعمائة عام يف بيئة كانت هي الق�صوة بعينها ل اأجهزة علمية، ل 
اإمكانيات، ل طباعة، ل احتكاك بح�صارات الفر�ش واليونان، بيئة منعزلة يف 

�صحراء قاحلة، ماء قليل وحر وفري)1(.
الفلكية اجلغرافية والتي  اإحدى الظواهر  وظاهرة دوران الأر�ش هي   
لالأر�ش  اجلغرافية.  املدار�ش  اإليه  تو�صلت  ملا  ال�صبق  فيها  الكرمي  القراآن  اأثبت 
وينتج  ال�صم�ش   �صنوية حول  والثانية  يومية حول حمورها  اإحداهما  دورتان 

عن ذلك الف�صول الأربعة)2(.
)1(  د. عبد العليم عبد الرحمن خ�سر، الظواهر اجلغرافية بني العلم والإيان، الدر ال�سعودية، ط3، 1987م، �ص12.

)2(  عبد العزيز طريح �سريف ، اجلغرافيا الطبيعية اأ�سكال �سطح الأر�ص موؤ�س�سة الثقافة اجلامعية )بدون تاريخ ( �ص46.
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1-2 م�سكلة البحث :
النظريات  تتوافق  هل  الرئي�ش  ال�صوؤال  حول  البحث  م�صكلة  تدور   
التي و�صعها العلماء حول حركة دوران الأر�ش حول نف�صها ودورانها حول 
ال�صم�ش وما ينتج عن ذلك من تغريات يف الكون مع الآيات القراآنية ؟ وتتفرع 

منه الأ�صئلة الآتية : 
هل حركة اجلبال تدل على حركة الأر�ش ؟  -1

هل �صبق القراآن الكرمي يف الأخبار بدوران الأر�ش ؟  -2
اإىل اأي مدى يدرك الإن�صان حركة الأر�ش ؟  -3

هل حتدى القراآن العرب – اأعظم بلغاء زمانهم يف بالغتهم باملعجزات   -4
يف دوران الأر�ش  ؟

مبا  الأر�ش وحتركها  بدوران  الإخبار  العلم يف  الكرمي  القراآن  �صبق  هل   -5
فوقها من جبال ؟

1-3 فرو�ض البحث :
تتمثل فرو�ش البحث يف الآتي :

هل حركة اجلبال تدل على حركة الأر�ش.  -1
�صبق القراآن الكرمي العلم باألف واأربعمائة عام يف الإخبار بدوران الأر�ش   -2
وحتركها مبا فوقها من جبال. حني حلَّق الإن�صان يف الف�صاء راأى اجلبال 
متر مر ال�صحاب حممولة على اأر�ش تدور حول حمورها ويتعاقب عليها 

الليل والنهار ب�صرعٍة كبرية.
اإننّ الإن�صان يح�صب اجلبال �صاكنة والأر�ش كذلك ولن يدرك دورانها مبا   -3

عليها اإل ب�صيء ثابت.
 – بالغتهم  زمانهم يف  بلغاء  – اأعظم  العرب  الكرمي حتدى  القراآن  اإن   -4
ي�صدقونه  يجعلهم  مما  اإعجازه  من  النبوة  جليل  التالية  الأجيال  واأعطى 

وي�صجدون لقائله اهلل الواحد القهار.
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اإننّ دوران الأر�ش حول نف�صها هو �صبب تعاقب الليل والنهار، ودورانها   -5
حول ال�صم�ش �صبب الف�صول الأربعة ولكل منها حكمة اإلهية بالغة.

1-4 :اأ�سباب اختيار البحث :
يرجع اختيار املو�صوع جلملة من الأ�صباب:

مل يتناول اأي باحث هذا املو�صوع بدرا�صة تف�صيلية .  -1
اهتمام القراآن الكرمي وال�صنة النبوية ال�صريفة بالظواهر اجلغرافية الكونية   -2

الطبيعية . 
الكتاب  يف  جاء  ملا  الأر�ش  دوران  حلركة  التف�صريات   بع�ش  معار�صة   -3

وال�صنة . 
القراآن الكرمي �صالح لكل زمان ومكان مهما ـتقدمت التقنيات العلمية يف   -4

التحليل وتف�صري حركة دوران الأر�ش .  
1-5 اأهداف البحث :

يهدف البحث اإىل التعرف على الآتي :
الأر�ش  دوران  على  تدل  التي  القراآنية   الآيات  على  ال�صوء  ت�صليط   -1

وحتركها مبا فوقها من جبال .
تاأكيد �صبق القراآن الكرمي العلم باألف واأربعمائة عام يف الإخبار بدوران   -2

الأر�ش وحتركها مبا فوقها من جبال .
الكرمي  القراآن  يف  العلمي  الإعجاز  وبيان  امل�صككني  على  العلمي  الرد   -3

واإثبات دوران الأر�ش  . 
تاأكيد  اأن القراآن هو الوحي املعجز ، ول تنق�صي عجائبه ، واأن تف�صري   -4
الآيات التي تت�صمن اإ�صارات علمية ل يقف عند زمان معني ولكنه يتجدد 

بتجدد حاجة النا�ش اإليه .
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1-6 : اأهمية البحث:
تكمن اأهمية هذا البحث يف تناول الآيات الكونية حركة دوران الأر�ش   -1
من  احلركة  هذه  عن  ينتج  وما  ال�صم�ش  حول  ودورانها  نف�صها  حول 

التغريات حول الكون .
يعترب البحث اإ�صافة للدرا�صات اجلغرافية الطبيعية املوؤ�صلة .  -2

م�صاهمة البحث يف ت�صحيح التف�صريات اخلاطئة لظاهرة حركة دوران   -3
الأر�ش.

�صرورة تعميق الفهم الإ�صالمي لظاهرة حركة دوران الأر�ش والإميان   -4
بقدرة اهلل تعاىل .

توظيف الإ�صارات والدللت املتوافقة مع القراآن الكرمي وال�صنة املطهرة   -5
التي تو�صل لها العلم احلديث . 

1-7 منهجية البحث :
1-7-1 املنهج التاريخي:

ت�صوقهم معرفة الأحوال  الباحثون الذين  هذا املنهج الذي ي�صتخدمه   
الإن�صان  ت�صتثري  املا�صي  املا�صي وذلك لأن معرفة  التي جرت يف  والأحداث 
اإحياء  بهدف  املنهج  هذا  ي�صتخدمون  واملوؤرخون  والباحثون   ، الدوام  على 
منها  وينقبون  ويفح�صونها  احلقائق  يجمعون  ثم  املا�صية  الب�صرية  اخلربات 
لدرا�صة  املنهج  هذا  ي�صتخدم   . معينة  لقواعد  وفقاً  ويرتبونها  ويحققونها 
بينها  املتداخلة  والعالقات  الظاهرات  عليه  كانت  ما  ملعرفة  عام  بوجه  املا�صي 
امل�صئولة عن تطور  ال�صببية  العالقات  التاريخية املختلفة وبالذات  يف احلقب 
التاريخي على فهم  املنهج  يركز   ، الزمن  الظاهرات والأحداث  عرب  وتبدل 

احلا�صر والتمكن من ا�صتقراء امل�صتقبل)1(.
)1(  فرح ، اأحمد حافظ ، 2009م ، مرجع �سابق ، �ص47 .
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1-7-2  املنهج العلمي املعا�رش : 
وهو دمج املنهج ال�صتنباطي وال�صتقرائي يف منهج واحد وهو من املناهج   
املطبقة يف العلوم الجتماعية ، ويهدف اإىل ك�صف الظواهر ثم الو�صف والتف�صري 
، وهذا املنهج قوامه ال�صتقراء ، وهو النتقال من اخلا�ش اإىل العام ومن الظواهر 
اإىل قوانينها ، وال�صتنباط هو النتقال من العام اإىل اخلا�ش ، ومن املبادئ اإىل 

النتائج لذلك فاإن هذا املنهج هو مزيج من ال�صتقراء وال�صتنباط)1(.
1-7-3  املنهج الو�سفي التحليلي :

يقوم البحث الو�صفي على و�صف دقيق للظاهرات ، ويعتمد على ما   
و�صف ما هو كائن وتف�صريه ، ويهتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد 
بني الوقائع ، وهو ل يقت�صر على جمع البيانات وتبويبها ، واإمنا مي�صي اإىل اأبعد 

من ذلك لأنه يت�صمن قدراً من التف�صري لهذه البيانات)2(.
1-7-4  املنهج االإياين للدرا�سات اجلغرافيا :

هو الذي يتخذ اخلطوات الآتية عند معاجلة اأي مو�صوع جغرايف)٣(.
حتديد املفاهيم القراآنية بتتبع اآراء املف�صرين لالآيات الكرمية التي اأ�صارت  اأ - 

اإىل الظاهرة.
�صياغة املفاهيم القراآنية املَُف�صرة يف �صكل قواعد وقوانني جزئية تخ�صع  ب - 

يف الأ�صل للقانون الإلهي العام الأعظم للكون.
القراآنية  املفاهيم  من  امل�صاغة  القوانني  يف  ورد  ملا  اجلغرايف  التطبيق  ت - 

املف�صرة.
و�صدقها  واأ�صلوبه  القراآن  ومنهج  العلمي  املنهج  بني  التوافقية  ا�صتنباط  ث - 
الف�صاء  ع�صر  واإن�صان  البدائي  لالإن�صان  بها  النتفاع  و�صالحية  املطلق 

وَمن بعده على ال�صواء.
)1(  خري ، �سفوح ، 2000م ، اجلغرافيا : مو�سوعها ومناهجها واأهدافها ، �سوريا ، دم�سق ، ط1 ، �ص194.

)2(  فرح ، اأحمد حافظ  ، 2009م ، مهارات البحث العلمي يف الدرا�سات الرتبوية والجتماعية ، عامل الكتب ، القاهرة ، ط1 ، 
�ص55.

)3(  د. عبد العليم عبد الرحمن اخل�سر، مرجع �سابق، �ص14.
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1-9 م�سادر جمع املعلومات :
1-9-1 امل�سادر االأولية :

املالحظة  - القراآن الكرمي  وال�صنة النبوية .   
1-9-2 امل�سادر الثانوية :

الكتب واملراجع  واملجالت والدوريات .   
1-10 ال�سعوبات التي واجهت الباحث :

1- قلة املراجع املوؤ�صلة يف علم اجلغرافيا الطبيعية .   
1-11 تنظيم البحث :

ي�صتمل البحث على اأربعة مباحث:
املبحث الأول : اأ�سا�سيات البحث:

وي�صتمل على املقدمة وم�صكلة البحث والفر�صيات  واأ�صباب اختيار   
البحث واأهدافه واأهميته ومناهجه وحدوده املكانية والزمنية وم�صادر جمع 

املعلومات وال�صعوبات التي واجهت الباحث.  
املبحث الثاين : حركة دوران االأر�ض حول نف�سها . 

املبحث الثالث : حركة دوران االأر�ض حول ال�سم�ض . 
املبحث الرابع : اخلامتة والنتائج والتو�سيات . 
املطلب الثاين

2-1 االأر�ض : 
املجموعة  كواكب  ثالث  فهي   ، اجلغرافية  الناحية  من  الأر�ش  اأما   
ال�صم�صية بعًدا عن ال�صم�ش بعد عطارد و الزهرة، وتعترب اأكرب الكواكب يف 
النظام ال�صم�صي، وذلك من حيث قطرها وكتلتها وكثافتها. ويطلق على هذا 
ا ا�صم الكوكب الأزرق. تعترب الأر�ش م�صكًنا ملاليني الأنواع  من  الكوكب اأي�صً
الكائنات احلية ، مبا فيها الإن�صان ، وهي املكان الوحيد املعروف بوجود حياة 
عليه يف الكون. تكونت الأر�ش منذ حوايل 4.54 مليار �صنة)1(. غري الغالف 

)1(  ويكيبيديا ، املو�سوعة احلرة - موقع الكرتوين24- 8-2014م.
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بتكاثر  �صمح  مما  الكوكب،  على  املوجودة  احليوية  غري  والظروف  اجلوي 
ن طبقة الأوزون،  الكائنات التي تعي�ش فقط يف ظل وجود الأك�صجني وتكونّ
التي تعمل مع املجال املغناطي�صي لالأر�ش على حجب الإ�صعاعات ال�صارة ، مما 
ي�صمح بوجود احلياة على �صطح الأر�ش. حتجب طبقة الأوزون الأ�صعة فوق 
البنف�صجية ، ويعمل املجال املغناطي�صي لالأر�ش على اإزاحة واإبعاد اجل�صيمات 
الف�صاء  يف  ويبعدها  عظيمة  ب�صرعات  ال�صم�ش  من  القادمة  امل�صحونة  الأولية 

اخلارجي بعيدا عن الأر�ش ، فال تت�صبب يف الإ�صرار بالكائنات احلية. 
وهي اإحدى الكواكب ال�صغرية ، ويقع فلكها بني فلكي الزهرة واملريخ،   
ال�صم�ش 149 مليون  بعده عن  الزهرة ويبلغ متو�صط  اإىل فلك  اأقرب  ولكنه 
كيلو مرت )وحدة فلكية( وهي تتم دورتها حول ال�صم�ش يف 365،25 يوم ، 
اأما دورتها حول نف�صها فتتمها يف 24 �صاعة واإن دورانها فلكياً حول ال�صم�ش 
هو امل�صئول عن تعاقب الليل والنهار كما اأن موقعها املنا�صب من ال�صم�ش هو 
الذي جعلها اأ�صلح الكواكب لظهور احلياة وتطورها ، فهي لي�صت قريبة منها 
برودتها  ا�صتداد  اإىل  توؤدي  بدرجة  عنها  بعيدة  اأو   ، حرارتها  ا�صتداد  بدرجة 
ب�صكل يحول دون ظهور احلياة . كما اأن دورانها حول نف�صها ب�صرعة معقولة 
باحلياة،  ت�صمح  ب�صورة  �صطحها  على  وال�صوء  احلرارة  توزيع  عليه  ترتب  قد 
والن�صاط فوق معظم اأجزائها اإل يف نطاقات حمدودة عند القطبني . ويعترب 
التي  الرئي�صية  املميزات  من  كذلك  لالأر�ش  املائي  والغالف  اجلوي  الغالف 

متيزها عن بقية الكواكب ال�صيارة ، والتي جتعلها �صاحلة للحياة)1(.     
2-2 ن�ساأة االأر�ض : 

تكونت الكرة الأر�صية يف نف�ش تكون باقي كواكب املجموعة ال�صم�صية   
اأي منذ حوايل 4،6 بليون �صنة تقريباً . لذا فاإن القوانني التي تتحكم فيها هي 

نف�ش القوانني تتحكم يف باقي كواكب املجموعة ال�صم�صية)2(. 
)1(  عبد العزيز طريح �سرف ، املقدمات يف اجلغرافيا الطبيعية ، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ، �ص28.

)2(  فايز حممد العي�سوي ، اأ�س�ص اجلغرافيا العامة الطبيعية والب�سرية ، 2005م ، دار املعارف امل�سرية ، �ص31.
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2-3  تركيب االأر�ض :
فالأر�ش تتكون من نواة داخلية Inner Core، وتتكون من معادن مرتفعة   
احلرارة للغاية ، وذات كثافة نوعية مرتفعة  وهي عبارة عن خليط من احلديد 
والنيكل، ولذلك يطلق عليها اأحياناً تكوينات النايف Nife اخت�صاراً للحرفني 
التكوينات  هذه  خ�صائ�ش  على  ا�صتدل  وقد  ال�صابقني  املعدنني  من  الأولني 
البعيدة من خالل ال�صرعة العالية للموجات الزلزالية التي تنتقل خاللها ، تقي 
النواة الداخلية نواة خارجية Outer Core حرارتها اأقل من الأوىل وترتاوح 
ما بني 1900 اإىل 6000 درجة مئوية وهي اأقل يف كثافتها النوعية وتتكون من 
حديد ونيكل يف حالة �صائلة Liquid Ferro nickel ب�صمك يبلغ 4000 كلم ما 
يعادل 2500 ميل، اأما الإطار الذي يعلو النواة اخلارجية فيعرف باملانتل وهو 
عبارة عن طبقة �صميكة من املواد ال�صخرية ) 3000 كلم ( ذات الكثافة النوعية 

املرتفعة)1(. 
2-4 �سكل االأر�ض :

ال�صم�ش  بعدها عن  من حيث  ال�صم�صية  املجموعة  كواكب  ثالث  هي   
ويرجع   . ثنائياً  فلكياً  نظاماً  قمرها  مع  تكون  اأنها  على  الفلكيون  اإليها  وينظر 
¼ حجم الأر�ش على غري ما  يبلغ حجمه حوايل  اأن قمر الأر�ش   اإىل  هذا 
اأقمارها عن 1000/1  هو معروف عن الكواكب الأخرى التي ل تزيد كتلة 
من كتلة الكواكب. والأدلة على كروية الأر�ش كثرية ملمو�صة ، اأب�صط هذه 
تتقدم  ثم  الغريبة  الأجزاء  قبل  ال�صرقية  الأجزاء  على  ال�صم�ش  ظهور  الأدلة 
اأ�صعتها على مدار اليوم نحو الأجزاء الغربية تاركة �صرقيها يف الظالم ، ولو 
اأن الأر�ش ج�صم م�صطح كما كان يرى الأقدمون لعمت الأ�صعة �صطح الأر�ش 
دفعة واحدة . والدليل الثاين على كروية الأر�ش هو ما نالحظه اإذا ما راقبنا 
ل  ثم  اأوًل  ال�صفن  �صواري  تظهر  حيث  ال�صاطئ  اإىل  املتجهة  ال�صفن  ظهور 
تلبث اأن تظهر اأجزاوؤها الو�صطى ثم تظهر بكاملها عندما تقرتب منا . والدليل 

)1(  حممد �سربي حم�سوب �سليم ، اجلفرافيا الطبيعية اأ�س�ص ومفاهيم حديثة ، 1416 هـ ، 1996م ، دار الفكر العربي ، �ص28 .



{327}العدد ال�ص�بع ع�صر - حمــــرم 1441هـ / �صبتمــــرب  2019م

الأدلة  اأحدث  ، ودليل رابع وهو  الأر�ش  الدوران حول  اإمكانية  الثالث هو 
ول يحتاج اإىل مالحظة اأو برهنة وهي ال�صور التي التقطها رواد الف�صاء منذ 
فيها  يظهر  تل�صكوبية  �صور  من  نراه  وما   ، الأر�صية  للكرة  ال�صبعينيَّات  اأوائل 

كوكب الأر�ش كج�صم كروي ي�صبح يف الف�صاء)1(. انظر ال�صكل رقم )1( .
ال�صكل رقم )1(

�سكل االأر�ض

امل�سدر : مهدي اأمي التوم ، �ض23 . 

3-5 خطوط الطول ودوائر العر�ض :
نف�صها على حمور �صمايل وجنوبي )حمور وهمي(      تدور الأر�ش حول 
يحدد طرفاه نقطتا القطبني اللذين على اأ�صا�صهما تر�صم �صبكة خطوط الطول 
 ، ، ط1  القلم  دار   ، دبي  ــ  املتحدة  العربية  الأمارات  ، 1997م،  الطبيعية ،1417هـ  اجلغرافيا  اأ�س�ص   ، عا�سور  )1(  حممود حممد 

�ص27.
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ودوائر العر�ش وتتاألف هذه ال�صبكة من عدد من اخلطوط ال�صمالية اجلنوبية هي 
خطوط الطول، وعدد اآخر من اخلطوط ال�صرقية والغربية تاألف يف جمموعها 
القطبني  يف  تلتقي  اأو  تتفرع  دوائر  اأن�صاف  الطول  خطوط  العر�ش.  دوائر 
الدوائر  اإحدى  اأخرى  بعبارة  اأو  كاملة  دائرة  منها  متقابل  زوج  كل  ويكون 
اأ�صا�صيتني على  العظمى على �صطح الأر�ش)1(. معتمدين بذلك على نقطتني 
وجود  تخيلوا  اإذ  اجلنوبي  وقطبها  ال�صمايل  قطبها  هما  الأر�صية  الكرة  �صطح 
دائرة كبرية تقع يف منت�صف امل�صافة بني القطبني وحتيط بالأر�ش فتق�صمها اإىل 
ثم  ال�صتوائية  الدائرة  ا�صم  عليها  اأطلقوا  وجنوبي  �صمايل  مت�صاويني  ق�صمني 
منها  ق�صم  دائرة يف كل  لها وعددها )90(  موازية  منها  اأ�صغر  دوائر  تخيلوا 
عرفت  هذه الدوائر جمتمعة با�صم دوائر العر�ش . وملا كانت الدائرة تنق�صم 
اإىل )360( خطاً فقد مت تق�صيم الدائرة ال�صتوائية اإىل هذا العدد من الدرجات 
ور�صمت خطوط وهمية من كل درجة واأو�صلت بالقطبني فاأ�صبح هناك )360( 
خطاً طولياً اأطلق عليها جميعاً ا�صم خطوط الطول اأن هذه خطوط تتقاطع مع 

دوائر العر�ش وتتعامد عليها وبذلك تكونت ال�صبكة التي تخيلها العلماء .
2-5-1 دوائر العر�ض : 

موازية  ب�صورة  الأر�صية  الكرة  تقطع  منتظمة  دوائر  عن  عبارة  هي   
الدائرة  عن  بعدنا  كلما  اأطوالها  وتتناق�ش  )ال�صتوائية(  العظمى  للدائرة 
ال�صتوائية باجتاه القطبني حتى ت�صبح دائرة العر�ش )90( درجة باجتاه القطبني 

نقطة توؤلف مركز القطب ويبلغ عدد هذه الدوائر )180( دائرة عر�صية  .  
2-5-2 خطوط الطول : 

القطبني  يف  تلتقي  دوائر  اأن�صاف  هيئة  على  تبدو  وهمية  خطوط  هي   
وتتميز باأنها مت�صاوية الطول وراأ�صية وعددها )360( خطاً وقد مت التفاق عليها 
الرئي�ش  اأن يكون خط غرينت�ش هو اخلط  يف موؤمتر دويل عام 1884م على 
فيها  يقع  التي  غرينت�ش  ل�صاحية  ن�صبة  ال�صم  بهذا  و�صمي   . �صفر  ودرجته 

)1(  �سلح الدين بحريى ، مبادئ اجلغرافيا الطبيعية ، 1398هـ ، 1978م ، دم�سق ، دار الفكر ، ط1 ، 25.
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املر�صد الفلكي بالقرب من مدينة لندن ويق�صم هذا اخلط �صطح الأر�ش اإىل 
ق�صمني مت�صاويني �صرقاً وغرباً ويف كل ق�صم منها )180( خط طول)1(، انظر 

ال�صكل رقم )1(.
2-5-3 اأهمية خطوط الطول والعر�ض :

حتديد الوقت يف العامل ح�صب خطوط الطول ، �صبق �صرحه .  -1
فهم مناخ الأقاليم ح�صب موقعها من دوائر العر�ش فاملناطق ال�صتوائية   -2
واملدارية )العرو�ش الدنيا( دافئة ، واملناطق القطبية )العرو�ش العليا( 
نحو  اأو  العر�ش  درجة  بازدياد  احلرارة  تتناق�ش  عام  وب�صكل   ، باردة 

الأقطاب .
حتديد مواقع الأماكن ب�صكل دقيق فموقع 30ْ – 40ْ – 45ْ �صماًل هو خط   -3
عر�ش 45 درجة اأو 40 دقيقة و 30 ثانية �صمال خط ال�صتواء و 20ْ – 
30ْ – 60ْ �صرقاً هو خط طول 60درجة و 30 دقيقة و 20 ثانية �صرق خط 
غرينت�ش وعادة ل ت�صتخدم الثواين يف حتديد مواقع الأماكن الوا�صعة 

كاملدن اأو الدول.
تعد خطوط الطول والعر�ش الأ�صا�ش لر�صم اخلرائط التي تهدف اإىل نقل   -4
م�صاقط  تطورت  ذلك  . ومن  اأفقي  �صطح  على  الكروي  الأر�ش  �صطح 
متعددة لر�صم اخلرائط والتي لها اأهمية كبرية يف علم اخلرائط)2(. اأنظر 

ال�صكل )2( .

)1(  �سعد عجيل مبارك الدراجي ، اأ�سا�سيات اجلغرافيا الطبيعية ، 2006م ، 1427هـ ، مركز الكتاب الأكاديي ، ط ، �ص 18.
)2(  ح�سن اأبو �سمور ، على غامن  ، 1998م / املدخل اإىل علم اجلغرافيا الطبيعية ، ط1 ، دار ال�سفا للن�سر والتوزيع ، �ص29.
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ال�صكل رقم )2(
خطوط الطول ودوائر العر�ض 

امل�سدر : مهدي اأمي التوم �ض 25.

Rotation 2-6 دوران االأر�ض حول حمورها
حمور الأر�ش خط وهمي ي�صل بني القطبني . وتدور الأر�ش حول   
ال�صم�ش  حركة  اجتاه  عك�ش  تدور  اأنها  اأي  ال�صرق  اإىل  الغرب  من  حمورها 
يف  نف�صها  حول  دورتها  الأر�ش  وتكمل  الغرب.  اإىل  ال�صرق  من  الظاهرية 
اأي نقطة  اليوم. وتبلغ �صرعة دوران  23�صاعة و56 دقيقة حمددة بهذا طول 
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عند خط ال�صتواء حوايل 176كلم/ �صاعة حيث اأن حميط الكرة الأر�صية 
 =24  /  40000( 24�صاعة  حوايل  يف  دورتها  تكمل  واأنها  كلم   40092
نظراً  بها  نح�ش  ل  فنحن   24 الهائلة  ال�صرعة  هذه  ورغم  167كلم/�صاعة(. 
اأن  لنتظامها من جهة. اإىل جانب بعد ما حولنا من اأجرام �صماوية ل ن�صتطيع 
فهي  القطبني  نحو  اجتهنا  كلما  الأر�ش  �صرعة  وتقل  لها.  بالن�صبة  موقعنا  ندرك 
حوايل 1443 كم/�صاعة عند خط عر�ش 30 و833كم/ �صاعة عند خط عر�ش 
تقل  الأر�ش فهي  تتغري جاذبية  القطب فهي �صفر. ونتيجة لذلك  اأما عند   .60
عند خط ال�صتواء وبالتايل تخف الأوزان اإىل حد ما. والواقع اأن حركة دوران 

الأر�ش  حول حمورها املائل بزاوية 23،5 درجة)1(. اأنظر ال�صكل رقم )3( .
�صكل رقم ) 3(

ميالن حمور االأر�ض

امل�سدر:  مهدي اأمي التوم �ض 37.
)1(  مهدي اأمني التوم واآخرون، اجلغرافية الطبيعية، وزارة الرتبية والتعليم، املرحلة الثانوية الفرقة الأوىل، دار الن�سر الرتبوي، ط8، 

1989م، �ص38.
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ل �صك اأن اكت�صاف حركة الأر�ش �صواء بدورانها حول نف�صها ليحدث   
الليل والنهار ويتعاقبان اأم دورانها حول ال�صم�ش لتحدث الف�صول الأربعة؛ 
اأن جند  الأروع والأعظم  الفلكية ولكن  كان عماًل رائعاً من علماء اجلغرافية 
تبارك  ال�صنني)1(. يقول املوىل  باألٍف ومئات من  الكرمي قد �صبق ذلك  القراآن 
عََلى  النَّهَارَ  وَيَُكوِّرُ  النَّهَاِر  عََلى  اللَّيَْل  يَُكوِّرُ  بِالْحَقِّ   وَاْلَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  وتعاىل: {خََلقَ 

ارُ} ]الزمر: 5[. رَ الشَّمْسَ وَالَْقمَرَ  ُكلٌّ يَجِْري لَِجٍَل مُّسَمًّى َأَل هُوَ الْعَِزيزُ الَْغفَّ اللَّيِْل وَسَخَّ
على  �صريحاً  ن�صاً  يكون  يكاد  مبا  الآية  هذه  الكرمي  القراآن  اأثبت  وقد   
دوران الأر�ش حول نف�صها فاهلل – �صبحانه وتعاىل – يلف الليل على النهار 
الليل  النهار على  الليل ويلف  التي هي حمل  بلف حموري حقيقي لالأر�ش 
متلوؤه  الذي  الهوائي  الأر�ش  غالف  يف  ال�صم�ش  �صوء  لأ�صعة  حقيقي  بلف 

الظلمة وهي تدور)2(. 
وَُتْخِرجُ  اللَّيِْل  فِي  النَّهَارَ  وَُتولِجُ  النَّهَاِر  فِي  اللَّيَْل  {ُتولِجُ  وتعاىل:  �صبحانه  يقول   

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَُتْخِرجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وََترُْزُق مَن َتشَاءُ بَِغيِْر حِسَاٍب} ]اآل عمران: 2٧[.
2-7 النتائج املرتتبة على دوران االأر�ض حول نف�سها :

ومن اأهم النتائج املرتتبة على دوران الأر�ش حول نف�صها :  
1- تعاقب الليل والنهار:

فيتم ذلك تدريجياً فاجلزء املواجه لل�صم�ش يكون يف نهار بينما يكون   
درجات  يف  تغيري  هذا  على  ويرتتب  الليل  ظالم  يف  غاط�ش  الآخر  اجلزء 
اأن الأر�ش تتم دورة واحدة  احلرارة بني الليل والنهار. واإذا افرت�صنا جدًل 
حول نف�صها خالل ال�صنة كما هو احلال بالن�صبة للقمر لتغري الو�صع متاماً على 
�صطح الأر�ش فبدًل من تعاقب الليل والنهار �صيكون لياًل اأو نهاراً خالل ال�صنة 
بحيث يكون اأحد الوجهني به نهار كامل درجة حرارته مرتفعة والثاين يكون 
)1(  د. عبد العليم عبد الرحمن خ�سر، املنهج الإياين للدرا�سات الكونية يف القراآن الكرمي، الدار ال�سعودية للن�سر والتوزيع، ط3، 

1987م، �ص279.
)2(  د. حممد القمراوي، الإ�سلم يف ع�سر العلم احلديث، ط1، القاهرة، )د. ت(..
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اأن تغري �صرعة الدوران �صيوؤدي اإىل تغري طول اليوم  به ليل مظلم بارد. كما 
وتزداد اأيام ال�صنة)1(. 

ال�صم�ش،  ي�صله �صوء  الذي  اأي حلظة هو  لل�صم�ش يف  املواجه  اجلزء   
عن  البعيد  الآخر  الن�صف  اجلزء  اأما  النهار  فرتة  يف  اجلزء  هذا  يكون  وهنا 
– اأي فرتة الليل – حتى تدور الأر�ش ويواجه ال�صم�ش  ال�صم�ش يظل مظلماً 

بدوره فيغدو نهاراً)2(. اأنظر �صكل رقم )4(.
ال�صكل )4(

تعاقب الليل والنهار خالل الف�سول االأربعة

امل�سدر: �سعيد عجيل مبارك الدراجي، اأ�سا�سيات اجلغرافيا الطبيعية، ط1، 2006م، �ض46.

الليل  وتعاقب  الأر�ش  دوران  اإثبات  تو�صح  ال�صابقة  الإيالج  اآيات   
والنهار على �صطحها.

اآخر بحيث يحيط به،  اإدخال ال�صيء يف �صيٍء  اأ�صاًل معناه  والإيالج   
الذي  املنحنى  الأر�ش  �صطح  يف  النهار  مكان  يحل  الليل  يجعل  هنا  واملعنى 
يحيط به الف�صاء وذلك بدورانها حول نف�صها اأمام ال�صياء – اأي يولج مكان 
الليل يف مكان النهار في�صري نهاراً، ويولج النهار يف مكان الليل في�صري لياًل 
-  بحيث يتبادل كل من الليل والنهار مكان الآخر... في�صتمر بذلك تعاقب 

)1(  عبد العزيز طريح �سرف ، املقدمات يف اجلغرافيا الطبيعية ، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ، بدون تاريخ.
)2(  مهدي اأمني التوم، مرجع �سابق، �ص38.
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الليل والنهار على �صطح الأر�ش.
وهذا خري دليل على دوران الأر�ش حول نف�صها.  

اإذن هذا التبادل ي�صتلزم ت�صاوي املكانني حتى ميكن اإحالل كل منهما   
مكان الآخر.

يظل  املنحني  الأر�ش  �صطح  ن�صف  اأن  ذلك  على  بناًء  القول  وميكن   
م�صاًء بنور النهار، ويظل الن�صف الآخر مظلماً بعتمة الليل مع التبادل امل�صتمر 
بالإيالج رويداً رويداً يف كل حلظة – اأي ل ينقطع التبادل يف املكان بني الليل 
والنهار طول الأربع وع�صرين �صاعة – وهذا دليل اآخر على دوران الأر�ش 

حول نف�صها اأمام ال�صم�ش)1(.
2- اختالف التوقيت :

عندما تكون بع�ش اجلهات يف فرتة الليل تكون جهات اأخرى يف فرتة   
النهار وحتى يف فرتة الليل والنهار يظهر اختالف التوقيت؛ ولذلك ق�صمت 

فرتات النهار اإىل فجر و�صحى وظهرية)2(.
املختلفة  للمواقع  الزمن  حتديد  يف  بارزاً  دوراً  الطول  خطوط  تلعب   
ال�صرق  اإىل  الغرب  من  حمورها  حول  تدور  فالأر�ش  الأر�ش.  �صطح  على 
الطول  خطوط  عدد  واأن  �صاعة  وع�صرين  اأربع  يف  الواحدة  الدورة  وتتم 
اخلط  اأن خط جرينت�ش )خط طول �صفر( هو  يعرف  كما  يبلغ )360(خطاً، 

الأ�صا�صي. اأنظر �صكل رقم )4( 
على �صوء ذلك ميكن اأن ن�صتنتج احلقائق التالية:

�صوء  ت�صتقبل  جرينت�ش  خط  من  ال�صرق  اإىل  تقع  التي  الطول  خطوط  اأ - 
ال�صم�ش قبل خط جرينت�ش، واخلطوط التي تقع اإىل الغرب منه ت�صتقبل 

�صوء ال�صم�ش بعد ذلك.
جميع خطوط الطول يتتابع مرورها اأمام ال�صم�ش مرة كل )24( �صاعة  ب - 

)1(  عبد العليم عبد الرحمن خ�سر، املنهج الإياين للدرا�سات الكونية، مرجع �سابق، �ص284 – 285.
)2(  د. مهدي اأمني التوم، مرجع �سابق، �ص39.
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من  ال�صرق  اإىل  تقع  التي  املناطق  يف  الزمن  يكون  لذلك  وكنتيجة 
جرينت�ش متقدماً على التي تقع غربها وغرب خط جرينت�ش ومن ذلك 

ميكن اأن ن�صتنتج الآتي:
360ْ   ت�صتغرق 24 �صاعة.  

1ْ درجة       //     4. دقائق.  

15ْ درجة     //    1. �صـاعة.  
اإذا حتركنا 15 درجة طولية اإىل ال�صرق من خط جرينت�ش  وهذا يعني   
يكون الزمن متقدماً مبقدار ال�صاعة واإذا حتركنا جتاه الغرب من خط جرينت�ش 
خط  من  ال�صاعة   مبقدار  متاأخراً  الزمن  يكون  الطولية  الدرجة  وبنف�ش  يكون 
ظهراً؛  ع�صرة  الثانية  ال�صاعة  جرينت�ش  خط  عند  التوقيت  كان  فاإذا  جرينت�ش. 
فاإنه يكون ال�صاعة الثالثة ع�صراً على خط زوال 45 درجة �صرقاً ويكون التا�صعة 
�صباحاً على خط زوال 45 درجة غرباً. ومن ثم ي�صتفاد من فرق التوقيت ملعرفة 

التوقيت املحلي اإذا ُعِرف التوقيت عند خط جرينت�ش. انظر �صكل رقم )4(.
تعاىل:  وقال   .]1٧ ]الرحمن:  الْمَْغِربَيِْن}  وَرَبُّ  الْمَشِْرَقيِْن  {رَبُّ  تعاىل:  قال   
الكرة  اإىل  فلو نظرنا  ]املعارج: 4٠[.  لََقادِرُونَ}  َّا  إِن وَالْمََغاِرِب  الْمَشَاِرقِ  بِرَبِّ  ُأْقسِمُ  {َفل 
الأر�صية من مركبة ف�صائية �صابحة يف الف�صاء؛ لراأينا الكرة الأر�صية ن�صفني، 
ن�صٌف م�صاٌء بال�صم�ش والن�صف الآخر مظلم مل تطلع عليه ال�صم�ش بعد، وهذا 
اأكرث وتفح�صنا  تاأملنا الأمر  الن�صفي امل�صتمر منذ كانت الأر�ش، ولو  التكوير 

اأكرث لوجدنا اأن الن�صف امل�صاء له نقطة �صروق 
ونقطة غروب، واأن الن�صف املظلم له �صروق وغروب، فهنالك اأمامنا   
يف كل حلظة �صروق  وغروب ، فهو رب امل�صرقني ورب املغربني. واملده�ش 
واأن  املظلم،  الن�صف  مغرب  هو  امل�صاء  الن�صف  م�صرق  اأن  الأوىل  للوهلة 
على  الليل  يكور  وهكذا  الظلم،  الن�ش  م�صرق  هو  امل�صاء  الن�صف  مغرب 

النهار ويكور الليل على النهار ب�صكٍل دائب ت�صتمر فيه احلياة.
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�صكل رقم ) 5(
املناطق الزمنية

امل�سدر : مهدي اأمي التوم �ض 33.

وملاذا  الق�صم؟،  تعظيم  وملاذا  واملغارب؟،  امل�صارق  عن  ماذا  ولكن   
النقطتني  يف  النظر  اأعدنا  فلو  ال�صاملة؟  القدرة  على  الق�صم  بذلك  التدليل 
املذكورتني اآنفاً لوجدنا كل نقطة على وجه الأر�ش الكروية هي م�صرق مغرب، 

اأو مغرب م�صرق.
ب�صبب  حلظة  كل  يف  تتغري  الفرتا�صية  النقاط  وهذه  تدور  فالأر�ش   
ذلك  عن  فينتج  دورانها؛  اأثناء  حمورها  عن  متيل  والأر�ش  الأر�ش،  دوران 
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اأن ي�صبح وجه الأر�ش كله من اأق�صاها اإىل اأق�صاها على كافة خطوط الطول 
وخطوط العر�ش، م�صارق ومغارب يف اأوقات خمتلفة.

ففي كل حلظة تكون كل نقطة على وجه الأر�ش متلك اإمكانية اأن ت�صرق   
نقطة  فتكون  ال�صم�ش،  عنها  تغرب  ثم  م�صرق  نقطة  فتكون  ال�صم�ش،  منها 
غروب ومن يعي�ش يف النقطتني ي�صاهد ذلك متكرراً يف اليوم والليلة مرات 

ومرات.
فاهلل تعاىل رب امل�صارق واملغارب ورب امل�صرقني واملغربني، �صبحانه   
يف خلقه و�صبحانه يف اإعجاز كتابه املبني الذي هو ترجمان كونه الأمني على ما 

فيه من اأحياء وميتني)1(.
1.  احلركة الظاهرية من ال�صرق اإىل الغرب لالأجرام ال�صماوية يف ال�صماء

من  ليلة  يف  ال�صماء  راقبت  اإذا  بو�صوح  متج�صدة  احلركة  هذه  وتبدو   
الليايل ال�صافية.

الرياح على �صطح الكرة الأر�صية واختالف ذلك بني ن�صفي  انحراف   .2
اإىل  ال�صمايل  الن�صف  تنحرف يف  واجلنوبي)2(. حيث  ال�صمايل  الكرة 
ح�صب  وذلك  اجتاهها   �صمال  اإىل  اجلنوبي  الن�صف  ويف  اجتاهها  ميني 

قانون فرل  للرياح اأنظر �صكل رقم )5(.
ومن النتائج املرتتبة على دوران الكرة الأر�صية حول حمورها، اختالف   
الزمن من مكان لآخر، ف�صاعة تعامد ال�صم�ش على اأي مكان على �صطح الأر�ش 
معناه ال�صاعة 12 ظهراً اأو الزوال اأما الأجزاء ال�صرقية منها فهي اأ�صبق منه يف 
الوقت والأجزاء الغربية فهي متاأخرة عنه. واإذا ت�صورنا �صروق ال�صم�ش على 
الغربية  اأما الأجزاء  نهاراً.  ال�صرق منه تكون  اإىل  التي تقع  مكان ما فالأجزاء 

فهي مازالت لياًل انظر ال�صكل رقم )2( . 
2003م،  الأوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للن�سر  الفرقان  دار  واملاء،  الكون  الكرمي  القراآن  يف  العلمي  الإعجاز  الطراونة،  �سليمان    )1(

�ص35.
1998م،  اجلامعة،  دار  الطبيعية،  واجلغرافيا  العامة  اجلغرافيا  اأ�سول  يف  اهلل،  جاد  ح�سني  وجورية  عبده،  حممد  اأحمد  طلعت    )2(

�ص79.
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�صكل رقم )5(
انحراف الرياح على �سطح الكرة االأر�سية

امل�سدر : مهدي اأمي التوم �ض 175
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2-8 دوران االأر�ض حول ال�سم�ض : 
ellipse orbit  ولهذا  تدور الأر�ش حول ال�صم�ش يف مدار اإهليجي   
يوليو  �صهر  ففي   ، ال�صنة  مدار  علي  والأر�ش  ال�صم�ش  بني  امل�صافة  تختلف 
  aphelion نقطة احل�صي�ش  الأر�ش عند  اأبعد مواقعها عن  ال�صم�ش يف  تكون 
)152.145.0000 كم( ويقرتبان بع�ش ال�صئ يف يناير عندما تكون عند نقطة 
الذنب perihelion حيث ت�صبح  امل�صافة ) 147،31500 كم ( وتتم الأر�ش 
ثانية  دورتها حول ال�صم�ش يف  365.25 يوما ب�صرعة متو�صطة 29.6 كم / 
دوران  ال�صنة  وحتدد   . احلركة  بهذه  اأي�صاً  نح�ش  ل  الأر�ش  �صكان  .ونحن 
الأر�ش حول ال�صم�ش ولكن يالحظ اأننا ن�صطر حل�صاب ثالث �صنوات ب�صيطة 

)365يوما ( و�صنة كبي�صة )366 يوم ( لتفادي ح�صاب ربع اليوم �صنوياً .
ومن النتائج التي ترتتب علي دوران الأر�ش حول ال�صم�ش : 

1- اختالف طول الليل والنهار علي مدار ال�سنة : 
اأحد  فاإن  اليوم  من  وقت  اأي  عند  ال�صم�ش  يواجه  الكرة  ن�صف  لأن   
ولأن  الليل  �صواد  يف  يغط�ش  الآخر  والن�صف  النهار  ب�صوء  يتمتع  الن�صفني 
دوران الأر�ش منتظم فاإن اخلط الفا�صل بني ال�صوء والظالم خط متحرك ، 
هذا اخلط يعرف با�صم دائرة ال�صوء circle of illumation   وهذه الدائرة ل 
متر بالقطبني خالل معظم اأيام ال�صنة . ومن هنا فاإن طول الليل والنهار يختلف 
من مكان لآخر . هذا الختالف يف طول الليل والنهار يرجع اإىل ميل حمور 
املحور   عن   23.3 املحور  ميل  زاوية  وتبلغ   . مدارها  علي  الأر�صية  الكرة 
مدار  علي  املواقع  كل  دائماً يف  متوازياً  يبقي  املحور  اأن  ويالحظ   . الراأ�صي 
ال�صنة . ونتيجة مليل املحور وتوازيه تغري دائرة ال�صوء موقعها با�صتمرار بالن�صبة 
للقطبني ول يحدث اأن متر دائرة ال�صوء بالقطبني اإل مرتني خالل ال�صنة يومي 
20اأو 21 مار�ش و22 اأو 23 �صبتمرب وهما اليومان اللذان تتعامد فيهما ال�صم�ش 

علي خط ال�صتواء .
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الأر�ش  بها  تدور  التي  ال�صرعة   : وهي  ال�صابقة  احلقائق  خالل  ومن   
ال�صم�ش ودرجة  الأر�ش يف دورانها حول  تق�صيها  التي  واملدة  نف�صها  حول 
ميل املحور ويوازي املحور علي مدار ال�صنة . هذه احلقائق مع غريها ) مثل 
طق�ش  ت�صكل  التي  هي   ، الأر�ش  و�صكل   ) الأر�ش  يدار  الإهليلجي  ال�صكل 

ومناخ الكرة الأر�صية وهذا اأمر حيوي جدا لكل ما على �صطح الأر�ش .
2-9 االأهمية اجلغرافية لدوران االأر�ض وميل حمورها : 

تدور الكرة دورتني اإحداهما حول حمورها Rotation  وت�صتغرق 24   
Revolution وت�صتغرق 365 و4/1  ال�صم�ش  �صاعة والأخرى يف فلكها حول 
يوماً . وتنطلق الأر�ش يف هذا الفلك ب�صرعة فائقة تبلغ حوايل 30 كيلو مرتا يف 
الثانية ) 10800 كيلو مرت يف ال�صاعة ( . وعلى الرغم من ال�صرعة الفائقة التي 
تدور بها الأر�ش �صواء حول نف�صها اأو يف فلكها حول ال�صم�ش فاإننا ل ن�صعر بها 
لأن كل �صي عليها من �صخور ومياه وهواء واأحياء يتحرك يف وقت واحد بنف�ش 
ال�صرعة . ولكن من املمكن اأن نالحظ هذا الدوران من ال�صور الفتوغرافية التي 
اأخذت طوال الليل يف املنطقة القطبية للنجم القطبي والنجوم القريبة منه فقد 
اأظهرت ال�صور اأن هذه النجوم قد دارت حول النجم القطبي الذي ي�صري اإليه 
حمور الأر�ش فر�صمت حوله م�صالك دائرية ، وملا كانت هذه النجوم ل تتحرك 
فعال بهذه وتبدو الأجرام ال�صماوية وكاأنها تدور ب�صرعة حول مركز ال�صماء اأي 
حول النجم القطبي . وعلى الرغم من دوران كل ما على الأر�ش نف�صها يف 
حركة  فان  ال�صرق  اإىل  الغرب  من  حمورها  حول  الأر�ش  دوران  اجتاه  نف�ش 
ولكنها   ، الرتباط  هذا  من  ال�صئ  بع�ش  تتحرر  قد  البحرية  والتيارات  الرياح 
اأن هذا  فاملعروف   ، بنظام خا�ش  الأر�ش ولكن  متاأثرة بدوران  تظل  مع ذلك 
الدوران يوؤدي اإىل ن�صفها اجلنوبي على ح�صب قانون م�صهور هو قانون فرل 
Ferrel`s Law  ، ويظهر هذا التاأثري نف�صه كذلك على اجتاه التيارات البحرية يف 

املحيطات الوا�صعة ولكن ب�صورة اأقل و�صوحا منها بالن�صبة للرياح)1(.
)1(  عبد العزيز ، طريح �سرف ، املقدمات يف اجلغرافيا الطبيعية ، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة ، بدون تاريخ.
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املبحث الثالث
دوران االأر�ض يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية

ل�صك اأن اكت�صاف حركة الأر�ش �صواء بدورانها حول نف�صها ليحدث   
الليل والنهار ويتعاقبان اأم دورانها وطوافها حول ال�صم�ش لتحدث الف�صول 
الفلكية ولكن الأروع والأعظم   من علماء اجلغرافية  الأربعة كان عماًل رائعاً 
اأن جند القراآن الكرمي قد �صبق ذلك باألف ومئات من ال�صنني يقول اهلل �صبحانه 
وتعاىل: {خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ بِالْحَقِّ يَُكوِّرُ اللَّيَْل عََلى النَّهَاِر وَيَُكوِّرُ النَّهَارَ عََلى اللَّيِْل 
ارُ} ]الزمر: 5[. وقد اأثبت  رَ الشَّمْسَ وَالَْقمَرَ  ُكلٌّ يَجِْري لَِجٍَل مُّسَمًّى َأَل هُوَ الْعَِزيزُ الَْغفَّ وَسَخَّ
القراآن الكرمي يف هذه الآية مبا يكاد يكون ن�صاً �صريحاً على دوران الأر�ش 
ذكر  كما  متحركة  وال�صم�ش  ثابتة  الأر�ش  اإن  يقولون  الذين  اأما  نف�صها  حول 
ال�صيخ عبد العزيز بن باز وال�صيخ ابن العثيمني وا�صتندا على اأحاديث فاإن هذا 
اجتهاد رحم اهلل ال�صيخني يحرتم ولكن ال�صواهد الواقعية تدل على دوران 
ينجم  ما  وهو  ال�صم�ش  حول  الأر�ش  �صمنها  ومن  ال�صيارة  الكواكب  جميع 
عنه الف�صول الأربعة وتوايل الأعوام . ل اأعتقد الق�صية عقدية لهذه الدرجة 
بها ومن حولها كواكبها  فلكها اخلا�ش  ال�صم�ش جتري يف  اأن  ينايف ذلك  ول 

ال�صيارة ، ل اأجد اأي �صعوبة يف تقبل ذلك علميا وبحكم قوانني الفلك . 
لياًل  يكون  الأر�صية  الكرة  ن�صف  اأن  الأر�ش  دوران  على  والدليل   
والن�صف الآخر نهاراً وعندما تقدم العلم و�صعد الإن�صان اإىل الف�صاء وراأى 
الأر�ش و�صورها ..وجدها فعال اأن ن�صفها م�صيء ون�صفها مظلم كما اأخربنا 
اهلل �صبحانه وتعاىل . فاإذا اأردنا دليال اآخر على دوران الأر�ش حول نف�صها لبد 
اأن نلتفت اإىل الآية الكرمية يف قوله تعاىل : {وََترَى الِْجبَاَل َتحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ 
َّهُ خَِبريٌ بِمَا َتْفعَُلونَ} ]النمل: 88[. واملعنى  َّذِي َأتَْقنَ ُكلَّ شَيْءٍ إِن َتمُرُّ مَرَّ السَّحَاِب صُنْعَ اللَّهِ ال
اأنه يقول لر�صوله تنظر اإىل اجلبال فتظنها ثابتة ل تتحرك ولكنها يف واقع الأمر 
تخ�صع  الأج�صام  جميع  اأن  تقرر  الآية  هذه  اإن   ، كال�صحاب  ب�صرعة  تتحرك 
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جلاذبية الأر�ش مثل اجلبال والغالف اجلوي وت�صرتك مع الأر�ش يف دورتها 
اليومية حول حمورها ودورتها ال�صنوية حول ال�صم�ش ، وبذلك ي�صبح ن�صف 
وجه الأر�ش يف ظالم دام�ش يف الليل ، بينما ن�صفها الآخر م�صيء يف النهار 
نتيجة لدوران الأر�ش حول نف�صها ولكن هذه الدورة ل تدرك باحل�ش ، فهي 

مثل حركة ال�صحاب يف اجلو. 
بع�ش املف�صرين يقول : اإن اجلبال متر مر ال�صحاب هذا �صيح�صل يوم القيامة   
لكن الآية تقول "حت�صبها" مبعنى تظنها ظناً و متى كانت الآخرة ح�صباناً وظناً ونحن 
نعلم اأنها �صوف تكون عني اليقني حيث اأننا �صرني اجلنة والنار والثواب والعقاب 
وكل �صيء نراه باأم العني ولي�ش ظناً ثم اإن الأر�ش وما عليها �صتكون يوم القيامة 
اْلَرْضُ َغيْرَ  ُتبَدَُّل  التي نحن عليها م�صدقاً لقوله تعاىل : {يَوْمَ  غري الأر�ش احلالية 

اْلَرِْض وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَُزوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الَْقهَّاِر} ]اإبراهيم: 48[.
وقد اأثبت القراآن يف هذه الآية مبا يكاد يكون ن�صاً �صريحاً علي دوران   
العمامة على راأ�صه وكورها كما يقول  يقال فالن كار   ، نف�صها  الأر�ش حول 
الليل علي  اأن اهلل �صبحانه وتعايل يلف  تف�صريه ...نعم ...  الزخم�صري يف 
النهار بلف حموري حقيقي لالأر�ش التي هي حمل الليل ، ويلف النهار علي 
الليل ِبَلف حقيقي لأ�صعة �صوء ال�صم�ش يف غالف الأر�ش الهوائي الذي خلق 
ال�صماوات والأر�ش وعواملها وما عليها ... خلقها باحلق الذي ل ياأتيه الباطل 
من بني يديه ول من خلفه... يكور الليل على النهار ويكور النهار علي الليل 
�صبحانه جعل الليل والنهار خلفة يخلف بع�صه بع�صاً ، فهو يولج الليل والنهار 
ظالم  يف  امللفوف  وهدوئه  بجحافله  الليل  هذا  الليل...  يف  النهار  ويولج 
و�صجيجه  و�صوئه  بالنهار  بدله  �صيء  واألقي  هذا  من  �صيء  طرح  اإذا  دام�ش 
اهلل  .. وهو  القدرة  العظمة وكمال  دلئل  من  فيه  ما  فيه   ... و�صم�صه وحره 
الذي �صخر ال�صم�ش والقمر وذللها ، كل يجري لأجل م�صمي ، وزمن معلوم 
ونظام حمدود ... وبعده متطر ال�صماوات والأر�صني ، ويجمع اهلل ال�صم�ش 
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والقمر ويتبدل احلال غري احلال ... وهذه مظاهر القدرة التي تدل علي كمال 
العزة وال�صلطان ... ويقول الإمام الفخري الرازي : اإن قوله )يكور( معناه 
وقال  وبالعك�ش  النهار  ينق�ش من زمن  مبقدار  الليل  يزيد يف زمن  تعايل  اأنه 

)اجلاللن( مثل هذا الراأي .
وقالوا بتاأويل التكوير بناء على ما ورد يف حديث �صريف يقول : )نعوذ   
باهلل من احلْور بعد الكْور( اأي من الدبار بعد الإقبال ، وقال اأبو ال�صعود ... 
يكور الليل والنهار ... اأي يجعله عليه كاراً كروراً متتابعة تتابع اأكورار العمامة 
– ونرى اأن هذا املعنى املق�صود من اآية التكوير يدل على دوران الأر�ش حول 
َّذِي خََلقَ اللَّيَْل وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالَْقمَرَ  نف�صها .. ويدعم ذلك قوله تعاىل: {وَهُوَ ال
ُكلٌّ فِي َفَلكٍ يَسْبَحُونَ} ]االأنبياء: ٣٣[، ففي الآية الأوىل كل من الليل والنهار يجري 
لأجل م�صمى .. وبالطبع اجل�صم الذي يجري كل منهما يجريانه هو والأر�ش 
التي �صتتوقف عن اجلري والدوران ذات يوم... ويف هذه الآية من �صورة 
الأنبياء ياأخذ الليل والنهار مظهراً من مظاهر حركة الأر�ش حول نف�صها اإل اأنها 
�صاحبا ال�صم�ش والقمر جاعاًل كاًل منهما ي�صبح يف فلك اأو م�صار م�صتدير خا�ش 
به ، اأى اأنه اأحدث ال�صبح فيها يف اأثناء خلقها ... واملعنى الظاهري املبدئي اأن 
ال�صبح ي�صمل الليل والنهار ويف ذلك ا�صتعمال جمازي ق�صد به �صبب حدوث 
كل منهما وهو دوران الأر�ش حول نف�صها اأمام ال�صم�ش ، فظلمة و�صياء النهار 
وال�صم�ش  الأر�ش  مثل  مادية  لأج�صام  يكون  ال�صبح  لأن  ال�صبح  فيها  يعقل  ل 
والقمر..وحكمته تعاىل يف ا�صتعمال الليل والنهار جمازاً مع ق�صد ال�صبب يف 
كل منها،  ويف اقت�صاره علي ذكر ال�صم�ش والقمر اأن النا�ش ل يرون �صواهما 
يتحركان بكره �صريعة ظاهره يف ال�صماء ....اإذ اأن ال�صبح يف اللغة ..معناه 
النتقال ال�صريع للج�صم بحركة ذاتية فيه ..ومن ذلك ت�صتدل علي اأن املعني 
املق�صود من ال�صبح يف الآية الكرمية اأنه تعاىل خلق الأر�ش والأر�صني الأخرى 
يف كونه الف�صيح وجعل دورانها �صبباً حلدوث انتقال النهار الذي ت�صببه �صياء 
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النجوم وال�صم�ش والقمر كذلك لهما انتقال �صريع يف فلك خا�ش بكل منهما 
بحركتها الذاتية .

وقد اأو�صحت اآيات التكوير والإيالج كما راأينا اأن الأر�ش وما ي�صبهها   
النجوم كي  اأمام  نف�صها  تدور حول  ال�صكل  كروية   اآخر خلقت  اأر�صني  من 
اأنها ت�صبح  يتعاقب الليل والنهار على �صطوحها املنحنية ويف هذه الآية نفهم 
اأي تتحرك حركة ذاتية هي الدوران حول نف�صها اأثناء طوافها و�صبحها حول 
ال�صم�ش م�صدر ال�صياء فيحدث الإيالج اأي تغري طول كل من الليل والنهار 

يف الف�صول الأربعة ....
يقول �صبحانه وتعاىل {ُتولِجُ اللَّيَْل فِي النَّهَاِر وَُتولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيِْل وَُتْخِرجُ الْحَيَّ   
مِنَ الْمَيِّتِ وَُتْخِرجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وََترُْزُق مَن َتشَاءُ بَِغيِْر حِسَاٍب} ]اآل عمران: 2٧[. ويقول 
رَ الشَّمْسَ وَالَْقمَرَ ُكلٌّ يَجِْري لَِجٍَل  �صبحانه: {يُولِجُ اللَّيَْل فِي النَّهَاِر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيِْل وَسَخَّ

َّذِينَ َتدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلُِكونَ مِن قِْطمِريٍ} ]فاطر: 1٣[. ٰلُِكمُ اللَّهُ رَبُُّكمْ لَهُ الْمُلْكُ وَال مُّسَمًّى َذ
والنهار  الليل  تداخل  عن  تعبرياً  الإيالج  اآيات  يف  املف�صرون  ويرى   
الف�صول  تتابع  على  دللة  والق�صر  الطول  من جهة  الأخر  اجلهة  اأحدهما يف 
اإيالج  ذكر  تكرر  وقد   ... ال�صم�ش  الأر�ش حول  من حركة  النا�صئة  الأربعة 
هذه  توكيد  على  دليال  القراآن  يف  مرات  عدة  الآخر  يف  كل  والنهار  الليل 

الظاهرة ، ولفت اأنظار امل�صلمني اإىل �صر هذه الظاهرة اجلغرافية الهامة . 
وقد ا�صتفا�ش القراآن الكرمي يف الإ�صارة اإىل حركات الأر�ش بغ�صيان   
اأو بتغ�صية كل من الليل  والنهار لآخر واختالفهما وتقلبهما وولوج كل منهما 
وبالتعبري   ، ال�صحاب  َمرنّ  اجلبال  وملرور   ، الليل  من  النهار  وي�صلخ  الآخر  يف 
النتقالية  احلركات  كناية عن  والنهار  الليل  من  �صبح كل  املعجز عن  القراآين 
َّذِي خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ فِي سِتَّةِ َأيَّامٍ  اإىل الأر�ش، قال تعاىل: {إِنَّ رَبَُّكمُ اللَّهُ ال
رَاتٍ  ُثمَّ اسَْتوَىٰ عََلى الْعَرِْش يُْغشِي اللَّيَْل النَّهَارَ يَْطُلبُهُ حَثِيًثا وَالشَّمْسَ وَالَْقمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ
مْرُ َتبَارََك اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِنيَ} ]االأعراف: 54[، فهي دليل على دوران  بَِأمِْرهِ َأَل لَهُ الَْخلْقُ وَاْلَ
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ِّ
ُكل وَمِن  وََأنْهَارًا  رَوَاسِيَ  فِيهَا  وَجَعََل  اْلَرْضَ  مَدَّ  َّذِي  ال {وَهُوَ  تعاىل:  قال  الأر�ش، 

رُونَ}  يََتَفكَّ َقوْمٍ 
ِّ
ل َليَاتٍ  ٰلِكَ  َذ فِي  إِنَّ  النَّهَارَ  اللَّيَْل  يُْغشِي  اثْنَيِْن  َزوْجَيِْن  فِيهَا  جَعََل  الثَّمَرَاتِ 

 ،  )54( الأعراف  اآيتي  ذكرها يف  النهار جاء  و  الليل  غ�صيان  اآيات   .]٣ ]الرعد: 

والرعد )3( ويت�صح اختالف كل من الليل والنهار يف خم�ش اآيات كرمية توؤكد 
اإىل ثالث  بالإ�صافة   ، ال�صم�ش  اأمام  الأر�ش ودورانها حول حمورها  كرويَّة 
اآيات اأخرى حتمل املعنى نف�صه ولكن بتعبريات خمتلفة ، ويف ذلك يقول اهلل 
َّتِي َتجِْري فِي  تعاىل : {إِنَّ فِي خَلِْق السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض وَاخْتِلَفِ اللَّيِْل وَالنَّهَاِر وَالُْفلْكِ ال
الْبَحِْر بِمَا يَنَفعُ النَّاسَ وَمَا َأنزََل اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ َفَأحْيَا بِهِ اْلَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا 
َقوْمٍ يَعْقُِلونَ} 

ِّ
رِْض َليَاتٍ ل ِر بَيْنَ السَّمَاءِ وَاْلَ  دَابَّةٍ وََتصِْريفِ الرِّيَاِح وَالسَّحَاِب الْمُسَخَّ

ِّ
مِن ُكل

]البقرة: 164[، قال تعاىل: {إِنَّ فِي خَلِْق السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض وَاخْتِلَفِ اللَّيِْل وَالنَّهَاِر َليَاتٍ 

لْبَاِب} ]اآل عمران: 19٠[، يقول جال وعال: {إِنَّ فِي اخْتِلَفِ اللَّيِْل وَالنَّهَاِر وَمَا  ولِي اْلَ ُ
ِّ

ل
َّذِي يُحِْيي وَيُمِيتُ  َقوْمٍ يَتَُّقونَ} ]يون�ش: 6[. {وَهُوَ ال

ِّ
رِْض َليَاتٍ ل خََلقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَاْلَ

وَلَهُ اخْتِلَفُ اللَّيِْل وَالنَّهَاِر َأَفلَ َتعْقُِلونَ} ]املوؤمنون: 8٠[. قال تعاىل: {إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ 
َقوْمٍ يُوقِنُونَ • وَاخْتِلَفِ اللَّيِْل 

ِّ
لْمُؤْمِنِنيَ • وَفِي خَلْقُِكمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ ل

ِّ
رِْض َليَاتٍ ل وَاْلَ

وَالنَّهَاِر وَمَا َأنزََل اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّْزقٍ َفَأحْيَا بِهِ اْلَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وََتصِْريفِ الرِّيَاِح آيَاتٌ 
بتعبري  الليل والنهار  القراآن الكرمي اختالف  ]اجلاثية: ٣ - 5[. ويوؤكد  يَعْقُِلونَ}  َقوْمٍ 

ِّ
ل

َأرَادَ  مَنْ 
ِّ
ل خِلَْفًة  وَالنَّهَارَ  اللَّيَْل  جَعََل  َّذِي  ال {وَهُوَ  وتعاىل:  �صبحانه  ربُّنا  يقول   ، اآخر 

َأدْبَرَ  إِْذ  ]الفرقان: 62[، وبتعبري ثالث يقول تعاىل: {وَاللَّيِْل  َأرَادَ شُُكورًا}  َأوْ  رَ  كَّ يَذَّ َأن 
• وَالصُّبِْح إَِذا َأسَْفرَ} ]املدثر: ٣٣ - ٣4[، وبتعبري رابع: {وَاللَّيِْل إَِذا عَسْعَسَ • وَالصُّبِْح 
�صورة  فقد جاءت يف  والنهار  الليل  تقليب  اآية  اأما  ]التكوير: 18-1٧[.  َتنَفَّسَ}  إَِذا 
ولِي  ُ

ِّ
ٰلِكَ لَعِبْرَةً ل بُ اللَّهُ اللَّيَْل وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي َذ

ِّ
النور، حيث يقول �صبحانه وتعاىل :  {يَُقل

بْصَاِر} ]النور:44[. اْلَ
وفيها اإ�صارة وا�صحة اإىل دوران الأر�ش حول حمورها اأمام ال�صم�ش،   
وقد نت�صاءل عن الو�صف "حثيثاً" الذي جاء يف الآية )54( من �صورة الأعراف 
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يف و�صف تغ�صية الليل النهار ، و مل يذكر يف اآية �صورة الرعد الآية )3( التي 
جاءت بنف�ش الن�ش دون ذكر الو�صف "حثيثاً" ، كذلك مل يرد هذا الو�صف 
يف الآيات الأخرى ذكر " التغ�صية " بغري حتديد ، لالإجابة على ذلك : اإن اآية 
�صورة الأعراف مرتبطة باملراحل الأوىل من خلق ال�صموات والأر�ش بينما بقية 
ة واللفظة "حثيثاً" تعني م�صرعاً حري�صاً يقال  الآيات ت�صف الظاهرة ب�صفة عامنّ

حثنّه على اأمر ما مبعنى �صجعه وحثه عليه. 
والدللة الوا�صحة لالآية الكرمية يف الآية )54( من �صورة الأعراف هي   
الت�صارع ال�صديد يف حركة تتابع الليل والنهار ، اأي حركة دوران الأر�ش حول 
حمورها اأمام ال�صم�ش يف بدء اخللق والتي ل بدء منها كانت �صريعة متعاقبة 
مبعادلت اأعلى من �صرعتها احلالية واإل ما غ�صي الليل النهار يطلبه حثيثاً مبعرفة 
الراهنة  اأيامنا  اأمام ال�صم�ش يف  كل من �صرعة دوران الأر�ش حول حمورها 
ال�صتنتاج  اإىل  العلماء  تو�صل  الزمن  مع  الدوران  هذا  �صرعة  تباطوؤ  ومعدل 
ال�صحيح اأن اأر�صنا �صوف ياأتي عليها وقت جتري فيه على تغيري اجتاه دورانها 
بعد فرتة من ال�صطراب فمنذ اللحظة الأوىل خللقها اإىل اليوم اإىل ما �صاء اهلل 
تدور اأر�صنا من الغرب اإىل ال�صرق فتبدو ال�صم�ش طالعة من ال�صرق وغائبة 
من الغرب فاإذا انعك�ش اجتاه دوران الأر�ش حول حمورها طلعت ال�صم�ش 

من مغربها وهو من العالمات الكربى لل�صاعة)1(. 
األف  عام  )البريوين(  العرب  من  املعلومات  لتلك  اأ�صار  من  واأول   
للميالد بعد حركة الرتجمة يف الدولة العبا�صية فاإن اإيراد هذه احلقائق العلمية 

على ل�صان النبي دليل علي اأنها موحى بها من عند اهلل.                
تف�صري  ال�صم�ش  حول  الكواكب  لدوران  كبلر  قانون  يف  ولعل    
جاء  فقد  نيوتن...  عند  العامة  اجلاذبية  قانون  يع�صده  الظاهرة  لهذه 
يف  ال�صم�ش  حول  الكواكب  دوران  "كبلر" ليثبت  عند  الأول  القانون 
نيوتن  عند  اجلاذبية  قانون  وجاء  الناق�ش...  القطع  من  اهليلجي  فلك 

)1(  زغلول راغب حممد النجار ، ال�سماء يف القراآن الكرمي ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، ط3 ، 2005م ، �ص 53 .
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ليف�صر قوله تعاىل: {خََلقَ السَّمَاوَاتِ بَِغيِْر عَمَدٍ َترَوْنَهَا وََألَْقٰى فِي اْلَرِْض رَوَاسِيَ َأن 
َكِريٍم}  َزوٍْج   

ِّ
ُكل مِن  فِيهَا  َفَأنبَْتنَا  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وََأنزَلْنَا  دَابَّةٍ   

ِّ
ُكل مِن  فِيهَا  وَبَثَّ  بُِكمْ  َتمِيدَ 

َّعَلَُّكمْ  ]لقمان: 1٠[، وقوله تعاىل: {وََألَْقٰى فِي اْلَرِْض رَوَاسِيَ َأن َتمِيدَ بُِكمْ وََأنْهَارًا وَسُبُلً ل

َتهَْتدُونَ} ]النحل: 15[، وقوله تعاىل: {وَجَعَلْنَا فِي اْلَرِْض رَوَاسِيَ َأن َتمِيدَ بِِهمْ وَجَعَلْنَا 
َّعَلَّهُمْ يَهَْتدُونَ} ]االأنبياء: ٣1[، اإذ نالحظ يف الآيات الثالث تكراراً  فِيهَا فِجَاجًا سُبُلً ل
يفيد ]امليد[ ... ويف القامو�ش: ماد مييد ميدا وميداناُ ... اأي حترك وراغ... 
اإىل حركة الأر�ش ... ملاذا ؟ لأن  اإ�صارة وا�صحة  ويبدو من التعبري القراآين 
الأر�ش  واإمنا   ... وميده  ا�صطرابه  من  يخ�صي  ل  حراك  بال  ال�صاكن  اجل�صم 
املتحركة هي التي ميكن اأن متيد وت�صطرب اأثناء دورانها ... ومن هنا اأر�صى 

اخلالق الأعظم �صبحانه وتعاىل هذه اجلبال يف الأر�ش يف اأماكن معينة)1(.
فلماذا ل نطاأطئ الروؤو�ش لعظمة ال�صيف املوجود يف القراآن واعرتافاً   
م�صتدير  اجتاه  يف  اآخر  على  �صيء  لف  معناه  والتكوير   ، العلمي  باإعجازه 
فانت�صار �صياء النهار على مكان الليل ب�صكل م�صتدير وكذلك انت�صار الظالم 

على النهار.
ولقد ثبت يف علم الفلك اأن الأر�ش مع دورانها حول نف�صها ودورانها   
حول ال�صم�ش مييل حمورها مبعدل 40 قدم فقط من اأ�صل طول املحور البالغ 
40 مليون قدم واأن هذا امليالن هو �صبب طول الليل وق�صر النهار يف ن�صف 

الكرة ال�صمايل وعك�صه يف ال�صتاء.
ويقول العلماء لول ميالن هذا املحور لنعدمت الف�صول الأربعة على   
بُ اللَّهُ اللَّيَْل وَالنَّهَارَ 

ِّ
�صطح الكرة الأر�صية ويف هذا املو�صوع تقول الآيات: {يَُقل

النَّهَاِر وَيُولِجُ  اللَّيَْل فِي  يُولِجُ  اللَّهَ  َأنَّ  َترَ  ]النور: 44[. {َألَمْ  بْصَاِر}  اْلَ ولِي  ُ
ِّ

لَعِبْرَةً ل ٰلِكَ  َذ إِنَّ فِي 
َتعْمَُلونَ  بِمَا  اللَّهَ  وََأنَّ  مُّسَمًّى  َأجٍَل  إِلَٰى  يَجِْري  ُكلٌّ  وَالَْقمَرَ  الشَّمْسَ  رَ  وَسَخَّ اللَّيِْل  فِي  النَّهَارَ 
خَِبريٌ} ]لقمان: 29[، و لول دوران الأر�ش ملا ح�صلت هذه الأمور و ملا ا�صتقامت 
)1(  عبد العليم عبد الرحمن اخل�سر ،  املنهج الإياين للدرا�سات الكونية ،، الدار ال�سعودية للن�سر والتوزيع ، ط 3 ، 1407هـــ ، 

1987م ، �ص282 .
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احلياة ملا هي عليه ولكنا ع�صنا يف ليل �صرمدي اأو نهار �صرمدي و كالهما مميت 
بهذا ال�صكل على �صطح الكوكب م�صداقاً لقوله: {ُقْل َأرََأيُْتمْ إِن جَعََل اللَّهُ عََليُْكمُ اللَّيَْل 
سَرْمَدًا إِلَٰى يَوِْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ َغيْرُ اللَّهِ يَْأتِيُكم بِضِيَاءٍ َأَفلَ َتسْمَعُونَ • ُقْل َأرََأيُْتمْ إِن جَعََل اللَّهُ عََليُْكمُ 
النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَٰى يَوِْم الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ َغيْرُ اللَّهِ يَْأتِيُكم بَِليٍْل َتسُْكنُونَ فِيهِ َأَفلَ ُتبْصِرُونَ • وَمِن رَّحْمَتِهِ 

جَعََل لَُكمُ اللَّيَْل وَالنَّهَارَ لَِتسُْكنُوا فِيهِ وَلَِتبَْتُغوا مِن َفْضلِهِ وَلَعَلَُّكمْ َتشُْكرُونَ} ]الق�ش�ش: ٧1 - ٧٣[.
ولعلنا نذكر اأن من بني امل�صاهدات التي اأدىل بها رجل الف�صاء الرو�صي   
)يوري غاغارين( بعد دورانه يف الف�صاء حول الأر�ش تعاقباً �صريعاً للظالم 

والنور على �صطح الأر�ش ب�صبب دورانها املحوري حول نف�صها)1(.

املبحث الرابع
اخلامتة والنتائج والتو�سيات

4-1 اخلامتة :
املطلب  يف  وتناول  تاأ�صيلية  درا�صة  الأر�ش  دوران  الباحث  تناول   
اأ�صا�صيات البحث وي�صتمل على املقدمة وم�صكلة البحث والفر�صيات   الأول 
واأ�صباب اختيار البحث واأهدافه واأهميته ومناهجه وحدوده املكانية والزمنية 
املطلب  ويف  الباحث  واجهت  التي  وال�صعوبات  املعلومات  جمع  وم�صادر 
الثاين الإطار النظري ، ويف املطلب الثالث الإعجاز القراآين وال�صنة النبوية 

يف دوران الأر�ش ، واملطلب الرابع اخلامتة والنتائج والتو�صيات .  
4-2 النتائج :

من املفاهيم القراآنية وتف�صري اأ�صحاب الف�صيلة؛ نخرج بالآتي :
اإن اجلبال جزء بارز من الأر�ش واإذا كان الكل متحركاً فعلى اجلزء الذي   -1
ينتمي اإليه اأن يكون كذلك وخ�صو�صاً اإذا كان منغر�صاً فيه انغرا�ش اجلبال 

الروا�صي بباطن الأر�ش. 
)1(  �سوقي خليل ، مطلوب الإن�سان بني العلم والدين ، من�ساأة املعارف ، 2000م  .
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�صبق القراآن الكرمي العلم باألف واأربعمائة عام يف الإخبار بدوران الأر�ش   -2
وحتركها مبا فوقها من جبال حني حلَّق الإن�صان يف الف�صاء راأى اجلبال متر 
اأر�ش تدور حول حمورها ويتعاقب عليها  مر ال�صحاب حممولة على 

الليل والنهار ب�صرعٍة كبرية.
اإننّ الإن�صان يح�صب اجلبال �صاكنة والأر�ش كذلك ولن يدرك دورانها مبا   -3

عليها اإل ب�صيء ثابت.
هنالك دليل للوحي حلركة دوران الأر�ش حول نف�صها وما ينتج عن ذلك   -4
من تغريات {خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرْضَ بِالْحَقِّ يَُكوِّرُ اللَّيَْل عََلى النَّهَاِر وَيَُكوِّرُ النَّهَارَ 
ارُ}  الَْغفَّ الْعَِزيزُ  هُوَ  َأَل  مُّسَمًّى  لَِجٍَل  يَجِْري  ُكلٌّ  وَالَْقمَرَ  الشَّمْسَ  رَ  وَسَخَّ اللَّيِْل  عََلى 
]الزمر: 5[.وقد اأثبت القراآن الكرمي يف هذه الآية مبا يكاد ن�صاً �صريحاً على 

دوران الأر�ش حول نف�صها ...اإن اهلل �صبحانه وتعاىل يلف الليل على 
اخلالق  اهلل  قدرة  فيه  تتجلى  الأر�ش  بلف حموري حقيقي على  النهار 
املبدع . كما هنالك دليل للوحي حلركة دوران الأر�ش حول ال�صم�ش 
عن  بالغة  بدقة  القراآنية  الآيات  عربت  تغريات  من  ذلك  عن  ينتج  وما 
اإحداهما يف زمن  ال�صم�ش وتداخل زمن  ال�صنوية حول  حركة الأر�ش 
الأخر طوًل وق�صراً  وتتابع الف�صول الأربعة نتيجة دوران الأر�ش حول 
قال  23،5 درجة  مبقدار  مائل  �صنوية وحول حمور  ال�صم�ش يف رحلة 
رَ  تعاىل: اأعوذ باهلل من ال�سيطان الرجيم {يُولِجُ اللَّيَْل فِي النَّهَاِر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيِْل وَسَخَّ
َّذِينَ َتدْعُونَ مِن  ٰلُِكمُ اللَّهُ رَبُُّكمْ لَهُ الْمُلْكُ وَال الشَّمْسَ وَالَْقمَرَ ُكلٌّ يَجِْري لَِجٍَل مُّسَمًّى َذ
دُونِهِ مَا يَمْلُِكــونَ مِن قِْطمِريٍ} ]فاطر: 1٣[، قــال تعالـى: اأعــوذ باهلل من ال�سيطان الرجيــم 
رَ الشَّمْسَ وَالَْقمَرَ ُكلٌّ  {َألَمْ َترَ َأنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيَْل فِي النَّهَاِر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيِْل وَسَخَّ
اأعوذ  تعاىل:  قال  ]لقمان: 29[،  َتعْمَُلونَ خَِبريٌ}  بِمَا  اللَّهَ  وََأنَّ  مُّسَمًّى  َأجٍَل  إِلَٰى  يَجِْري 
ٰلِكَ بَِأنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيَْل فِي النَّهَاِر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيِْل وََأنَّ اللَّهَ  باهلل من ال�سيطان الرجيم {َذ

سَمِيعٌ بَصِريٌ} ]احلج: 61[. اإننّ دوران الأر�ش حول نف�صها هو �صبب تعاقب 
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ولكل  الأربعة  الف�صول  �صبب  ال�صم�ش  حول  ودورانها  والنهار،  الليل 
منها حكمة اإلهية بالغة .

 – بالغتهم  زمانهم يف  بلغاء  – اأعظم  العرب  الكرمي حتدى  القراآن  اإن   -5
ي�صدقونه  يجعلهم  مما  اإعجازه  من  النبوة  جليل  التالية  الأجيال  واأعطى 
القراآن  اآيات  خالل  من  وذلك  القهار  الواحد  اهلل  لقائله  وي�صجدون 

الكرمي.
واأخرياً ن�صتنتج من كل ما تقدم اأن اإثبات القراآن الكرمي لدوران الأر�ش   -6

قبل اأن يثبت العلم احلديث ذلك؛ يدعو اإىل الإميان باهلل ووحدانيته.
4-3 التو�سيات :

اللتزام بتعاليم الكتاب وال�صنة .  -1
التفكر والتدبر والتاأمل يف الظاهرات الطبيعية التي تدل على قدرة اهلل   -2

تعاىل .
الإميان باهلل تعاىل ور�صوله خامت الأنبياء واملر�صلني .  -3
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دار   ، الفلكية  اجلغرافيا   ، ، 1403هـ  ، 1983م  العقاد  الغني  عبد  اأنور   -2

املريخ، الريا�ش ، اململكة العربية ال�صعودية.
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