
جملة تأصيل العلوم

ت�صدر يف مركز ت�أ�صيل العلوم
بج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم - ال�صودان
ال�صنة احل�دية ع�صرة - العدد احل�دي والع�صرون

�صفــــر 1443هـ
�صبتمرب 2021م



قال تعالى :   

{مَّا َفرَّْطنَا فِي الكَِتاِب مِن شَيْءٍ

ُثمَّ إِلَى رَبِِّهمْ يُحْشَرُونَ}

�صورة الأنع�م : 38



{ج}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

جملة تأصيل العلوم
امل�صرف الع�م - مدير اجل�معة

اأ.د. اأبكر عبدالبنات اآدم اإبراهيم

رئي�س هيئة التحرير 
د. حامد اإبراهيم علي حممد

مدير التحرير 
   د. فتح الرحمن عدالن مو�سى اأحمد

هيئة التحرير
6/ د. مزمل ح�سن يو�سف حممد 1/ اأ.د. حممد الفاحت زين العابدين اأحمد  

7/ د. معت�سم عبدالكرمي املطري عبدالرحمن 2/ د. الهندي اأحمد ال�سريف خمتار  
8/ د. لوؤي عبدالوهاب العو�ض احل�سني  3/ د. عائ�ض علي عودة اأبوعاذرة   

9/ د. القا�سم بابكر عبدالرازق حممد 4/ د. ح�سن الفاحت احل�سني حممد املبارك  
10/ د. حممد عبدالرحمن اأبواحل�سن 5/ د. �سديق زين العابدين النور اأبكر  

الهيئة الإ�صت�ص�رية
8/ اأ.د. عبدالله حممد االأمني النعيم 1/ اأ.د. حممد االإمام اإبراهيم االإمام  

9/ اأ.د. حمزة ال�سر حمجوب 2/ اأ.د. حممد اأحمد حممد اأبارو   
10/ اأ.د. عبدالرحيم حممد خري 3/ اأ.د. اآدم اأبوالقا�سم اأحمد اإ�سحق  

11/ اأ.د. حممد اأنور عي�سى 4/  اأ.د. حممد ح�سب الله حممد علي  
12/ د. برير �سعدالدين ال�سيخ ال�سماين 5/ اأ.د. عبده عبدالله ح�سن داوؤود   

13/ د. حممود مهدي ال�سريف خالد 6/ اأ.د علي العو�ض عبدالله ال�ساحب  
14/ د. الطيب عبدالقادر عبداملاجد 7/ اأ.د. كمال عبدالله اأحمد املهالوي  

15/ اأ.د. اإ�سماعيل �سديق عثمان
            التدقيق اللغوي                                                                    الرتجمـــــــــــــة

           د. هاجر اأحمد العبا�ض                                                      د. عبداخلالق عبدالله بابكر احلاج
               اأ. علي دوكة علي



جملة ت�أ�صيل العلوم {د}

اأع�ص�ء جمل�س جمالت اجل�معة

رئي�سًا 1- مدير اجلامعة        
رئي�سًا مناوبًا 2- نائب مدير اجلامعة       

ع�سوًا 3- وكيل اجلامعة        
ع�سوًا 4- اأمني ال�سوؤون العلمية       
ع�سوًا 5- عميد كلية الدرا�سات العليا      

ع�سوًا ومقررًا 6- عميد عمادة البحث العلمي       
ع�سوًا 7- رئي�ض ق�سم البحث العلمي بعمادة البحث العلمي    
اأع�ساء 8- روؤ�ساء التحرير باملجالت العلمية املحكمة باجلامعة    



{ه}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

فهر�سة املكتبة الوطنية - ال�سودان
جملة مركز تاأ�سيل العلوم

ISSN : 1858 - 6961 :ردمد
جمهورية ال�سودان - والية اجلزيرة - ود مدين

املرا�صـــالت
تر�سل الر�سائل با�سم ال�سيد رئي�ض هيئة التحرير

مركز تاأ�سيل العلوم - ود مدين - ال�سودان - �ض.ب: 222
00249123221583 - تلفونات : 00249111191670 - 00249118009937 
E-mail:mtaaseel@gmail.com :فاك�ض: 0511832715 - الربيد االإلكرتوين

Website: http://www.uofq.edu.sd : املوقع االإلكرتوين

الت�صميم والإخراج الفني
حمي الدين علي ف�سل الله اأحمد

0922619996  - تلفونات : 0111123923 
E-mail:mohie62@gmail.com

الط�بعون
مطابع الفرقان - اخلرطوم

0122141712  - تلفونات : 0122631834 

{هـ}



جملة ت�أ�صيل العلوم {و}

قواعد الن�صر يف املجلة
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يق�سم منت البحث تق�سيمًا وا�سحًا )مباحث اأو مطالب ونحوهما( باالإ�سافة اإىل اخلامتة بالنتائج   -6
والتو�سيات.

اأن يكون التوثيق للمعلومات وفقًا للمنهج العلمي باأ�سفل ال�سفحة، واأن تو�سع قائمة امل�سادر   -7
واملراجع يف ذيل البحث بدون تكرار مرتبة ترتيبًا اأبجديًا.

يقدم البحث مطبوعًا علي برنامج )WORD( بخط Simplified Arabic بحجم اخلط 14 لن�ض   -8
املنت، و12للتوثيق يف الهام�ض مع مراعاة هوام�ض ال�سفحة 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر، و3�سم 
اأمين، واإذا كان البحث باللغة االإجنليزية يكون بخط Times New Roman وبحجم 12 لن�ض 

املنت، و10للهام�ض.
ي�سلم عدد 3 ن�سخ ورقية )WORD( ون�سخة الكرتونية )WORD( وفقا ملوا�سفات البند )8(.  -9

ال يزيد عدد �سفحات البحث عن 25�سفحة A4، وال تقل عن 15�سفحة مبا يف ذلك االأ�سكال   -10
واملالحق.

ت�سلم البحوث مبا�سرة اإىل رئي�ض ق�سم التحرير والن�سر ويف حالة االإر�سال ير�سل البحث بر�سم   -11
.)mtaaseel@gmail.com( رئي�ض هيئة حترير جملة تاأ�سيل العلوم عرب الربيد االلكرتوين

يخ�سع البحث للتحكيم املخت�ض علميًا، وذلك بعد اجتياز البحث للفح�ض االأويل، واأن املجلة غري   -12
ملزمة برد البحث اإىل �ساحبه مطلقًا.

توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.  -13
تخ�سع اأولويات ن�سر البحوث وترتيبها العتبارات فنية حم�سة �سمن اخت�سا�سات هيئة التحرير.  -14

يتحمل الباحث م�سئولية اإخالله باالأمانة العلمية عن بحثه وما يرتتب على ذلك.   -15
يرفق الباحث اأو الباحثون مع البحث �سفحة عنوان البحث ونبذة تعريفية عن نف�سه اأو اأنف�سهم،   -16
التوا�سل  بغر�ض  ال�سارية(  االت�ساالت  واأرقام  كاماًل،  والعنوان  الدقيق،  )التخ�س�ض  ت�سمل: 

معهم متى تطلب ذلك.
مالحظـــة:

خارج  ومن  �سوداين  1000جنيه  وقدرهـ   مبلغ  ال�سودان  داخل  من  الباحثون  اأو  الباحث  يدفع  	•
ال�سودان مبلغ 100 دوالرًا اأمريكيًا.

املركز. راأي  ميثل  اأن  بال�سرورة  ولي�ض  كاتبه،  راأي  ميثل  باملجلة  املن�سور  البحث  	•
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كلمة العدد
م الغيوب الذي خلق كل �سيء، وعلم االإن�سان مامل  احلمد لله العليم عالَّ  
يعلم وميزه على �سائر الكائنات بالعقل من اأجل اإدراك اأ�سرار احلياة ونيل 
االأر�ض واإعمارًا  بالعلم والبحث، خالفة يف  �سعادتها ودفع مفا�سدها عماًل 
د  �سيِّ حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  رب  من  تكليفًا  للكون 

االنبياء واملر�سلني وعلى اآله و�سحبه ومن اتبعه اإىل يوم الدين.
اأما بعد،،،  

ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
والع�سرين من  الواحد  بالعدد  نلتقيكم  اأن  �سرفًا و�سعادة  لنزداد  اإنا   
جملتكم )جملة تاأ�سيل العلوم( الرا�سخة يف عامل البحث العلمي بكم جميعًا 
ف�سال عن ال�سادة الباحثني الكرام الذين اأعطوا البحث معناه فجادوا وبذلوا 

اجلهد الغايل من اأجل اإنتاج االأ�سيل والنفي�ض يف عامل املعرفة والعلم.
هذا العدد بني جناحيه وخ�سراء �ساحته اثني ع�سر بحثّا يف مو�سوعات   
وتخ�س�سات متنوعة، تاأمل املجلة اأن تكون م�ساهمة معرفية علمية وتاأ�سيلية، 

وهي على النحو التايل:
مفهومها  ولر�سوله  لله  )اال�ستجابة  بعنوان:  االأول  البحث  جاء   
ال�سادق  الدكتور/  للباحث  الكرمي(  القراآن  �سوء  على  واأثرها 
اإعجازّية  )اإ�سارات  بعنوان:  الثاين  والبحث  عبدالله.  الفا�سل  عو�ض 
عمر  الدكتور/  للباحث  اأمنوذجًا(  الّطهارة  القراآين-  الّت�سريع  يف 
)م�سادر  بعنوان:  الثالث  البحث  وكان  �سليمان.   الله  عبد  اإ�سماعيل 
وموارد ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير( اأعده الدكتور/ 
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)�سفات  بعنوان:  فجاء  الرابع  البحث  واأما  اأبكر حممد.  حممد احلافظ 
عبد  حممد  ح�سن  حممد  الدكتور/  اأعده  الكرمي(  القراآن  يف  اجلن 
الرحمن، وكان البحث اخلام�ض بعنوان: )قاعدة اليقني ال يزول بال�سك 
حممد  اأحمد  للدكتور/  االجتماعية(  العالقات  �سالمة  على  واأثرها 
)املقا�سد  بعنوان:  ال�ساد�ض  البحث  وكان  ال�سديق،  من�سور  الفاحت 
ال�سرعية املرعية يف تكاليف ال�سريعة االإ�سالمية »درا�سة مقا�سدية 
زين  �سديق  للدكتور/  ال�سوم«(  الزكاة-  ال�سالة-  �سعرية  يف 
)الدبلوما�سية  بعنوان:  ال�سابع  البحث  وجاء  اأبكر،  النور  العابدين 
املكية  الفرتة  االإ�سالمية بني  الدعوة  ن�سر  االإ�سالمية ودورها يف  
وياأتي  اإبراهيم،  اآدم  البنات  عبد  الدكتور/اأبكر  لالأ�ستاذ  واملدنية( 
علي  والرقابة  االإ�سراف  االإدارة يف  )�سلطات  بعنوان:  الثامن  البحث 
تنفيذ العقود االإدارية والتعديل( اأعده الدكتور/ وليد خ�سر كايف 
وفاعلية  الديني  العالج  )اأثر  بعنوان:  التا�سع  البحث  وكان  الله.  فرج 
برنامج اإر�سادي  يف تنمية ال�سعور باالأمن النف�سي  لدى طالبات 
جامعة القراآن الكرمي وتا�سيل العلوم( اأعده الدكتور/ حممد حيدر 
احلرب الطيب، والبحث العا�سر بعنوان: )الوظائف النف�سية امل�سرتكة 
بني النف�ض والقلب وال�سدر والفوؤاد يف القراآن الكرمي( للدكتور/ 
ال�سر اأحمد حممد �سليمان، وجاء البحث احلادي ع�سر بعنوان: )القومية 
للدكتور/  نقدية(  اأدبية  درا�سة  �سوقي:  اأحمد  �سعر  يف  امل�سرية 
الثاين ع�سر  البحث  النيل، وختامًا كان  القادر االأمني حمد  حممد عبد 
التعليمية  العملية  تطوير  يف  الرتبوي  االإ�سراف  )فاعلية  بعنوان: 
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، درا�سة ميدانية حملية مدين  الرتبية اخلا�سة  مبدار�ض ومراكز 
الكربى، والية اجلزيرة )2020م(( للباحثة/ فائقة خالد حممد عبد 

الله والباحثة االأ�ستاذة الدكتورة/ زينب حممد اإبراهيم ك�ساب.
فجزاهم الله عنا جميعا خري اجلزاء على هذا ال�سخاء بهذه البحوث   
والداعني  وامل�سددين  الباحثني  بكل  اأهيب  اأن  وي�سعدين   .. الثمينة  النف�سية 

بكافة اأنواع الدعم .. واإليكم اأجمعني حتية اأ�سرة املجلة.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

                                                                    د. حامد اإبراهيم علي حممد 
                                                                     عميد مركز تاأ�سيل العلوم
                                                                      رئي�ض هيئة حترير املجلة
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االستجابة هلل ولرسوله مفهومها وأثرها على ضوء القرآن الكريم
د. ال�ص�دق عو�س الف��صل عبداهلل•

ملخــــ�ض
بعنوان:  وجاء  الكرمي،  القراآن  يف  اال�ستجابة  مو�سوع  البحث  هذا  تناول   
"اال�ستجابة هلل ور�سوله مفهومها واأثرها على �سوء القراآن الكرمي"، وتكمن اأهمية هذا 
البحث يف اأن القراآن هو اأ�سل العلوم، وهدف البحث اإىل بيان مفهوم اال�ستجابة 
وحكمها واأهميتها، اتبع الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي، حيث عمد الباحث 
اإىل تق�سيم البحث اإىل مقدمة واأربعة مباحث وخامتة، وذلك من خالل تناول مفهوم 
اال�ستجابة وحكمها واأهميتها واأ�سبابها واأنواعها واآثارها ومعوقاتها، واأهم ما خل�ص 
اأن  و�سلم.  عليه  اهلل  �سلى  ولر�سوله  هلل  اال�ستجابة  وجوب  نتائج:  من  البحث  اإليه 
اال�ستجابة من �سميم عقيدة امل�سلم. خطر اال�ستجابة ال�سيطان وللطاغوت. واأو�سى 
املدار�ص  فيه  كرثت  زمن  يف  اال�ستجابة  مفهوم  تعميق  على  العمل  باالآتي:  البحث 
الفكرية املتعددة. �سرورة اإبراز اال�ستجابة هلل ولر�سوله كما �سورها القراآن الكرمي. 

االهتمام بالتف�سري املو�سوعي واأنه من العلوم املحببة اإىل النف�ص.
Abstract

 This study dealt with subject of Responsiveness to Allah and His Prophet: 
Concept and Impact in the light of the Holy Quran, the significance of this study lies 
in the fact that Quran is source of the disciplines, the study aimed at clarifying concept, 
judgment, and importance of responsiveness , the researcher followed the inductive 
analytical method, the researcher divided the study into an introduction, four chapters 
and conclusion, via dealing with concept, judgment, importance, reasons, types, impacts 
and constraints of responsiveness, the most important findings of the study are: Necessity 
of responsiveness to Allah and His Prophet (PBUH). The responsiveness in origin of 
the Muslim belief. Banning of responsiveness to the demon "Satan" and the false gods. 
Acting upon deepening the concept of responsiveness in time in which the schools of 
thought are growing in number. Necessity of highlighting responsiveness to Allah and 
His Prophet (PBUH) as depicted by the Holy Quran. Paying attention to the subjective 
exegesis which is considered from the most interesting disciplines to the human psyche.

ال�سودان.  - بحري  بجامعة  امل�ساعد  الأ�ستاذ  	•
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مقدمـــة
نباأ  فيه  عجائبه،  تنق�سي  ال  الذي  املعجز  تعاىل  اهلل  كالم  الكرمي  القراآن   
ما قبلكم، وخرب ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الف�سل لي�ص بالهزل، من قال 
ابتغى  اإىل �سراط م�ستقيم، من  به هدي  به عدل، وعمل  به �سدق، ومن حكم 
به  تزيغ  الذي ال  احلكيم  املتني، والذكر  احلبل  اهلل، وهو  اأ�سله  الهدى يف غريه 
االأهواء، وال تلتب�ص به االأل�سن، وال ت�سبع منه العلماء، هو الذي مل تنتهي اجلن اإذ 
َّا سَمِعْنَا ُقرْآنًا عَجَبًا{  َّهُ اسَْتمَعَ نََفرٌ مِّنَ الِْجنِّ َفَقاُلوا إِن �سمعته حتى قالوا: }ُقْل ُأوحِيَ إِلَيَّ َأن
]اجلن: 1[، والقراآن الكرمي ا�ستمل على اأ�سول العلوم ويهدي للتي هي اأقوم يف 

جماالت احلياة كافة، يف العقيدة ثم العبادة ثم ال�سلوك االأخالقي االقت�سادي 
العلمي ال�سيا�سي. ولن تدرك االأمة املجد والرفعة حتى حتكم باأمره وجتعل القراآن 
الكرمي د�سوراً لها حتكم به وترجع اإليه يف كل �سوؤونها واأحوالها وترتك ما �سوى 
ذلك من البدع واالأهواء وقوانني الب�سر وهذا التحري من اأعظم اال�ستجابة هلل 
تعاىل وهكذا كان ال�سدر االأول من ال�سحابة والتابعني ومن تبعهم باإح�سان اإىل 

يوم الدين. 
تهدف هذه الدرا�سة اإىل بيان مدى اأهمية اال�ستجابة هلل عز وجل ولر�سوله   

�سلى اهلل عليه و�سلم واأثر تلك اال�ستجابة يف حياة املوؤمن. 
اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره:
تكمن اأهمية البحث يف:  

واأن القراآن الكرمي اأوىل هذا االأمر اهتماماً كبرياً وكذلك ال�سنة النبوية.   .1
اإبراز موقف ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم من اال�ستجابة هلل ولر�سوله �سلى اهلل   .2

عليه و�سلم . 
اإبراز كيفية بناء ال�سخ�سية امل�سلمة.  .3
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اأهداف البحث:
1. التعريف مبفهوم اال�ستجابة حكمها واأهميتها. 

2. ا�ستعرا�ص اأ�سباب اال�ستجابة ومظاهرها يف القراآن الكرمي. 
3. بيان اأنواع اال�ستجابة. 

4. التطرق لنماذج امل�ستجيبني هلل ولر�سوله. 
منهج البحث:

اتبع الباحث املنهج اال�ستقرائي التحليلي.   
حدود البحث:

تتمثل حدود البحث يف الن�سف االأول من القراآن الكرمي.   
خطة البحث:

وي�ستمل هذا البحث على مقدمة واأربعة مباحث وخامتة.   
املبحث االأول: مفهوم اال�ستجابة.

املبحث الثاين: اأ�سباب اال�ستجابة ومظاهرها يف القراآن الكرمي. 
املبحث الثالث: اأنواع اال�ستجابة. 

املبحث الرابع: مناذج للم�ستجيبني هلل تعاىل ولر�سوله واآثار اال�ستجابة ومعوقاتها. 
اخلامتة وتت�سمن اأهم النتائج والتو�سيات. 
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املبحث االأول
مفهوم اال�ستجابة

املطلب االأول
تعريف اال�ستجابة لغة وا�سطالحًا

اأواًل: اال�ستجابة لغة:
اال�ستجابة م�سدر ا�ستجاب، واجلمع ا�ستجابات واملفعول م�ستجاب له،   
َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ ]يو�سف: 34[، وقد اأثبت له  }َفاسَْتجَابَ لَهُ رَبُّهُ َفصَرَفَ عَنْهُ َكيْدَهُنَّ إِن
ا�سم اال�ستجابة، ومنها ا�ستجاب له اأي اأطاعه فيما دعاه اإليه،}وَإَِذا سََألَكَ عِبَادِي 
ي َقِريبٌ ُأِجيبُ دَعْوَةَ الدَّاِع إَِذا دَعَاِن َفلْيَسَْتِجيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ{ 

ِّ
عَنِّي َفِإن

]البقرة: 186[، وجمعها ا�ستجابات)1(. 

ثانيًا: اال�ستجابة ا�سطالحًا:
احلياة)2(  ففيه  ونواهي  اأوامر  من  القراآن  ت�سمنه  ما  هي  املف�سرون:  قال   
وقال جماهد بن جرب)ت: 104( هي الطاعة)3(، وهي االإجابة اإىل ما دعاهم اهلل 
اإليه من التوحيد والعدل والنبوة وبعث الر�سل والتزام ال�سرائع)4( قال الطربي 
)ت:311هـ(: اأجيبوه اإىل ما دعاكم اإىل االإميان به والطاعة)5( وهي االإجابة اإىل ما 
دعا اهلل من التوحيد والعبادة)6( وقال ال�سعدي )ت: 1376هـ(: االنقياد ملا اأمر به 

واملبادرة اإىل ذلك والدعوة اإليه واالجتناب ملا نهينا عنه)7(. 
ل�سان العرب، حممد بن مكرم، ابن منظور )ت: 711هـ(، دار �سادر، بريوت، ط3،  1414هـ، 283/1، خمتارال�سحاح، حممد بن   )1(

اأبي بكر بن عبدالقادر الرازي )ت: 666هـ(، املكتبة الع�سرية، بريوت، ط5، 1999م، 119/1. 
ابن كثري، دم�سق، بريوت، ط1، 1414هـ، 342/2،  دار  اليمني )ت: 1250هـ(،  ال�سوكاين  القدير، حممد بن علي بن حممد  فتح   )2(

البحر املحيط يف التف�سري، اأبوحيان حممد بن يو�سف اأثري الدين الأندل�سي )ت: 745هـ(، دار الفكر – بريوت، 1420هـ، 302/5.
جامع البيان يف تاأويل القراآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي، اأبوجعفر الطربي )ت: 310هـ(، املحقق: اأحمد   )3(

حممد �ساكر، موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1420هـ - 2000م، 484/3.
مفاتيح الغيب، اأبوعبداهلل حممد بن عمر التيمي الرازي)ت: 606هـ(، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط3، 1420هـ، 31/19.  )4(

جامع البيان، الطربي، مرجع �سابق، 484/3.   )5(
تف�سرياجلاللني، جالل الدين حممد بن اأحمد املحلي )ت: 864هـ( وجالل الدين عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )ت: 911هـ(،   )6(

دار احلديث، القاهرة، ط1، �ص644. 
تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، عبدالرحمن بن نا�سر بن عبداهلل ال�سعدي )ت: 1376هـ(، املحقق: عبدالرحمن بن   )7(

معال اللويحق، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1420هـ -2000م، �ص395. 
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واالنقياد  والتقوى  االإميان  مبعنى  تاأتي  اال�ستجابة  اأن  ذكر  مما  من  يعلم   
واال�ست�سالم واملوافقة الأمر اهلل امل�سارعة ملر�ساته. 

تنفع  فال  بالقلب  اأ�سلها  اال�ستجابة  الأن  728هـ(:  )ت:  القيم  ابن  قال   
فيعلمه  قلبه.  وبني  العبد  بني  �سبحانه  اهلل  فاإن  القلب.  دون  بالبدن  اال�ستجابة 
)ت:  عا�سور  ابن  وقال  اأواأ�سمرخالفه)1(.  اأ�سمرذلك  قلبه،وهل  له  ال�ستجاب 
لَوْ  لَهُ  يَسَْتِجيبُواْ  لَمْ  َّذِينَ  وَال الْحُسْنَى  لِرَبِِّهمُ  اسَْتجَابُواْ  تعاىل:}لِلَّذِينَ  قوله  يف  1384هـ( 
بِهِ ُأوْلَـئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَاِب وَمَْأوَاهُمْ جَهَنَّمُ  َأنَّ لَهُم مَّا فِي اأَلرِْض جَمِيعًا وَمِْثَلهُ مَعَهُ اَلْفَتدَوْاْ 
وَبِْئسَ الْمِهَادُ{ ]الرعد: 18[ وال�سني والتاء يف ا�ستجاب واللمبالغة يف االإجابة، اأي 

هي اإجابة اليخالطها كراهية والتردد)2(. 
املطلب الثاين

 حكم اال�ستجابة الأمر اهلل ور�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم
اال�ستجابة واجبة على كل مكلف وعلى الفور بال تردد وبقدر اال�ستطاعة   
اأنه ال  املنهي عن فعلها معنى ذلك  بامتثال االأوامر الواجب فعلها وترك االأمور 
خيار للعبد هل ي�ستيجيب اأو ال ي�ستجيب. فاأما ا�ستجابة هلل تعاىل ور�سوله واإما 

اإعرا�ص عن اهلل تعاىل وعن ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم. 
اأن  اأن العبد ال يكون موؤمناً حقاً حتى يحقق هذا الركن. لذلك جند  بل   
َّمَا  القراآن الكرمي جعل اال�ستجابة هي االختبار احلقيقي لالإميان يف قلب العبد }إِن
وَُأوْلَئِكَ  وََأَطعْنَا  سَمِعْنَا  يَُقوُلوا  َأن  بَيْنَهُمْ  لِيَحُْكمَ  وَرَسُولِهِ  اللَّهِ  إِلَى  دُعُوا  إَِذا  الْمُؤْمِنِنيَ  َقوَْل  َكانَ 
َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  اأمر بها يف غري ما مو�سع، قال تعاىل:  ]النور: 51[ بل  الْمُْفلِحُونَ{  هُمُ 
َّهُ  آمَنُواْ اسَْتِجيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُوِل إَِذا دَعَاُكم لِمَا يُحِْييُكمْ وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ يَحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وََقلِْبهِ وََأن
إِلَيْهِ ُتحْشَرُونَ{ ]االأنفال: 24[، قال تعاىل: }وَسَاِرعُواْ إِلَى مَْغفِرَةٍ مِّن رَّبُِّكمْ وَجَنَّةٍ عَرُْضهَا 

السَّمَاوَاتُ وَاأَلرْضُ ُأعِدَّتْ لِلْمُتَّقِنيَ{ ]اآل عمران: 133[. 
تف�سري القراآن الكرمي )ابن القيم(، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، دار ومكتبة   )1(

الهالل، بريوت، ط1، 1410 هـ، 301/1. 
التحرير والتنوير، لبن عا�سور، مرجع �سابق، 111/25.   )2(



جملة ت�أ�صيل العلوم {6}

املطلب الثالث
اأهمية اال�ستجابة

جعل اهلل تعاىل ر�ساه باال�ستجابة له ولدينه ولر�سوله: كما يف تاأويل قوله   
ي َقِريبٌ ُأِجيبُ دَعْوَةَ الدَّاِع إَِذا دَعَاِن َفلْيَسَْتِجيبُواْ لِي 

ِّ
تعاىل: }وَإَِذا سََألَكَ عِبَادِي عَنِّي َفِإن

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ{ ]البقرة: 186[. قال اأبوجعفر الطربي: يعني تعاىل ذكره:  بِي  وَلْيُؤْمِنُواْ 
بذلك واإذا �ساألك يا حممد عباد يعني: اأين اأنا ؟ فاإين قريب منهم اأ�سمع دعاءهم، 
دعوة  اأجيب  قريب.  فاإين  َقِريبٌ{)1(،  ي 

ِّ
}َفِإن منهم  الداعي  دعوة  واأجيب 

والرد  اإليه،  العباد  اإ�سافة  عَنِّي{  عِبَادِي  سََألَكَ  }وَإَِذا  فقوله:  دعان.  اإذا  الداع 
املبا�سرعليهم منه. مل يقل: فقل لهم: اإين قريب، اإمنا توىل بذاته العلية اجلواب على 
عباده مبجرد ال�سوؤال. قريب. ومل يقل اأ�سمع الدعاء، اإمنا عجل باإجابة الدعاء: 
اآية ت�سكب يف قلب  اآية عجيبة.  اإنها  ي َقِريبٌ ُأِجيبُ دَعْوَةَ الدَّاِع إَِذا دَعَاِن{. 

ِّ
}َفِإن

املوؤمن النداوة احللوة، والود املوؤن�ص، والر�سى الطماأنينة، والثقة واليقني. ويف 
ظل هذا االأن�ص احلبيب، وهذا القرب الودود. يوجه اهلل عباده اإىل اال�ستجابة له، 
واالإميان به، لعل هذا اأن يقودهم اإىل الر�سد والهداية وال�سالح. }َفلْيَسَْتِجيبُواْ 
لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي{ فالثمرة االأخرية من اال�ستجابة واالإميان هي لهم كذلك. وهي 

الر�سد والهدى وال�سالح. فاهلل غني عن العاملني)2(. 
نحو  للح�سور  اال�ستعداد  على  يدل  قول  يل.  فلي�ستجيبوا  وقوله:   
)لبيك(،. فيجوز اأن يكون املراد باال�ستجابة امتثال اأمر اهلل فيكون وليوؤمنوا بي 
عطفا مغاير اواملق�سود من االأمر االأول الفعل ومن االأمر الثاين الدوام، ويجوز 
اأن يراد باال�ستجابة ما ي�سمل ا�ستجابة دعوة االإميان، فذكر وليوؤمنوا عطف خا�ص 

جامع البيان، الطربي، مرجع �سابق، 480/3.   )1(
1412هـ،  ط7ع�سر،  القاهرة،  بريوت،  ال�سروق،  دار  1385هـ(،  )ت:  ال�ساربي  ح�سني  اإبراهيم  قطب  �سيد  القراآن،  ظالل  يف   )2(
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لِلّهِ وَلِلرَّسُوِل إَِذا  َّذِينَ آمَنُواْ اسَْتِجيبُواْ  َأيُّهَا ال }يَا  على عامل الهتمام به)1(. وقوله تعاىل: 
َّهُ إِلَيْهِ ُتحْشَرُونَ{ ]االأنفال: 24[، هذا  دَعَاُكم لِمَا يُحِْييُكمْ وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ يَحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وََقلِْبهِ وََأن
اأبوعبيدة:  قال  االإجابة.  واال�ستجابة:  خالف،  بال  امل�سدقني  للموؤمنني  اخلطاب 
بالم،  ا�ستجاب  يتعدى  اأن  الكالم  عرف  ولكن  اأجيبوا،  ا�ستجيبوا"  معنى" 
لِلّهِ وَلِلرَّسُوِل{، وقد يتعدى  ويتعدى اأجاب دون الم. قال اهلل تعاىل:}اسَْتِجيبُواْ 

ا�ستجاب بغري الم)2(. 
قال ابن القيم اإن اهلل يحب املبادرة وامل�سارعة اإىل طاعته وخدمته والتناف�ص   
فيها فاإن ذلك اأبلغ يف العبودية وكان ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يت�سابق بع�سهم بع�ساً 
بالتقرب اإىل اهلل تعاىل وال يوؤثر الرجل منهم غريه)3(. اإذاً فالعبد ماأمور باال�ستجابة 
اهلل  يار�سول  قال: قلت:  الثقفي،  اهلل  بن عبد  �سفيان  تردد،فعن  بال  ال�سريعة ويقدم 
حدثني باأمراأعت�سم به، قال: " قل: ربي اهلل، ثم ا�ستقم " قلت: يار�سول اهلل مااأكرث 
ماتخاف علي؟ فاأخذ ر�سول اهلل �سلىاهلل عليه و�سلم، بل�سان نف�سه، ثم قال: »هذا« 
اللَّهُ  رَبُّنَا  َقاُلوا  َّذِينَ  ال }إِنَّ  االآيََة:  َهِذِه  تاَل  اِب )ت: 23هـ(  َطَّ اخلخْ ُعَمَربخَْن  اأَنَّ  وُرِوَي   ،)4(

ُتوعَدُونَ{  ُكنُتمْ  َّتِي  ال بِالْجَنَّةِ  َتَخاُفوا وَاَل َتحْزَُنوا وََأبْشِرُوا  َأالَّ  الْمَلَئَِكُة  َتَتنَزَُّل عََليِْهمُ  ُثمَّ اسَْتَقامُوا 
ِ،َومَلخْ يَُروُغوا َرَوَغاَن الثََّعاِلِب )5(. هو حديث عن  ِ، هلِلَّ َتَقاُموا، َواهللَّ ]ف�سلت : 30[،َقاَل: ا�سخْ

االإميان واالنقياد والتقوى، وحديث عن اال�ست�سالم ملن ال منلك اإال طاعته بال تردد 
واأال نقدم قواًل على قوله: }وَمَا َكانَ لِمُؤْمٍِن وَاَل مُؤْمِنَةٍ إَِذا َقَضى اللَّهُ وَرَسُوُلهُ َأمْرًا َأن يَُكونَ 

لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ َأمِْرهِمْ وَمَن يَعِْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ َفَقدْ َضلَّ َضلَاًل مُِّبينًا{ ]االأحزاب: 36[. 
1984هـ،  تون�ص،  للن�سر،  التون�سية  الدار  1393هـ(،   : )ت  التون�سي  عا�سور  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  والتنوير،  التحرير   )1(

 .180/2
اجلامع لأحكام القراآن، اأبو عبداهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�ص الدين القرطبي )ت: 671هـ(،   )2(

دار الكتب امل�سرية، القاهرة، ط2، 1384هـ - 1964م، 389/7. 
الروح، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 30/21.   )3(

�سنن ابن ماجه، ابن ماجة اأبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني، وماجة ا�سم اأبيه يزيد )ت: 273هـ(، حتقيق: حممد فوؤاد عبدالباقي،   )4(
دار اإحياء الكتب العربية، في�سل عي�سى البابي احللبي، حديث 3972، 1314/2. 

�سرح ال�سنة، حميي ال�سنة، اأبوحممد احل�سني بن م�سعود بن حممد بن الفراء البغوي ال�سافعي )ت: 516هـ(، حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط   )5(
حممد زهري ال�ساوي�ص، املكتب الإ�سالمي - دم�سق، بريوت، ط2، 1403هـ - 1983م، 31/1. 



جملة ت�أ�صيل العلوم {8}

املبحث الثاين
اأ�سباب اال�ستجابة ومظاهرها يف القراآن الكرمي

املطلب االأول
اأمر اهلل باال�ستجابة

اإن اهلل تعاىل خلق عباده لتحقيق عبوديته تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنسَ   
إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات: 56[. لقد عمل القراآن الكرمي على تاأ�سيل مفهوم اال�ستجابة 
قال  الطاعات  كل  حتتها  تندرج  عامة  وقاعدة  اأ�سا�ساً  لتكون  بالعبودية  واقرتانها 
َّوْا عَنْهُ وََأنُتمْ َتسْمَعُونَ{ ]االأنفال: 20[.  َّذِينَ آمَنُواْ َأطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَاَل َتوَل تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
لِلّهِ وَلِلرَّسُوِل إَِذا دَعَاُكم لِمَا يُحِْييُكمْ وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ  َّذِينَ آمَنُواْ اسَْتِجيبُواْ  قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
َّهُ إِلَيْهِ ُتحْشَرُونَ{ ]االأنفال: 24[. ابتداأت االآية بالتقرير العقلي لطاعة  يَحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وََقلِْبهِ وََأن
اهلل ور�سوله انتهت بتقرير اأن احلياة ال تكون اإال يف اال�ستجابة هلل وللر�سول فكل 

حياة خالية من طاعة اهلل ور�سوله هي موت. 
قال القرطبي )ت: 671هـ( )اأن اخلطاب للموؤمنني امل�سدقني باالإخال�ص.   
جماهد  قال  فتوحدوه،  قلوبكم  به  يحيي  اأي  يحييكم  االإجابة،اأما  اال�ستجابة 
ففيه  ونواهي  اأوامر  من  القراآن  ت�سمنه  وما  للطاعة  ا�ستجيبوا  املعنى  واجلمهور 
قال  احلياة  �سبب  فاإنه  اجلهاد  يحييكم  ملا  وقيل  ال�سرمدية  والنعمة  االأبدية  احلياة 
]اآل  يُرَْزُقونَ{  رَبِِّهمْ  عِندَ  َأحْيَاء  بَْل  َأمْوَاتًا  اللّهِ  فِي سَِبيِل  ُقتُِلواْ  َّذِينَ  ال َتحْسَبَنَّ  }وَاَل  تعاىل: 
َّذِينَ آمَنُواْ اسَْتِجيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُوِل إَِذا دَعَاُكم  عمران: 169[)1(، وقال ابن جرير الطربي }يَا َأيُّهَا ال

اأطيعوا   ،]24 ]االأنفال:  ُتحْشَرُونَ{  إِلَيْهِ  َّهُ  وََأن وََقلِْبهِ  الْمَرْءِ  بَيْنَ  يَحُوُل  اللّهَ  َأنَّ  وَاعَْلمُواْ  يُحِْييُكمْ  لِمَا 
تخالفوا  يحييكم، وال  ملا  اإذا دعاكم  له  املوؤمنون، وا�ستجيبوا  اأيها  اهلل ور�سوله، 
بطاعتكم  عليكم  يهونه  اهلل  فاإن  وال�سدة،  امل�سقة  عليكم  فيه  مبا  اأمركم  واإن  اأمره 

اإياه،ويعجل لكم منه ماحتبون()2(. 
اجلامع لأحكام القراآن 389/7.   )1(

جامع البيان، الطربي، مرجع �سابق، ج13، �ص476.   )2(
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ويف تقديري اأنه باملقابل حذر اهلل عن خمالفة اأمره وعدم اال�ستجابة اإليه   
مِنُكمْ  يََتسَلَُّلونَ  َّذِينَ  ال اللَّهُ  يَعَْلمُ  َقدْ  بَعْضًا  بَعْضُِكم  َكدُعَاء  بَيْنَُكمْ  الرَّسُوِل  دُعَاء  َتجْعَُلوا  }اَل 
]النور: 63[،  َألِيمٌ{  يُصِيبَهُمْ عََذابٌ  َأوْ  فِْتنٌَة  َأمِْرهِ َأن ُتصِيبَهُمْ  يَُخالُِفونَ عَنْ  َّذِينَ  ال َفلْيَحَْذِر  لِوَاذًا 
اأن  املن�سوخة  وال�سرائع  والبدع  االأهواء  ربه وحكم  �سريعة  من خالف  فليخ�ص 
ت�سيبهم فتنة من كفر ونفاق وبدعة اأو ي�سيبهم يف الدنيا عذاب من قتل اأو حد، 

فتنة قال االإمام اأحمد )ت: 214هـ( اأتدري ما الفتنة؟ هي ال�سرك. 
املطلب الثاين

اال�ستجابة ار�ساء هلل وطلبًا للهداية والر�ساد
اال�ستجابة اأمر فر�سه اهلل فر�ساً وربط حياة العبد يف الدنيا واالآخر و�سعادته   
فاملوؤمنون  اال�ستجابة  من  وموقفهم  النا�ص  اأ�سناف  تعاىل  اهلل  فذكر  بتحقيقها  فيها 
َفِإمَّا  جَمِيعًا  مِنْهَا  اهِْبُطواْ  }ُقلْنَا  تعاىل:  اهلل  لر�سا  طلباً  ولر�سوله  تعاىل  هلل  ا�ستجابوا 
يَْأتِيَنَُّكم مِّنِّي هُدًى َفمَن َتِبعَ هُدَايَ َفلَ خَوْفٌ عََليِْهمْ وَاَل هُمْ يَحْزَُنونَ{ ]البقرة: 38[، قال تعاىل: 

}وَمَنْ َأعْرَضَ عَن ذِْكِري َفِإنَّ لَهُ مَعِيشًَة َضنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َأعْمَى{ ]طه: 124[. 
يقول �سيد قطب )ت: 1387هـ( هي دعوة اإىل احلياة بكل معاين احلياة اإىل   
عقيدة حتيي القلوب والعقول وتطلقها من اأوهام اجلهل واخلرافة واال�سطورة ومن 
العبودية لغري اهلل. يدعوهم اإىل منهج حياة. لتحرير االإن�سان واإخراجه من عبودية 
العباد اإىل عبودية اهلل وحده)1(. لذلك ا�ستجابوا هلل ار�ساًء له وطلباً للهداية فعقيدة 
آمَنُواْ  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قال  بها  التم�سك  بالعبد  الن�ساعة والو�سوح حرياً  بهذه 
إِلَيْهِ  َّهُ  وََأن وََقلِْبهِ  الْمَرْءِ  بَيْنَ  يَحُوُل  اللّهَ  َأنَّ  وَاعَْلمُواْ  يُحِْييُكمْ  لِمَا  دَعَاُكم  إَِذا  وَلِلرَّسُوِل  لِلّهِ  اسَْتِجيبُواْ 
ي 

ِّ
ُتحْشَرُونَ{ ]االأنفال: 24[، قال تعاىل: }وَإِْذ َقاَل مُوسَى لَِقوْمِهِ يَا َقوِْم لِمَ ُتؤُْذونَنِي وََقد تَّعَْلمُونَ َأن

رَسُوُل اللَّهِ إِلَيُْكمْ َفَلمَّا َزاُغوا َأَزاَغ اللَّهُ ُقُلوبَهُمْ وَاللَّهُ اَل يَهْدِي الَْقوْمَ الَْفاسِقِنيَ{ ]ال�سف: 5[، �سورة 
خميفة و�سورة ت�ستوجب احلذر واليقظة الكاملة، ولنتاأمل دعاءه �سلى اهلل عليه 

و�سلم »اللهم م�سرف القلوب �سرف قلوبنا علىطاعتك«)2(.
يف ظالل القراآن، �سيد قطب، مرجع �سابق، 1494/3.   )1(

حممدفوؤادعبدالباقي،  املحقق:  261هـ(،  )ت:  م�سلمبناحلجاجاأبواحل�سنالق�سرييالني�سابوري  م�سلم،  �سحيح   )2(
داراإحياءالرتاثالعربي،بريوت، حديث رقم 2654، 2045/4. 
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املبحث الثالث
اأنواع اال�ستجابة
املطلب االأول

ا�ستجابة حممودة هلل ور�سوله وداعي اهلل
تقدم الكالم عن اال�ستجابة واأهميتها و�سرورة ذلك من خالل ا�ستقراء   

القراآن الكرمي وال�سنة النبوية. 
ودليل االإميان هو �سرعة اال�ستجابة الأمر اهلل ور�سوله، لذلك قال تعاىل:   
مُوَك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ اَل يَِجدُواْ فِي َأنُفسِِهمْ حَرَجًا مِّمَّا 

ِّ
}َفلَ وَرَبِّكَ اَل يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَك

مُواْ َتسْلِيمًا{ ]الن�ساء: 65[، يقول تعاىل خمرباً عن نوح عليه ال�سالم اأنه 
ِّ
َقَضيْتَ وَيُسَل

اأر�سله اإىل قومه اآمرا له اأن ينذرهم باأ�ص اهلل قبل حلوله بهم، فاإن تابوا واأنابوا رفع 
يَْأتِيَهُمْ  َقبِْل َأن  َأنذِرْ َقوْمَكَ مِن  َّا َأرْسَلْنَا ُنوحًا إِلَى َقوْمِهِ َأنْ  عنهم. ولهذا قا ل تعاىل: }إِن
عََذابٌ َألِيمٌ{ ]نوح: 1[)1(. وهذا اإبراهيم عليه ال�سالم ا�ستجاب الأمره تعاىل قال تعاىل: 
ي َأْذبَحُكَ َفانُظرْ مَاَذا َترَى{ ]ال�سافات: 102[، قيل: وفى طاعة اهلل يف 

ِّ
ي َأرَى فِي الْمَنَاِم َأن

ِّ
}إِن

ذبح ولده، وقيل: ويف تبليغ الر�سالة، وقيل: ويف �سرائع االإ�سالم، وقيل: ويف 
الكلمات التي ابتاله اهلل بهن، وقيل: ويف هذه الع�سر االآيات)2(، وهذا مو�سى 
عليه ال�سالم ا�ستجاب هلل تعاىل: }وَمَا َأعْجََلكَ عَن َقوْمِكَ يَا مُوسَى{ ]طه: 83[، وهذا 
}وََأنذِرْ  تعاىل:  قال  باإنذار ع�سريته واأهله  اأُمر  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
عبا�ص )ت: 68هـ(  ابن  ال�سحيحني عن  كما يف  ]ال�سعراء: 214[  ْقرَبنِيَ{  اأْلَ عَشِريََتكَ 
ْقرَبنِيَ{،�سعد النبي �سلىاهلل  ر�سي اهلل عنهما قال: ملا نزلت: }وََأنذِرْ عَشِريََتكَ اأْلَ
عليه و�سلم علىال�سفا،فجعل ينادي: »يابني فهر، يابني عدي« - لبطون قري�ص 
تف�سري القراآن العظيم، اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي )ت: 774هـ(، املحقق: حممد ح�سني   )1(

�سم�ص الدين، دار الكتب العلمية، من�سورات حممد علي بي�سون، بريوت، ط1، 1419هـ، 245/8. 
الت�سهيل لعلوم التنزيل، اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد بن عبداهلل ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741هـ(، املحقق:   )2(

الدكتور عبداهلل اخلالدي، �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم، بريوت، ط1، 1416هـ، 319/2. 
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- حتىاجتمعوا فجعل الرجل اإذا مل ي�ستطع اأن يخرج اأر�سل ر�سوال لينظرماهو، 
فجاء اأبولهب وقري�ص، فقال: »اأراأيت كم لواأخربتكم اأن خيل اب الوادي تريداأن 
»فاإين  قال:  اإال�سدقا،  ماجربناعليك  نعم،  قالوا:  م�سدقي؟«  اأكنتم  تغريعليكم، 
نذيرلكم بني يدي عذاب �سديد« فقال اأبولهب: تبا لك�سائراليوم، اأ لهذا جمعتنا؟ 

فنزلت: }َتبَّتْ يَدَا َأبِي لَهٍَب وََتبَّ • مَا َأْغنَى عَنْهُ مَاُلهُ وَمَا َكسَبَ{ ]امل�سد: 2-1[)1(. 
من حقق العبودية هلل تعاىل ال يجد له منا�ساً اإال باإجابة داعي اهلل قال جمهور   
املف�سرين ا�ستجيبوا لطاعة اهلل تعاىل يف املن�سط واملكره وهذا �سرط لتحقيق االإميان 

باهلل. قال ال�سدي)ت: 128هـ( ففي االإ�سالم اإحياوؤهم بعد موتهم بالكفر)2(. 
َّذِينَ اسَْتجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُوِل مِن بَعْدِ مَا َأصَابَهُمُ الَْقرْحُ لِلَّذِينَ َأحْسَنُواْ  قوله تعاىل: }ال  
اأمثلة اال�ستجابة لداعي  اآخر من  ]اآل عمران: 172[، هذا مثال  َأجْرٌ عَظِيمٌ{  وَاتََّقواْ  مِنْهُمْ 
اأن امل�سركني  ال�سري واالأخبار هذا كان يوم حمراء االأ�سد وذلك  اأهل  اهلل يقول 
ملا اأ�سابوا ما اأ�سابوا من امل�سلمني كروا راجعني اإىل بالدهم، فلما ا�ستمروا يف 
امل�سركني  لتعقب  للخروج  ال�سحابة  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  ندب  �سريهم 
لريعبهم ويريهم اأن بهم قوة وجلداً فانتدبهم مع ما بهم من جراح للخروج طاعة 
هلل ولر�سوله. وقال ابن اأبي حامت )ت: 327هـ( ثم �ساق ال�سند عن عكرمة )ت: 
الكواعب  وال  الحممداقتلتم،  قالوا:  اأحد  من  امل�سركون  رجع  ملا  قال  105هـ( 
بئ�سما �سنعتم،ارجعواف�سمع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم بذلك،  اأردفتم، 
فندب امل�سلمني فانتدبوا حتى بلغ حمراء االأ�سد)3(. ويف احلديث عن عائ�سة )ت: 
اأبوك ملن الذين  57هـ( قالت قال يل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم )اإن كان 
ا�ستجابوا هلل والر�سول من بعد ما اأ�سابهم القرح اأبوبكر والزبري(. وقال ابن كثري 
�سحيح البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي، املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، دار طوق النجاة، ط1،   )1(

1422هـ، حديث رقم 4770، 111/6. 
تف�سري القراآن العظيم، مرجع �سابق.   )2(

تف�سري ابن اأبي حامت، اأبو حممد عبدالرحمن بن حممد بن اإدري�ص بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن اأبي حامت )ت: 327هـ(،   )3(
مكتبة نزار م�سطفى الباز - اململكة العربية ال�سعودية، ط3، 1419هـ، 816/3. 
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وعلي  وعثمان  وعمر  اأبوبكرال�سديق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  انتدب 
والزبري و�سعد وطلحة وعبدالرحمن بن عوف وعبداهلل بن م�سعود وحذيفة بن 
�سفيان  اأبي  طلب  يف  ف�ساروا  رجال،  �سبعني  يف  اجلراح  بن  واأبوعبيدة  اليمان 
لِلّهِ وَلِلرَّسُوِل  َّذِينَ آمَنُواْ اسَْتِجيبُواْ  فطلبوه حتى بلغوا ال�سفراء فانزل اهلل االآية }يَا َأيُّهَا ال
َّهُ إِلَيْهِ ُتحْشَرُونَ{ ]االأنفال: 24[)1(.  إَِذا دَعَاُكم لِمَا يُحِْييُكمْ وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ يَحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وََقلِْبهِ وََأن

موؤمني اجلن واال�ستجابة لداعي اهلل:من املعلوم بداهة اأن اجلن مكلفون   
}وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ  اأي�ساً مكلفون لتحقيق العبودية هلل قال تعاىل:  كما اأن االإن�ص 
وَاْلِنسَ إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات: 56[، قال تعاىل: }وَإِْذ صَرَْفنَا إِلَيْكَ نََفرًا مِّنَ الِْجنِّ يَسَْتمِعُونَ 

َّوْا إِلَى َقوْمِِهم مُّنذِِرينَ{ ]االأحقاف: 29[.  الُْقرْآنَ َفَلمَّا حََضرُوهُ َقاُلوا َأنصُِتوا َفَلمَّا ُقضِيَ وَل
قال ابن كثري اأي طائفة من اجلن }َقاُلوا َأنصُِتوا{ ]االأحقاف: 29[، اأي ا�ستمعوا   
وهذا اأدب منهم. وروى البيهقي من حديث جابر ر�سي اهلل عنهما قال: قراأ ر�سول 
اأراكم �سكوتاً  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم �سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال مايل 
بَاِن{ 

ِّ
اجلن كانوا اأح�سن معكم رداً ما قراأت عليهم هذه االآية }َفِبَأيِّ آاَلء رَبُِّكمَا ُتَكذ

]الرحمن: 13[، اإال قالوا وال ب�سيء من اآالئك اأو نعمك ربنا نكذب فلك احلمد)2(. وقال 

تعاىل: }يَا َقوْمَنَا َأِجيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَْغفِرْ لَُكم مِّن ُذُنوبُِكمْ وَيُِجرُْكم مِّنْ عََذاٍب َألِيٍم{ 
مَا 

ِّ
ل مُصَدِّقًا  مُوسَى  بَعْدِ  مِن  ُأنِزَل  كَِتابًا  سَمِعْنَا  َّا  إِن َقوْمَنَا  يَا  }َقاُلوا  تعاىل:  قال   ،]31 ]االأحقاف: 

اإىل احلق فيه �سرعة  ]االأحقاف: 30[، يهدي  الْحَقِّ وَإِلَى َطِريٍق مُّسَْتقِيٍم{  إِلَى  يَهْدِي  يَدَيْهِ  بَيْنَ 
الِْجنِّ  مِّنَ  نََفرٌ  اسَْتمَعَ  َّهُ  َأن إِلَيَّ  ُأوحِيَ  }ُقْل  اجلن  �سورة  اهلل. ويف  داعي  اإىل  اال�ستجابة 
َّا سَمِعْنَا ُقرْآنًا عَجَبًا • يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ َفآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشِْرَك بِرَبِّنَا َأحَدا{ ]اجلن: 2-1[.  َفَقاُلوا إِن
وَاَل  بَْخسًا  يََخافُ  َفلَ  بِرَبِّهِ  يُؤْمِن  َفمَن  بِهِ  آمَنَّا  الْهُدَى  سَمِعْنَا  لَمَّا  َّا  }وََأن تعاىل:  قوله  ويف 
رَهَقًا{ ]اجلن: 13[. وقال احلافظ ابن كثري يفتخرون بذلك وهو مفخرة لهم و�سرف 

رفيعو�سفة �سنة. يعلم من ذلك اأهمية اال�ستجابة اإىل داعي اهلل وداعي ر�سوله. 
تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري، مرجع �سابق، 147/2.   )1(

تف�سري القراآن العظيم، لبن كثري، مرجع �سابق، 3020/7.   )2(
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َّذِينَ آمَنُواْ اسَْتِجيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُوِل  قال ابن جرير يف تف�سري قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال  
َّهُ إِلَيْهِ ُتحْشَرُونَ{ ]االأنفال: 24[،  إَِذا دَعَاُكم لِمَا يُحِْييُكمْ وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ يَحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وََقلِْبهِ وََأن
واأوىل االأقوال يف ذلك بال�سواب قوله تعاىل: )ا�ستجيبوا هلل وللر�سول( بالطاعة 
ودعاكم الر�سول ملا يحييكم من احلق ويدخل فيه االأمر باإجابتهم لقتال واجلهاد، 
واالإجابة اإذا دعاكم اإىل حكم القراآن، وباالإجابة اإىل كل ذلك حياة املجيب)1(، 
قال ال�سوكاين )ت:1250هـ( ي�ستدل بهذا االأمر باال�ستجابة على اأنه يجب على 
اأن  ال�سرعية  االأحكام  اأو قول ر�سوله يف حكم من  اهلل  بلغه قول  اإذا  كل م�سلم 
يبادر اإىل العمل به كائناً ما كان ويدع ما خالفه من الراأي واأقوال الرجال)2(، ومن 
دواعي اال�ستجابة االأدب معه �سلى اهلل عليه و�سلم اأنهم واإذا كانوا معه على اأمر 
جامع خطة اأو جهاد اأو رباط مل يذهب اأحدهم مذهباً يف حياته حتى ي�ستاأذنه كما 
َّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإَِذا َكاُنوا مَعَهُ عََلى َأمٍْر جَامٍِع لَمْ يَْذهَبُوا  َّمَا الْمُؤْمِنُونَ ال قال تعاىل: }إِن
لِبَعِْض  َفِإَذا اسَْتْأَذُنوَك  بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  يُؤْمِنُونَ  َّذِينَ  ال ُأوْلَئِكَ  يَسَْتْأذُِنونَكَ  َّذِينَ  ال إِنَّ  يَسَْتْأذُِنوهُ  حَتَّى 
فاإذا كان  ]النور: 62[،  اللَّهَ َغُفورٌ رَّحِيمٌ{  إِنَّ  اللَّهَ  لَهُمُ  مِنْهُمْ وَاسَْتْغفِرْ  مَن شِْئتَ 

ِّ
ل َفْأَذن  شَْأنِِهمْ 

هذا مذهباً مقيداً بحاجة عار�سة مل يو�سع لهم فيه اإال باإذنه فكيف مبذهب مطلق 
يف تفا�سيل الدين: اأ�سوله وفروعه ودقيقه وجليله؟ هل ي�سرع الذهاب اإليه من 
دون ا�ستئذان منه �سلى اهلل عليه و�سلم }وَمَا َأرْسَلْنَا مِن َقبْلِكَ إاِلَّ ِرجَااًل نُّوحِي إِلَيِْهمْ 

ْكِر إِن ُكنُتمْ اَل َتعَْلمُونَ{ ]النحل: 43[)3(. 
ِّ

َفاسَْأُلواْ َأهَْل الذ
املطلب الثاين

 ا�ستجابة مذمومة لل�سيطان ولدعاة ال�سالل
يَنِزعُ  الْجَنَّةِ  مِّنَ  َأبَوَيُْكم  َأخْرَجَ  َكمَا  الشَّيَْطانُ  يَْفتِنَنَُّكمُ  اَل  آدَمَ  بَنِي  }يَا  تعاىل:  قوله   
َّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِنيَ  َّهُ يَرَاُكمْ هُوَ وََقِبيُلهُ مِنْ حَيْثُ اَل َترَوْنَهُمْ إِن عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُِريَهُمَا سَوْءَاتِِهمَا إِن

جامع البيان، الطربي، مرجع �سابق، 465/13.   )1(
فتح القدير، لل�سوكاين، مرجع �سابق، 342/2.   )2(

مدارج ال�سالكني بني منازل، حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، دار الكتاب العربي،   )3(
بريوت، ط3، 1416هـ- 1996م، 390/3. 
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َأوْلِيَاء لِلَّذِينَ اَل يُؤْمِنُونَ{ ]االأعراف: 27[. قال البي�ساوي )ت: 685هـ(: ال ميتحننكم باأن 
مينعكم دخول اجلنة باإغوائكم كما اأخرج اأبويكم من اجلنة، كما امتحن اأبويكم 
باأن اأخرجهما منها ومعنى الكالم ن�سيبهم عن اأتباعه واالفتتان به، هذا حتذير منه 
اَل  آدَمَ  بَنِي  ابن جرير}يَا  مثله  اإليه)1(، وذكر  واالنقياد  اتباعه  اآدم عن  لبني  تعاىل 

يَْفتِنَنَُّكمُ الشَّيَْطانُ{ ]االأعراف: 27[، و الرازي)2( و ال�سيخ �سديق ح�سن خان )3(. 
واملعنى اأن من اتبع ال�سيطان �سار مقيداً به يف االأمر بالفح�ساء واملنكر.   

فاال�ستجابة لل�سيطان عاقبة اخل�سران واخلذالن ويف احلديث »اإن ال�سيطان   
بينهم«)4(،  التحري�ص  العرب، ولكن يف  اأن يعبده امل�سلون يف جزيرة  قداأي�ص 
وهذا لعمري من مظاهر اال�ستجابة لل�سيطان ك�سفك الدم، والوقوع يف املعا�سي 

والكفر باهلل. 
وهنالك ا�ستجابة لدعاة والطواغيت وال�سالل من اأولياء ال�سيطان، فيقول   
 عَدُوًّا شَيَاطِنيَ الِنِس وَالِْجنِّ يُوحِي بَعُْضهُمْ 

ٍّ
 نِِبي

ِّ
احلق تبارك وتعاىل: }وََكَذلِكَ جَعَلْنَا لُِكل

]االأنعام: 112[،  يَْفَترُونَ{  وَمَا  َفَذرْهُمْ  َفعَُلوهُ  مَا  رَبُّكَ  وَلَوْ شَاء  ُغرُورًا  الَْقوِْل  بَعٍْض ُزخْرُفَ  إِلَى 
 عَدُوًّا مِّنَ الْمُجِْرمِنيَ وََكَفى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِريًا{ 

ٍّ
 نَِبي

ِّ
وقال تعاىل: }وََكَذلِكَ جَعَلْنَا لُِكل

]الفرقان: 31[، هم اأعداء الر�سل واأهل االإميان ال�سادين عن �سبيل اهلل من اأهل ال�سرك 

اأنف�سهم لذلك، يقول  الهداية ن�سبوا  النا�ص وبني  والكفر والنفاق يحولون بني 
تعاىل: وكما جعلنا لك ياحممد اأعداء يخالفونك ويعادونك ويعاندونك، جعلنا 
 
ِّ
لكل نبي من قبلك اأي�ساً اأعداء فاليحزنك ذلك قال تعاىل: }وََكَذلِكَ جَعَلْنَا لُِكل
 عَدُوًّا{ ]الفرقان: 31[، وقال ورقة بن نوف للر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اإنه 

ٍّ
نَِبي

اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل، نا�سر الدين اأبو�سعيد عبداهلل بن عمر بن حممد ال�سريازي البي�ساوي )ت: 685هـ(، املحقق: حممد   )1(
عبدالرحمن املرع�سلي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1418هـ، 10/3. 

التف�سري الكبري، الرازي، مرجع �سابق، 223/14.   )2(
)ت:  وجي  الِقنَّ البخاري  احل�سيني  اهلل  لطف  ابن  علي  بن  ح�سن  بن  خان  �سديق  حممد  اأبوالطيب  القراآن،  مقا�سد  يف  البيان  فتُح   )3(

1307هـ(، املَكتبة الع�سريَّة للطَباعة والّن�ْسر، �َسيَدا، َبريوت، 1412هـ- 1992م، 188/9. 
�سحيح م�سلم، حديث رقم 2812، 2166/4.   )4(
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مل ياأت اأحد مبثلماجئت به اإال عودي، ثم التربوؤ منهم يوم القيامة)1(. ويف وقوله 
عَتْ بِِهمُ اأَلسْبَابُ{ ]البقرة: 166[،  َّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرََأوُاْ الْعََذابَ وََتَقطَّ َّذِينَ اتُِّبعُواْ مِنَ ال تعاىل: }إِْذ َتبَرََّأ ال
قال الطاهر بن عا�سور )ت: 1393هـ(: والتربوؤ تكلف الرباءة وهي التباعد من 
االأمر الذي من �ساأن قربه اأن يكون م�سراول ذلك يقال تبارءا اإذا اأبعدك ال الآخر 
من تبعة حمققة اأومتوقعة. والذين اتبعوا بالبناء اإىل املجهول هم الذين �سللوا 
امل�سركني ون�سبوا لهم االأن�ساب مثل عمرو بن حلي، فقداأ�سعر قوله: اتبعوا اأنهم 
اأي  منا  تربوؤا  فنترباأ منهم كما  بعده  اإىلمتابعتهم، واأيد ذلك قوله  كانوا يدعون 
يف  نفعهم  مواعيد  من  تن�سلهم  منهم  براءتهم  ومعنى  اإخالفهم.  على  جنازيهم 
االآخرة الذي وعدوهم يف الدنيا وال�سفاعة فيهم، و�سرفهم عن االلتحاق بهم 
]البقرة: 166[  الْعََذابَ{  وَرََأوُاْ  اتَّبَعُواْ  َّذِينَ  ال مِنَ  اتُِّبعُواْ  َّذِينَ  ال َتبَرََّأ  }إِْذ  اإليهم.  حني هرعوا 

حالية اأي تربوؤوا حال روؤيتهم العذاب)2(. 
وهكذا تكون اال�ستجابة لدعاة ال�سالل وهكذا تكون خامتة مطاف ذلك   

وهو اخل�سران املبني. 

�سحيح البخاري )بدء الوحي باب 3( و�سحيح م�سلم )اإميان حديث 252(.   )1(
التحرير والتنوير، لبن عا�سور، مرجع �سابق، 97/2.   )2(
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املبحث الرابع
مناذج للم�ستجيبني هلل تعاىل ولر�سوله واآثار اال�ستجابة ومعوقاتها

املطلب االأول
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم

ولذا كان ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم اأعلم واأعرف النا�ص باأحوال القراآن   
ا�سجابة  اأعظم  ال�سبق فكانوا  التنزيل لذلك حازوا ق�سب  الكرمي، فقد �ساهدوا 
اهلل  ر�سي  ال�سحابة  ا�ستجابة  تبني  النماذج  بع�ص  وهناك  تعاىل،  اهلل  لداعي 

عنهم. 
1. ا�ستجابة االأن�سار لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف غزوة بدر:

يف غزوة بدر عندما خرج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يتعقب عريا   
فقال:  ذلك،  يف  ال�سحابة  فا�ست�سار  النفري،  اإال  يبق  ومل  العري  فاأفلتت  لقري�ص 
بالعقبة  بايعوه  اأنهم حني  االأن�سار، وذلك  يريد  النا�ص" واإمنا  اأيها  "اأ�سريوا علي 
قالوا: يار�سول اهلل، اإنا براآء من ذمامك حتى ت�سل اإىل ديارنا، فاإذا و�سلت اإلينا 
فاأنت يف ذمتنا مننعكم مامننع منه اأبناءنا ون�ساءنا. فكان ر�سول اهلل �سلىاهلل عليه 
و�سلم يتخوف اأال تكون االأن�سار ترى عليها ن�سره اإال ممن دهمه باملدينة من عدوه، 
فلما قال ذلك ر�سول اهلل  اإىل عدو من بالدهم،  بهم  ي�سري  اأن  لي�ص عليهم  واأن 
�سلىاهلل عليه و�سلم، قال له �سعد بن معاذ: واهلل لكاأنك تريدنا يار�سول اهلل ؟ قال: 
اآمنا بك و�سدقناك و�سهدنا اأن ماجئت به هواحلق، واأعطيناك  "اأجل" قال: فقد 
ملا  اهلل  يار�سول  فام�ص  لك،  والطاعة  ال�سمع  على  ومواثيقنا  عهودنا  ذلك  على 
اأردت فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق لو ا�ستعر�ست بنا البحرفخ�سته خل�سناه 
معك ماتخلف منا رجل واحد، وما نكره اأن تلقى بنا عدونا غدا، اإن ال�سرب يف 
احلرب �سدق عند اللقاء، لعل اهلل يريك منا ماتقربه عينك، ف�سرعلىبركة اهلل)1(. 
ال�سرية النبوية، اأبوالفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الدم�سقي )ت: 774هـ(، حتقيق: م�سطفى عبدالواحد، دار املعرفة   )1(

للطباعة والن�سر والتوزيع بريوت، لبنان، 1395هـ - 1976م، 392/2. 



{17}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

واهلل  معك،  فنحن  الأمراهلل  اهلل،ام�ص  يار�سول  فقال:  عمرو  بن  املقداد  قال  ثم 
هاهنا  اإنا  فقاتال  وربك  اأنت  فاذهب  لنبيها:  اإ�سرائيل  بنو  قالت  كما  لك  نقول  ال 
قاعدون، ولكن اذهب اأنت وربك فقاتال اإنا معكما مقاتلون، والذي بعثك باحلق 

لو�سرت بنا اإىل برك الغماد ل�سرنا معك )1(. 
2. ا�ستجابة ال�سحابة يف ق�سة حتويل القبلة:

عن عبداهلل بن عمر، قال: بينا النا�ص بقباء يف �سالة ال�سبح، اإذ جاءهم اآت،   
فقال: »اإن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قد اأنزل عليه الليلة قراآن، وقد اأمراأن ي�ستقبل 

الكعبة، فا�ستقبلوها، وكانت وجوههم اإىلال�ساأم، فا�ستداروا اإىل الكعبة«)2(. 
3. ا�ستجابة ال�سديق يف ق�سية انفاذ جي�ض اأ�سامة اإىل بالد الروم:

حني اأجمع ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم بعد وفاة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه   
على  وخافوا  نارها،  قدا�ستعرت  الردة  راأوا  حني  اأ�سامة  جي�ص  رد  على  و�سلم 
ما  ن�ساءاملدينة،  بخالخل  الكالب  لعبت  لو  واهلل  فقال:  وذراريها،  املدينة  ن�ساء 

رددت جي�سا اأنفذه ر�سول اهلل- �سلىاهلل عليه و�سلم-)3(. 
املطلب الثاين

اآثار اال�ستجابة يف الدنيا واالآخرة
واال�ستجابة هلل تعاىل ولر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم من ثمراتها يف الدنيا   
ُأنَثى وَهُوَ  َأوْ  َذَكٍر  }مَنْ عَمَِل صَالِحًا مِّن  احلياة الطيبة، ويف االآخرة جنة اهلل تعاىل: 

مُؤْمِنٌ َفَلنُحِْييَنَّهُ حَيَاةً َطيِّبًَة وَلَنَجِْزيَنَّهُمْ َأجْرَهُم بَِأحْسَِن مَا َكاُنواْ يَعْمَُلونَ{ ]النحل: 97[. 
قال ال�سنقيطي )ت: 1393هـ( يف اأ�سواء البيان قوله تعاىل: }مَنْ عَمَِل   
صَالِحًا مِّن َذَكٍر َأوْ ُأنَثى{ ]النحل: 97[، ذكر -جل وعال- يف هذه االآية الكرمية: اأن كل 
املغازي، حممد بن عمر بن واقد ال�سهمي الأ�سلمي بالولء، املدين، اأبوعبداهلل، الواقدي )ت: 207هـ(، حتقيق: مار�ص دجنون�ص،   )1(

دار الأعلمي، بريوت، ط3، 1409هـ-1989م، 48/1. 
�سحيح البخاري، 89/1.   )2(

الرو�ص الأنف يف �سرح ال�سرية النبوية لبن ه�سام،  اأبو القا�سم عبدالرحمن بن عبداهلل بن اأحمد ال�سهيلي )ت: 581هـ(، املحقق:   )3(
عمر عبدال�سالم ال�سالمي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط1، 1421هـ/ 2000م ، 583/7. 
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عامل �سواء كان ذكراً اأو اأنثى عمل عماًل �ساحلاً فاإنه -جل وعال- يق�سم ليحيينه 
حياة طيبة، وليجزينه اأجره باأح�سن ماكان يعمل)1(. 

املطلب الثالث
 معقوقات اال�ستجابة

هنالك اأمور حتول بني العبد واال�ستجابة لداعي اهلل و�سنجملها يف عدة اأمور:  
اأواًل: �سعف االإميان باهلل تعاىل:

وينق�ص  بالطاعة  يزيد  وعمل  قول  االإميان  اأن  على  العلم  اأهل  اأجمع   
تعاىل،  هلل  واال�ستجابة  التكا�سل  على  العبد  يحمل  االإميان  و�سعف  باملع�سية، 
وذلك برتك الطاعات والقربات التي تقرب العبد اإىل اهلل تعاىل، فيبداأ بالتكا�سل 

عن ال�سنن، ثم الواجبات، ثم الفرائ�ص، ثم التمرد على اهلل ودينه و�سرعه. 
: الكرب: ثانياً

  بطر احلق وغمط النا�ص)2( كما جاء يف احلديث. 
يف  خلق  هو  فالباطن  وظاهر  باطن،  اإىل  ينق�سم  الكرب  اأن  املعلوم  من   
النف�ص، والظاهر هو اأعمال ت�سدرعن اجلوارح وهو مينع من اال�ستجابة كمايف 
احلديث عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن رجال اأكل عند ر�سول اهلل �سلىاهلل 
عليه و�سلم ب�سماله، فقال: »كل بيمينك«، قال: ال اأ�ستطيع، قال: »ال ا�ستطعت«، 

مامنعه اإال الكرب، قال: فما رفعها اإىل فيه )3(. 
ثالثًا: اال�ستعالء:

وهو ال�سمو واالرتفاع، وا�ستعلى علىالنا�ص: غلبهم وقهرهم وعالهم)4(،   
ويف ا�سطالح علماء االأ�سول ي�ستعمل اال�ستعالء مبعنى اإظهار العلو، �سواء اأكان 
اأ�سواء البيان يف اإي�ساح الغراآنب القراآن، حممد الأمني بن حممد املختار بن عبدالقادر اجلكني ال�سنقيطي )ت : 1393هـ(، دار الفكر   )1(

للطباعة والن�سر والتوزيع بريوت، لبنان، 1415هـ- 1995م، 440/2. 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، باب حترمي الكرب وبيانه، 93/1، حديث رقم 91.   )2(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه، حديث رقم 2021، 1599/3.   )3(
ل�سان العرب، لبن منظور.   )4(
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هناك علو يف الواقع اأم ال )1(. 
رابعًا: اتباع الهوى:

يطلق الهوى على ميل النف�ص وانحرافها نحو ال�سيء، ثم غلب ا�ستعماله   
و�سمي  االأهواء،  اإىل  البدع  ون�سبت  ال�سيئ،  واالنحراف  املذموم  امليل  يف 
وجعلها  واالآباء  العادات  اتباع  االأهواء  مداخل  ومن  االأهواء؛  باأهل  اأ�سحابها 
َأهْوَاءهُمْ  يَتَِّبعُونَ  َّمَا  َأن َفاعَْلمْ  لَكَ  يَسَْتِجيبُوا  َّمْ  ل }َفِإن  هوؤالء:  �ساأن  تعاىل يف  قال  دينا. 
الِمِنيَ({ ]الق�س�ض: 50[،.  وَمَنْ َأَضلُّ مِمَِّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بَِغيِْر هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اَل يَهْدِي الَْقوْمَ الظَّ
املت�سوفة  الفا�سد واأخذ ما نقل عن  الت�سوف  اتباع  الهوى  وكذلك من مداخل 
من االأحوال اجلارية عليهم،اأواالأقوال ال�سادرة عنهم دينا و�سريعة، واإن كانت 

خمالفة للن�سو�ص ال�سرعية من الكتاب وال�سنة)2(. 
خام�سًا: التقليداالأعمى:

التقليد هوالعمل بقول الغريمن غريحجة، واالتباع هوالرجوع اإىلقول   
تاأ�سيا،  فعله  مثل  فعل  اإذا  به:  التاأ�سي،اقتدى  هو  واالقتداء  حجة)3(،  عليه  ثبتت 

والقدوة: االأ�سل الذي تت�سعب منه الفروع)4(. 
وكما قال اأبوجهل عمرو بن ه�سام تنازعنا نحن وبنوعبدمناف ال�سرف،   
اأطعموا فاأطعمنا، وحملوا فحملنا، واأعطوا فاأعطينا، حتى اإذا جتاثينا علىالركب 
وكنا كفر �سريها نقالوا: منا نبي ياأتيه الوحي من ال�سماء، فمتى تدر كهذه؟! واهلل 

النوؤمن به اأبداً، وال ن�سدقه؛ فقام عنه االأخن�ص بن �سريق)5(. 
لبنان،  الفكر، بريوت،  البناين ت 1198هـ، دار  اهلل  البناين علي �سرح املحلي علي جمع اجلوامع عبدالرحمن بن جاد  حا�سية   )1(

 .369/1
العت�سام، اإبراهيم بن مو�سى بن حممد اللخمي الغرناطي ال�سهري بال�ساطبي )ت: 790هـ(، حتقيق: �سليم بن عيد الهاليل، دار ابن   )2(

عفان، ال�سعودية، ط1، 1412هـ - 1992م، 313-293/2. 
الكتب  دار  ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(،  الدين  اأيوب بن �سعد �سم�ص  اأبي بكر بن  العاملني، حممد بن  املوقعني عن رب  اإعالم   )3(

العلمية، يريوت، ط1، 1411هـ - 1991م، 178/2. 
اجلامع لأحكام القراآن، القرطبي، مرجع �سابق، 56/18.   )4(

كتاب ال�سري واملغازي، حممد بن اإ�سحاق بن ي�سار املطلبي بالولء، املدين )ت: 151هـ(، حتقيق: �سهيل زكار، دار الفكر – بريوت،   )5(
ط1، 1398هـ-1978م، 190/1. 
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قال  حيث  االأعمى،  التقليد  عن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  نهى  وقد   
واإن  اأح�سنا،  النا�ص  اأح�سن  اإن  التكونوااإمعة،تقولون:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
اأ�ساءوا  واإن  اأن حت�سنوا،  النا�ص  اأح�سن  اأنف�سكم،اإن  ظلموا ظلمنا،ولكن وطنوا 

فال تظلموا )1(. 

�سنن الرتمذي، حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي، اأبوعي�سى )ت: 279هـ(، املحقق: ب�سار عواد معروف،   )1(
دار الغرب الإ�سالمي – بريوت، 1998م، 432/3. 
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خامتـــــــة
اأ�سكر اهلل عز وجل اأن وفقني للكتابة يف هذا املو�سوع املو�سوم بـ"موقف   
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم من اال�ستجابة هلل ولر�سوله يف الن�سف االأول من القراآن 

الكرمي" ويف خامتته تو�سلت اإىل العديد من النتائج والتو�سيات:
اأواًل: النتائج:

اأن التف�سري املو�سوعي من االأهمية مبكان من التف�سري.   .1
وجوب اال�ستجابة هلل ولر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم.   .2

�سرعة ا�ستجابة ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم هلل ولر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم    .3
وقد ظهر ذلك يف عدة مواقف. 

اأن اال�ستجابة من �سميم عقيدة امل�سلم.    .4
خطر اال�ستجابة ال�سيطان وللطاغوت.    .5

ثانيًا: التو�سيات:
الفكرية  املدار�ص  فيه  اال�ستجابة يف زمن كرثت  تعميق مفهوم  العمل على   .1

املتعددة. 
يجب اأن يكون القراآن الكرمي هو د�ستور امل�سلم يف حياته ومعا�سه وتعامله    .2

و�سلوكه. 
�سرورة اإبراز اال�ستجابة هلل ولر�سوله كما �سورها القراآن الكرمي.    .3

ل�سهولة  النف�ص  اإىل  املحببة  العلوم  من  واأنه  املو�سوعي  بالتف�سري  االهتمام    .4
تناوله وعر�سه وجماراته الأ�سلوب الع�سر.
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امل�سادر واملراجع
اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، حممداالأمني بن حممد املختار    .1
للطباعة  دارالفكر  1393هـ(،  )املتوفى:  ال�سنقيطي  القادراجلكني  عبد  بن 

والن�سر والتوزيع بريوت، لبنان، 1415هـ- 1995م.
ال�سهري  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�سى  بن  اإبراهيم  االعت�سام،    .2
عفان،  ابن  دار  الهاليل،  عيد  بن  �سليم  بال�ساطبي )ت: 790هـ(، حتقيق: 

ال�سعودية، ط1، 1412هـ - 1992م.
�سعد  بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  العاملني، حممد  املوقعني عن رب  اإعالم    .3
�سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية )ت: 751هـ(، دارالكتب العلمية، بريوت، 

ط1، 1411هـ - 1991م.
عمربن  بن  اهلل  عبد  �سعيد  اأبو  نا�سرالدين  واأ�سرارالتاأويل،  التنزيل  اأنوار    .4
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إشارات إعجازية يف التشريع القرآني»الطهارة أمنوذًجا«
د. عمر اإ�صم�عيل عبد اهلل �صليم�ن•

ملخــــ�ض
كما جتلت  املخلوقات،  تلك  وتنوع  الكون،  اهلل يف خلق هذا  قدرة  جتلت   
قدرته يف ربطه بني كثرٍي من تلك املخلوقات ب�سنٍن كونية حتكمها؛ حلكمة يعلمها هو، 
ومن هذه املخلوقات كائنات غري مرئية لنا بالعني املجردة ف�ساًل عن �سماع ما ي�سدر 
اأع�سائنا، والأن  عنها، ومن هذه الكائنات ما يعي�ص على اأج�سادنا وداخل كثري من 
منها ال�سار كما النافع وقانا اهلل ال�سار بالتزام تعاليم هي من �سميم ديننا احلنيف، 
وكل ذلك تف�ساًل منه �سبحانه، ووقوًفا على هذه املنة والف�سل هدفت درا�ستي هذه 
تعبدنا  باهرة  تعاليم  الطهارة من  اأمر  القراآن يف  به  ما جاء  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل 
اإفادات املف�سرين حول  اهلل بها، وجعلها لنا وقاية واكت�سابًا لكثري من املنافع، واإىل 
احلقائق  من  ثبت  مبا  مع�سًدا  بالتزامها،  الوقاية  لتح�سيل  املوؤكدة  الطهارة  ن�سو�ص 
العلمية التجريبية، مما يثبت اأن القراآن من لدن حكيم خبري. اتبعت الدرا�سة املنهج 
اال�ستقرائي والو�سفي. تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج منها: عظيم لطف اهلل بخلقه 
يف ت�سريع ما ي�سلحهم، واإىل اأن حكمة اهلل يف ربطه االأ�سباب بامل�سببات من اللطف 
مبكان، واإىل تي�سري اهلل لعباده كل تكليف جعل فيه �سالحهم، كما تو�سلت اإىل اأن 
كثرًيا من األفاظ القراآن يف ال�سياق الت�سريعي حتمل من الدالالت االإعجازية ما يعترب 
كامل  التزام  ب�سرورة  الدرا�سة  اأو�ست  تاأملها.  من  لكل  واالنبهار  الروعة  يف  قمة 
الت�سريع الرباين يف اأمر الطهارة دون جتزئة لتتحقق امل�سلحة على الوجه االأكمل، 
بال�سورة  الطهارة  تفا�سيل  اأظفارهم ممار�سة  نعومة  منذ  االأطفال  بتعليم  تو�سي  كما 
ال�سحيحة لي�سبوا متجنبني كل ما من �ساأنه اخلطاأ يف اأدائها، كما تو�سي اأجهزة ال�سحة 
العامة باإلزام ومتابعة معدي الطعام يف االأماكن العامة واخلا�سة ب�سرورة االلتزام 

بالنظافة والتحرز من كل ما يلوث الطعام حتى ينعم املجتمع بال�سحة والعافية.
معهد البحوث والدرا�سات الإ�سالمية - جامعة اجلزيرة - ال�سودان. 	•
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Abstract
      The competence of Allah in the creation of this Universe is 
obvious, and the variety of those creatures, and His linkage of many of 
them with universal manners for a wise end that He knows, amongst 
these creatures, some are invisible to the naked eye let away to hear 
what occurs from them, some live our bodies and in our organs, 
and since some are harmful, Allah protects us with commitment to 
commandments which are part and parcel our grand religion. All 
of these are blessings from God Almighty. Addressing these boons 
and favours, my study aims to shed lights upon what Quran states 
concerning Purity, <Tahara>, from amazing commandments with 
which we worship God, and God has made them a protection and 
abstaining of so many benefits, the declarations of Interpreters [of the 
Holy Quran] about Purity texts seemed to gain protection by sticking 
to them, supported by experimental scientific facts which prove that 
the Quran is from Almighty God. The study followed the inductive 
and descriptive approach. The study arrived at various outputs some 
of which are: His Providence to His creatures in legalizing what suits 
them, and His final wisdom in linking. 

مقدمـــــــة
احلمد هلل القدو�ص املنزه عن كل نق�ص املت�سف بكل كمال وال�سالة وال�سالم   
على من نزهه اهلل من النقائ�ص واالأدنا�ص وناداه قائاًل له: }وَثِيَابَكَ َفَطِهرْ* وَالرُجْزَ 
َفاهْجُرْ{]املّدثر: 4-5[، �سلى اهلل عليه وعلى اآله واأ�سحابه الذين اأثنى عليهم بارئهم عز 

وجل بقوله: } فِيهِ ِرجَاٌل يُحِبُونَ َأنْ يََتَطهَرُوا وَالَلهُ يُحِبُ الْمَُطِهِرينَ {]التوبة: 108[ . 
اإن من ال�سروري اأن يحيا االإن�سان موؤمًنا بربه، موؤمتًرا باأوامره، �ساعًيا ملر�ساته،   
مقباًل على ما ي�سلحه وي�سلح اأمته، وخري ما يحقق ذلك اأخذ املرء تعاليمه من كتاب 
ربه، ففي ذلك تكون �سعادته وجناته، والأن االأمر بالتزام الطهارة تكاثرت ن�سو�سه 
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يف القراآن ويف ال�سنة، ورتب على ذلك فوائد تنال من التزم تلك الطهارة، كان 
الوقوف على معرفة بع�ص هذه الفوائد مطلب ديني ودنيوي، ذلك اأن املجتمعات 
غري امل�سلمة اإىل عهد قريب وقعت يف م�ساكل �سحية و�سلت يف كثري منها اإىل 
درجة الوباء جلهلها الأبجديات النظافة، ومل متار�سها اإال بعد ات�سالها باملجتمعات 
امل�سلمة، غري اأنها بعد تقدمها املعريف وو�سولها لكثري من احلقائق بالتجربة، تنكرت 
امل�سلمني  و�سفت  بل  امل�سلمني،  من  التعاليم  لتلك  ا�ستقائها  يف  املجتمعات  هذه 
امل�سلمني  بع�ص  اأ�سبح  حتى  املفاهيم  ت�سلل  وباتت  ذلك،  يف  والتخلف  باجلهل 
�سببها  تعاين منها جمتمعاتنا،  التي  االأمرا�ص  لهم بذلك. والأن كثرًيا من  ي�سلمون 
اإهمال النظافة التي ت�سمنتها الطهارة التي حث عليها ديننا احلنيف منذ اأربعة ع�سر 
قرنًا-علًما باأن هذه االأمرا�ص ترهق االأفراد والدولة على حٍد �سواء-اجته تفكريي 
لتتبع بع�ص االإ�سارات التي اأتت يف القراآن حول الطهارة، فعنونت ملو�سوع هذه 
الدرا�سة: بـ)اإ�سارات اإعجازية يف الت�سريع القراآين(، جملًيا فيه جوانب اأ�سهمت 
يف ثناء اهلل على قوم تتلى اآياته بالثناء عليهم اإىل قيام ال�ساعة من مثل قوله تعاىل: 

} إِنَ الَلهَ يُحِبُ الَتوَابنِيَ وَيُحِبُ الْمَُتَطِهِرينَ {]البقرة: 222[. 
اأهداف الدرا�سة: 

متثلت اأهداف الدرا�سة يف االآتي:  
ت�سليط ال�سوء على ما جاء به القراآن يف اأمر الطهارة من تعاليم باهرة تعبدنا   -

اهلل بها، وجعلها لنا وقاية واكت�سابًا لكثري من املنافع. 
الوقوف على اإفادات املف�سرين حول ن�سو�ص الطهارة التي يتاأكد ح�سول    -

امللتزم بها على الوقاية من اأمرا�ص ي�سل كثري منها اإىل الفتك بالب�سرية. 
العمل على برهنة اأن القراآن من لدن حكيم خبري – ملن كان اإميانه باملغيبات    -

مهزوًزا اأو معدوًما - مع�سًدا مبا ثبت من احلقائق العلمية التجريبية. 
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اأهمية الدرا�سة: 
تكمن اأهميتها يف �سرورة تقوية اإميان االأمة باإبراز جانب االإعجاز يف هذه   
الق�سية، اإذ يتاأكد لكل ناظر قدرة اخلالق واإحاطة علمه بكل االأكوان منظورها 
مًعا،  املنظور وامل�سطور  الكونني  كٍل من  واأنه-جلت قدرته- م�سدر  وخفيها، 
كثري  من  حت�سن  التي  الطهارة  اأمر  على  الب�سرية  اإيقاف  يف  اأهميتها  تتاأكد  كما 
اأفراًدا  الطاقات  ت�سعف  كونها  ال�سعوب،  مقدرات  تهدر  بها  التي  االآفات  من 

ودواًل. 
اأ�سباب اختيار مو�سوع الدرا�سة:

لفت نظر الب�سرية ملا يت�سمنه القراآن من تعاليم باهرة؛ مما ي�سهم يف االإقناع    .1
باأنه احلق من ربهم فيوؤمنوا به فتخبت له قلوبهم . 

خطورة اإهمال الطهارة على �سحة املجتمع .    .2
اأدائه  لكون احلفاظ على �سحة الفرد فيه اغتنام للوقت مما ينعك�ص على    .3
يف  مكانتها  الأخذ  االأمة؛  نه�سة  يف  بذلك  في�ساهم  وكما،  نوًعا  اإيجابًا 

م�ساف االأمم املتقدمة. 
الوقاية من  ما ميكن  النا�ص وعدم هدرها يف عالج  اأموال  احلفاظ على    .4

الوقوع فيه. 
م�سكلة الدرا�سة: 

قرون  به عرب  املتم�سكون  باحلياة  �سعد  قومي  قراآيٍن  بت�سريٍع  حبانا  اهلل  اإن   
القراآين من  الت�سريع  ا�ستجالء ما يف  فيتلخ�ص يف  امل�سكلة  اأما حدود  متتالية، 
عالج ووقاية لكثري من اأمرا�ص تف�ست بيننا؛ للخروج من تلك االأزمات ال�سحية 
والنكبات الوبائية، فت�سح بذلك االأج�ساد واملعتقدات؛ مما يحدث اأثًرا وا�سحا 

يف نه�سة االأمة. 
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منهج الدرا�سة:
اعتمدت املنهج اال�ستقرائي والو�سفي، وذلك بتتبع مو�سوع الدرا�سة   
ا اأقوال املف�سرين حولها وما اأثبتوه من حتليل  يف االآيات ذات ال�سلة م�ستعر�سً
تلك الن�سو�ص لو�سف احلالة، مع التع�سي�ص مبا يلزم من ال�سنة النبوية، موظًفا 

الدرا�سات احلديثة ال�ستجالء احلقائق املرجوة مو�سع الدرا�سة. 
هيكل البحث:

بعد  باملقدمة  مبتدئاً  مباحث  واأربعة  ومتهيد  مقدمة  من  البحث  يتكون   
بعدها  النتائج،  على  امل�ستملة  اخلامتة  اإىل  و�سواًل  باملباحث  مروًرا  امل�ستخل�ص 

قائمة بامل�سادر واملراجع على النحو التايل: 
م�ستخل�ص الدرا�سة. 

املقدمة. 
التمهيد: التناغم الروحي واجل�سدي. 

املبحث االأول: االأثر الوقائي للطهارة. 
املبحث الثاين: الك�سف االإعجازي يف العناية بالقم. 
املبحث الثالث: االأ�رشار الوقائية وال�سحية للو�سوء. 

املبحث الرابع: الو�سوء وتوازن الطاقة. 
اخلامتة. 
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التمهيد
التناغم الروحي واجل�سدي

ال�سيء الوحيد الذي يلبي لالإن�سان �سائر متطلباته، وي�سد له جميع  اإن   
االحتياجات، هي العبادة مبعناها العام، وقد اأ�سار اإبراهيم )عليه ال�سالم( اإىل 
هذه احلاجات وهو يناق�ص قومه يف عبادة اهلل تعاىل ويدعوهم اإىل نبذ عبادة 
االأ�سنام، فجاء ذلك يف قول اهلل تعاىل: }َقاَل َأَفرََأيُْتمْ مَا ُكنُْتمْ َتعْبُدُونَ * َأنُْتمْ وَآبَاؤُُكمُ 
ْقدَمُونَ * َفِإنَهُمْ عَدُوٌ لِي إاَِل رَبَ الْعَالَمِنيَ * الَذِي خََلَقنِي َفهُوَ يَهْدِيِن * وَالَذِي هُوَ يُْطعِمُنِي  اأْلَ
وَيَسْقِنيِ * وَإَِذا مَِرْضتُ َفهُوَ يَشْفِنيِ * وَالَذِي يُمِيُتنِي ُثمَ يُحِْينيِ * وَالَذِي َأْطمَعُ َأنْ يَْغفِرَ لِي 

خَطِيَئتِي يَوْمَ الدِيِن {]ال�سعراء: 78–82[. 
اإذن ال تخفى حاجة االإن�سان - املركب من ج�سد وروح اإىل العبادة،   
تلك العبادة التي حتتوي عنا�سر ثالثة هي: الرقي الروحي، والتاأمل والتفكري، 

واخل�سوع اجل�سدي. 
ي�سد  ال  فاإنه  اجل�سدية.  االإن�سان  حاجات  ي�سد  املادي  الغذاء  كان  فاإذا   

حاجاته الروحية والفكرية والعقلية والفطرية، اإال عبادته هلل عز وجل. 
ومما يوؤكد هذه ال�سرورة واقع الب�سرية يف ابتعادهم عنها، اأو جتاهلهم لها، اأو   
انحرافهم بها، كما يظهر يف اأحوال النا�ص يف زمن الفرتات بني الر�سل، ويف ع�سور 
اجلاهلية القدمية واحلديثة، حيث تخبطوا يف �سئونهم كلها خبط ع�سواء، واأوغلوا 
لغرائزهم  عبيًدا  اأ�سبحوا  اأن  اإىل  اهلل،  دون  من  �سيٍء  كل  عبدوا  حتى  املادة  يف 

و�سهواتهم، ورجح اآخرون جانب الروح فوقعوا يف الرتهب والتبتل)1(. 
بعد كل ما تقدم جند اأن اهلل قد حتبب لعباده بكل معاين التحبب، حيث   
خلقهم فاأح�سن خلقهم، واأظهر ف�سلهم على كثري ممن خلق تف�سيال، و�سخر لهم 
ما يف الكون جميًعا �سماءه واأر�سه، بره وبحره، و�سرع لهم من الدين ما ي�سمن 

حممد اأبو الفتح البيانوين – العبادة – دار ال�سالم ، ط1 ، 1404ه – 1984م ، �ص : 44 - 45 .   )1(
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�سعادتهم يف الدنيا واالآخرة، واأر�سل اإليهم الر�سل مب�سرين ومنذرين، فكان حًقا 
عليهم اأن يحبوه، واأن ال يف�سلوا على حبه اأحًدا كائًنا من كان، ومن هنا كانت 
عالقة املوؤمنني العابدين بربهم جل جالله عالقة حمبة متبادلة، قال تعاىل: } ُقْل 
يُحِبُهُمْ  يَْأتِي الَلهُ بَِقوْمٍ  إِنْ ُكنُْتمْ ُتحِبُونَ الَلهَ َفاَتِبعُونِي يُحِْببُْكمُ الَلهُ {]اآل عمران: 31[، } َفسَوْفَ 
وَيُحِبُونَهُ َأذِلَةٍ عََلى الْمُؤْمِنِنيَ َأعِزَةٍ عََلى الَْكافِِرينَ{]املائدة: 54[. حيث ثبت اأَن جميَع �سرائِع 
الِديِن اإمَنا اأريَد بها منفَعُة املكَلفنَي، وهذا ظاهٌر ُمدرٌك يف ِحَكِم الَت�سريِع وِعلل 

ِل)1(.  ال�َسرائِع، وموافقِة جميعها للُعقوِل امل�ستقيَمة اجلاريَِة على ن�سِق العدخْ
جند مبا ثبت من واقع املمار�سة واملالحظة، ومن تقارير الدرا�سات العلمية   
اأن النظام الوقائي يف ممار�سة الطهارة - التي تعد �سرًطا لكثري من ال�سعائر- من 

الو�سوح والنجاعة مبكان، ال ي�ستطيع اأن ينكره اأحد . 
واإن للطهارة �سًرا لطيًفا يعيننا على اإدراك قدرها، وهو اأن امل�سلم حني   
يتطهر – طاعًة هلل – فاإن اهلل يتم نعمته عليه في�سمو بنف�سه وروحه وياأخذه اإىل 
اآفاٍق من الطهر والنور وي�سفي عليه �سكينًة وطماأنينًة وهدوءاً نف�سًيا ال ت�ستطيع 

العقاقري الطبية اأن حتدثه بحال من االأحوال)2(. 
ولقد اأر�سى االإ�سالم منذ ما يزيد على اأربعة ع�سر قرنا حني كان العامل   
ميار�سها  عامة،  تعاليم  �سكل  على  واأ�س�ص جاءت  قواعد  عميق  �سبات  يغط يف 
امل�سلم واإن كان ال يعلم حقيقة فوائدها ال�سحية، لكن بتقدم العلوم يف القرن 
اجلراثيم  االأمرا�ص وم�سبباتها، وُعرفت  تلك  تتك�سف كثري من  بداأت  الع�سرين 
ال�سحية  احلقائق  تتك�سف  بداأت  حينئذ  معي�ستها،  وظروف  انتقالها  وو�سائل 
فزادتها  اخلالدة،  االإ�سالمية  التعاليم  عليها  تنطوي  التي  املذهلة  الطبية  واحِلكم 

نوًرا على نور، وع�سدت ربانية االإ�سالم ومنهجه الفريد)3(.
عبد اهلل بن يو�سف بن عي�سى بن يعقوب اليعقوب - تي�سرُي علم اأ�سول الفقه - النا�سر: موؤ�س�سة الريان للطباعة والن�سر والتوزيع،   )1(

بريوت – لبنان ، ط1 ، 1418 هـ - 1997م ، �ص : 328 - 329. 
يو�سف احلاج اأحمد – مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة املطّهرة – مكتبة ابن حجر- دم�سق ، ط1 ، 1424ه – 2003م،    )2(

�ص 925 - 926 . 
انظر : عبد احلميد الق�ساة – تفوق الّطّب الوقائّي يف الإ�سالم – ط1 : 1408ه – 1987م ، �ص : 6.   )3(
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املبحث االأول 
االأثر الوقائي للطهارة

د�ستوراً  وعمله  بقوله  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  توجيهات  كانت   
ال�سحة  حفظ  يف  يتمثل  الذي  االأبدان  طب  يف  جمعاء  والب�سرية  للم�سلمني، 
املوجودة، وجلب ال�سحة املفقودة اأو بالتعريف احلديث "الطب الوقائي" وهو 

ميثل اجلزء االأول من د�ستور ال�سحة االإ�سالمي)1(. 
والطب الوقائي كما جاء تعريفه: هو العلم املتعلق مبنع انت�سار االأمرا�ص   

اجلرثومية والنف�سية والع�سوية لتح�سني اأداء االأفراد واملجتمعات)2(. 
اإ�سارات  مع  متوافقاً  الوقائي  للطب  احلديث  التعريف  هذا  جاء  وقد   
ن�سو�ص القراآن الكرمي وال�سنة النبوية اإىل م�سببات االأمرا�ص، وما تبني بجالء من 
طرق الوقاية منها ب�سبل مي�سورة منتظمة يف عقد فريد من االأوامر والتوجيهات، 
التي  واالأخطار  والعلل  االأمرا�ص  من  الب�سرية  ال�سحة  حلفظ  رائداً  منهجاً  متثل 

تهددها بالعجز اأو الهالك)3(. 
متكاماًل  منهًجا  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  ن�سو�ص  حوت  ولقد   
للطب الوقائي، يتكون من �سحة اجل�سم و�سحة العقل و�سحة ال�سلوك اخللقي 
وال�سحة النف�سية، ويتعلق هذا املنهج ب�سحة الفرد حلمايته من االأمرا�ص املعدية 

والع�سوية، و�سحة املجتمع ونظافة البيئة)4(. 
فقد ح�سر املخت�سون م�سببات االأمرا�ص يف ثالثة اأق�سام هي: الكائنات   
الدقيقة، املركبات الع�سوية، اال�سطرابات النف�سية)5(. وتعترب الكائنات الدقيقة 
عبد اجلواد ال�ّساوي - اإعحاز القراآن وال�ّسّنة يف الطب الوقائي والكائنات الدقيقة - دار جياد للن�سر والّتوزيع – ال�سعودّية ، ط1،   )1(

1433ه – 2012م ، – �ص : 38. 
عبد احلميد الق�ساة – تفوق الّطّب الوقائّي يف الإ�سالم –  �ص :5.   )2(

عبد اجلواد ال�ّساوي - اإعحاز القراآن وال�ّسّنة يف الطب الوقائي والكائنات الدقيقة – �ص : 21.   )3(
عبد اهلل بن عبد العزيز امل�سلح وعبد اجلواد ال�ساوي وم�ساركون – الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة – دار جياد ، ط1 : 1429ه –   )4(

2008م ، �ص : 255. 
عبد اجلواد ال�ّساوي - اإعحاز القراآن وال�ّسّنة يف الطب الوقائي والكائنات الدقيقة – �ص : 21.   )5(
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اأمة من املخلوقات احلية التي ال تراها اأعيننا، وتوجد يف كل مكان: يف الهواء 
واملاء والرتبة، وعلى اأج�سامنا ويف اأفواهنا واأمعائنا، بل واأحيانًا كثرية يف الطعام 
الذي ناأكله، بع�سها مفيد وبع�سها �سار، وللوقاية من هذه الكائنات التي ميكن 

اأن ت�سيب االإن�سان باأ�سرار بالغة ال بد من مراعاة ثالثة اأمور: 
التخل�ص من خمازن هذه الكائنات اأو تنظيفها بقدر االإمكان.    .1

قطع الطرق املو�سلة لهذه الكائنات اإىل ج�سم االإن�سان.    .2
تقوية جهاز املناعة والدفاع لدى االإن�سان)1(.    .3

واإذا علمنا اأن االأطباء اليوم يف العامل كله يولون اهتماًما كبرًيا لقاعدة   
الدقيقة،  الكائنات  اأخطار  االإن�سان من  اآثار مهمة يف حماية  لها من  ملا  النظافة، 
تتوخى  يزيد،  اأو  قرنا  ع�سر  اأربعة  قبل  اأتت  �سرعية  ا  ن�سو�سً هناك  اأن  وعلمنا 
الوا�سح  العلمي  ال�سبَق  ذلك  يظهر  اأال  باأنواعها،  االأمرا�ص  من  االإن�سان  وقاية 
لل�سريعة االإ�سالمية ون�سو�سها، وتاأكيد اأن هذا القراآن من لدن حكيم عليم؟! 
فلقد حر�ست ن�سو�ص ال�سريعة اأن ت�ستاأ�سل الكائنات الدقيقة من خمازنها لدى 

االإن�سان، وتنظيف هذه املخازن بقدر االإمكان. 
الو�سوء  بت�سريع  القاعدة  هذه  حتقيق  و�سائل  عملًيا  ر�سخت  كما   
وا�ستن�ساق،  وم�سم�سة،  �سواك،  من  الفطرة،  �سنن  تطبيق  والتزام  والغ�سل، 
وختان، وتقليم االأظافر، وحلق العانة، وغ�سل عقد االأ�سابع، ونظافة ال�سبيلني، 
واجتناب النجا�سات، واحلفاظ على نظافة الثياب واملظهر العام . فهذه االأحكام 
الدقيقة املرتابطة والتي ال مثيل لها يف اأي ت�سريع اآخر، تهدف اإىل تنظيف بوؤر 
وخمازن الكائنات الدقيقة يف االإن�سان، من على اجللد ومن االأنف واحللق وقناة 
ال�سارية  االأمرا�ص  �سرور  من  امل�سلم  حتمي  الت�سريعات  هذه  جعل  مما  اله�سم، 

امل�سلح وال�ساوي وم�ساركون - الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة - �ص : 256 – 257.   )1(
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والع�سوية)1(. 
التي  االأ�س�ص  اأهم  اأحد  عالج  هذا  ت�سريعه  يف  القراآن  يكون  وبذلك   
النظافة،  بناء ال�سحة املتكامل على م�ستوى الفرد واملجتمع وهي:  يقوم عليها 

والريا�سة، والغذاء. 
واإذا كانت النظافة عند البع�ص جمرد ذوق اأو مزاج �سخ�سي، اأو كانت   
تخ�سع  الكرمي  القراآن  يف  فهي  الدولة،  اأو  لالإن�سان  االقت�سادية  باحلالة  مرتبطة 
لنظام حمدد ي�سعر امللتزم به ب�سرورة تنفيذه بدافع ذاتي، حيث اهتم القراآن 

اهتماما خا�سا بالنظافة ال�سخ�سية ونظافة البيئة . 
اأواًل: النظافة ال�سخ�سية:

ح�ص القراآن على اأمرين هامني يف حياة الفرد وهما: الطهارة من احلدث   
االأ�سغر واالأكرب ومن اخلبث. 

�سائق  رقيق  باأ�سلوب  عامة  الطهارة  اإىل  القراآن  حتبيب  كيفية  وتاأمل   
يََتَطهَرُوا وَالَلهُ يُحِبُ الْمَُطِهِرينَ { وحمفز، حيث قال تعاىل: } فِيهِ ِرجَاٌل يُحِبُونَ َأنْ 

]التوبة: 108[، وقال: } إِنَ الَلهَ يُحِبُ الَتوَابنِيَ وَيُحِبُ الْمَُتَطِهِرينَ {]البقرة: 222[. 

وطهارة احلدث االأ�سغر: الو�سوء. وطهارة: الغ�سل.   
والطهارة يف اللغة تعني: النظافة ح�سية اأو معنوية، وهي من كلمة: طهر.   
طهر ال�سيء طهارة، واال�سم: الطهر، وهو: النقاء من الَدنَ�ص والنَج�ص، يقال: 
واأقفال،  ُقفل  مثل:  اأطهار،  واجلمع:  العيب،  من  بريء  اأي  العر�ص،  طاهر  هو 
وتكون الطهارة مبعنى: التطهري. وماء طاهر خالف جن�ص، وطاهر: �سالح للتطهري 
الطاهر يف  الطهور: هو  زائد، وقيل:  لو�سف  اأنه  مبالغة، واالأكرث:  به، وطهور 

نف�سه املطهر لغريه)2(. 
عبد اجلواد ال�ّساوي -اإعحاز القراآن وال�ّسّنة يف الطب الوقائي والكائنات الدقيقة – �ص : 15 – 16 . امل�سلح وال�ساوي وم�ساركون   )1(

 .258  : – �ص  وال�ّسّنة  القراآن  يف  العلمي  – الإعجاز 
اأحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم احلموي، اأبو العبا�ص - امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري - النا�سر: املكتبة العلمية –   )2(

بريوت – ج2 ، �ص : 397 . 
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والطهارة �سرًعا: رفع ما مينع ال�سالة من حدث اأو جنا�سة باملاء، اأو رفع   
حكمه بالرتاب)1(. 

وقد حث ال�سارع على نظافة االأبدان للعبادة وللحياة، ففي االأثر: )االإ�سالم   
نظيف فتنظفوا فاإنه ال يدخل اجلنة اإال نظيف()2(، )الطهور �سطر االإميان()3(، واأ�سل 
ال�سطر: الن�سف، فطهارة االأج�ساد مقدمة ومتممة لطهارة االإن�سان يف داخله، واإذا 

تتبعنا هذه الطهارة التعبدية، لوجدنا اأن: الو�سوء والغ�سل. 
فاإن الو�سوء بكيفيته املعروفة �سرط يف اإقامة ال�سالة، وال ت�سح بدونه اإال   

يف حاالت معينة حددها ال�سارع . 
َفاْغسُِلوا  إِلَى الصَلَةِ  ُقمُْتمْ  إَِذا  آمَنُوا  الَذِينَ  َأيُهَا  يَا   { تعاىل:  ففي �ساأن الو�سوء: يقول  اأ.  
وُجُوهَُكمْ وََأيْدِيَُكمْ إِلَى الْمَرَافِِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسُِكمْ وََأرْجَُلُكمْ إِلَى الَْكعْبَيِْن{]املائدة: 6[. 

ال�سنن،  ما عدا  اليوم خم�ص �سلوات،  ال�سلوات يف  اأن عدد  فاإذا علمنا   
}اَل  امل�سحف  ومل�ص  العتيق،  بالبيت  للطواف  الو�سوء  ا�سرتاط  وعلمنا 
وفوائده  الوقائي  الو�سوء  تاأثري  اأدركنا   ،]79 الْمَُطهَرُونَ{]الواقعة:  إاَِل  يَمَسُهُ 

ال�سحية التي ميكن اأن جتمل مبا يلي:
الوقاية من انتقال كثري من االأمرا�ص املعدية التي تنتقل بتلوث االأيدي،    .1

والتي اأهمها ما ي�سمى باأمرا�ص القذارة)4(. 
بها  تعلق  التي  االأو�ساخ  من  البدن  من  املك�سوفة  االأجزاء  تخلي�ص    .2

با�ستمرار، ومن ثم حتفظ وظائف اجللد من اأن تتعطل. 
عبد اهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي -  املغني – النا�سر : مكتبة القاهرة ، 1388هـ - 1968م ، ج1، �ص : 7.   )1(

اأيوب بن مطري الطرباين - املعجم الأو�سط ، حتقيق : طارق بن عو�ص اهلل بن حممد احل�سيني ، النا�سر: دار  �سليمان بن اأحمد بن   )2(
احلرمني – القاهرة  ، باب : العني ، من ا�سمه عي�سى ، حديث رقم : 4893 . ج5 ، �ص : 139. 

�سحيح م�سلم : كتاب الطهارة باب ف�سل الو�سوء ، حديث رقم : 223 . ج1 ، �ص 203.   )3(
الطعام  وت�سمم  الكولونية،  بالع�سيات  املعوي  واللتهاب  الع�سوي  والزحار  التيفية،  واحلمى  الكولريا    : هي  القذارة  اأمرا�ص   )4(
اجلرثومي ، وت�سكل هذه الأمرا�ص اأهم امل�ساكل ال�سحية يف البلدان النامية ، وم�سئولة حلد كبري عن ارتفاع معدل الوفيات فيها ، 
وتعتمد الوقاية منها على النظافة ال�سخ�سية كغ�سل الأيدي قبل كل طعام ، وبعد كل تغوط .  دياب وقرقوز - مع الطب يف القراآن 

الكرمي - موؤ�س�سة علوم القراآن – دم�سق . بريوت . ط7  1404ه ، �ص :121. 
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تن�سيط الدورة الدموية العامة وجتديد حيوية اجل�سم، بتنبيه االأع�ساب،    .3
وتدليك االأع�ساء)1(. 

عباداته  اأهم  ل�سحة  �سرًطا  الطهارة  وجعله  للنظافة،  دعوته  يف  واالإ�سالم   
من �سالة وطواف، بل جزًء معترًبا من اأجزاء االإميان لقول النبي )�سلى 
بنظافة  اهتمامه  اإىل  اإ�سافًة  االإميان()2(،  �سطر  )الطهور  و�سلن(:  عليه  اهلل 
الفم الذي يعد منفذا للغذاء وهو ع�سو التوا�سل، كما هو مدخل معظم 
يف  الرحمن  ور�سا  الفم  نظافة  بني  بو�سوح  وربطه  البدن،  اإىل  اجلراثيم 
اأحاديث متواترة منها، قوله )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )ال�سواك مطهرة للفم 

مر�ساة للرب()3(. كل ذلك ي�سي باأنه جعل النظافة قمة يف التح�سر)4(. 
ويف �ساأن الغ�سل: طهارة اجل�سم من اجلنابة بالن�سبة للرجال وللن�ساء وكذلك  ب.  
الطهارة من احلي�ص اأو النفا�ص بالن�سبة للن�ساء، فقد قال تعاىل: }وَإِنْ ُكنُْتمْ 
جُنُبًا َفاَطهَرُوا{]املائدة: 6[، وقال يف �ساأن طهارة الن�ساء: }َفِإَذا َتَطهَرْنَ َفْأُتوهُنَ 

مِنْ حَيْثُ َأمَرَُكمُ الَلهُ{]البقرة: 222[. 
والطهارة يف احلالتني ال�سابقتني تعنى غ�سل كامل البدن باملاء الطاهر، وقد   
بني القراآن بجالء اأن و�سيلة الطهارة االأوىل املاء، قال تعاىل: }وَيُنَِزُل عََليُْكمْ مِنَ 
السَمَاءِ مَاءً لِيَُطِهرَُكمْ بِهِ{]االأنفال: 11[، وقال �سبحانه: }وََأنْزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً َطهُورًا{
]االأنفال: 11[، حيث بينت االآيتان طهارة ماء ال�سماء. فلقد ثبت اأن املاء: هو الوحيد 

الطاهر املطِهر لغريه ملميزات فيه، اأهمها اأنه و�سط غري مالئم لنمو الكائنات الدقيقة 
متى كان نقًيا، لعدم احتوائه على العنا�سر الغذائية الالزمة لنموها، والأن درجة 
حرارة املاء غري منا�سبة لهذا النمو، كما اأن درجة ال�سغط الـ)اأزموزي()5( للماء 

عبد احلميد دياب واأحمد قرقوز -  مع الطب يف القراآن الكرمي - موؤ�س�سة علوم القراآن – دم�سق. بريوت. ط7 1404هـ، �ص:122.   )1(
�سبق تخريجه .   )2(

طب والياب�ص لل�ّسائم  . ج3 ، �ص : 31.  �سحيح البخاري : كتاب ال�ّسوم ، باب : �سواك الرُّ  )3(
 .www. 55a.net حممد نزار الدقر  - روائع الطب الإ�سالمي  - موقع مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة  )4(

ال�سغط الأزموزي : اأحد العوامل الفيزيائّية اّلتي توؤّثر يف الكائنات الّدقيقة . فهو ميثل انتقال جزيئات املاء من املحلول الأعلى   )5(
 . https/ mawdo0com . تركيًزا اإىل الأقّل تركيًزا ليحدث الّتزان
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اأفل منه عند هذه الكائنات، مما يوؤدي اإىل موتها وهالكها)1(، لذا فاملاء يف ذاته 
طهور، و�سدق اهلل العظيم اإذ يقول: }وََأنْزَلْنَا مِنَ السَمَاءِ مَاءً َطهُورًا{]الفرقان: 48[. 
اأما فوائد الغ�سل الوقائية وال�سحية وال �سيما بعد اجلماع فتتلخ�ص يف:  

تخفيف االحتقان الدموي يف اجللد واالأع�ساء التنا�سلية مما يدفع الدم اإىل    .1
اأع�ساء اجل�سم الهامة وخا�سة القلب والدماغ. 

تخلي�ص اجل�سم من االأدران العالقة به والتي تتكون من الطبقات املتو�سفة)2(    .2
من اجللد، واملفرزات الدهنية والعرقية، ومن الغبار واالأو�ساخ املختلفة. 

تن�سيط اجل�سم، وبث احليوية فيه، بعد خموله وذلك بتنبيه النهايات الع�سبية    .3
التي يف اجللد . 

تاأمينه ل�سالمة وظائف اجللد العديدة والتي اأهمها نقل االإح�سا�سات وتنظيم    .4
احلرارة وحماية اجل�سم . 

تن�سط  الدموية كما  القلب والدورة  تن�سط  االغت�سال جهد ع�سلي  عملية    .5
الع�سالت االإرادية ب�سكل عام . 

اأما طهارة اخلبث: فمنها غ�سل اجل�سم اأو ق�سم منه عند مالم�سته النجا�سات  ج.  
وال�سديد،  والقيح  احليوان،  وميتة  والغائط،  البول،  اأبرزها  من  املختلفة 
ا: طهارة امللب�ص يقول تعاىل:  والقيء والقل�ص، وامل�سكر املائع. ومنها اأي�سً
العبادات، وهذا  �سرط ل�سحة  الثياب  َفَطِهرْ{]املدثر: 4[، فطهارة  وَثِيَابَكَ   {
يتطلب من االإن�سان حر�سا دائما على طهارة ملب�سه من جميع النجا�سات 
كالتي مَر ذكرها يف طهارة اجل�سم. وال يخفى ما لهذا االأمر من قيمة يف 

اإبعاد االإن�سان عن م�سادر التلوث بالعوامل املعدية)3(. 
عبد اجلواد ال�ّساوي - اإعحاز القراآن وال�ّسّنة يف الطب الوقائي والكائنات الدقيقة – �ص : 38.   )1(

الّتو�سف : تق�ّسر اجللد . ال�ّسحاح ، 4 / 1438.   )2(
دياب وقرقوز - مع الطب يف القراآن الكرمي - موؤ�س�سة علوم القراآن دم�سق،  �ص : 123.   )3(
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واإنه حلرٌي بنا اأن ندرك بذلك ال�سبق العلمي والعملي للقراآن الكرمي يف   
ت�سريعه للو�سوء والطهارة عموًما اإذا طالعنا معطيات العلم احلديث حول العناية 
النظافة وغ�سل اجل�سم،  الدرجة االأوىل على  ترتكز يف  باجللد  فالعناية  باجللد، 
وخا�سة االأجزاء املك�سوفة. واإن التنظيف امل�ستمر �سروري لتفتح م�سام الغدد 

العرقية والدهنية . 
يغ�سل  اأن  االإن�سان  على  يتحتم  ال�سحة-  على  -للحفاظ  اأنه  جاء  فقد   
اأن  عليه  يجب  كما  االأقل،  على  اليوم  يف  مرتني  ورقبته  و�سعره  ويديه  وجهه 
يويل النواحي االإبطية والتنا�سلية عناية خا�سة، واال�ستحمام �سروري جدا على 

االأقل مرة باالأ�سبوع خالل ال�ستاء ومرتني اأو اأكرث خالل ال�سيف)1(. 
ثانيًا:نظافة البيئة وطهارتها:

قال تعاىل: }وََطِهرْ بَيْتِيَ لِلَطائِفِنيَ وَالَْقائِمِنيَ وَالرَُكِع السُجُودِ {]احلج: 26[، ويف   
هذه االآية اإ�سارة اإىل لزوم العمل على طهارة البيئة وخا�سة بيوت اهلل، كما اأن 
من �سروط �سحة ال�سالة اأن تكون يف مكان طاهر من النج�ص واالأقذار . قال 

القرطبي: وتطهري البيت عام يف الكفر والبدع وجميع االأجنا�ص والدماء)2(. 
وَالْعَاكِفِنيَ  لِلَطائِفِنيَ  بَيْتِيَ  َطِهرَا  َأنْ  وَإِسْمَاعِيَل  إِبْرَاهِيمَ  إِلَى  }وَعَِهدْنَا  تعاىل:  قوله  وقي 
علماء  لبع�ص  اأقوااًل  تف�سريه  يف  كثري  ابن  اأورد   ،]125 {]البقرة:  السُجُودِ  وَالرَُكِع 
التق�سري، ملخ�سه: اأن ابن عبا�ص قال: اأمرهما اهلل اأن يطهراه من االأذى والنج�ص 

وال ي�سيبه من ذلك �سيء. 
قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: اأمره)3(. وقال ابن عا�سور:   
يحفظ  باأن  حم�سو�ص:  من  التطهري  لفظ  عليه  يدل  ما  البيت:  تطهري  من  واملراد 

دياب وقرقوز - مع الطب يف القراآن الكرمي نقاًل عن : عبد الكرمي �سحادة - املدخل اإىل الأمرا�ص اجللدية - �ص : 123.   )1(
واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  القراآن - حتقيق:  القرطبي - اجلامع لأحكام  الأن�ساري اخلزرجي  اأبي بكر بن فرح  اأحمد بن  حممد بن   )2(

اأطفي�ص النا�سر: دار الكتب امل�سرية – القاهرة، ط2، 1384هـ - 1964م، ج12 ، �ص : 37. 
اأبو الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي - تف�سري القراآن العظيم - حتقيق : �سامي بن حممد �سالمة ،   )3(

النا�سر: دار طيبة للن�سر والتوزيع ، ط2 ، 1420هـ - 1999م ، ج1 ، �ص : 419. 
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من القاذورات واالأو�ساخ ؛ ليكون املتعِبد فيه مقباًل على العبادة دون تكدير، 
ومن تطهري معنوي: وهو اأن يبعد عنه ما ال يليق بالق�سد من بنائه من االأ�سنام 
واالأفعال املنافية للحق، كالعدوان والف�سوق، واملنافية للمروءة، كالطواف عريًا 

دون ثياب)1(. 
وال �سك اأن اعتبار البول والغائط وامليتة وغريها من الف�سالت جن�سا،   
يقت�سي من الدولة اأن تعمل على ت�سريف هذه الف�سالت باأح�سن ال�سبل وعدم 
الطب  املعروف يف  االأرا�سي واملزروعات مبا�سرة، ومن  ا�ستخدامها يف ري 
الوقائي اأن �سوء ت�سريف الف�سالت من اأهم اأ�سباب انت�سار االأوبئة واالأمرا�ص 

االإنتانية يف البلدان املتخلفة)2(. 
جاء يف تف�سري املنار: اأن الطهارة ركن ال�سحة البدنية، وبيان ذلك: اأن   
الو�سخ والقذارة جملبة االأمرا�ص واالأدواء الكثرية، كما هو ثابت يف؛ ولذلك 
نرى االأطباء ورجال احلكومات احل�سرية، ي�سددون يف اأيام االأوبئة واالأمرا�ص 
املعدية – بح�سب �سنة اهلل تعاىل يف االأ�سباب – يف االأمر باملبالغة يف النظافة، 
ا؛ الأن  وجدير بامل�سلمني اأن يكونوا اأ�سلح النا�ص اأج�ساًدا، واأفلهم اأدواًء واأمرا�سً
دينهم مبنٌي على املبالغة يف نظافة االأبدان والثياب واالأمكنة؛ فاإزالة النجا�سات 
تعهد  اإيجاب  عليها  وزاد  دينهم،  فرو�ص  من  االأمرا�ص  تولد  التي  واالأقذار 

اأطرافهم بالغ�سل كل يوم مرة اأو مراًرا. . . )3(. 
كان جديًرا بهم ذلك الأنهم املعنيون بعمارة الكون وخالفة اهلل يف، والأن   
اأخطر االأقذار واأ�سرعها �سرًرا ما ل�سق بج�سم االإن�سان، وكان لزاًما-ملا تقدم- 

التخل�ص منها . 
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور التون�سي - التحرير والتنوير – )حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من   )1(

تف�سري الكتاب املجيد( النا�سر : الدار التون�سية للن�سر – تون�ص ، 1984هـ ، ج1 ، �ص : 712. 
دياب وقرقوز - مع الطب يف القراآن الكرمي -  �ص : 118 – 124.   )2(

ر�سيد ر�سا – تف�سري املنار – ج6 ، �ص : 217.   )3(
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لذا كان اال�ستنجاء من خ�سال الفطرة و�سنن الهدى العظيمة التي دعانا   
اإليها امل�سطفى )�سلى اهلل عليه و�سلم(، فقد اأورد م�سلم يف �سحيحه اأن النبي 

)�سلى اهلل عليه و�سلم( عد ع�سًرا من الفطرة: )وانتقا�ص املاء()1(. 
هو  اإمنا  اال�ستنجاء،  قواعد  االأمة  بتعليم  النبوي  الهدي  باأن  �سك  وال   
بها االإ�سالم كافة  الوقائي �سبق  ت�سريعي و�سبق �سحي يف جمال الطب  اإعجاز 
ال�سحة  متطلبات  مع  القواعد  هذه  تن�سجم  اإذ  العامل؛  يف  ال�سحية  االأنظمة 
البدنية يف الوقاية من التلوث اجلرثومي واحلد من انت�سار االأمرا�ص ال�سارية. 
فما يخرج من ال�سبيلني من بول وغائط يعترب من اأخطر االأ�سباب لنقل العدوى 
باالأمرا�ص اجلرثومية والطفيلية فيما اإذا اأهملت نظافتها؛ لذا دعت ال�سنة النبوية 

اإىل االهتمام، وجعلت ذلك مدخاًل للعبادة ال�سحيحة عند امل�سلمني)2(.

�سحيح م�سلم " كتاب الطهارة  باب : خ�سال الفطرة ، حديث رقم : 261 . ج1 ، �ص : 223.   )1(
 .www. 55a.net حممد نزار الدقر  - روائع الطب الإ�سالمي  - موقع مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة  )2(
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املبحث الثاين
الك�سف االإعجازي يف العناية بالفم

اإن االهتمام بطهارة الفم وجعلها جزًءا من العبادة، ال يكاد يوجد يف   
الدين،  هذا  مكارم  من  يَُعد  هذا  اأن  �سك يف  الدنيا، وال  هذه  ت�سريع يف  اأي 
و�سبًقا تعجيزيًا يف باب الت�سريع، ذلك اأن الفم اإذا اأهمل يكون مزرعة لالأمرا�ص 

و�سرًرا ل�ساحبه ومن يخالط)1(. 
ا،  اأي�سً الفطرة  �سنن  من  ال�سواك وهو  غالًبا  الو�سوء  ي�سبق  مما  كان  لذا   
الفم  والأن  وال�سالة)2(،  الو�سوء  �سنن  من  ال�سواك  ر�سا:  ر�سيد  يقول حممد 
و�سيلة مناجاة اهلل بقراءة القراآن والت�سبيح والدعاء وخمتلف اأنواع الِذكر، يعترب 
ال�سواك من اأكد ال�سنن، فهو من ال�سنن التي حث عليها ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه و�سلم( قواًل وداوم عليها فعاًل بالليل والنهار، ومما اتفق رواة ال�سنن على 
اأ�سق على اأمتي الأمرتهم بال�سواك  تقله قوله )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )لوال اأن 
عند كل �سالة()3(، ويف رواية: )لوال اأن اأ�سق على اأمتي الأمرتهم بالو�سوء عند 
كل �سالة ومع كل و�سوء �سواك والأخرت الع�ساء اإىل الليل()4(، ويف: )لوال 
ويف  �سالة()5(،  كل  مع  بال�سواك  الأمرتهم  النا�ص  على  اأو  اأمتي  على  اأ�سق  اأن 

البخاري: )لوال اأن اأ�سق على اأمتي الأمرتهم بال�سواك()6(. 
ا: )لوال اأن اأ�سق على اأمتي الأمرتهم بال�سواك عند كل و�سوء()7(،  وفيه اأي�سً  
وعن عائ�سة ر�سي اهلل عنها، اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )كان اإذا دخل 

عبدالعزيز حممد عثمان – ال�سحة والوقاية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية– دار املدينة، ط1، 1417هـ– 1991م، �ص : 22–32.   )1(
حممد ر�سيد ر�سا – تف�سري املنار – ج6 ، �ص : 208.   )2(

�سنن الرتمذي : كتاب  : الطهارة و�سننها  باب ال�سواك ، حديث رقم : 287 . ج1 ، �ص : 105.   )3(
م�سند اأبي داوود الطيال�سي : م�سند ابي هريرة ، حديث رقم : 2448 . ج4 ، �ص : 90.   )4(

�سحيح البخاري : كتاب اجلمعة  باب : ال�ّسواك يوم اجلمعة ، حديث رقم : 887 . ج2 ، �ص : 4 . �سحيح م�سلم :  كتاب الطهارة   )5(
باب : ال�سواك حديث رقم : 252 . ج1 ، �ص : 220. 

�سحيح البخاري : كتاب  التمّني  باب : ما ي�سح من اللو ، حديث رقم : 7240 . ج9 ، �ص : 85.   )6(
�سحيح البخاري : كتاب ال�سوم ، باب : �سواك الّرْطب والياب�ص ، ج3 ، �ص : 31.   )7(
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واأكرثت  ال�سواك()2(،  عليكم يف  )اأكرثت  ا:  اأي�سً وجاء  بال�سواك()1(،  بداأ  بيته 
عليكم اأي بالغت يف طلبه منكم، اأو يف اإيراد االأخبار يف الرتغيب فيه. 

وقد بني )�سلى اهلل عليه و�سلم(: اأن العبد يكون حمبوب املناجاة، اإذا   
�سدرت هذه املناجاة من فٍم طيب خاٍل من الروائح الكريهة واجلراثيم املتعِفنة، 
)�سالة  ا:  اأي�سً وجاء  بال�ِسواك()3(،  فطِيبوها  القراآن  طرق  اأفواهكم  )اإن  فقال: 

�سواك خري من �سبعني �سالة بال �سواك()4(. 
كما نهى )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأن يلج النا�ص املجتمعات بفم كريه املنظر   
مل يتطيب بال�سواك، حيث يقول: )مايل اأراكم تاأتوين قلًحا)5( ا�ستاكوا()6(، ويتكون 
القلح نتيجة عدم تنظيف االأ�سنان، وهو عبارة عن روا�سب مثل فحمات وفو�سفات 
الـ)كل�ص( والـ)مغنزيوم(، مع املخاط اللعابي وف�سالت طعامية تتو�سع كلها فوق 
حافة اللثة ويف الثلم اللثوي وعلى عنق االأ�سنان، تت�سلب مع مرور الزمن م�سكلة 

القلح)7(. 
ولل�سواك فوائد طبية كثرية للفم واالأ�سنان حيث يحتوي على مواد م�سادة   
للجراثيم وقد ثبت بالبحث اأنه يق�سي على خم�سة اأنواع على االأقل من اجلراثيم 
املعدية واملوجودة بالفم اأهمها البكرتيا ال�سبحية والتي ت�سبب بع�ص اأنواعها احلمى 
وتزيح  الف�سالت  جترف  مادة  االأراك  بعود  ال�سواك  يف  وجد  كما  الروماتزمية، 
القلح وت�ساعد على تلميع االأ�سنان، اإ�سافة لتوافر حم�ص العف�ص فيه بكرثة، وهو 

حم�ص قاتل للجراثيم ومطهر قوي ي�سفي جروح اللثة والتهاباتها)8(. 
�سحيح م�سلم : كتاب  الطهارة ، باب : ال�ّسواك ، حديث رقم : 253 . ج1 ، �ص : 220.   )1(

�سحيح البخاري : كتاب اجلمعة  باب : ال�ّسواك يوم اجلمعة ، حديث رقم : 888 . ج2 ، �ص : 4.   )2(
�سنن ابن ماجه : كتاب الطهارة و�سننها ن باب : ال�ّسواك ، حديث رقم : 291 . ج1 ، �ص : 106.   )3(

ال�سنن الكربى للبيهقي : كتاب  الطهارة  باب : تاأكيد ال�ّسواك عند القيام اإىل ال�ّسالة ، حديث رقم : 161 . ج1 ، �ص : 62.   )4(
ْفرة على الأَ�سنان وَتْغُلَظ ُثمَّ َت�ْسَودَّ اأَو تخ�َسّر . ل�سان  ا�ِص َوغريِهم ، َوِقيل : هو اأَن َتْكُثَ ال�سُّ الَقَلُح والُقالُح : �ُسْفرة َتْعُلو الأَ�سناَن يِف النَّ  )5(

العرب . مادة : قلح ، ج2 ، �ص : 565. 
م�سند اأحمد : من م�سند بني ها�سم ، حديث متام بن العّبا�ص ، حديث رقم : 1835 . ج3 ، �ص : 334 .   )6(

 .www. 55a.net حممد نزار الدقر  - روائع الطب الإ�سالمي  - موقع مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة  )7(
امل�سلح وال�ساوي وم�ساركون – الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة – �ص : 263.   )8(
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اأعظم  من  ركن  التي هي  اأ�سنانه  له  عمره حتفظ  اأول  من  ال�سواك  على   
اأركان ال�سحة واجلمال، وهو نعمة ال يعرف اأكرث النا�ص قيمتها اإال بعد اأن يف�سدها 

الت�سو�ص، وي�سطر اإىل قلعها بعد اأن يقا�سي من اآالمها ما يقا�سي)1(. 
جاء يف تف�سري املنار نقاًل عن جملة "غازته باري�ص" الطبية حتت عنوان:   
واللثة  البيا�ص،  نا�سعة  االأ�سنان  ت�سري  ال�سواك  بتاأثري  بالفم":  العرب  "عناية 
عنايتنا  تكون  اأال  لي�سووؤنا  واإنه  قالت:  اأن  اإىل  االأحمر،  اللون  وال�سفتان جميلة 

باأفواهنا، ونحن اأهل املدنية، كعناية العرب بها)2(. 
اجلراثيم  من  اأرتال  تعرب  منه  للج�سم،  الرئي�سي  املدخل  باعتباره  فالفم   
والفريو�سية  البكترييا  اجلراثيم  من  هائلة  واأعداد  اأنواع  ت�ستقر  وفيه  ال�سارة، 
والطفيلية، وينتج عن منوها وتكاثرها، اأحما�ص واإفرازات كثرية، توؤثر على الفم 
ت�سو�ص  ت�سببها:  التي  االأمرا�ص  االأ�سنان ولونها واأدائها، ومن  ورائحته، وعلى 

االأ�سنان والتهابات اللثة)3(. 
العطرية  العف�سية  املادة  من  االأراك  عود  يف  ما  اإن  املنار:  تف�سري  ويف   
ر االأ�سنان، واإنه يقوي املعدة على اله�سم، ويدر  ي�سد اللثة، ويحول دون حفخْ

البول)4(. 
اإذا  بالت�سوك  لنا  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأمر  بعظمة  ن�سعر  وكم   
علمنا باأنه قد ثبت تكون غاللة رقيقة من اللعاب تلت�سق باالأ�سنان ت�سمى لويحة 
جرثومية، ي�سبح فيها عدد هائل من اجلراثيم ت�سل اإىل حوايل 100 بليون جرثومة 
بعد  حتى  �سريًعا،  تتكون  الطبقة  اأو  اللويحة  وهذه  منها،  الواحد  اجلرام  يف 
تلميع االأ�سنان يف اأقل من �ساعة، ويزداد �سمكها ويحدث فيها تر�سبات رخوة، 

حممد ر�سيد ر�سا – تف�سري املنار – ج6 ، �ص : 208.   )1(
امل�سدر نف�سه : ج6 ، �ص : 220.   )2(

عبد احلميد الق�ساة – تفوق الطب الوقائي يف الإ�سالم – من الأبحاث املختارة يف املوؤمتر العلمي الأول عن الإعجاز العلمي باإ�سالم   )3(
اأباد ، ط1 ، 1408هـ– 1987م ، �ص : 9 – 10 . 

حممد ر�سيد ر�سا – تف�سري املنار – ج6 ، �ص : 220.   )4(
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كلما تركت من غري اإزالة، وقد ثبت اأن هذه الطبقة اجلرثومية هي امل�سئولة عن 
اأمرا�ص اللثة ونخر االأ�سنان، وهذا يو�سح لنا اأهمية حث النبي اأمته على دوام 
ا�ستعمال ال�سواك عند كل �سالة اأو و�سوء، وقد كان ر�سول اهلل كما ثبت يف 
بال�سواك، فعن حذيفة )ر�سي اهلل  الليل ي�سو�ص فاه  اإذا قام من  ال�سحيحني، 
عنه(: )اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( كان اإذا قام للتهجد من الليل ي�سو�ص فاه 
بال�سواك()1(؛ الأن ركود اللعاب اأثناء النوم اأحد العوامل املهيئة لتكاثر اجلراثيم 
وازدياد تر�سباتها، وهذه اللويحة لي�ص لها عالقة باالأكل وف�سالت الطعام، فهي 
دائمة التكوين، لذا تفهم احلكمة من ترغيب النبي وح�سه على ال�سواك ومالزمته 
اأثناء ال�سيام، فعن عامر بن ربيعة )ر�سي اهلل عنه( قال: )راأيت النبي  له حتى 

ي�ستاك وهو �سائم ما ال اأح�سي()2()3(. 
ال�سواك  اأن  خاللها  ثبت  ال�سواك  م�ستعملي  على  درا�سة  اأجريت  وقد   

يزيل تلك اللويحة وهي بكر قبل عتوها وتاأثريها على االأن�سجة)4(. 
م�ساداً  وتاأثرياً  لل�سكر،  مهبطاً  تاأثرياً  لل�سواك  اأن  اأي�ساً  ثبت  وقد   

لل�سرطان)5(.

�سحيح البخاري : كتاب  التهّجد باب : طول القيام يف �سالة الليل ، حديث رقم : 1136 . ج2 ، �ص : 51    �سحيح م�سلم : كتاب   )1(
الطهارة باب : ال�ّسواك ، حديث رقم : 255 . ج1 ، �ص : 220. 

�سحيح البخاري : كتاب  ال�ّسوم باب : �سواك الّرطب والياب�ص لل�ّسائم ، ج3 ، �ص : 31.   )2(
وال�ساوي  امل�سلح   .  43  –  42  : �ص   – الدقيقة  والكائنات  الوقائي  الطب  وال�ّسّنة  القراآن  يف  الإعحاز   - ال�ّساوي  اجلواد  عبد   )3(

وم�ساركون– الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة – �ص : 262 – 263. 
امل�سلح - الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة – �ص : �ص : 263.   )4(

عبد اجلواد ال�ّساوي - الإعحاز يف القراآن وال�ّسّنة الطب الوقائي والكائنات الدقيقة – �ص : 45 .   )5(
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املبحث الثالث 
االأ�رشار الوقائية وال�سحية للو�سوء

فر�ص اهلل �سبحانه وتعاىل الو�سوء على امل�سلم، و�سن النبي )�سلى اهلل   
خم�ص  جلده  من  املك�سوفة  االأجزاء  فيه  امل�سلم  يغ�سل  �سنًنا،  فيه  و�سلم(  عليه 
مرات يف اليوم والليلة، ويف كل مرة يغ�سل الع�سو ثالث مرات، قال تعاىل: 
} يَا َأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إَِذا ُقمُْتمْ إِلَى الصَلَةِ َفاْغسُِلوا وُجُوهَُكمْ وََأيْدِيَُكمْ إِلَى الْمَرَافِِق وَامْسَحُوا 

بِرُءُوسُِكمْ وََأرْجَُلُكمْ إِلَى الَْكعْبَيِْن {]املائدة: 6[)1( . 
والو�سوء بكيفيته املعروفة، فيه - اإىل جانب ال�سفة التعبدية - اإزالة االأدران   
واالأو�ساخ التي تعلق باالأطراف من اجلو، اأو احل�سرات، اأو م�سافحة االآخرين، اأو 

االإم�ساك باأ�سياء قد تكون ملوثًة، اإىل غري ذلك مما يوجب التحوط بالغ�سل)2(. 
ولذلك حث الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( من االإكثار من الو�سوء   
الدرجات؟  به  ويرفع  اخلطايا  به  اهلل  ميحو  ما  على  اأدلكم  )اأال  فيقول:  واإتقانه، 
اإ�سباغ الو�سوء على املكاره، وكرثة اخلطى اإىل امل�ساجد وانتظار ال�سالة بعد 

ال�سالة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط()3(. 
– واأ�سد و�سوح اإعجاز القراآن  وما اأعظم حكمة اهلل - العليم احلكيم   
واأخراهم  دنياهم  اأحوالهم يف  ي�سلح  مبا  املوؤمنني  فيه  اهلل  الذي خاطب  الكرمي 
َأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إَِذا ُقمُْتمْ إِلَى الصَلَةِ َفاْغسُِلوا وُجُوهَُكمْ وََأيْدِيَُكمْ إِلَى الْمَرَافِِق  يَا  فقال: } 
لِيَجْعََل  الَلهُ  يُِريدُ  مَا   { اآلية:  آخر  قائلً  الَْكعْبَيِْن{  إِلَى  وََأرْجَُلُكمْ  بِرُءُوسُِكمْ  وَامْسَحُوا 

عََليُْكمْ مِنْ حَرٍَج وَلَكِنْ يُِريدُ لِيَُطِهرَُكمْ وَلِيُتِمَ نِعْمََتهُ عََليُْكمْ لَعََلُكمْ َتشُْكرُونَ{]املائدة: 6[.
ومن دقائق موافقة ال�سنة يف الو�سوء لقوانني ال�سحة تاأكيد البدء بغ�سل   
الكفني ثالث مرات، وهذا ثابت يف كل و�سوء، فهو غري االأمر بغ�سلهما ملن قام 

امل�سلح وال�ساوي وم�ساركون – الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة – �ص : 259.   )1(
عبد العزيز حممد عثمان – ال�سحة والوقاية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية –  �ص : 26 . نقاًل عن :حممد زكي �سويدان – ال�ّسالة   )2(

�سّحة ووقاية وعالج ، دار الهالل للطباعة : 1974م. 
�سحيح م�سلم : كتاب الّطهارة  باب : ف�سل اإ�سباغ الو�سوء على املكاره ، حديث رقم : 251 . ج1 ، �ص : 219.   )3(
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من النوم، ذلك باأن الكفني اللتني تزاول بهما االأعمال يعلق بهما من االأو�ساخ 
ما  يتحلل  بغ�سلهما،  يبداأ  مل  فاإذا  ب�سواهما،  يعلق  ال  ما  ارة  ال�سً وغري  ال�سارة 
يعلق بهما، فيقع يف املاء الذي به يتم�سم�ص املتو�سئ وي�ستن�سق ويغ�سل وجهه 
وعينيه، فال ياأمن اأن ي�سيبه من ذلك �سرر مع كونه ينايف النظافة املطلوبة، ومن 
اختبار طعم  االأع�ساء،  غ�سل جميع  على  واال�ستن�ساق  امل�سم�سة  تقدمي  حكمة 

املاء وريحه فقد يجد فيه تغرًيا يقت�سي ترك الو�سوء به)1(. 
يقول �ساحب كتاب " ال�سحة والوقاية يف القراآن الكرمي وال�سنة ": وال   
يفوتنا اأن ننبه عند الو�سوء على حممدة من حمامد ال�سريعة، مل يك�سف النقاب 
عن اإعجازها اإال بعد تتطور العلوم واملخرتعات الطبية، وهي اأن النبي الكرمي 
– �سلوات اهلل و�سالمه عليه – نهى املتو�سئ عن اإدخال يده يف االإناء املفتوح 
عند اإرادة الو�سوء، اإال بعد غ�سلها ثالًثا ي�سب املاء عليها ثالثا، وبخا�سة اإذا ما 
ا�ستيقظ من النوم، حيث اأوجبه بع�ص االأئمة وجعله الزًما)2(، فقد اأوجبه االإمام 
اأحمد وداود الظاهري، ملا ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )اإذا ا�ستيقظ 
اأحدكم من نومه فال يغم�ص يده يف االإناء حتى يغ�سلها ثالًثا فاإنه ال يدري اأين 

باتت يده()3(، ويف رواية: )اأو اأين طافت يده()4(. 
فاليد قد تطوف اأثناء النوم ببع�ص اأجزاء اجل�سم امللوثة مبر�ص اأو جرح   
يحمل اجلراثيم، اأو قد تطوف حلكة تعرتيه، كما يحدث يف الديدان اخليطية التي 
تخرج من االأمعاء اإىل ال�سرج)5(، يقول الدكتور �سويدان عن هذه الديدان: 
)هي ديدان رفيعة طولها �سنتمر واحد، تعي�ص يف االأمعاء الغليظة، وتخرج منها 
كثرًيا اأثناء النوم فتطوف حول ال�سرج، وت�سع بوي�ساتها اخلا�سة، ويظل املري�ص 

حممد ر�سيد ر�سا – تف�سري املنار – ج6 ، �ص : 217.   )1(
انظر : ابن ر�سد - بداية املجتهد ونهاية املقت�سد –  ج1 ، �ص : 16.   )2(

�سحيح م�سلم : كتاب  الّطهارة  باب : كراهة غم�ص املتو�سئ وغريه يده ... حديث رقم : 278 . ج1 ، �ص : 233.   )3(
ال�سنن الكربى للبيهقي : كتاب  الّطهارة  باب : الّتكرار يف غ�سل اليدين ، حديث رقم : 209 . ج1 ن �ص : 76.   )4(

عبد العزيز حممد عثمان – ال�سحة والوقاية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية –  �ص : 27 – 28.   )5(
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يعاين من الهر�ص يف هذه املنطقة اأثناء النوم الذي ي�ستحيل اإىل نوم م�سطرب 
له عواقبه ال�سيئة . وعندما يهر�ص امل�ساب عند ال�سرج تعلق البوي�سات باأظافره، 
فتدخل من جديد يف اأمعائه عند تناول الطعام، اأو قد يلوث طعام االآخرين من 

يده وبرازه، فت�سيبهم العدوى، وقد يعدي االآخرين حتى مب�سافحتهم()1(. 
وقل مثل ذلك يف كل االأمرا�ص التي قد تنتقل بوا�سطة اليد من غري اأن   
لر�سوله  �سرعه  اأنزل  الذي  ف�سبحان  بذلك،  له  املنقول  وال  املر�ص  ناقل  يدري 

وحًيا اأوحاه اإليه)2(. 
الالمتناهي  العجيب  وتقديره  وحكمته  علمه  اإىل  النظر  به  يلفت  وحًيا   
يف هذه الٌدقائق العلمية والكونية، ومقرًرا �سهادته بنبوة اأكيدة، مفادها حتمية 
و�سول العلماء حلقيقة ذلكم االإعجاز، بن�ٍص اأبدي ال يقبل التغافل اأو التبديل اأو 
امل�ساومة وال املزايدة، حيث قرر قائاًل: }سَنُِريِهمْ آيَاتِنَا فِي اآْلَفاقِ وَفِي َأنُْفسِِهمْ حََتى 

لت: 53[.  يََتبَيَنَ لَهُمْ َأنَهُ الْحَقُ َأوَلَمْ يَْكفِ بِرَبِكَ َأنَهُ عََلى ُكِل شَيْءٍ شَِهيدٌ {]ف�سّ
وامل�سم�سة وهي: اإدخال املاء اإىل الفم واإدارته فيه ثم طرده، كان هدى   
النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( وهي �سنة يف الو�سوء والغ�سل، وقد كان هدي 
اأن يتم�سم�ص بعد الطعام، خا�سة اإذا كان  النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأي�ساً 
د�سماً، فقد روي عن عبد اهلل بن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما اأن ر�سول اهلل )�سلى 

اهلل عليه و�سلم( �سرب لبناً فم�سم�ص وقال: )اإن له د�سماً()3(. 
التي  البقايا  بقايا الطعام منه)4(، تلك  الفم واإزالة  بامل�سم�سة نظافة  ويتم   
تتغذى عليها بع�ص الفطريات والطفيليات االأولية باأعداد هائلة، وينتج من منوها 
حممد زكي �سويدان – ال�ّسالة �سّحة ووقاية وعالج - نقاًل عن : عبد العزيز حممد عثمان – ال�سحة والوقاية يف القراآن الكرمي وال�سنة   )1(

النبوية –  �ص : 28. 
عبد العزيز حممد عثمان – ال�سحة والوقاية يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية –  �ص : 28.   )2(

�سحيح البخاري : كتاب  الو�سوء  باب : هل مي�سم�ص من الو�سوء ، حديث رقم : 211 . ج1 ، �ص : 52 . �سحيح م�سلم : كتاب    )3(
احلي�ص  باب : ن�سخ الو�سوء من ما م�ست النار ، حديث رقم : 358 . ج1 ، �ص : 274 . 

اأمل يا�سني – روائع الإعجاز يف الو�سوء وال�ّسالة وال�ّسوم –  مكتبة وهبة – القاهرة ، ط1 ، 1430ه – 2009م ، �ص : 15.   )4(
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وتكاثرها اأحما�ص واإفرازات كثرية، توؤثر على الفم ورائحته وعلى لون االأ�سنان 
واأدائها، وامل�سم�سة باملاء ثالث مرات يف خم�ص اأوقات من اليوم، تخل�ص الفم 

من عدد هائل من هذه الكائنات و�سمومها)1(. 
متنع   - بامل�سم�سة  املبالغة   – الغرغرة  اأن  حديثة:  علمية  درا�سة  اأكدت  وقد 
اإ�سابات الربد والزكام بني االأ�سحاء، اإذ تنظف احللق من اجلراثيم وامليكروبات 
اإجراًء  تعترب  وبذا  االإ�سابات،  تلك  من  املائة  يف  ثالثني  مانعة  انت�سارها،  قبل 
وقائًيا ي�ساهم يف حت�سني ال�سحة العامة من جهة، وتخفي�ص النفقات والتكاليف 

العالجية من جهة اأخرى)2(. 
ع�سالت  بع�ص  تقوي  اأنها  للم�سم�سة:  جًدا  هامة  اأخرى  فائدة  وهناك   
يف  املتخ�س�سون  يعرفه  مترين  وهو  وا�ستدارته  ن�سارته  للوجه  وحتفظ  الوجه 
الرتبية الريا�سية وهذا التمرين اأي�ساً يفيد يف اإ�سفاء الهدوء النف�سي على املرء 

لو اأتقن حتريك ع�سالت فمه اأثناء امل�سم�سة)3(. 
منه  اإخراجه  واال�ستنثار  االأنف،  اإىل  املاء  اإدخال  فهو  اال�ستن�ساق  اأما   
الفقهاء  جمهور  عند  والغ�سل  الو�سوء  يف  موؤكدة  �سنة  وهما  ا�ستن�ساقه،  بعد 
عدا احلنابلة الذين قالوا بوجوبه فيهما)4(، كما اأن ذلك مندوب عند القيام من 
النوم، جاء يف احلديث: )اإذا ا�ستيقظ اأحدكم من نومه فلي�ستنرث ثالث مرات 
كالهما  واال�ستنثار  اال�ستن�ساق  ويعمل  خيا�سيمه()5(،  على  يبيت  ال�سيطان  فاإن 
من  بها  الت�سق  وما  مواد خماطية،  االأنف من  تراكم يف  مما  التخل�ص  على  معاً 
بوظيفتها  لتقوم  وتن�سيطها  املخاطية  طبقة  جتديد  اإىل  يوؤدي  مما  وجراثيم  غبار 

عبد اجلواد ال�ساوي –اإعجاز القراآن الكرمي وال�ّسّنة املطّهرة يف الطب الوقائي والكائنات الّدقيقة –  �ص : 41.   )1(
اأمل يا�سني – روائع الإعجاز يف الو�سوء وال�ّسالة وال�ّسوم –  �ص : 16.   )2(

يو�سف احلاج اأحمد – مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة املطّهرة – مكتبة ابن حجر- دم�سق ، ط1 ، 1424ه – 2003م،    )3(
�ص 932 – 922. 

ابن قدامة املقد�سي -  املغني – ج1 ، �ص : 88 . وانظر : مرعي بن يو�سف بن اأبى بكر بن اأحمد الكرمى - دليل الطالب لنيل   )4(
املطال حتقيق : اأبو قتيبة ، النا�سر: دار طيبة للن�سر والتوزيع- الريا�ص ، ط1 ، 1425هـ / 2004م ، �ص : 10. 
�سحيح م�سلم : كتاب  الطهارة باب : الإيتار يف الآ�ستنثار وال�ستجمار ، حديث رقم : 238 . ج1 ، �ص : 212.   )5(
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احليوية على اأمت وجه. فاإذا ما علمنا اأن اأكرث االأمرا�ص انت�سارا بني النا�ص كالزكام 
الذي  الرذاذ  االإن�سان عن طريق  اإىل  تنتقل  اإمنا  الق�سبات  واالأنفلونزا والتهاب 
يخرج من املري�ص، بوا�سطة الهواء الذي مير عرب االأنف اأدركنا اأهمية الدعوة 

النبوية لاللتزام بعملية اال�ستن�ساق واال�ستنثار مع كل و�سوء)1(. 
واملر�سية  الطفيلية  االأنف  جراثيم  من  التخل�ص  املمكن  من  كان  واإذا   
الو�سيلة  فاإن  احليوية  امل�سادات  اأو  املو�سعية  املطهرات  من  العديد  با�ستعمال 
الب�سيطة ال�سهلة، ويف نف�ص الوقت ذات الفعالية االأكيدة هي غ�سل االأنف باملاء 

النظيف عن طريق اال�ستن�ساق ثم اال�ستنثار عدة مرات)2( . 
من  اأكرث  باال�ستن�ساق  االأمر  تاأكيد  يف  اأكرث  االإعجاز  وجه  ويتجلى   
امل�سم�سة، فمن الذي اأعلم النبي االأمَي حممًدا )�سلى اهلل عليه و�سلم( و�سلم 
بهذه املعلومات الدقيقة عن االأنف وجراثيمه، حتى يوؤكد هذه التاأكيدات عليه 
اأكرث من امل�سم�سة)3(، ثم ما فائدة تاأكيد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )فليجعل 
املاء فقط  باإدخال  الأنه  االأمر مق�سود؛  اأن هذا  لينرث()4( ال �سك  ثم  ماء  اأنفه  يف 
وقال:  ثالثاً(،  اأو  بالغتني  مرتني  )ا�ستنرثوا  وقال:  املق�سود(  الغر�ص  يتحقق  ال 

)وبالغ يف اال�ستن�ساق اإال اأن تكون �سائماً()5(. 
واإن لغ�سل الوجه واليدين اإىل املرفقني فائدة كبرية جداً يف اإزالة االأتربة   
من  اجللد  ينظف  اأنه  كما  اجللد  �سطح  من  العرق  اإزالة  ف�ساًل عن  وامليكروبات 
التي تفرزها الغدد اجللدية وهذه تكون غالباً موطناً مالئماً جداً  املواد الدهنية 

ملعي�سة وتكاثر اجلراثيم)6(. 
 .www. 55a.net حممد نزار الدقر  - روائع الطب الإ�سالمي  - موقع مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�سنة  )1(

اإ�سماعيل احلريف – مقالت : جامعة الإميان – تاريخ الّن�سر : الأحد 27 يباير 2013م .   )2(
امل�سدر نف�سه ، وبنف�ص الّتاريخ.   )3(

�سحيح م�سلم : كتاب  الطهارة باب : الإيتار يف الآ�ستنثار وال�ستجمار ، حديث رقم : 237 . ج1 ، �ص : 212.   )4(
امل�ستدرك على ال�سحيحني : حديث : يحيى بن �ُسليم ، حديث رقم : 525 . ج1 ن �ص : 248.   )5(

يو�سف احلاج اأحمد – مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة املطّهرة – �ص : 931.   )6(



جملة ت�أ�صيل العلوم {52}

اأهمل  اإذا  اإال  االإن�سان  ج�سم  تهاجم  ال  املكروبات  اأن  علمًيا  ثبت  وقد   
نظافته، حيث اإن اإقرازات اجللد املختلفة حينئٍذ من دهون وعرق ترتاكم على 
تدخل  نظيفة  باأظافر غري  تكون  االأغلب  �سديدًة على  �سطخ اجللد حمدثًة حكًة 

امليكروبات اإىل اجل�سم)1(. 
الدائمة  النظافة  ي�سمن  و�سوء  كل  عند  مرات  ثالث  الوجه  وغ�سل   
للعينني واملحافظة عليهما وجتنب االإ�سابة بالرمد احلبيبي "الرتاكوما" او الرمد 

ال�سديدي "اأو التهابات العينني)2(. 
العالج  معهد  مديرة  تناولت  التجميل  فن  تطور  عن  حما�سرة  ويف   
االإ�سالمية  ال�سعوب  على  الو�سوء  ف�سل  )1969م(  مو�سكو  يف  التجميلي 
ال�سيوخ منهم، وحتى  بقاء الوجه يف ن�سرة وحيوية و�سباب عند  واأثره على 
يف �سٍن متقدمة، اإذ اإن تكرار غ�سيل الوجه باملاء وخا�سة البارد منه، وما يرافقه 
من تدليك، ين�سط ب�سرة الوجه وما فيها من خاليا وع�سالت، ويجعل اأن�سجته 
مرنة وقوية غري مرتهلة، مما يزيد يف حيوية ون�سارة الب�سرة، ويوؤخر اأو يقلل من 
ظهور التجاعيد فيها. . . ون�سارة وجه ال�سخ�ص امللتزم بالو�سوء اأمر مالحظ 

لكل مب�سر)3(. 
املواد  اإزالة  اأجل  من  طبًيا  اإبداًعا  يعد  الو�سوء  يف  االأذنني  م�سح  واإن   
توؤدي  قاذورات داخلية، رمبا  اأو  يرتاكم عليها من غبار  الزائدة، وما  ال�سمعية 
الداخلية،  االأذن  اإىل  تنتقل  قد  التي  بااللتهابات  اإ�سابتها  اأو  االأذن  ان�سداد  اإىل 
ون�سبب �سعف ال�سمع، اأو ا�سطراب توازن اجل�سم، نظًرا لوجود مركز توازن 

اجل�سم يف االأذن الداخلية)4(. 
اأحمد م�سطفى متويّل –  املو�سوعة ال�ّساملة يف الّطّب البديل -  دار ابن اجلوزي – القاهرة ، �ص :  78.   )1(

اأحمد بن �سامل بادويالن – الّتداوي بال�ّسالة –  دار احل�سارة للن�سر والتوزيع ، �ص :41.   )2(
اأمل يا�سني – روائع الإعجاز يف الو�سوء وال�ّسالة وال�ّسوم –  �ص : 19 – 20.   )3(

اأحمد بن �سامل بادويالن – الّتداوي بال�ّسالة –  دار احل�سارة للن�سر والتوزيع . �ص : 41.   )4(
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املبحث الرابع 
الو�سوء وتوازن الطاقة

لالآثار  موافقًة  واأ�سدها  االكت�سافات  واأعجب  اأحدث  من  يعد  مما  اإن   
طردية  عالقة  للذنوب  اأن   :" بال�سالة  التداوي   " كتاب  يف  جاء  ما  النبوية 
باالأيدي واالأرجل والوجه واالأذن ؛ فقد وجدوا اأن الذنوب توؤثر يف م�سارات 
اختالفات  ترتك  اإنها  حيث  االإن�سان،  بج�سم  املحيط  احليوي  واملجال  الطاقة 
�سلبية وا�سحة فيه ؛ ذلك اأن ج�سم االإن�سان يتكون من ذرات ما هي اإال طاقات 
كهروكيمائية وكهرومغناطي�سية، فاإذا الدرا�سة تثبت اأن الو�سوء يجدد كل خاليا 

اجل�سم وميدها بالطاقة الالزمة التي ت�سع من اأج�سامنا)1(. 
اأبو هريرة )ر�سي اهلل  ما رواه  التي وافقها هذا االكت�ساف  االأثار  فمن   
عنه( اأن ر�سول اهلل )�سبى اهلل عليه و�سلم( قال: )اإذا تو�ساأ العبد امل�سلم - اأو 
املوؤمن - فغ�سل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اإليها بعينيه مع املاء - اأو 
مع اآخر قطر املاء - فاإذا غ�سل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بط�ستها يداه 
مع املاء اأو مع اآخر قطر املاء - فاإذا غ�سل رجليه خرجت كل خطيئة م�ستها رجاله 
مع املاء - اأو مع اآخر قطر املاء - حتى يخرج نقيا من الذنوب()2(. وعن عثمان 
الو�سوء  فاأح�سن  تو�ساأ  )من  اهلل:  ر�سول  قال  قال:  عنه(  اهلل  )ر�سي  عفان  بن 

خرجت خطاياه من ج�سده، حتى تخرج من حتت اأظفاره()3(. 
ال�سعور  اإىل  يوؤدي  اجليد  التدليك  مع  القدمني  غ�سل  باأن  ثبت  وقد   
وكاأن  كله،  اجل�سم  الأجهزة  منعك�ساٍت  من  االأقدام  يف  ملا  وال�سكينة؛  بالهدوء 
هذا الذي يذهب ليتو�ساأ قد ذهب يف نف�ص الوقت يدلك كل اأجهزة ج�سمه 
على حدة، بينما هو يغ�سل قدميه باملاء ويدلكهما بعناية، وهذه من اأ�سرار ذلك 
اأمل يا�سني – روائع الإعجاز يف الو�سوء وال�ّسالة وال�ّسوم –  �ص : 27 . نقاًل عن : اأحمد بن �سامل بادويالن - الّتداوي بال�ّسالة – �ص : 27.   )1(

�سحيح م�سلم : كتاب الّطهارة ، باب خروج اخلطايا مع ماء الو�سوء ، رقم احلديث : 244 ،  ج1 ، �ص : 215.   )2(
�سحيح م�سلم : كتاب الّطهارة ، باب خروج اخلطايا مع ماء الو�سوء ، رقم احلديث : 245 ،  ج1 ، �ص : 216.   )3(
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ال�سعور الطاغي بالهدوء وال�سكينة الذي يلف امل�سلم بعد اأن يتو�ساأ)1(. 
من  العلوية  االأطراف  يف  الدموية  الدورة  اأن  العلمي  بالبحث  وثبت   
اليدين وال�ساعدين واالأطراف ال�سفلية من القدمني وال�ساقني، اأ�سعف منها يف 
القلب،  وهو  الدموية،  للدورة  املنظم  املركز  عن  لبعدها  ؛  االأخرى  االأع�ساء 
ولذا فاإن غ�سل هذه االأطراف جمعياً مع كل و�سوء ودلكها بعناية يقوي الدورة 

الدموية، مما يزيد يف ن�ساط اجل�سم وحيويته)2(. 
وقد الحظ العلماء اأن االإن�سان اإذا اغت�سل اأو تو�ساأ باملاء زال عنه الغ�سب   
اأثناء  الهواء  املتناثر يف  املاء  رذاذ  اأن  هو:  لذلك  العلم  تف�سري  واإن  واالنفعال، 
الو�سوء، يولد ال�سوء منه " اأيونات " �سالبة ال�سحنة لها قوة " كهرومغناطي�سية 
" ت�سبب لالإن�سان ا�سرتخاء نف�سًيا كاماًل فيزول عنه الغ�سب متاًما، ولقد اأو�سى 
)اإن  فقال:  الزمان  من  قرنًا  ع�سر  اأربعة  قبل  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول 
الغ�سب من ال�سيطان، واإن ال�سيطان خلق من النار، واإمنا تطفاأ النار باملاء، فاإذا 

غ�سب اأحدكم فليتو�ساأ()3(. 
اإىل ا�سرتخاء االأع�ساب  " ال�سالبة  " االأيونات  كما يوؤدي انطالق تلك   
الدم، واالآالم  ارتفاع �سغط  اجل�سم من  تخل�ص  ي�ساعد على  مما  والع�سالت، 
الع�سلية وحاالت القلق واالأرق . . ويوؤكد ذلك اأحد العلماء االأمريكيني يف 
قوله: اإن للماء قوًة �سحرية بل اإن رذاذ املاء على الوجه واليدين هو اأف�سل و�سيلة 

لال�سرتخاء واإزالة التوتر)4(. 
وقد ثبت اأي�ساً تاأثري اأ�سعة ال�سم�ص وال �سيما االأ�سعة فوق البنف�سجية يف   
اإحداث �سرطان اجللد، وهذا التاأثري ينح�سر جداً مع توايل الو�سوء، ملا يحدثه 

يو�سف احلاج اأحمد – مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة املطّهرة – �ص : 931.   )1(
اأحمد م�سطفى متويّل –  املو�سوعة ال�ّساملة يف الّطّب البديل -  �ص :  77 - 78.   )2(

�سنن اأبي داوود : كتاب الأدب  با ك ما يقال عند الغ�سب ، حديث رقم : 4784 . ج4 ، �ص : 249.   )3(
يو�سف احلاج اأحمد – مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القراآن وال�ّسّنة املطّهرة – �ص : 934.   )4(
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من ترطيب دائم ل�سطح اجللد باملاء، خا�سة تلك االأماكن املعر�سة لالأ�سعة مما يتيح 
خلاليا الطبقات ال�سطحية والداخلية للجلد اأن حتتمي من االآثار ال�سارة الأ�سعة 

ال�سم�ص، خا�سة االأ�سعة فوق البنف�سجية)1(. 
الطب  علوم  من  اأن  العلمي:  االإعجاز  جملة  يف  ورد  بحث ٌعلمٌي  واأكد   
التكميلي اأو الطب البديل: علم مبني على وجود م�سارات للطاقة " الف�سيولوجية 
بطاقة  ترتبط  نقاًطا عديدة على �سطح اجل�سم  املرئية يف اجل�سم، واأن هناك  " غري 
والوجه،  االأطراف:  يف  ترتكز  النقاط  هذه  ومعظم  الداخلية،  اجل�سم  اأجهزة 
التوازن  يعيد  االنعكا�سية  النقاط  هذه  فتدليك  والقدمني،  واالأذنني،  واليدين، 
 .  .  . والليمفاوية  الدموية  الدورة  وين�سط  الداخلية،  اجل�سم  الأجهزة  والن�ساط 
وهي امل�سئولة عن التخل�ص من املواد ال�سامة وال�سارة يف اجل�سم، كما اأن تدليك 
يت�سبب يف  النقاط  اليدين والقدمني ي�سكن االآالم . . . وذلك الأن تدليك هذه 
اإفراز مادة م�سكنة تفرز طبيعًيا يف اجل�سم، وتدليك اليدين اإىل املرفقني يح�سن من 
املرفقني، فتتح�سن بذلك طاقة  تقع بجوار  التي متر مبنطقة  الطاقة  و�سع م�سارات 
الرئتني، واالأمعاء الدقيقة والغليظة والقلب، وكذلك تدليك القدمني اإىل الكعبني 
يح�سن اأداء م�سارات الطاقة التي متر بهذه املنطقة، وهي �ست م�سارات، فتتح�سن 

طاقة املعدة، و"البنكريا�ص" واملثانة، والكلى، والقناة املرارية، والكبد. 
اأما التخليل بني اأ�سابع اليدين والقدمني، فيدلك نقاًطا بني هذه االأ�سابع   
- ي�سميها علم االإبر ال�سينية: بالنقاط اخلارجية - مما يوؤدي اإىل التخفيف كثرًيا 

من اآالم ال�سداع . 
الطاقة  نقاط  وتدليك  املتكررة،  االأ�سابع  بني  التخليل  عملية  فاإن  وعليه   
هذه ت�ساهم يف منع اإ�سابة االإن�سان بكثري من االأوجاع واالآالم، وتقلل من درجة 

توتره الناجت عن �سغط العمل اليومي. 
امل�سدر نف�سه – �ص : 932.   )1(
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اأما الراأ�ص الذي هو مركز الطاقة الروحي، ففيه ت�ستقبل ذبذبات امل�ستويات   
اإىل  الراأ�ص  من  اجل�سم،  بطول  املختلفة  الطاقة  م�سارات  منها  وتبداأ  الروحية، 
القدمني، وهي التي ت�سكل الهالة اأو املجال "الكهرومغناطي�سي" . . . واإن هناك 

ثالث م�ستويات لها، وم�سح الراأ�ص ميكن اأن ين�سط كل هذه امل�سارات. 
اأما م�سح االأذن بال�سبابة واالإبهام، فهو من�سط لطاقة معظم اأجهزة اجل�سم   

الب�سري، حيث تتمثل اأجهزة اجل�سم املختلفة يف االأذن)1(. 
وبهذا تتجلى لنا اأهمية التدليك يف غ�سل االأع�ساء، واأمر النبي )�سلى   
اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  ابن عبا�ص  اهلل عليه و�سلم( وفعله لذلك، فعن 

و�سلم( قال: )اإذا تو�ساأت فخلل بني اأ�سابع يديك ورجليك()2(. 
ويف جمع الطربي يف تف�سريه بني قراءة الن�سب واجلر، وحمله لقراءة   
اأهمية الدلك، تلك االأهمية التي تدلل  اخلف�ص على معنى الدلك ما يدل على 
بعد ك�سف العلم التجريبي على فوائد الدلك، اأن ت�سمني القراآن له يف �سرده 
نظره  ال�سنقيطي وجهة  نقل  فقد  اإعجازيًا عجيًبا،  ملحًظا  يعد  الو�سوء  الأعمال 
يف اجلمع بني الروايتني باأن قراءة الن�سب يراد بها غ�سل الرجلني، الأن العطف 
واأن  نزاع،  بال  املغ�سوالت  من  وهما  املرافق  اإىل  واالأيدي  الوجوه  على  فيها 
اأو غريها. معلاًل:  باليد  الَغ�سل، يعني الدلك  بها امل�سح مع  قراءة اخلف�ص يراد 
اأقرب اأع�ساء االإن�سان  ; اأن الرجلني هما  حكمة هذا يف الرجلني دون غريهما 
اإىل مالم�سة االأقذار ملبا�سرتهما االأر�ص فنا�سب ذلك اأن يجمع لهما بني الغ�سل 

باملاء وامل�سح اأي الدلك باليد ليكون ذلك اأبلغ يف التنظيف)3(. 
كما هو اأبلغ - ح�سب ما اأثبتت الدرا�سات – يف تقليل التوتر الناجت عن �سغوطات   

احلياة ويف اإ�سفاء الراحة، وخلق التوازن لكثري من وظائف اجل�سم احليوية.
اأمل يا�سني – روائع الإعجاز يف الو�سوء وال�ّسالة وال�ّسوم –  �ص : 28 - 30 . تقاّل عن : ماجدة عامر – الو�سوء من منظور علم   )1(

النقاط النعكا�سّية – مقالت وبحوث العدد العا�سر من جمّلة الإعجاز العلمي. 
�سنن الرّتمذي اأبواب  الطهارة  باب : يف تخليل الأ�سابع ، حديث رقم : 39 . ج1 ، �ص : 57.   )2(

حممد الأمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني ال�سنقيطي - اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن - النا�سر : دار الفكر   )3(
للطباعة و الن�سر والتوزيع بريوت – لبنان ، 1415 هـ - 1995مـ ، ج1 ،  �ص : 336 . 
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خامتـــة
حمًدا هلل اأن من على عباده بنعمة العقل واملعرفة، وهياأ لهم من الو�سائل   
ما يعينهم على احلياة الطيبة . واأ�سكره اأن ي�سر يل تتبع مو�سوع الطهارة يف هذه 
الدرا�سة من خالل ن�سو�ص �سرعية، بغية اأن تعم بها الفائدة، حيث تو�سلت من 

خالل تتبعي هذا اإىل بع�ص نتائج منها:

اأن الت�سريعات القراآنية لها من املنافع واالآثار االإيجابية-الدنيوية ف�ساًل عن    .1
االأخروية- يف حياة الفرد واملجتمع ماال يوجد يف غريها من الت�سريعات. 
ما  االإعجازية  الدالالت  الت�سريعي حتمل من  ال�سياق  القراآن يف  األفاظ  اأن    .2

يعترب قمة يف الروعة واالنبهار لكل من تاأملها . 
اأن حكمة اهلل يف ربطه االأ�سباب بامل�سببات ينفي العبثية يف تدبريه، كما اأن    .3

فيه لطًفا خفًيا بالعباد. 
واأو�ست الدرا�سة: 

ب�سرورة التزام كامل الت�سريع الرباين يف اأمر الطهارة دون جتزئة لتتحقق    .1
امل�سلحة على الوجه االأكمل . 

وباأهمية تعليم االأطفال منذ نعومة اأظفارهم ممار�سة تفا�سيل الطهارة بال�سورة    .2
ال�سحيحة لي�سبوا متجنبني كل ما من �ساأنه اخلطاأ يف اأدائها . 

كما تو�سي اأجهزة ال�سحة العامة باإلزام ومتابعة معدي الطعام يف االأماكن    .3
العامة واخلا�سة ب�سرورة االلتزام بالنظافة والتحرز من كل ما يلوث الطعام 

حتى ينعم املجتمع بال�سحة والعافية . 
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امل�سادر واملراجع 
الكرمي.  القراآن  	•

ابن ماجة اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني - �سنن ابن ماجه – حتقيق:  	•
حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى 

البابي احللبي . 
اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي تف�سري  اأبو الفداء  	•
للن�سر  النا�سر: دار طيبة  العظيم - حتقيق: �سامي بن حممد �سالمة،  القراآن 

والتوزيع، ط2، 1420هـ - 1999م . 
ال�سهري  القرطبي  بن ر�سد  اأحمد  بن  اأحمد بن حممد  بن  الوليد حممد  اأبو  	•
 – – النا�سر: دار احلديث  املقت�سد  بداية املجتهد ونهاية  بابن ر�سد احلفيد 

القاهرة، تاريخ الن�سر: 1425هـ - 2004م . 
اأبي  م�سند  الب�سرى-  الطيال�سي  اجلارود  بن  داود  بن  �سليمان  داود  اأبو  	•
النا�سر:  الرتكي،  املح�سن  عبد  بن  حممد  الدكتور  حتقيق:  الطيال�سي  داود 

دار هجر – م�سر، ط1، 1419 هـ - 1999م . 
 - ال�سيباين  اأ�سد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  حممد  بن  اأحمد  اهلل  عبد  اأبو  	•
اأحمد بن حنبل - حتقيق: �سعيب االأرنوؤوط - عادل مر�سد،  م�سند االإمام 
موؤ�س�سة  النا�سر:  الرتكي،  املح�سن  عبد  بن  اهلل  عبد  د  اإ�سراف:  واآخرون، 

الر�سالة، ط1، 1421هـ - 2001م . 
نُعيم  بن  حمدويه  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  اأبو  	•
الني�سابوري  الطهماين   - ال�سحيحني  على  امل�ستدرك  ال�سبي  احلكم  بن 
املعروف بابن البيع ، حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا، النا�سر: دار الكتب 

العلمية – بريوت، ط1، 1411 هـ– 1990م .
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اخلزرجي  االأن�ساري  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  	•
�سم�ص الدين القرطبي- اجلامع الأحكام القراآن = تف�سري القرطبي – حتقيق: 
اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص، النا�سر: دار الكتب امل�سرية – القاهرة، 

ط2، 1384هـ - 1964م . 
ح�سني  – حتقيق:  يعلى  اأبي  م�سند   - املُثنى  بن  علي  بن  اأحمد  يعلى  اأبو  	•

�سليم اأ�سد، دار املاأمون للرتاث – دم�سق، ط1، 1404هـ – 1984م . 
بكر  اأبو  اخلرا�ساين،  ِجردي  َروخْ اخُل�سخْ مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  	•
دار  النا�سر:  عطا،  القادر  عبد  حممد  حتقيق:   - الكربى  ال�سنن   - البيهقي 

الكتب العلمية، بريوت – لبنان، ط3، 1424 هـ - 2003م . 
للن�سر  احل�سارة  دار   – بال�سالة  التداوي   – بادويالن  �سامل  بن  اأحمد  	•

والتوزيع. 
امل�سباح   - العبا�ص  اأبو  احلموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  	•

املنري يف غريب ال�سرح الكبري - النا�سر: املكتبة العلمية – بريوت . 
اأحمد بن م�سطفى املراغي - تف�سري املراغي - النا�سر: �سركة مكتبة ومطبعة  	•
م، ج6،   1946 هـ -   1365 مب�سر، ط1،  واأوالده  احللبي  البابى  م�سطفى 

. حممد ر�سيد ر�سا – تف�سري املنار – ج6، �ص: 214 . 
ابن  دار   - البديل  الطب  يف  ال�ساملة  – املو�سوعة  متويل  م�سطفى  اأحمد  	•

اجلوزي – القاهرة . 
– مكتبة  وال�سوم  وال�سالة  الو�سوء  يف  االإعجاز  – روائع  يا�سني  اأمل  	•

وهبة – القاهرة، ط1، 1430ه – 2009م . 
خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ص الزركلي الدم�سقي –  	•

االأعالم - النا�سر: دار العلم للماليني، ط15، - اأيار / مايو 2002م.
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االأو�سط،  املعجم   - الطرباين  مطري  بن  اأيوب  بن  اأحمد  بن  �سليمان  	•
 – احلرمني  دار  النا�سر:  احل�سيني،  حممد  بن  اهلل  عو�ص  بن  طارق  حتقيق: 

القاهرة. 
الوقائي  الطب  وال�سنة  القراآن  يف  االإعحاز   - ال�ساوي  اجلواد  عبد  	•
ط1،  ال�سعودية،   – والتوزيع  للن�سر  جياد  دار   - الدقيقة  والكائنات 

1433ه – 2002م. 
االأبحاث  – من  االإ�سالم  يف  الوقائي  الطب  – تفوق  الق�ساة  احلميد  عبد  	•
اأباد، ط1،  باإ�سالم  العلمي  االإعجاز  االأول عن  العلمي  املوؤمتر  املختارة يف 

1408هـ – 1987م . 
عبد احلميد دياب واأحمد قرقوز - مع الطب يف القراآن الكرمي - موؤ�س�سة  	•

علوم القراآن دم�سق، 1402 هـ  - 1982م . 
وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  والوقاية  – ال�سحة  عثمان  حممد  العزيز  عبد  	•

النبوية – دار املدينة، ط1، 1417هـ– 1991م . 
– النا�سر: مكتبة  اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي - املغني  عبد اهلل بن  	•

القاهرة، 1388هـ - 1968م . 
عبداهلل بن عبد العزيز امل�سلح وعبد اجلواد ال�ساوي وم�ساركون – االإعجاز  	•

العلمي يف القراآن وال�سنة – دار جياد، ط1: 1429هـ – 2008م. 
اأ�سول  علم  تي�سرُي   - اليعقوب  يعقوب  بن  عي�سى  بن  يو�سف  بن  اهلل  عبد  	•
 – بريوت  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الريان  موؤ�س�سة  النا�سر:   - الفقه 

لبنان، ط1، 1418 هـ - 1997م . 
مقاالت   – االنعكا�سية  النقاط  علم  منظور  من  الو�سوء   – عامر  ماجدة  	•

وبحوث العدد العا�سر من جملة االإعجاز العلمي .
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حممد االأمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكني ال�سنقيطي- اأ�سواء  	•
و  الن�سر  و  للطباعة  الفكر  دار  النا�سر:   - بالقراآن  القراآن  اإي�ساح  يف  البيان 

التوزيع بريوت – لبنان، 1415 هـ - 1995م . 
التون�سي–حترير  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  	•
املجيد،النا�سر:  الكتاب  تف�سري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  ال�سديد  املعنى 

الدار التون�سية للن�سر– تون�ص، 1984م.
حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي- اجلامع امل�سند ال�سحيح  	•
 = واأيامه  و�سننه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر 
النا�سر: دار طوق  النا�سر،  نا�سر  بن  البخاري حتقيق: حممد زهري  �سحيح 

النجاة، ط1، 1422هـ. 
اأبو عي�سى  رة بن مو�سى بن ال�سحاك، الرتمذي،  حممد بن عي�سى بن �َسوخْ 	•
النا�سر:  معروف،  عواد  ب�سار  حتقيق:  الرتمذي،  �سنن   - الكبري  اجلامع   -

دار الغرب االإ�سالمي – بريوت، 1998م. 
الدين  بهاء  الدين بن حممد  بن علي ر�سا بن حممد �سم�ص  حممد ر�سيد  	•
)تف�سري  احلكيم  القراآن  تف�سري   - احل�سيني  القلموين  خليفة  علي  منال  بن 

املنار( - النا�سر: الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 1990م.
الهالل  دار  وعالج،  ووقاية  �سحة  ال�سالة   – �سويدان  زكي  حممد  	•

للطباعة: 1974م . 
االإعجاز  مو�سوعة  موقع   - االإ�سالمي  الطب  روائع   - الدقر  نزار  حممد  	•

www. 55a. net العلمي يف القراآن وال�سنة
لنيل  الطالب  دليل   - الكرمى  اأحمد  بن  بكر  اأبى  بن  يو�سف  بن  مرعي  	•
الريا�ص،  والتوزيع-  للن�سر  طيبة  دار  النا�سر:  قتيبة،  اأبو  حتقيق:  املطال 

ط1، 1425هـ / 2004م . 
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ال�سحيح  امل�سند   - الني�سابوري  الق�سريي  احل�سن  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  	•
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املخت�سر 
 – العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  – حتقيق: 

بريوت. 
وال�سنة  القراآن  يف  العلمي  االإعجاز  مو�سوعة   – اأحمد  احلاج  يو�سف  	•

املطهرة – مكتبة ابن حجر- دم�سق، ط1، 1424ه – 2003م . 
 27 االأحد  الن�سر:  تاريخ   – االإميان  جامعة  مقاالت:   – احلريف  اإ�سماعيل  	•

يناير 2013م . 
 – 1404ه  ط1،  ال�سالم،  دار   – العبادة   – البيانوين  الفتح  اأبو  حممد  	•

1984م. �سنة الن�سر: 1984هـ .
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مصادر وموارد ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير
د. حممد احل�فظ اأبكر حممد•

ملخــــ�ض
التحرير  تف�سريه  يف  عا�سور  ابن  وموارد  م�سادر  مو�سوع  البحث  تناول   
والتنوير وياأخذ هذا البحث اأهميته من تعلقه بعلم التف�سري وهو من اأ�سرف العلوم 
ال�سرعية بل اأهمها واأعظمها ف�ساًل، وكانت من اأهداف البحث منها التعريف بابن 
عا�سور وو�سف كتاب التحرير والتنوير وبيان قيمته العلمية والك�سف عن اأنواع 
م�سادر وموارد ابن عا�سور يف كتاب )التحرير والتنوير(، وقام البحث على املنهج 
التاريخي الو�سفي الذي ي�ستند على الو�سف والتحليل ومن نتائج البحث اعتمد 
ابن عا�سور يف تاأليف تف�سريه )التحرير والتنوير( على الكثري من امل�سادر واملوارد، 
القراآن  وعلوم  كالتف�سري،  واملعرفة  العلم  �سروب  كافة  و�سملت  تنوعت  وقد 
واحلديث النبوي ال�سريف، والفقه واالأ�سول واللغة العربية ب�ستى �سروبها وكان 
تعدد امل�سادر وتنوعها وقبول ما جاء فيها اأو رف�سه بعيدا عن روح التقليد الركيزة 
االأوىل التى اعتمد عليها منهج ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير وكان من 
منه  ا�ستقى  الذي  املورد  اأو  امل�سدر  با�سم  الت�سريح  الغالب  ابن عا�سور يف  منهج 
املعلومة مع ا�سم املوؤلف خا�سة عند اعتماده على كتبه املوؤلفة كما كان من منهج ابن 
عا�سور اأي�ساً الت�سريح با�سم امل�سدر اأو املورد الذي ا�ستقى منه املعلومة دون ذكر 
ا�سم موؤلفه اأو الت�سريح با�سم املوؤلف دون ذكر ا�سم الكتاب، ومن اأهم التو�سيات 
�سرورة العناية بدرا�سة جهود ابن عا�سور يف اإبراز علوم القراآن من خالل تف�سريه 
التحرير والتنوير و�سرورة قيام اأحد الباحثني بدرا�سة مقارنة بني م�سادر وموارد 

ابن عا�سور يف تف�سري وبني م�سادر وموارد اأحد املف�سرين االآخرين.
ال�سودان.  - العاملية  اإفريقيا  بجامعة  القراآن  وعلوم  للتف�سري  امل�ساعد  االأ�ستاذ  	•
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Abstract
 The research dealt with the topic of Ibn Ashour’s sources 
and resources in his interpretation of Liberation and Enlightenment. 
One of the objectives of the research, including the definition of Ibn 
Ashour, the description of the book of Liberation and Enlightenment, 
the statement of its scientific value, and the disclosure of the types 
of sources and resources of Ibn Ashour in the book of Liberation 
and Enlightenment. On many sources and resources, they varied and 
included all forms of science and knowledge such as interpretation, the 
sciences of the Qur’an, the noble hadith, jurisprudence, principles and 
the Arabic language in all its forms. And it was mostly Ibn Ashour’s 
approach to declare the name of the source or resource from which 
the information was obtained with the name of the author, especially 
when relying on his authored books. Without mentioning the name 
of the book, and one of the most important recommendations is 
the need to pay attention to studying the efforts of Ibn Ashour in 
highlighting the sciences of the Qur’an through its interpretation of 
liberation and enlightenment and the need to establish A researcher 
conducted a comparative study between the sources and resources of 
Ibn Ashour in his interpretation and the sources and resources of one 
of the other commentators.
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مقدمــــــة
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف االأنبياء واملر�سلني   
فيعد حممد  بعد:  اأما  الدين،  يوم  اإىل  باإح�سان  تبعهم  اآله و�سحبه ومن  وعلى 
الع�سر احلديث، ولقد  الكرمي يف  القراآن  مف�سري  كبار  بن عا�سور من  الطاهر 
احتوى تف�سريه »التحرير والتنوير« على خال�سة اآرائه االجتهادية والتجديدية؛ 
اأن  اإىل  بدايته  يف  واأ�سار  عاماً،   50 من  يقرب  ما  التف�سري  هذا  يف  ا�ستمر  اإذ 
منهجه هو اأن يقف موقف احلكم بني طوائف املف�سرين، تارة لها واأخرى عليها؛ 
الكرمي  القراآن  لفي�ص  تعطيل  هو  التف�سري  يف  املعاد  احلديث  على  »فاالقت�سار 
الذي ما له من نفاد«، وو�سف تف�سريه باأنه »احتوى اأح�سن ما يف التفا�سري، واأن 
فيه اأح�سن مما يف التفا�سري«، وتف�سري التحرير والتنوير يف حقيقته تف�سري بالغي، 
العلمية  فيه بع�ص احلقائق  اآياته، واأورد  اآية من  البالغة يف كل  فيه بدقائق  اهتم 

ولكن باعتدال ودون تو�سع اأو اإغراق يف تفريعاتها وم�سائلها . 
ثقافية  باإمكانات  تتمتع  كانت  عا�سور  بن  الطاهر  فيها  ن�ساأ  التى  والبيئة   
واللغة  ومذاهبه،  والفقه  وفروعه،  الدين  باأ�سول  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  عالية 
واالأدب والبالغة والتاريخ والفل�سفة وغري ذلك من العلوم، مما انعك�ص على 
منهج ابن عا�سور يف تف�سريه امل�سمى" التحرير والتنوير" والذي اخت�سره من 
" حترير املعنى ال�سديد، وتنوير العقل اجلديد، وتف�سري الكتاب  ا�سمه االأ�سلي 
املجيد، واملتاأمل فيه يجد ملوؤلفه عقاًل راجحاً، وراأياً �سائباً، و�سعة فكر، وقوة 

بيان، وحجًة قويًة، وبرهاناً قاطعاً . 
ويحاول الباحث من خالل هذا البحث درا�سة مو�سوع م�سادر وموارد   

ابن عا�سور يف تف�سريه )التحرير والتنوير( .
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اأهمية البحث:
ياأخذ هذا البحث اأهميته من اجلوانب التالية:  

اأهمها  بل  ال�سرعية  العلوم  اأ�سرف  من  وهو  التف�سري  بعلم  البحث  تعلق    .1
واأعظمها ف�ساًل . 

تناول البحث لكتاب من اأجل كتب التف�سري يف الع�سر احلديث ] التحرير    .2
والتنوير [ ملا له من مكانة ومنزلة يف مكتبة التف�سري . 

تاأليف  يف  عا�سور  ابن  عليها  اعتمد  التي  واملوارد  بامل�سادر  البحث  عناية    .3
تف�سريه وهي اأ�سل مادة الكتاب . 

م�سكلة البحث:
اأنواع  ما  التايل:  الت�ساوؤل  االإجابة على  البحث من خالل  تبدو م�سكلة   

م�سادر وموارد ابن عا�سور يف كتاب التحرير والتنوير ؟ 
اأهداف البحث:

يرجو الباحث من خالل هذا البحث حتقيق عدة اأهداف منها:  
قيمته  وبيان  والتنوير  التحرير  كتاب  وو�سف  عا�سور  بابن  التعريف  1ـ 

العلمية. 
التحرير  كتاب  يف  عا�سور  ابن  وموارد  م�سادر  اأنواع  عن  الك�سف  2ـ 

والتنوير. 
بيان منهج ابن عا�سور يف ا�ستخدام امل�سادر واملراجع يف كتاب التحرير  3ـ 

والتنوير . 
منهج البحث:

على  ي�ستند  الذي  الو�سفي  التاريخي  املنهج  على  البحث  هذا  يقوم   
الو�سف والتحليل . 
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هيكل البحث:
اقت�ست طبيعة البحث اأن يقوم هيكله على مقدمة ومبحثني وخامتة على   

هذا النحو:
مقدمة: 

وتت�سمن:
اأهمية البحث .   

م�سكلة البحث .   
اأهداف البحث .   

منهج البحث .   
هيكل البحث .   

املبحث االأول: التعريف بابن عا�سور وكتابه التحرير والتنوير، وفيه مطلبان:
 املطلب االأول: التعريف بابن عا�سور . 

 املطلب الثاين: و�سف الكتاب وبيان منهج املوؤلف فيه . 
املبحث الثاين: درا�سة م�سادر وموارد ابن عا�سور يف كتاب التحرير والتنوير، وفيه 

مطلبان:
 املطلب االأول: م�سادر القراآن الكرمي وتف�سريه وال�سنة النبوية وعلومها . 

 املطلب الثاين: م�سادره يف الفقه واالأ�سول العقيدة وعلم الكالم اللغة والنحو . 
خامتة: النتائج والتو�سيات . 

فهر�ض امل�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
التعريف بابن عا�سور وكتابه )التحرير والتنوير(

املطلب االأول 
التعريف بابن عا�سور

هو العالمة االإمام ال�سيخ حممد الطاهر الثاين بن ال�سيخ حممد بن حممد   
ال�سريف  عا�سور  بن  حممد  القادر  عبد  بن  ال�ساذيل  حممد  بن  االأول  الطاهر 

االأندل�سي ثم التون�سي)1(. 
ال�سيخ  الوزير  الأمه  جده  بق�سر  عا�سور  بن  الطاهر  حممد  ال�سيخ  ولد   
يف  التون�سية  العا�سمة  �سواحي  من  �ساحية  باملر�سى  عتور،  بو  العزيز  حممد 

جمادى االأوىل �سنة 1296هـ املوافق ل�سهر �سبتمرب 1879م)2(. 
ن�ساأ ال�سيخ يف بيئة علمية؛ فجده الأبيه عامل وهو قا�سي ق�ساة احلا�سرة   
التون�سية، وجده الأمه ال�سيخ حممد العزيز بو عتور عامل اأي�ساً، توىل الوزارة، 
واالأ�سرة من اأف�سل اأ�سر العا�سمة، ومن ذوي الي�سار لها مكتبات علمية كاملكتبة 
العا�سورية وغريها ت�ستمل على خمطوطات نادرة يف االأدب والدين والقانون، 
القراآن  فحفظ  �سّب مرتجمنا  واالإ�سالحي  وال�سيا�سي  العلمي  الو�سط  هذا  يف 
الكرمي حفًظا متقًنا منذ �سغر �سنه، وحفظ املتون العلمية ك�سائر اأبناء ع�سره من 

التالميذ، ثم تعلم ما تي�سر له من اللغة الفرن�سية)3(. 
وا�ستهر ابن عا�سور بال�سرب واالعتزاز بالنف�ص وال�سمود اأمام الكوارث،   

والرتفع عن الدنيا)4(. 
دائرة املعارف التون�سية : اإ�سراف اأحمد خالد وحممد الطالبي وعبد القادر املهريي، تون�ص: بيت احلكمة، ط 1، 1990 م �ص 40.   )1(

�سيخ اجلامع الأعظم حممد الطاهر بن عا�سور : بلقا�سم الغايل، بريوت : دار ابن حزم، الطبعة الأوىل ، 1417 هـ ، �ص 37.   )2(
قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير : عبري بنت عبد اهلل النعيم ، دار التدمرية، الريا�ص-   )3(

اململكة العربية ال�سعودية ، الطبعة الأوىل، 1436 هـ - 2015 م �ص 29. 
بيان موقف الإمام ابن عا�سور من ال�سيعة الراف�سة : خالد بن اأحمد ال�سامي ، من دون نا�سر ، الطبعة الأوىل 1425هـ - 2005م   )4(

�ص5. 
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العلماء  من  يعد  حيث  بارزاً  فقيهاً  عا�سور  ابن  الطاهر  ال�سيخ  وكان   
املجددين الذين ياأنفون التقليد والتع�سب الآراء ال�سيوخ، وكان يرى اأن ارتهان 
اإعمال  و�سيعطل  بالتكا�سل،  �سي�سيبهم  املقلدة  اجلامدة  النظرة  لهذه  امل�سلمني 

العقل الإيجاد احللول لق�ساياهم التي جتدُّ يف حياتهم)1(. 
وتعليقاته وكتاباته يف الفقه ت�سهد بطول باعه وغزارة علمه يف هذا الفن،   
م�ستقل حيث  املقا�سد يف كتاب  اأفرد مو�سوع  اأول من  ويظهر هذا يف كونه 
األف كتابه )مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية( ودعا فيه اإىل مراعاة مدى حتقيق القول 

الذي يذهب اإليه الفقيه ملقا�سد ال�سريعة)2(. 
�سيوخه وتالميذه وموؤلفاته: 

�سنة  يف  الزيتونة  بجامع  عا�سور  ابن  الطاهر  حممد  ال�سيخ  التحق   
�سنة  التطويع  �سهادة  اأحرز  حتى  به  تعليمه  على  وثابر  )1303هـ1886-م( 
�سنة  اإىل  )1900م(  �سنة  من  وابتداًء  مربًزا،  عداًل  و�سمي  )1317هـ1899م( 
)1932م( اأقبل على التدري�ص بجامع الزيتونة واملدر�سة ال�سادقية كمدر�ص من 
الدرجة الثانية، فمدر�ًسا من الدرجة االأوىل �سنة )1905م(، ثم ع�سًوا موؤ�س�ًسا 

للجنة اإ�سالح التعليم بجامع الزيتونة �سنة )1910م()3(. 
والتحق ال�سيخ حممد الطاهر ابن عا�سور بالق�ساء �سنة )1911م( فكان   
فكبري  �سنة )1923م(  مالكًيا  مفتًيا  ثم  مالكًيا،  العقارية وقا�سًيا  باملحكمة  ع�سًوا 
وقد  )1932م(،  �سنة  املالكي  للمذهب  االإ�سالم  ف�سيخ  )1924م(  �سنة  املفتني 
با�سر كل هذه املهام مبهارة ودقة علمية نادرة، وبنزاهة وح�سن نظر، فكان حجة 
ومرجًعا فيما يق�سي به، �سمي �سيخ جامع الزيتونة وفروعه الأول مرة يف �سبتمرب 
ابن عا�سور ومنهجه يف التف�سري : عبد اهلل بن اإبراهيم الري�ص، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ، ر�سالة ماج�ستري، 1408 هـ   )1(

 .164/1 ،
قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير �ص 39.   )2(

املرجع ال�سابق �ص 29.   )3(
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عام )1932م( بعد اأن ا�سرتك يف اإدارة الكلية الزيتونية)1(. 
�سيوخه:

ومن اأ�سهر �سيوخه)2(:  
م�سطفى ر�سوان ال�سو�سي.    .1

حمد جمال الدين الفقيه .    .2
ال�سيخ حممد العزيز بن حممد احلبيب بن حممد بو عتور .    .3

عمر بن اأحمد بن علي بن ح�سن: املعروف بابن ال�سيخ .    .4
ال�سيخ حممد بن عثمان النجار .    .5

�سالح بن حممد ال�سريف اجلزائري .    .6
�سامل بن عمر بو حاجب البنبلي .    .7

حممد النخلي القريواين .    .8
اإبراهيم بن اأحمد بن �سليمان املارغني .    .9

تالميذه:
الذين در�سوا يف جامع  البارزين  االأعالم  ابن عا�سور من  ال�سيخ  كان   
الزيتونة، واأقروؤوا كتباً عدة من اأمهات الكتب، وتخرج على يديه جماعة من 

كبار العلماء وامل�سلحني، فيما يلي اأبرزهم)3(:
ال�سيخ عبد احلميد بن حممد امل�سطفى بن مكي بن بادي�ص .   -1

حممد ال�سادق بن حممد ال�سطي.   -2
زين العابدين بن ح�سني.   -3

حممد بن خليفة بن ح�سن بن احلاج امل�سهور باملدين .   -4
اأبو احل�سن بن �سعبان االأديب ال�ساعر .   -5

جامع الزيتونة املعلم ورجاله : حممد العزيز ابن عا�سور ، دار �سرا�ص للن�سر ، تون�ص ، 1991 م. �ص 125.   )1(
تراجم املوؤلفني التون�سيني : حممد حمفوظ ، دار الغرب الإ�سالمي ، بريوت ، الطبعة الأوىل ، 1404 هـ ، 1984 م 365/2.   )2(

قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير �ص 35.   )3(
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حممد الفا�سل وهو ابن حممد الطاهر بن عا�سور .   -6
حممد الب�سري ابن ال�سيخ اأحمد ابن ال�سيخ حممد بن اأحمد النيفر)1(.   -7

موؤلفاته:
�ساهم ابن عا�سور يف اإثراء املكتبة االإ�سالمية بالذخائر والنفائ�ص، حتى   
تبحر  العلمية، وتدل على  الدقة  غاية يف  االأربعني، وهي  اإىل  موؤلفاته  و�سلت 
ال�سيخ يف �ستى العلوم ال�سرعية واالأدبية، ومن اأجّلها كتابه يف التف�سري: التحرير 

والتنوير 
وال تزال العديد من موؤلفات ال�سيخ خمطوطة، وفيما يلي اأ�سهرها)2(:   

املجيد،  الكتاب  تف�سري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  ال�سديد  املعنى  حترير   
اخت�سر هذا اال�سم ف�سّماه: التحرير والتنوير)3(، وهو اأول تف�سري كامل ي�سنف 

يف تون�ص على مر التاريخ. 
تعليقات وحتقيق على حديث اأم زرع.    .1

النظر الف�سيح عند م�سايق االأنظار يف اجلامع ال�سحيح .    .2
ك�سف املغطى من املعاين واالألفاظ الواقعة يف املوطاأ .    .3

االأمايل على خمت�سر اخلليل .    .4
الفتاوى .    .5

ق�سايا واأحكام �سرعية.    .6
مقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية .    .7
الوقف واآثاره يف االإ�سالم .    .8

اأ�سول النظام االجتماعي يف االإ�سالم .    .9
تراجم املوؤلفني التون�سيني 67/5.   )1(

قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير �ص: 42.   )2(
التحرير والتنوير »حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري الكتاب املجيد« : حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر   )3(

بن عا�سور التون�سي ، الدار التون�سية للن�سر – تون�ص ، 1984 هـ 66/5. 
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وفاته:
تويف ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور عن اأربع وت�سعني �سنة يف �ساحية   
املر�سى قرب تون�ص العا�سمة، يوم االأحد )13( رجب )1394هـ - 1973م(، 

ووري الرثى رحمه اهلل مبقربة الزالج من مدينة تون�ص)1(. 
به �سديقه االإمام  نعته  ثناءاً عاطراً ومن ذلك ما  العلماء  اأثنى عليه  وقد   
االأكرب ال�سيخ حممد اخل�سر ح�سني �سيخ اجلامع االأزهر قوله: "ولالأ�ستاذ ف�ساحة 
الذوق،  �سفاَء  النظر،  وقّوة  العلم  غزارة  اإىل  وي�سيف  بيان.  وبراعة  منطق، 
ال�سدق،  لهجته  ل�ساناً  فيه  اأرى  كنت   .  .  . اللغة  اآداب  يف  االطالع  و�سعة 
و�سريرة نقّية من كل خاطر �سيِّئ، وهّمة طّماحة اإىل املعايل، وِجداً يف العمل ال 
مَيَ�سه كلل، وحمافظة على واجبات الدين واآدابه . . . وباالإجمال لي�ص اإعجابي 

بو�ساءة اأخالقه و�سماحة اآدابه باأقل من اإعجابي بعبقريته يف العلم")2(. 
املطلب الثاين 

و�سف الكتاب وبيان منهج املوؤلف فيه
يعد كتاب )التحرير والتنوير( وا�سمه )حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل   
املجيد من تف�سري الكتاب املجيد( من اأ�سهر كتب التف�سري يف الع�سر احلديث، 
يقع يف ثالثني جزءاً طبع يف دار الكتب ال�سرقية، ويف الدار التون�سية للن�سر، 
والطبعة التي بني يدي الباحث تقع يف خم�سة ع�سر جزءا لدار �سحنون للن�سر 
والتوزيع يف تون�ص، وقد اأبان ابن عا�سور فى متهيده لهذا التف�سري عن الباعث 
على تاأليف الكتاب فقال: "كان اأكرب اأمنيتي منذ زمن بعيد، تف�سري الكتاب املجيد، 
واحلاوى  املتني،  احلق  من  العرى  �سديد  وموثق  والدين،  الدنيا  مل�سالح  اجلامع 
لكليات العلوم ومعاقد ا�ستنباطها، واالآخذ قو�ص البالغة من حمل نياطها، طمعاً 

قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير �ص: 49.   )1(
تون�ص وجامع الزيتونة : حممد اخل�سر ح�سني ، جمعه وحققه علي الر�سا التون�سي 1391هـ / 1971 م �ص 125.   )2(
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الت�سريع، وتفا�سيل من مكارم االأخالق،  العلم وكليات من  بيان نكت من  فى 
كان يلوح اأمنوذج من جميعها فى خالل تدبره، اأو مطالعة كالم مف�سره")1(. 

خ�سائ�ض ومميزات الكتاب:
اآرائه  خال�سة  على  والتنوير"  "التحرير  عا�سور  ابن  تف�سري  ا�ستمل   
عاما،  يقرب من )40(  ما  التف�سري  ا�ستمر يف هذا  اإذ  والتجديدية؛  االجتهادية 
واأ�سار يف بدايته اإىل اأن منهجه هو اأن يقف موقف احلكم بني طوائف املف�سرين، 
تارة لها واأخرى عليها؛ حيث بنّي اأن االقت�سار على احلديث املعاد يف التف�سري 
هو تعطيل لفي�ص القراآن الكرمي الذي ما له من نفاد، وو�سف تف�سريه باأنه احتوى 

اأح�سن ما يف التفا�سري، واأن فيه اأح�سن مما يف التف�سري)2(. 
و�سّدّر ابن عا�سور تف�سريه مبقدمات يف علوم القراآن، ا�ستملت هذه املقدمات 
اإليه املف�سر، حتى ال ي�سل وال يزل عن املنهج ال�سليم عند  على كل ما يحتاج 
تف�سريه لكتاب اهلل العظيم، وجعل املقدمات ق�سما من اجلزء االأول من التحرير، 

تناول فيه عدداً من الق�سايا املهمة، وهي)3(:
االأوىل: يف التف�سري والتاأويل، ومعنى كل منهما. 

الثانية: يف ا�ستمداد علم التف�سري، ويريد به العلوم التي ي�ستمد منها علم التف�سري. 
الثالثة: يف بيان موقفه من التف�سري بالراأي، وعدم االقت�سار على التف�سري باملاأثور. 
الرابعة: يف بيان مقا�سد القراآن التي يجب على املف�سر اأن يربزها يف تف�سريه. 

اخلام�سة: يف اأ�سباب النزول وبيان اأهميتها يف التف�سري. 
ال�ساد�سة: القراءات وبيان عالقتها بالتف�سري. 

ال�سابعة: ق�س�ص القراآن وبيان فوائدها، وفوائد تكرارها. 
االآي  وعدد  واأ�سمائها،  وترتيبها  و�سوره  واآياته  القراآن  ا�سم  بيان  يف  الثامنة: 

التحرير والتنوير 5/1.   )1(
قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير �ص 54.   )2(

التحرير والتنوير 7/1.   )3(
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ووقوف القراآن. 
 التا�سعة: يف اأن املعاين التي تتحملها جمل القراآن تعترب مرادة بها، واإن كرثت. 

 العا�رشة: يف اإعجاز القراآن ووجوه االإعجاز، واأقوال العلماء فيه، ومبتكرات 
القراآن، وعاداته . 

منهج املوؤلف يف الكتاب:
يالحظ الباحث يف الكتاب اأن موؤلفه كان ينتهج فيه املنهج التايل:  

يذكر اأواًل ا�سم ال�سورة معتمداً يف ذلك على ما ورد يف ال�سنة عن النبي    .1
�سلى اهلل عليه و�سلم، اأو عن ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، وما هو مكتوب 

يف امل�ساحف القدمية، اأو بطريق اال�ستنباط)1(. 
ال�سورة  مكية  عن  احلديث  اإىل  ينتقل  ال�سورة،  لت�سمية  يعر�ص  اأن  بعد    .2
اأومدنيتها، ذاكراً اخلالف ومرجحاً ما يختاره، مبينا تاريخ النزول وعدادها 

بني �سور القراآن الكرمي املكية واملدنية)2(. 
التف�سيلية لالآيات، وهو حني يف�سرها يحر�ص على  ثم يعر�ص املعلومات    .3

تف�سري كل جمموعة اآيات ذات مو�سوع واحد حتت مقطع واحد)3(. 
حر�ص على تو�سيح امل�سكل والغريب يف املنت)4(.    .4

كما تعر�ص لتخريج االأحاديث واالآثار)5(.    .5
اعتنى برتجمة االأعالم و�سبطها يذكر ذلك يف احلا�سية)6(.    .6

املنت،  يف  اأحياناً  والقبائل،  باالأماكن  التعريف  على  كذلك  حر�ص  وقد    .7
واأحياناً يف احلا�سية ")7(. 

التحرير والتنوير 5/7.   )1(
املرجع ال�سابق 611/15.   )2(

قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير �ص 57.   )3(
التحرير والتنوير 326/12.   )4(

املرجع ال�سابق 226/7.   )5(
املرجع ال�سابق 134/1.   )6(
املرجع ال�سابق 675/1.   )7(



{75}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

املبحث الثاين
درا�سة م�سادر وموارد ابن عا�سور يف كتاب التحرير والتنوير

املطلب االأول 
م�سادر القراآن الكرمي وتف�سريه وال�سنة النبوية وعلومها 

ال �سك اأن امل�سادر تعترب النواة االأوىل للمف�سر �سواء كانت هذه امل�سادر   
يا عن ال�سيوخ اأو متمثلة يف الكتب التي ا�ستفاد منها يف كتابة التف�سري، ومن  تلقِّ
خالل قراءتي لهذا التف�سري وتتبع حمتواه العلمي وجدت اأن ابن عا�سور نهج 

يف االإ�سارة اإىل م�سادره ومراجعه التي ا�ستقى منها معلوماته الطرق التالية)1(:
اإنه اأحياناً ي�سرح بذكر ا�سم الكتاب وال ي�سري اإىل ا�سم املوؤلف.   -

واأحياناً ي�سرح با�سم املوؤلف وال ي�سرح با�سم امل�سدر.   -
واأحياناً اأخرى ي�سرح با�سم امل�سدر واملوؤلف جميعاً.   -

اإليها  رجع  التي  التف�سري  كتب  اأهم  اإىل  مقدمته  يف  ال�سيخ  اأ�سار  وقد   
نظره  وجهة  من  عليها  املعول  التف�سري  كتب  اأهم  اأنها  يرى  وهو  بها،  وا�ستعان 
حيث يقول: "والتفا�سري - واإن كانت كثرية - فاإنك ال جتد الكثري منها اإال عالة 
على كالم �سابق بحيث الحظَّ ملوؤلفه اإال اجلمع على تفاوت بني اخت�سار وتطويل، 
واإن اأهم التفا�سري: تف�سري الك�ساف واملحرر الوجيز البن عطية ومفاتيح الغيب 
مفاتيح  ومن  الك�ساف  من  امللخ�ص  البي�ساوي  وتف�سري  الرازي،  الدين  لفخر 
الغيب بتحقيق بديع، وتف�سري ال�سهاب االآلو�سي، وما كتبه الطيبي، والقزويني، 
البي�ساوي، وتف�سري  تف�سري  الك�ساف، وما كتبه اخلفاجي على  والتفتزاين على 
عرفة  بن  حممد  ال�سيخ  تف�سري  من  واملوجود  القرطبي  وتف�سري  ال�سعود،  اأبي 
اأ�سبه  ابن عطية  تف�سري  على  تعليقاً  بكونه  االأبي وهو  تلميذه  تقييد  من  التون�سي 
وتف�سري  االأحكام،  وتفا�سري  القراآن  اآي  جميع  على  ياأتي  ال  لذلك  بالتف�سري  منه 

قواعد الرتجيح املتعلقة بالن�ص عند ابن عا�سور يف تف�سريه التحرير والتنوير �ص 98.   )1(
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االإمام حممد ابن جرير الطربي، وكتاب " درة التنزيل " املن�سوب لفخر الدين 
الرازي، ورمبا ين�سب للراغب االأ�سفهاين ولق�سد االخت�سار اأعر�ص عن العزو 
اإليها وقد ميزت ما يفتح اهلل يل من فهم يف معاين كتابه وما اأجلبه من امل�سائل 

العلمية، مما ال يذكره املف�سرون")1(. 
1. م�سادره يف التف�سري وعلوم القراآن:

التف�سري علم يعرف به فهم كتاب اهلل املنزل على نبيه حممد �سلى اهلل   
اأحكامه وحكمه وا�ستمداد ذلك من علم  عليه و�سلم وبيان معانيه وا�ستخراج 
اللغة والنحو والت�سريف وعلم البيان واأ�سول الفقه والقراءات ويحتاج ملعرفة 

اأ�سباب النزول والنا�سخ واملن�سوخ)2(. 
باأنه هو كالم اهلل املنزل على نبيه �سلى اهلل عليه  ف القراآن الكرمي  ويعرَّ  
و�سلم عن طريق الوحي)3(، وهذا القراآن، عني " بالنبوة والر�ساالت والر�سل، 
والذين يقروؤونه قراءة فهم وتدبر، وبحث متعمق يف معانيه، وحقائقه الكونية، 
وعقائده، وت�سريعاته، ونظمه االجتماعية، واأخالقياته. . . فال تكتمل حقيقة اإميان 

موؤمن، اإال مبعرفة النبوة واالإميان بها، وتقديرها حق قدرها")4(. 
والبد الأي باحث يريد اأن ي�سنف يف اأي علم من العلوم اأن يجعل من   
القراآن الكرمي م�سدراً اأ�سا�سياً له، فقد وفر القراآن الكرمي قدراً عظيماً من االأخبار 
دَابَّةٍ  مِنْ  }وَمَا  يقول  اإذ  العظيم  اهلل  املو�سوعات و�سدق  من  الكثري  ال�سحيحة 
إِلَى  ُثمَّ  مِنْ شَيْءٍ  الْكَِتاِب  فِي  َفرَّْطنَا  مَا  َأمَْثاُلُكمْ  ُأمَمٌ  إاِلَّ  بِجَنَاحَيْهِ  يَطِريُ  َطائٍِر  اأْلَرِْض وَاَل  فِي 
رَبِِّهمْ يُحْشَرُونَ{ ]االأنعام: 38[، وال ريب يف ذلك فالقراآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل 

التحرير والتنوير 7/1.   )1(
الربهان يف علوم القراآن : حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي اأبو عبد اهلل ، دار املعرفة - بريوت ، 1391هـ ، حتقيق : حممد اأبو   )2(

الف�سل اإبراهيم 13/1. 
مباحث يف علوم القراآن : ال�سيخ مناع خليل القطان، مكتبة وهبة ، القاهرة �ص16.   )3(

مناهل العرفان يف علوم القراآن : حممد عبد العظيم الزرقاين ، حتقيق : مكتب البحوث والدرا�سات ، دار الفكر  - بريوت ، الطبعة   )4(
الأوىل ، 1996م 12/1. 
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املنزل على نبيه لفظاً بطريقة الوحي وال ياأتيه الباطل، وقد وعد اهلل تعاىل بحفظه 
َّا لَهُ لَحَافُِظونَ { ]احلجر: 9[، واعتمد ابن عا�سور على  ْكرَ وَإِن

ِّ
َّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ فقال: }إِن

�سروح الك�ساف لكل من اجلرجاين)1( والتفتازاين)2(، كما رجع اأي�ساً البن كثري 
يف تف�سريه)3(، وكذلك البغوي يف تف�سريه)4(. 

واعتمد ابن عا�سور اأي�ساً على كتب االأحكام يف تف�سري القراآن لكل من   
ابن العربي)5(، واجل�سا�ص)6(. 

كما اعتمد يف جمال علوم القراآن اعتماداً كبرياً على ال�سيوطي يف "االإتقان")7(، 
والواحدي يف "اأ�سباب النزول")8(. 

2. م�سادره يف القراءات:
القراءات جمع وهي م�سدر قراأ، وهي اجلمع وال�سم، و�سّمي القراآن   

الأنه يجمع ال�سور في�سمها")9(. 
الوحي املذكور يف  األفاظ  القراءات هي اختالف  اأن  الزرك�سي  وذكر   

كتابة احلروف اأو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغريهما")10(. 
لكتاب  الناقلني  اتفاق  منه  يعرف  "علم  باأنه  القراءات  علم  تعريف  ومت   
اهلل واختالفهم يف اللغة واالإعراب، واحلذف واالإثبات والتحريك واالإ�سكان 
حيث  من  واالإبدال  النطق  هيئة  من  ذلك  وغري  واالت�سال  والف�سل 

ال�سماع")11(. 
التحرير والتنوير 135/1.   )1(

املرجع ال�سابق 251/1.   )2(
املرجع ال�سابق 340/2.   )3(

املرجع ال�سابق 52/1.   )4(
التحرير والتنوير 253/1.   )5(

املرجع ال�سابق 149/4.   )6(
املرجع ال�سابق 316/7.   )7(
املرجع ال�سابق 197/2.   )8(

ال�سحاح ) تاج اللغة و�سحاح العربية ( : اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري ، دار العلم للماليني ، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار ،   )9(
الطبعة الثالثة 1984م 64/1. 

الربهان يف علوم القراآن 138/2.   )10(
لطائف الإ�سارات لفنون القراءات : �سهاب الدين الق�سطالين ، حتقيق عامر ال�سيد غثمان وزميله ، م�سر، القاهرة، جلنة اإحياء   )11(
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يف  اخلطاأ  من  الع�سمة  يف  تتمثل  كبرية  وفائدة  ثمرة  القراءات  ولعلم   
النطق بالكلمات القراآنية و�سيانتها من التحريف والّتغيري، والعلم مبا يقراأ به كّل 

اإمام من اأئمة القراءة، والتمييز بني ما يقراأ به وماال يقراأ به)1(. 
واعتمد ابن عا�سور يف ذكر بع�ص القراءات على كتب ال�سنة امل�سهورة   
"البن  "ال�سبعة  كتاب  اإىل  الرتمذي)3(، كما رجع  البخاري)2( و�سنن  ك�سحيح 
جماهد وقد ن�ّص عليه يف تف�سريه)4(، و"حرز االأماين ووجه التهاين" لل�ساطبي)5(، 
وكذلك "الدرر امل�سيئة يف القراءات الثالث" املتممة للع�سر البن اجلزري)6(، 
" لل�سيخ علي النوري ال�سفاق�سي)7(، كما  و"غيث النفع يف القراءات ال�سبع 
اأخذ القراءات من كتب التف�سري ومن ذلك: كتاب "الك�ساف" للزخم�سري)8(، 

و" املحرر الوجيز "البن عطية)9(. 
3. م�سادره يف احلديث النبوي:

وهي  الت�سريع،  م�سادر  من  الثاين  امل�سدر  هي  النبوية  ال�سنة  اأن  نعلم   
التي جمعت اأقوال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، واأفعاله، وتقريراته، و�سفاته 
تو�سح  اأنها  يف  املطهرة  النبوية  ال�سنة  كتب  اأهمية  وتاأتي  واخللقية)10(،  اخللقية 
والت�سريعية،  التعبدية،  االأحكام  من  وكثرياً  االإ�سالمية،  واالآداب  العقائد، 
واالأخالقية، واأكرث امل�سادر التي اعتمد عليها يف احلديث: �سحيح البخاري)11( 

الرتاث الإ�سالمي، 1392هـ، 170/1. 
املهذب يف القراءات الع�سر وتوجيهها : حممد �سامل حمي�سن ، من طريق طيبة للن�سر ، دار الأنوار، ط2،1389هـ، 1978، �ص: 10.   )1(

التحرير والتنوير 143/1.   )2(
املرجع ال�سابق 175/1.   )3(

املرجع ال�سابق 16/6.   )4(
املرجع ال�سابق 579/30.   )5(
املرجع ال�سابق 352/23.   )6(
املرجع ال�سابق 338/29.   )7(

املرجع ال�سابق 434/2.   )8(
املرجع ال�سابق 631/30.   )9(

الو�سيط يف علوم وم�سطلح احلديث : حممد بن حممد بن �سويلم اأبو �ُسهبة ، دار الفكر العربي ، القاهرة �ص 15.   )10(
التحرير والتنوير 90/1.   )11(
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وموطاأ  داود)4(،  واأبو  والرتمذي)3(،  والن�سائي)2(،  م�سلم)1(،  و�سحيح 
مالك)5(، وم�سند اأحمد بن حنبل)6( ومعجم الطرباين)7( وم�سند البزار)8( و�سنن 
ال�سيخ  عليها  اعتمد  التي  امل�سادر  هذه  اأكرث  ومن  والدارقطني)10(،  البيهقي)9( 

كثرياً يف تف�سريه: البخاري وم�سلم وموطاأ مالك. 
املطلب الثاين 

م�سادره يف الفقه واالأ�سول العقيدة وعلم الكالم اللغة والنحو
1. م�سادره يف الفقه واالأ�سول:

الفقه هو يف اللغة عبارة عن فهم غر�ص املتكلم من كالمه ويف اال�سطالح   
هو  وقيل  التف�سيلية  اأدلتها  من  املكت�سب  العملية  ال�سرعية  باالأحكام  العلم  هو 
االإ�سابة والوقوف على املعنى اخلفي الذي يتعلق به احلكم وهو علم م�ستنبط 
بالراأي واالجتهاد ويحتاج فيه اإىل النظر والتاأمل ولهذا ال يجوز اأن ي�سمى اهلل 

تعاىل فقيها الأنه ال يخفى عليه �سيء)11(. 
واأ�سول الفقه باعتباره َعَلًما ولقًبا على الفن املعروف ميكن تعريفه باأنه:   

امل�ستفيد")12(.  وحال  منها،  اال�ستفادة  وكيفية  االإجمالية،  الفقه  "اأدلة 
يف  اعتمد  كما  مالك)13(،  االإمام  عن  كثرياً  النقل  من  عا�سور  ابن  اأكرث   

املرجع ال�سابق 115/6.   )1(
املرجع ال�سابق 634/1.   )2(

املرجع ال�سابق 88/1.   )3(
املرجع ال�سابق 34/5.   )4(

املرجع ال�سابق 183/5.   )5(
املرجع ال�سابق 142/1.   )6(
املرجع ال�سابق 662/1.   )7(

املرجع ال�سابق 25/9.   )8(
املرجع ال�سابق 246/7.   )9(
املرجع ال�سابق 412/2.   )10(

التعريفات : علي بن حممد بن علي اجلرجاين ، دار الكتاب العربي – بريوت ، الطبعة الأوىل ، 1405هـ حتقيق : اإبراهيم الأبياري   )11(
�ص 216 . 

�سرح الكوكب املنري : تقي الدين اأبو البقاء حممد بن اأحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي املعروف بابن النجار ، حتقيق : حممد   )12(
الزحيلي و نزيه حماد ، مكتبة العبيكان ،  الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 م 44/1. 

التحرير والتنوير 183/5.   )13(
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املجتهد")1(،  "بداية  يف  ر�سد  ابن  من  كل  على  وتاأييده  الفقهية  ا�ست�سهاداته 
و"الهداية" يف الفقه)2(، واأبو بكر بن العربي يف "اأحكام القراآن")3(، كما اعتمد 
اأي�ساً على ابن حزم يف" املحلى ")4(، واجل�سا�ص يف تف�سري "اآيات االأحكام"))5(، 
واالإمام ال�سافعي)6(، والقرايف يف "اأنوار الفروق ")7( وال�ساطبي يف " املوافقات 

 .)8("
2. م�سادره يف العقيدة وعلم الكالم:

العقيدة هي العلم باالأحكام ال�سرعية املكت�سب من االأدلة اليقينية ورد   
ال�سبهات وقوادح االأدلة اخلالفية)9(. 

واأطلق كثري من ال�سلف على العقيدة ال�سحيحة ا�سم "ال�سنة"، وذلك   
وهي  ال�سحيحة  العقيدة  الأن  ال�سالة،  الفرق  ومقوالت  عقائد  عن  لتمييزها 
عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة م�ستمدة من �سنة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، التي 
على  عا�سور  ابن  اعتمد  الكالم  وعلم  العقيدة  الكرمي، ويف  للقراآن  مبينة  هي 

كتاب "االإحياء " للغزايل)10( وكذلك " املنقذ من ال�سالل")11(. 
وهناك اأ�سماء كثرية نهل ال�سيخ منها على �سبيل املثال ال احل�سر اجلالل   
الدواين يف �سرح " ديباجة هياكل النور ")12(، وال�سهروردي يف " هياكل النور 

املرجع ال�سابق 140/1.   )1(
املرجع ال�سابق 99/1.   )2(

املرجع ال�سابق 9/2.   )3(
املرجع ال�سابق 234/2.   )4(
املرجع ال�سابق 537/1.   )5(

املرجع ال�سابق 14/2.   )6(
املرجع ال�سابق 162/2.   )7(
املرجع ال�سابق 156/3.   )8(

الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة : حياة بن حممد بن جربيل ، عمادة البحث العلمي باجلامعة الإ�سالمية، املدينة   )9(
املنورة، اململكة العربية ال�سعودية ، الطبعة الأوىل 1423هـ/2002م 45/1. 

التحرير والتنوير 94/4.   )10(
املرجع ال�سابق 476/30.   )11(

املرجع ال�سابق 214/3.   )12(
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وحكمة االإ�سراق ")1( و" حل الرموز ومفاتيح الكنوز " للعز بن عبد ال�سالم)2(، 
و" �سرح املقا�سد " ل�سعد الدين التفتازاين)3(، و"العوا�سم من القوا�سم" البن 

العربي)4(. 
3. م�سادره يف اللغة والنحو:

كان البحث اللغوي عند العرب اأداة لفهم الدين، وقد ارتبط منذ ن�ساأته   
العلمية  الدوائر  يف  قائًما  االرتباط  هذا  وظل  الكرمي،  القراآن  لغة  يف  بالبحث 
غري  من  امل�سلمني  املوؤلفني  عند  خا�سة  ب�سفة  هذا  وظهر  القرون.  مدى  على 
فالثعالبي  والتهانوي.  واخلوارزمي  الرازي  حامت  واأبي  الثعالبي  مثل  العرب، 
يرى العربية خري اللغات واالأل�سنة واالإقبال على تفهمها من الديانة، اإذ هي اأداة 
العلم ومفتاح التفقه يف الدين)5(، وم�سادر ابن عا�سور يف اللغة والنحو كثرية 
البالغة" للجرجاين)7(  "اأ�سرار  و  االإعجاز")6(،  " دالئل  اأبرزها:  من  ومتنوعة 
 " املف�سل  و"�سرح  لل�سكاكي)9(،  العلوم"  و"مفتاح  ل�سيبويه)8(،  و"الكتاب" 

البن احلاجب)10( و"االأ�سباه والنظائر" لل�سيوطي)11(. 
ابن  عليها  اعتمد  التي  امل�سادر  وتنوع  كرثة  للباحث  يت�سح  �سبق  ومما   
عا�سور يف تاأليف تف�سريه، وهذه الكرثة من امل�سادر وتنوعها اأتاحت البن عا�سور 
اأن يعر�ص امل�سائل والق�سايا على اأكرث من وجه، ويحدد مواطن االختالف، اأو 

املرجع ال�سابق 159/2.   )1(
املرجع ال�سابق 134/1.   )2(
املرجع ال�سابق 269/1.   )3(

املرجع ال�سابق 29/1.   )4(
الرتاث  اإحياء   ، املهدي  الرزاق  الثعالبي ، حتقيق: عبد  اأبو من�سور  اإ�سماعيل  بن  امللك بن حممد  : عبد  العربية  و�سر  اللغة  فقه   )5(

العربي، الطبعة الأوىل 1422هـ - 2002م �ص 15. 
التحرير والتنوير 244/1.   )6(

املرجع ال�سابق 106/1.   )7(
التحرير والتنوير 211/1.   )8(

املرجع ال�سابق 145/2.   )9(
املرجع ال�سابق 353/1.   )10(
املرجع ال�سابق 70/22 .   )11(
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االتفاق معها، مما جعله ينفذ من خاللها لي�سل اإىل ما يرت�سيه ويطمئن اإليه، وهو 
ال يفعل ذلك اإال بعد حتليل ورد ال�سيء اإىل اأ�سله، ولي�ص رائده فى ذلك جمع 
االآثار واالأقوال وح�سو كتابه بالغث والثمني، ولكنه يقوم من خالل ما ا�ستعان 
واال�ستق�ساء  بالتتبع  الدراية  اأم  بالرواية  التف�سري  �سواء  التف�سري  و�سائل  من  به 
وا�ستقراء كل ما قيل حول االآية تقريباً، وال ينتقل اإىل تف�سري االآية التالية اإال بعد 
اأن تكون االآية ال�سابقة قد اأو�سح معناها وحدد مبناها، وك�سف كثرياً من عجائبها 

واأ�سرارها.
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خامتـــة 
نتائج البحث:

برع ابن عا�سور يف التاأليف وترك لنا موؤلفات غاية يف الدقة العلمية، وتدل    .1
على تبحر ال�سيخ يف �ستى العلوم ال�سرعية واالأدبية، ومن اأجّلها كتابه يف 

التف�سري التحرير والتنوير . 
من  الكثري  على  والتنوير  التحرير  تف�سريه  تاأليف  يف  عا�سور  ابن  اعتمد    .2
واملعرفة  العلم  �سروب  كافة  و�سملت  تنوعت  وقد  واملوارد  امل�سادر 
واالأ�سول  والفقه  ال�سريف  النبوي  واحلديث  القراآن  وعلوم  كالتف�سري 

واللغة العربية ب�ستى �سروبها . 
بعيدا عن روح  اأو رف�سه  فيها  ما جاء  امل�سادر وتنوعها وقبول  تعدد  كان    .3
تف�سريه  يف  عا�سور  ابن  منهج  عليها  اعتمد  التى  االأوىل  الركيزة  التقليد 

التحرير والتنوير . 
املورد  اأو  امل�سدر  با�سم  الت�سريح  الغالب  يف  عا�سور  ابن  منهج  من  كان    .4
املوؤلف خا�سة عند اعتماده على كتبه  ا�سم  ا�ستقى منه املعلومة مع  الذي 

املوؤلفة . 
الذي  املورد  اأو  امل�سدر  با�سم  الت�سريح  اأي�ساً  عا�سور  ابن  منهج  من  كان    .5

ا�ستقى منه املعلومة دون ذكر ا�سم موؤلفه . 
ومن منهج ابن عا�سور اأي�ساً الت�سريح با�سم املوؤلف دون ذكر ا�سم الكتاب    .6

 .
اأو  املوؤلف  با�سم  الت�سريح  اأي�ساً عدم  تف�سريه  عا�سور يف  ابن  منهج  ومن    .7

ا�سم الكتاب . 
اأهم التو�سيات:
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يف اخلتام يرى الباحث �سرورة العناية باالآتي:  
 اأواًل: اأن تتم درا�سة جهود ابن عا�سور يف اإبراز علوم القراآن من خالل تف�سريه 

التحرير والتنوير . 
منها  لي�ستفيد  ثم طباعتها  املخطوطة وحتقيقها،  ابن عا�سور  اإخراج كتب  ثانيًا:   

طلبة العلم. 
 ثالثًا: اأن يقوم اأحد الباحثني بدرا�سة مقارنة بني م�سادر وموارد ابن عا�سور يف 

تف�سري وبني م�سادر وموارد اأحد املف�سرين االآخرين، واهلل املوفق .
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امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.   .1

ابن عا�سور ومنهجه يف التف�سري: عبد اهلل بن اإبراهيم الري�ص، جامعة االإمام    .2
حممد بن �سعود االإ�سالمية ، ر�سالة ماج�ستري، 1408هـ . 

االآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز يف العقيدة: حياة بن حممد بن    .3
جربيل، عمادة البحث العلمي باجلامعة االإ�سالمية، املدينة املنورة، اململكة 

العربية ال�سعودية، الطبعة االأوىل 1423هـ/2002م . 
الربهان يف علوم القراآن: حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي اأبو عبد    .4
اهلل، دار املعرفة - بريوت، 1391هـ، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم . 

بيان موقف االإمام ابن عا�سور من ال�سيعة الراف�سة: خالد بن اأحمد ال�سامي،    .5
من دون نا�سر، الطبعة االأوىل 1425هـ - 2005م . 

تف�سري  العقل اجلديد من  وتنوير  ال�سديد  املعنى  والتنوير »حترير  التحرير    .6
بن عا�سور  الطاهر  الطاهر بن حممد بن حممد  املجيد«: حممد  الكتاب 

التون�سي، الدار التون�سية للن�سر – تون�ص، 1984 هـ . 
 – العربي  الكتاب  دار  اجلرجاين،  علي  بن  حممد  بن  علي  التعريفات:    .7

بريوت، الطبعة االأوىل، 1405هـ حتقيق: اإبراهيم االأبياري . 
تون�ص وجامع الزيتونة: حممد اخل�سر ح�سني، جمعه وحققه علي الر�سا    .8

التون�سي 1391هـ / 1971 م . 
�سرا�ص  دار  عا�سور،  ابن  العزيز  حممد  ورجاله:  املعلم  الزيتونة  جامع    .9

للن�سر، تون�ص، 1991 م. 
االإ�سالمي،  الغرب  دار  حمفوظ،  حممد  التون�سيني:  املوؤلفني  تراجم    .10

بريوت، الطبعة االأوىل، 1404 هـ ، 1984م . 
دائرة املعارف التون�سية: اإ�سراف اأحمد خالد وحممد الطالبي وعبد القادر    .11

املهريي، تون�ص: بيت احلكمة، ط 1، 1990م . 
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�سرح الكوكب املنري: تقي الدين اأبو البقاء حممد بن اأحمد بن عبد العزيز    .12
بابن النجار، حتقيق: حممد الزحيلي و نزيه  بن علي الفتوحي املعروف 

حماد، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 م . 
الغايل، بريوت:  بلقا�سم  الطاهر بن عا�سور:  �سيخ اجلامع االأعظم حممد    .13

دار ابن حزم، الطبعة االأوىل، 1417 هـ . 
ال�سحاح )تاج اللغة و�سحاح العربية(: اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، دار    .14

العلم للماليني، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثالثة 1984م. 
من�سور  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  بن  امللك  عبد  العربية:  و�سر  اللغة  فقه    .15
الطبعة  العربي،  الرتاث  اإحياء  املهدي،  الرزاق  عبد  حتقيق:  الثعالبي، 

االأوىل 1422هـ - 2002م . 
التحرير  تف�سريه  يف  عا�سور  ابن  عند  بالن�ص  املتعلقة  الرتجيح  واعد    .16
اململكة   - الريا�ص  التدمرية،  دار  النعيم،  اهلل  عبد  بنت  عبري  والتنوير: 

العربية ال�سعودية، الطبعة االأوىل، 1436 هـ - 2015 م . 
لطائف االإ�سارات لفنون القراءات: �سهاب الدين الق�سطالين، حتقيق عامر ال�سيد    .17

غثمان وزميله، م�سر، القاهرة، جلنة اإحياء الرتاث االإ�سالمي، 1392هـ. 
وهبة،  مكتبة  القطان،  خليل  مناع  ال�سيخ  القراآن:  علوم  يف  مباحث    .18

القاهرة. 
الزرقاين، حتقيق:  العظيم  عبد  القراآن: حممد  علوم  العرفان يف  مناهل   /19
االأوىل،  الطبعة  بريوت،   - الفكر  دار  والدرا�سات،  البحوث  مكتب 

1996م . 
املهذب يف القراءات الع�سر وتوجيهها: حممد �سامل حمي�سن، من طريق    .20

طيبة للن�سر، دار االأنوار، ط2،1389هـ، 1978م . 
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صفـــات اجلـــن فــي القــرآن الكريــم
د. حممد ح�صن حممد عبدالرحمن•	

ملخــــ�ض
يبني هذا البحث �سفات اجلن يف القراآن الكرمي من مبداأ خلقه واال�ستعاذة   
وعبادة  اجلن،  بع�ص  وكفر  بالغيب،  اجلن  علم  وعدم  االإلوهية،  وبطالن  منه، 
االإن�ص للجن، وتكليف اجلن، وتلب�ص اجلن باالإن�سان. منهج البحث هو املنهج 
اال�ستقرائي التحليلي الو�سفي. وقد خل�ص هذا البحث لعدد من النتائج اأهمها 
اأن العلماء اتفقوا على اأن وجود اجلن حق، واجلن مكلفون بال خالف، اإال ما 
حكي عن بع�ص احل�سوية، اأنهم م�سطرون اإيل اأفعالهم، ولي�سوا مبكلفني. ومن 
ف�سدوا جماريه  الدم  االإن�سان جمرى  ال�سيطان يجري من  اأن  البحث  تو�سيات 
اأكرث  اأي عامل اجلن  اإعطاء هذا االأمر  العلم عدم  القراآن، وعلى طالب  بتالوة 
مما ي�ستحق في�سغلوا اأنف�سهم باأ�ساطري وترهات ال اأ�سل لها، وليكتفوا مبا جاء عن 

اجلن يف القراآن، واالأحاديث ال�سحيحة.

ال�سودان.  - ال�سالمية  درمان  اأم  جامعة   - م�سارك  اأ�ستاذ  	•
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Abstract 
 This study clarified the Characteristics of Jinn in the Holy 
Quran in terms of Principle of its Creation and Praising Allah from 
Him, and Nullification of its deity, Lack of Jinn,s knowledge about 
the unseen, disbelief of some Jinn, the human,s worship to Jinn, 
entrusting of Jinn, Jinn, possession to the human. The study used 
the inductive descriptive analytic method. This study concluded to a 
number of findings, the most important of which is that the scholars 
are agreed upon that existence of Jinn is right, Jinn are authorized 
without any difference, except what has been narrated about Al-
hashwiya, «text interpreters» that they are compelled to their actions, 
and they are unauthorized. The study recommends that devil «Satan» 
runs into veils of the human like the blood, so block its tracts by 
recitation of the Holy Quran, the students who seeking knowledge 
should pay more attention to this matter, i. e. the World of Jinn other 
than involvement of themselves into baseless myths and imaginary 
falsifications, they should suffice to what is stated about Jinn in the 
Holy Quran and the true Hadiths.



{89}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

مقدمــــــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على �سفوة اخللق   

�سيد ولد اآدم �سيدنا حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( املبعوث رحمة للعاملني. 
فاإن عامل اجلن عامل خفي ملئ باالأ�سرار ويح�سن بنا ملعرفته االطالع على   
القراآن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة، الأن هذا من علم الغيب فاجلن منهم الكافر 
ومنهم امل�سلم، لذا يجب توخي احلذر مع اجلن، فال�سراع يبداأ بني االإن�ص واجلن 
مبجرد والدة االإن�سان وخروجه اإىل الدنيا فان ال�سيطان يهمزه يف خا�سرته كما 

دلت بع�ص االآثار، }مِن شَرِّ الْوَسْوَاِس الَْخنَّاِس{ ]النا�ض: 4[. 
فاملو�سوع من االأهمية مبكان، وذلك جلهل النا�ص بهذا العامل اخلفي فكان   
البد من تثبيت حقيقة هذا العامل، فاجلن يعي�سون معنا، واأن ر�سالة النبي )�سلى 

اهلل عليه و�سلم( جاءت لالإن�ص كما هي للجن. 
اأهمية املو�سوع:

تنبع اأهمية املو�سوع من االآتي:  
اأن اجلن ي�سارك االإن�ص يف هذه احلياة، فينبغي معرفة هذا العامل لتوخي    .1

احليطة واحلذر وخ�سو�ساً اجلن الكافر. 
معرفة كيفية التعامل مع عامل اجلن كما بني القراآن الكرمي.    .2

خفاء عامل اجلن على الكثري من النا�ص، فالبد من ت�سليط االأ�سواء الكا�سفة    .3
ملعرفة هذا العامل اخلفي. 

اأ�سباب اختيار املو�سوع:
خطورة ال�سراع بني اجلن واالإن�ص والوقوف على اأهم اأ�سبابه.    .1

هذا  لتوقي  املو�سوع  هذا  جوانب  بكل  حتيط  م�ستفي�سة  درا�سة  تقدمي    .2
اخلطر. 
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بيان كيفية تعامل ال�سلف ال�سالح مع عامل اجلن متمثاًل يف النبي �سلى اهلل    .3
عليه و�سلم. 

اأهداف البحث:
بيان �سفات اجلن يف القراآن الكرمي.    .1

معرفة الهدي القراآين والنبوي يف هذا اخل�سو�ص.    .2
تاأتي  التمييز بني �سياطني االإن�ص و�سياطني اجلن، الأن الغواية وال�سالل قد    .3

من اأي الفريقني. 
منهج البحث:

اعتمدت يف هذا البحث على املنهج اال�ستقرائي التحليلي الو�سفي.  
هيكل البحث:

هذا وقد اقت�ست طبيعة هذا البحث تق�سيمه اإىل مقدمة وثمانية مباحث   
وخامتة �سملت اأهم النتائج والتو�سيات. 

املبحث االول: َخْلق اجلن. 
املبحث الثاين: االإ�ستعاذة باهلل من اجلن. 

املبحث الثالث: بطالن اأولوهية اجلن. 
املبحث الرابع: عدم علم اجلن بالغيب. 

املبحث اخلام�ص: كفر بع�ض اجلن. 
املبحث ال�ساد�ص: عبادة االإن�ض للجن. 

املبحث ال�سابع: تكليف اجلن. 
املبحث الثامن: تلب�ض اجلن باالإن�سان. 

خامتة.
امل�سادر واملراجع.
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املبحث االول
خلق اجلن

البد ملعرفة هذا العامل من بيان املادة التي خلق اهلل منها اجلن النعكا�ص   
اأ�سل اخللق على خلق املخلوق، وكان اأ�سل خلق اجلن من النار، حيث }وَخََلقَ 
َّاٍر{ ]الرحمن: 15 [، وقال تعاىل }َقاَل مَا مَنَعَكَ َأالَّ َتسْجُدَ إِْذ َأمَرُْتكَ  الْجَانَّ مِن مَّاِرٍج مِّن ن
اأي  اأنا خري منه(  ]االأعراف: 12[،)قال  َّاٍر وَخََلْقَتهُ مِن طِنيٍ{  ن مِّنْهُ خََلْقَتنِي مِن  َأنَْا خَيْرٌ  َقاَل 
اإبلي�ص جواب على املعنى )خلقتني  منعني من ال�سجود ف�سلي عليه فهذا من 
و�سعودها  الطني،لعلوها  من  اأ�سرف  النار  اأن  فراأي  طني(  من  وخلقته  نار  من 
اأول من  ابن عبا�ص واحل�سن وابن �سريين،  قال  وخفتها والأنها جوهر م�سيء. 
اإبلي�ص، قال  اإبلي�ص فاأخطاأ يف القيا�ص، فمن قا�ص الدين براأيه قرنه اهلل مع  قا�ص 
ابن �سريين: وماُعبدت ال�سم�ص والقمر اإال باملقايي�ص قال احلكماء: اأخطاأ عدو اهلل 
من حيث ف�سل النار على الطني،واإن كانا يف درجة واحدة من حيث هي جماد 

خملوق، فاإن الطني اأف�سل من النار من وجوه اأربعة:
الرزانة وال�سكون والوقار واالأناة واحللم واحلياء  اأن من جوهر الطني  اأحدها: 
وال�سرب، وذلك هو الداعي الآدم عليه ال�سالم بعد ال�سعادة التي �سبقت له اإىل 
جوهر  ومن  والهداية.  واالجتباء  املغفرة  فاأورثه  والت�سرع،  والتوا�سع  التوبة 
النار، اخلفة والطي�ص واحلدة واالرتفاع واال�سطراب وذلك هو الداعي الإبلي�ص 
بعد ال�سقاوة التي �سبقت له اإىل اال�ستكبار واالإ�سرار،فاأورثه الهالك والعذاب 

واللعنة وال�سقاء، قاله القفال. 
الثاين:اأن اخلرب ناطق باأن تراب اجلنة م�سك اأذفر، ومل ينطق اخلرب باأن يف اجلنة 

ناراً واأن يف النار تراباً. 
الثالث: اأن النار �سبب العذاب، وهي عذاب اهلل الأعدائه، ولي�ص الرتاب �سبباً 

للعذاب. 
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الرابع: اأّن الطني م�ستغن عن النار، والنار حمتاجة اإىل املكان ومكانها الرتاب. 
قال القرطبي: ويحتمل قواًل خام�ساً وهو اأن الرتاب م�سجداً وطهوراً كما    
جاء يف �سحيح احلديث، والنار تخويف وعذاب كما قال تعاىل: }لَهُم مِّن َفوْقِِهمْ 
ُظَلٌل مِّنَ النَّاِر وَمِن َتحْتِِهمْ ُظَلٌل َذلِكَ يَُخوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ َفاتَُّقوِن{ ]الزمر: 16[، وقال 
ابن عبا�ص: كانت الطاعة اأوىل باإبلي�ص من القيا�ص فع�سي ربه،وهو اأول من قا�ص 
براأيه والقيا�ص يف خمالفه الن�ص مردود)1(، قال تعاىل: }{ ]احلجر: 27[ )واجلان(

هو اأبو اجلن كاآدم اأبي النا�ص وهو قول االأكرثين، والرتكيب يدل على ال�سيق 
والتوراي عن االأعني )خلقناه من قبل( اأي من قبل خلق اآدم، قاله ابن عبا�ص 
)ال�سموم( الريح احلارة النافذة يف امل�سام تكون يف النهار وقد تكون بالليل، 
وم�سام البدن، اخلروق اخلفية التي يربز منها العرق وبخار البطن، وال�سك اأن 
تلك الريح فيها نار ولها لفح على ماورد يف اخلرب اأنه لفح جهنم قال ابن م�سعود: 
هذه ال�سموم جزءاً من �سبعني جزءاً من �سموم النار التي خلق اهلل منها اجلان)2( 
اأبو  الك�ساف: واجلان  ]الرحمن: 15[، قال �ساحب  َّاٍر{  ن مَّاِرٍج مِّن  الْجَانَّ مِن  }وَخََلقَ 
اجلن وقيل: هو اإبلي�ص، واملارج اللهب ال�سايف الذي الدخان فيه، وقيل املختلط 
ب�سواد النار من مرج ال�سيء اإذا ا�سطرب واختلط، فاإن قيل:فما معني قوله )من 
نار(؟قلت: هو بيان ملارج كاأنه قيل من �ساف من نار اأو خمتلط من نار اأو اأراد 
من نار خم�سو�سة)3( واحلق اأنه ال خالف كما دلت االآيات القراآنية يف اأن خلق 

اجلان كان من نار. 
مما �سبق فال تف�سيل الأحد كان خلقه من النار.  

اجلامع لأحكام القران : القرطبي، مكتبة الميان ج 4، �ص 424.   )1(
غرائب القران ورغائب الفرقان : الني�سابوري، دار الكتب العلمية بريوت الطبعة الوىل 1996م ج 4، �ص 219.   )2(

الك�ساف: للزخم�سري، دار الفكر، 2006م ج 4، �ص45.   )3(
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املبحث الثاين
اال�ستعاذة باهلل من اجلن

البد من اال�ستعاذة باهلل عز وجل من �سر ال�سيطان الرجيم يف كل زمان   
َقالَتْ  وََضعَْتهَا  }َفَلمَّا  تعاىل،  اهلل  ذكر  يغفل عن  اأن  للموؤمن  ينبغي  فال  ومكان، 
ي 

ِّ
ي سَمَّيُْتهَا مَرْيَمَ ِوإِن

ِّ
َكرُ َكاأُلنَثى وَإِن ي وََضعُْتهَا ُأنَثى وَاللّهُ َأعَْلمُ بِمَا وََضعَتْ وَلَيْسَ الذَّ

ِّ
رَبِّ إِن

ُأعِيُذهَا بِكَ وَُذرِّيََّتهَا مِنَ الشَّيَْطاِن الرَِّجيِم{ ]اآل عمران: 36[. 
واأن ذلك من متام  املتكلم  تاء  اأنها  التاء على  برفع  قراأ  ابن كثري)1(:  قال   
قولها وقرئ بت�سكني التاء على اأنه من قول اهلل عزوجل )ولي�ص الذكر كاالأُنثى( 
اأي يف القوة واجللد يف العبادة، وخدمة امل�سجد االأق�سى، الأنها نذرت عندما 
حتققت من احلمل اأن يكون مايف بطنها خال�ساً مفرغاً للعبادة خلدمة بيت املقد�ص 
)واإين �سميتها مرمي( فيه دليل على جواز الت�سمية يوم الوالدة كما هو الظاهر 
من ال�سياق الأنه �سرع من قبلنا وثبت يف ال�سنة حيث قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه و�سلم( )ولد يل الليلة ولد �سميته با�سم اأبي ابراهيم()2( وقوله اإخباراً عن اأم 
مرمي اأنها قال: )واإين اأُعيذها بك وذريتها من ال�سيطان الرجيم( اأي عوذتها باهلل 
ال�سالم(  ال�سيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عي�سى)عليه  عزوجل من �سر 
اأبي هريرة قال: قال ر�سول اهلل  لها ذلك، جاء يف احلديث عن  فا�ستجاب اهلل 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(:)مامن مولود يولد اإال م�سه ال�سيطان حني يولد في�ستهل 
�سارخاً من م�سه اإياه اإال مرمي وابنها()3( ثم يقول اأبو هريرة: اإقرءوا اإن �سئتم )واين 
اأعيذها بل وذريتها من ال�سيطان الرجيم(. يقول اأهل الطب: عندما يولد االإن�سان 

تف�سري القران العظيم، دار احلديث القاهرة، الطبعة ال�ساد�سة، 1992م، ج 1، �ص 340.   )1(
�سحيح البخاري، حممد بن اإ�سماعيل اأبوعبداهلل البخاري اجلعفي، املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، دار طوق النجاة، الطبعة   )2(
الأوىل، 1422هـ، 105/2، و�سحيح م�سلم، م�سلم بن احلجاج اأبواحل�سن الق�سريي الني�سابوري )املتوفى: 261هـ(، املحقق: حممد 
فوؤاد عبدالباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، )2315( �سنن اأبي داود، اأبوداود �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن 
ِج�ْستاين )املتوفى: 275هـ(، املحقق: حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة الع�سرية،�سيدا، بريوت،  �سداد بن عمرو الأزدي ال�سَِّ

)3126( واحمد 194/3. 
رواه م�سلم يف الف�سائل )2366( باب ف�سائل عي�سي عليه ال�سالم، ومعني  نخ�سه اأي طعنه.   )3(
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يدخل الهواء اإىل رئتيه في�ستهل املولود بال�سراخ ل�سعوره باالأمل، والمنافاة بني 
َّهُ سَمِيعٌ  هذا وماذكر يف تف�سري االآية: }وَإِمَّا يَنزََغنَّكَ مِنَ الشَّيَْطاِن نَزٌْغ َفاسَْتعِْذ بِاللّهِ إِن
عَلِيمٌ{ ]االأعراف: 200[، وهذا خلق القران يف معاملة ال�سيطان قال �ساحب التف�سري 
اأو يرث  فاإما ينزعنك منه نزٌغ،  اللدود  ال�سيطان العدو  الوا�سح)1(. هذه معاملة 
فيك داعيه من دواعي ال�سر، كالغ�سب وال�سهوة حتى يجعلك ثائراً متاأثراً كتاأثر 
الدابة اإذا نخ�ست باملهماز، فاعلم اأن العالج هو اللجوء اإىل اهلل والتوجه اإليه 
بالقلب، واال�ستعاذة باهلل من �سر ال�سيطان وو�سو�سته، واالنتقال من هذا اجلو 
وتغيريه بقدر اال�ستطاعة. جاء يف �سحيح م�سلم عن جابر قال �سمعت ر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( بقول:)اإن ال�سيطان يح�سر اأحدكم عند كل �سيء من 
�ساأنه، حتى يح�سر عند طعامه، فاذا �سقطت عن اأحدكم اللقمة فليمط ماكان بها 
من اأذي ثم لياأكلها وال يدعها لل�سيطان، فاذا فرغ فليلعق اأ�سابعه، فانه اليدري 

يف اأي طعامه الربكة()2(. 
يغلق  حتى  و�سكناته  حركاته  يف  اهلل  ي�سبح  اأن  احل�سيف  املوؤمن  فعلى   

جميع الطرق ومداخل النزغ والو�سو�سة.

التف�سري الوا�سح، د. حممد حممود حجازي، دار التف�سري للطبع والن�سر، الزقازيق، )بدون(، ج 1، �ص798.   )1(
رواه م�سلم يف ال�سربة )2033( باب ا�ستحباب لعق ال�سابع والق�سعة.   )2(
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املبحث الثالث
بطالن اأُلوهية اجلن

اإن االألوهية هلل الواحد االأحد، الفرد ال�سمد الذي مل يلد ومل يولد ومل   
النار  اأعظم الذنوب املخلدة ل�ساحبها يف  فاإن ال�سرك من  اأحد،  يكن له كفواً 
وهذه ال�سفة ال يو�سف بها اأحد غري اهلل تعاىل، }وَجَعَُلواْ لِلّهِ شُرََكاء الِْجنَّ وَخََلَقهُمْ 

وَخَرَُقواْ لَهُ بَنِنيَ وَبَنَاتٍ بَِغيِْر عِلٍْم سُبْحَانَهُ وََتعَالَى عَمَّا يَصُِفونَ{ ]االأنعام: 100[. 
اآخر من جهالتهم،اأي فيهم من اعتقد  القرطبي)1(: وهذا ذكر نوع  قال   
هلل �سركاء من اجلن )وخلقهم( اأي خلق اجلاعلني له �سركاء، وقيل: خلق اجلن 
اأنهم  باجلن  اإ�سراكهم  ومعنى  العرب،  م�سركي  يف  نزلت  واالآية  ال�سركاء، 
اأطاعوهم كطاعة اهلل عزوجل قال قتادة وال�سدي: هم الذين قالوا املالئكة بنات 
اهلل، وقال الكلبي: نزلت يف الزنادقة قالوا: اإن اهلل واإبلي�ص اأخوان، فاهلل خالق 
ويقرب من هذا  والعقارب.  وال�سباع  اجلان  واإبلي�ص خالق  والدواب،  النا�ص 
من  �سيطان حادث  والثاين  قدمي  اإله  �سانعان  للعامل  قالوا:  فاإنهم  املجو�ص  قول 
فكرة االإله القدمي، وزعموا اأن �سانع ال�سر حادث، وكذا احلائطية من املعتزلة من 
َدث،  اأ�سحاب اأحمد بن حائط زعموا اأن للعامل �سانعني االإله القدمي واالأخر حُمخْ
العامل؛ وهو الذي يحا�سب اخللق  تدبري  اإليه  اأواًل ثم فو�ص  خلقه اهلل عزوجل 
كبرياً)وخرقوا(  علواً  واجلاحدون  الظاملون  يقول  عما  اهلل  تعايل  االآخرة،  يف 
قراءة نافع بالت�سديد على التكثري ؛الن امل�سركني ادعوا ان هلل بنات وهم املالئكة 
قالت  ابن اهلل، واليهود  امل�سيح  اأن  و�سموهم جناً الجتنانهم، والن�سارىادعت 
عزير ابن اهلل فكرث ذلك من كفرهم َف�ُسِدَد الفعل ملطابقة املعني، تعايل اهلل عما 
يقولون. وقراأ الباقون بالتخفيف على التقليل، و�سئل احل�سن الب�سري عن معني 
كان  عربية  كلمة  بالتخفيف،  )وخرقوا(  هو  اإمنا  فقال:  بالت�سديد  له(  )وخّرقوا 

اجلامع لأحكام القران، ج 4 ، �ص 338.   )1(
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الرجل اإذا كذب يف النادي قيل:خرقها ورب الكعبة، وقال اأهل اللغة، معنى 
)خرقوا( اختلفوا وافتعلوا)وخرقوا على التكثري، قال جماهد وقتادة وغريهم 

)وخرقوا( كذبوا،يقال اإن معنى خرق واخرتق واختلق �سواء، اأي اأحدث. 
وعليه يجب االحرتاز من كل ما يوؤدي اإىل ال�سرك جلياً كان اأم خفياً،   

وما اأكرث اأنواع ال�سرك اخلفي ومنه اعتقاد النفع وال�سر بيد غري اهلل. 
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املبحث الرابع
عدم علم اجلن بالغيب

الثابتة والرا�سخة، وال  امل�سلم  اإال اهلل، وهذا من عقيدة  الغيب  ال يعلم   
يو�سف خملوق بهذه ال�سفة اأبداً، قال تعاىل: }وَعِندَهُ مََفاتِحُ الَْغيِْب اَل يَعَْلمُهَا إاِلَّ 
هُوَ وَيَعَْلمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحِْر وَمَا َتسُْقُط مِن وَرََقةٍ إاِلَّ يَعَْلمُهَا وَاَل حَبَّةٍ فِي ُظُلمَاتِ اأَلرِْض وَاَل 
رَْطٍب وَاَل يَابٍِس إاِلَّ فِي كَِتاٍب مُِّبنيٍ{ ]االأنعام: 59[، وقال تعاىل: }َفَلمَّا َقَضيْنَا عََليْهِ الْمَوْتَ 
َّوْ َكاُنوا يَعَْلمُونَ الَْغيْبَ  رِْض َتْأُكُل مِنسََأَتهُ َفَلمَّا خَرَّ َتبَيَّنَتِ الِْجنُّ َأن ل َّهُمْ عََلى مَوْتِهِ إاِلَّ دَابَُّة اأْلَ مَا دَل

مَا لَِبُثوا فِي الْعََذاِب الْمُِهنيِ{ ]�سباأ: 14[. 
قال املف�سرون: كانت االإن�ص تقول: اإن اجلن تعلم الغيب الذي يكون يف   
غد، فوقف �سليمان يف حمرابه ي�سلي متوكئاً على ع�ساه فمات، فمكث كذلك 
االأَر�ُص)1(  اأكلت  مبوته حتى  والتعلم  ال�ساقة،  االأعمال  تلك  تعمل  واجلن  حواَل 
ع�سا �سليمان فخّر فعلموا مبوته، وعلم االإن�ص اأن اجلن ال تعلم الغيب، وقيل اأن 
اجلن كانت تتوهم با�سرتاقها ال�سمع اأنها تعلم الغيب، فعلمت حينئذ خطاأها يف 

ظنها)2(. 
َّهُ  قال تعاىل: }عَالِمُ الَْغيِْب َفلَ يُْظِهرُ عََلى َغيِْبهِ َأحَدًا • إاِلَّ مَِن ارَْتَضى مِن رَّسُوٍل َفِإن  

يَسُْلكُ مِن بَيِْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا{ ]اجلن: 26-27[. )عامل الغيب( فيه اأربعة اأوجه:
اأحدها: عامل ال�سر، قاله ابن عبا�ص. 

الثاين: مامل تروه مما غاب عنكم، قاله احل�سن . 
الثالث: اأن الغيب القراآن، قاله ابن زيد. 

عليه  يظهر  )فال  حامت.  ابي  ابن  فيها،حكاه  ومايكون  القيامة  الغيب  اأن  الرابع: 
احداً اإال من ارت�سي من ر�سول(. 

اأَر�ص وار�سات مثل َق�َسَبة وَق�َسب وق�سبات، والر�سة دويبة تاأكل اخل�سب، امل�سباح املنري، لأحمد بن حممد علي  جمع الر�سة   )1(
الفيومي، دار احلديث، الطبعة الوىل،2000 م، �ص13. 

زاد امل�سري يف علم التف�سري، لبن اجلوزي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 2000م، ج 6، �ص 236.   )2(
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اأحدها: اإال من ارت�سي من ر�سول هو جربيل، قاله ابن جبري. 
الثاين: اال من ارت�سي من نبي فيما يطلعه عليه من غيب، قاله قتادة)1(. 

قال القرطبي: قال العلماء: ملا متدح �سبحانه بعلم الغيب وا�ستاأثر به دون   
خلقه، كان فيه دليل على اأنه ال يعلم الغيب اأحد �سواه، ثم ا�ستثنى ممن ارت�ساه 
من الر�سل فاودعهم ما �ساء من غيبه بطريق الوحي اإليهم، جعله معجزة لهم، 
باحل�سى،  ي�سرب  املنجم ومن �ساهاه ممن  ولي�ص  نبوتهم،  وداللة �سادقة على 
وينظر يف الكتب، ويزجر بالطري ممن ارت�ساه من ر�سول، فيطلعه على ماي�ساء 

من غيبه، بل هو كافر باهلل مفرت عليه بحد�سه وتخمينه وكذبه)2(. 
واإفكاً  وبهتاناً  زوراً  يدعون  الذين  من  اليوم  عامل  يف  هوؤالء  اأكرث  وما   
اأنهم يعلمون الغيب وجند اأن اهلل تعايل توعد هوؤالء باأال تقبل عنهم �سالة اأربعني 

يوماً، واأنهم قد كفروا مبا اأنزل على حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم(.

النكت والعيون : تف�سري املاوردي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الثانية، 2007م، ج 6، �ص122.   )1(
اجلامع لأحكام القراآن، ج 10، �ص 198.   )2(
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املبحث اخلام�ص
كفر بع�ض اجلن

دلت اآيات الكتاب والكثري من االأحاديث واالآثار على كفر بع�ص اجلن،   
فهناك اجلن امل�سلم، وهناك اجلن الكافر، }وَيَوْمَ يِحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الِْجنِّ َقدِ 
َّذِيَ  اسَْتْكَثرُْتم مِّنَ الِنِس وََقاَل َأوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الِنِس رَبَّنَا اسَْتمَْتعَ بَعُْضنَا بِبَعٍْض وَبََلْغنَا َأجََلنَا ال
َأجَّلْتَ لَنَا َقاَل النَّارُ مَْثوَاُكمْ خَالِدِينَ فِيهَا إاِلَّ مَا شَاء اللّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليمٌ{ ]االأنعام: 128[. 
)ويوم يح�سرهم( قال �ساحب غرائب القراآن)1(: واملراد واذكر يوم كذا،   
اأو يوم نح�سرهم قلنا وال�سمري اإما اأن يعود اإىل ال�سياطني، اأو يعود اإىل جميع 
املكلفني الذين علموا اأن اهلل تعاىل يبعثهم من الثقلني وغريهم، ويكون القائل 
على تقدير حذف القول هو اهلل تعاىل كما اأنه احلا�سر جلميعهم، وهذا القول منه 
تعاىل بعد احل�سر، اليكون اإال للتبكيت واإنهم واإن متردوا يف الدنيا انتهى حالهم 
يف االآخرة اإىل اال�ست�سالم واالنقياد واالعرتاف، قال الزجاج: التقدير فيقال 
لهم )يامع�سر اجلن( الأنه يبعد اأن يتكلم اهلل تعاىل بنف�سه مع الكفار لقوله تعاىل: 
َّذِينَ يَْكُتمُونَ مَا َأنزََل اللّهُ مِنَ الْكَِتاِب وَيَشَْترُونَ بِهِ َثمَنًا َقلِيلً ُأولَـئِكَ مَا يَْأُكُلونَ فِي بُُطونِِهمْ إاِلَّ  }إِنَّ ال
يِهمْ وَلَهُمْ عََذابٌ َألِيمٌ{ ]البقرة: 174[. )قد ا�ستكرثمت ثم 

ِّ
مُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَل يُزَك

ِّ
النَّارَ وَاَل يَُكل

من االإن�ص( البد فيه من اإ�سمار الأن اجلن اأي ال�سياطني اليقدرون على اال�ستكثار 
فح�سر  وا�ستتباعهم  االإن�ص  اإ�سالل  من  ا�ستكرثمت  قد  فاملراد  االإن�ص،  نف�ص  من 
اأولياوؤهم  معكم منهم اجلم الغفري، كما يقال: ا�ستكرث االأمري من اجلنود )وقال 
نا�سب  تبكيتاً،  للجن  قال  فكما  فيه حذفاً  اأن  بع�سهم  فاالأقرب عند  االإن�ص(  من 
اأن يقول لالإن�ص اأي�ساً مثل ذلك توبيخاً، الأنه ح�سل من اجلن الدعاء ومن االإن�ص 
بع�سنا  ا�ستمتع  االإن�ص )ربنا  الفريقني حكى جواب  اهلل كال  بكت  القبول، وملا 

ببع�ص( وفيه قوالن:
غرائب القران ورغائب الفرقان : الني�سابوري، ج 3، �ص164.   )1(
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ففي  هذا  وعلي  باجلن،  واالإن�ص  باالإن�ص  اجلن  ا�ستمتع  املراد  ان  االأول:  القول 
منفرداً  باأر�ٍص  فاأم�سي  �سافر  اإذا  كان  الرجل  اأن  اأحدهما:  وجهان:  اال�ستمتاع 
اآمناً  فيبيت  قومه،  �سفهاء  من  الوادي  ب�سيد هذا  اأعوذ  قال:  نف�سه  وخاف على 
اأن  فهو  باالإن�ص  اجلن  ا�ستمتاع  واأما  باجلن،  االإن�ص  ا�ستمتاع  فهذا  نف�سه،  يف 
يقول: قد  للجن، وذلك اجلني  منهم  تعظيماً  باجلني كان ذلك  اإذا عاذ  االإن�سي 
اأن يدفع عنه، وهذا  باأنه يقدر  له  �ُسدت اجلن واالإن�ص؛الأن االإن�سي قد اعرتف 
َكانَ  َّهُ  }وََأن �سبحانه  قوله  ويع�سده  جريج  وابن  والكلبي  وعكرمة  احل�سن  قول 
ِرجَاٌل مِّنَ اْلِنِس يَعُوُذونَ بِِرجَاٍل مِّنَ الِْجنِّ َفزَادُوهُمْ رَهَقًا{ ]اجلن: 6[ وثاين الوجهني: اأن 
االإن�ص كانوا ينقادون للجن ويطيعون حكمهم، ف�سار اجلن كالروؤ�ساء واالإن�ص 
كاالأتباع، فانتفعوا باالإن�ص انتفاع الرئي�ص باخلادم، واما انتفاع االإن�ص باجلن، فهو 
اأنه  اأيقنوا  الذي  املبلغ،  بلغوا هذا  اأن  اإىل  ال�سهوات واللذات  اأن دلوهم على 

ي�سوء عاقبتهم، وهذا اختيار الزجاج. 
القول الثاين: اأن البع�سني كليهما من االإن�ص؛ الن ا�ستمتاع اجلن باالإن�ص وبالعك�ص 
اأمر قليل نادر )وبلغنا اأُجلنا الذي اأجلت لنا(اأي ذلك اال�ستمتاع كان حا�ساًل اإىل 
وقت حمدود ثم جاءت احل�سرة والندامة من حيث الينفع، وماذلك االأجل؟ 
قيل هو: وقت املوت، وقيل: هو وقت التخلية والتمكني، وقيل: وقت املحا�سبة 
يف القيامة . قال تعاىل يف جوابهم )النار مثواكم( اأي مقامكم ومقركم )خالدين 

فيها( حال، واملعني النار اأهل ان يقيموا فيها خالدين. 
وكما ات�سف بع�ص اجلن بالكفر، كذا ات�سف بع�ص االإن�ص به، قال تعاىل:   
بَعٍْض ُزخْرُفَ  إِلَى  بَعُْضهُمْ  يُوحِي  وَالِْجنِّ  الِنِس   عَدُوًّا شَيَاطِنيَ 

ٍّ
نِِبي  

ِّ
لُِكل }وََكَذلِكَ جَعَلْنَا 

الَْقوِْل ُغرُورًا وَلَوْ شَاء رَبُّكَ مَا َفعَُلوهُ َفَذرْهُمْ وَمَا يَْفَترُونَ{ ]االأنعام: 112[.
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املبحث ال�ساد�ص
عبادة االن�ض للجن

اإن من معاين العبادة االنقياد والطاعة، قال تعاىل: }وَمَا ُأمِرُوا إاِلَّ لِيَعْبُدُوا   
اللَّهَ مُْخلِصِنيَ لَهُ الدِّينَ حُنََفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَةَ وَيُؤُْتوا الزََّكاةَ وََذلِكَ دِينُ الَْقيِّمَةِ{ ]البينة: 5[، قال 
تعاىل: }يَا َأبَتِ اَل َتعْبُدِ الشَّيَْطانَ إِنَّ الشَّيَْطانَ َكانَ لِلرَّحْمَِن عَصِيًّا{ ]مرمي:44[، وردت 
هذه االآية يف ق�سة �سيدنا ابراهيم وهو ينهي اأباه عن عبادة ال�سيطان فقال: يااأبِت 
التعبد ال�سيطان اأي التطعه يف عبادتك هذه االأ�سنام، فاإنه هو الداعي اإىل ذلك 
َّهُ لَُكمْ عَدُوٌّ مُِّبنيٌ{ ]ي�ض: 60[.  والرا�سي به كما }َألَمْ َأعْهَدْ إِلَيُْكمْ يَا بَنِي آدَمَ َأن الَّ َتعْبُدُوا الشَّيَْطانَ إِن
وقال تعاىل: }إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إاِلَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إاِلَّ شَيَْطانًا مَِّريدًا{ ]الن�ساء: 117[   
وقال: }يَا َأبَتِ اَل َتعْبُدِ الشَّيَْطانَ إِنَّ الشَّيَْطانَ َكانَ لِلرَّحْمَِن عَصِيًّا{ ]مرمي:44[، اأي خمالفاً 
م�ستكرباًعن طاعة ربه فطرده واأبعده فال تتبعه فت�سر مثله)1( وقال:}َأَفرََأيْتَ مَِن 
اتََّخَذ إِلَهَهُ هَوَاهُ وََأَضلَّهُ اللَّهُ عََلى عِلٍْم وَخََتمَ عََلى سَمْعِهِ وََقلِْبهِ وَجَعََل عََلى بَصَِرهِ غِشَاوَةً َفمَن 
رُونَ{ ]اجلاثية: 23[، وقال}َقاُلوا سُبْحَانَكَ َأنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِِهم  يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ َأَفلَ َتَذكَّ
الني�سابوري)2(، ثم حكى  قال  ]�سباأ: 41[،  مُّؤْمِنُونَ{  بِِهم  َأْكَثرُهُم  الِْجنَّ  يَعْبُدُونَ  َكاُنوا  بَْل 
الكفار  تفريع  املالئكة  بقوله )ويوم يح�سرهم( ويف خطاب  الكفار  عاقبة حال 
قوله  يف  مر  كما  ذلك،  اقت�سا�ص  عند  والوجل  اخلجل  من  يعروهم  ملا  وتقرير 
لعي�سى قال: }وَإِْذ َقاَل اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ َأَأنتَ ُقلتَ لِلنَّاِس اتَّخُِذونِي وَُأمِّيَ إِلَـهَيِْن مِن 
 إِن ُكنتُ ُقلُْتهُ َفَقدْ عَلِمَْتهُ َتعَْلمُ مَا 

ٍّ
دُوِن اللّهِ َقاَل سُبْحَانَكَ مَا يَُكونُ لِي َأنْ َأُقوَل مَا لَيْسَ لِي بِحَق

َّكَ َأنتَ عَلَّمُ الُْغيُوِب{ ]املائدة: 116[)قالوا �سبحانك(  فِي نَْفسِي وَاَل َأعَْلمُ مَا فِي نَْفسِكَ إِن
اأنت، الذي نواليك ونعادي غريك يف �ساأن العبادة  اأن نعبد غريك  ننزهك عن 
)بل كانوا يعبدون اجلن( حيث اأطاعوهم يف عبادة غريك، فهم كانوا يطيعونهم 
اأو �سورت لهم ال�سياطني �سور قوم من اجلن وقالوا: هذه  وكنا نحن كالقبلة، 

تف�سري القران العظيم: ابن كثري، دار احلديث، القاهرة، الطبعة ال�ساد�سة، 1992م، ج3، �ص 120.   )1(
غرائب القران ،ج5، �ص499.   )2(
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واإمنا  بعبادتها  فيُعبدون  االأ�سنام  اأجواف  يف  يدخلون  كانوا  اأو  فاعبدوها  �سور 
واأطلعهم  راأوهم،  الذين  الأن  االإحاطة  ادعوا  وما  موؤمنون(  بهم  )اأكرثهم  قالوا 
اأحوالهم كانوا كذلك، ولعل يف الوجود من اليطلع املالئكة عليه من  اهلل على 
العبادة عمل ظاهر واالإميان عمل باطن، واالطالع على عمل  اأن  الكفار، واأي�ساً 
الظاهر  على  واحلكم  اجلميل  االأدب  فراعوا  اإال هلل وحده،  لي�ص  هو  كما  القلب 
َّهُ َكانَ ِرجَاٌل مِّنَ اْلِنِس يَعُوُذونَ بِِرجَاٍل مِّنَ الِْجنِّ َفزَادُوهُمْ رَهَقًا{ ]اجلن: 6[.  اأكرثي. }وََأن
بني  من  ثم  اليمن،  اأهل  من  قوم  باجلن  تعوذ  من  اأول  كان  مقاتل:  قال   
حنيفة، ثم ف�سا ذلك يف العرب، فلما جاء االإ�سالم عاذوا باهلل وتركوهم، وقال 
كردم بن اأبي ال�سائب: خرجت مع اأبي اإىل املدينة اأول ما ذكر النبي )�سلى اهلل 
عليه و�سلم(،فاآوانا املبيت اإىل راعي غنم، فلما انت�سف الليل جاء الذئب فحمل 
يا�سرحان  اأنا جارك، فنادى مناٍد  الوادي  الراعي:ياعامر  الغنم، فقال  حماًل من 
اأر�سله،فاأتى احلمل ي�ستد، واأنزل اهلل تعاىل على ر�سوله )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
مبكة )وانه كان رجال. . . ( االآية )فزادهم رهقاً( اأي زاد اجلن االإن�ص)رهقاً( اأي 
خطيئة واإثماً، قاله ابن عبا�ص وجماهد وقتادة، والرهق؛ االإثم يف كالم العرب 
َّذِينَ َكسَبُواْ  وغ�سيان املحارم، ورجٌل َرِهق اذا كان كذلك ومنه قوله تعاىل: }وَال
َّمَا ُأْغشِيَتْ وُجُوهُهُمْ  ٌَّة مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصٍِم َكَأن السَّيَِّئاتِ جَزَاء سَيَِّئةٍ بِمِْثلِهَا وََترْهَُقهُمْ ذِل
واأ�سيفت   ،]27 ]يون�ض:  خَالِدُونَ{  فِيهَا  هُمْ  النَّاِر  َأصْحَابُ  ُأوْلَـئِكَ  مُْظلِمًا  اللَّيِْل  مِّنَ  قَِطعًا 
الزيادة اإىل اجلن اذ كانوا �سبباً لها، وقال املف�سرون: ازداد االإن�ص بهذا خوفاً من 
اجلن، وقال �سعيد بن جبري: كفراً،وال خفاء اأن اال�ستعاذة باجلن دون اال�ستعاذة 
باهلل كفر و�سرك، وقيل: ال يطلق لفظ الرجال على اجلن، قال الق�سريي: ويف هذا 

حتكم اإذ ال يبعد اإطالق لفظ الرجال على اجلن)1(. 
اإحدى �سفات الكفر وال�سرك الكثرية والتي ال تخفى على  وهذه هي   

اأحد. 
اجلامع لأحكام القران، ج  10 ،�ص 185.   )1(
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املبحث ال�سابع
تكليف اجلن

اإال وخلقه اهلل لعبادته، فاجلن واالإن�ص  ما من خملوق يف هذا الوجود   
اآيات القراآن الكرمي، حيث  ي�ستويان يف ذلك، كما دلت على ذلك الكثري من 

}وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنسَ إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات: 56[. 
واالإن�ص  اجلن  تربط  التي  املعينة  الوظيفة  هذه  الظالل)1(:  �ساحب  قال   
بنامو�ص الوجود، هي العبادة هلل اأو هي العبودية هلل، اأن يكون هناك عبد ورب، 
بد،ورب يُعبد، واأن ت�ستقيم حياة العبد كلها على اأ�سا�ص هذا االعتبار،  عبد يَعخْ
العبادة  اأن مدلول  ومن ثم يربز اجلانب االأخر لتلك احلقيقة ال�سخمة، ويتبني 
اإقامة ال�سعائر واهلل اليكلفهم هذا وهو  اأن يكون اأو�سع واأ�سمل من جمرد  البد 
األوان  نحن  نعرف  ال  وقد  حياتهم،  معظم  ت�ستغرق  الن�ساط  من  الواناً  يكلفهم 

الن�ساط التي يكلفها اجلن ولكننا نعرف حدود الن�ساط املطلوب من االإن�سان. 
إَِذا  حَتَّى  شَيْءٍ   

ِّ
ُكل َأبْوَابَ  عََليِْهمْ  َفَتحْنَا  بِهِ  رُواْ 

ِّ
ُذك مَا  نَسُواْ  تعاىل:}َفَلمَّا  وقال   

َفِرحُواْ بِمَا ُأوُتواْ َأخَْذنَاهُم بَْغَتًة َفِإَذا هُم مُّبْلِسُونَ{ ]االأنعام: 44[ املع�سر: اجلماعة التامة من 
القوم التي ت�ستمل على اأ�سناف الطوائف،ومنه قيل الع�سرة الأنها متام العقد. 

اآياتي( اختلفوا يف الر�سالة اإىل  ياأتكم ر�سٌل منكم يق�سون عليكم  )اأمل   
اجلن على ثالثة اأقاويل:

االإن�ص ر�ساًل  اإىل  اإىل اجلن ر�ساًل منهم،كما بعث  اأن اهلل بعث  اأحدها:   
منهم،قاله ال�سحاك وهو ظاهر الكالم. 

والثاين: اأن اهلل مل يبعث اإليهم ر�ساًل منهم، واإمنا جاءتهم ر�سل االإن�ص،   
واليكون اجلمع يف قوله:)اأمل ياأتكم ر�سل منكم( مانعاً من اأن يكون الر�سل من 
اأحد الفريقني كقوله تعاىل: }يَْخرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُْلؤُ وَالْمَرْجَانُ{ ]الرحمن: 22[، واإمنا هو 

خراج من اأحدهما. 
يف ظالل القران، �سيد قطب، دار ال�سروق، ط37، 2008م، ج 6، �ص 3387.   )1(
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الثالث: اأن ر�سل اجلن هم الذين ملا �سمعوا القراآن }وَإِْذ صَرَْفنَا إِلَيْكَ نََفرًا مِّنَ   
َّوْا إِلَى َقوْمِِهم مُّنذِِرينَ{ ]االأحقاف: 29[،  الِْجنِّ يَسَْتمِعُونَ الُْقرْآنَ َفَلمَّا حََضرُوهُ َقاُلوا َأنصُِتوا َفَلمَّا ُقضِيَ وَل

قاله ابن عبا�ص. 
  ويف دخولهم اجلنة قوالن:

اأحدهما: اجِلنة يدخلون اجَلنة وياأكلون وي�سربون)1( وهذا قول ال�سحاك. 
الثاين: اأن ثوابهم اأن يجاروا من النار، ثم يقال لهم كونوا تراباً كالبهائم حكاه 
�سفيان عن ليث، وال�سك اأن قول ال�سحاك اأرجح الأدلة كثرية منها قوله تعاىل 
 دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمُِلواْ وَمَا رَبُّكَ بَِغافٍِل عَمَّا يَعْمَُلونَ{ ]االأنعام: 132[. 

ٍّ
بعد هذه االآية: }وَلُِكل

النار،  من  والعا�سي  اجلنة  له  اجلن  يف  املطيع  اأن  على  يدل  فظاهرها   
وكذلك قوله يف �سورة الرحمن واخلطاب كان لالإن�ص واجلن }وَلِمَنْ خَافَ مََقامَ 

)2( )وينذرونكم لقاء يومكم هذا( يحتمل وجهني:
رَبِّهِ جَنََّتاِن{ ]الرحمن: 46[

اأحدهما: ينذرونكم خذالن بع�سكم لبع�ص، وتربوء بع�سكم من بع�ص يف يوم القيامة.
الثاين: ينذرونكم ما تلقونه فيه من العذاب على الكفر، والعقاب على املعا�سي. 

)قالوا �سهدنا على اأنف�سنا( يحتمل وجهني:  
اأحدهما: اإقرارهم على اأنف�سهم باأن الر�سل قد اأنذروهم. 

الثاين: �سهادة بع�سهم على بع�ص باإنذار الر�سل لهم. )وغرتهم احلياة الدنيا( فيه وجوه:
اأحدهما: وغرتهم زينة احلياة الدنيا، والثاين: وغرتهم الريا�سة يف الدنيا، ويحتمل 

ثالثًا: وغرتهم حياتهم يف الدنيا حني اأُمهلوا)3(. 
فالتكليف ي�سمل كل كائن عاقل من االإن�ص واجلن، قال تعاىل: }َأَفحَسِبُْتمْ   

َُّكمْ إِلَيْنَا اَل ُترْجَعُونَ{ ]املوؤمنون: 115[. َّمَا خََلْقنَاُكمْ عَبَثًا وََأن َأن
الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور، جالل الدين ال�سيوطي، دارالفكر، بريوت، ج3،�ص360.   )1(

فتح القدير، حممد بن علي بن حممد بن عبداهلل ال�سوكاين اليمني )املتوفى: 1250هـ(، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، دم�سق،   )2(
بريوت، الطبعة الأوىل، 1414هـ، ج 2، �ص 163. 

النكت والعيون: ج 2، �ص 170.   )3(
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املبحث الثامن
تلب�ض اجلن باالإن�سان

واالأدلة  الن�سو�ص  بذلك  ت�سهد  كما  باالإن�سان،  يتلب�ص  اجلن  اأن  الريب   
يََتَخبَُّطهُ الشَّيَْطانُ مِنَ  َّذِي  يَُقومُ ال يَُقومُونَ إاِلَّ َكمَا  يَْأُكُلونَ الرِّبَا اَل  َّذِينَ  حيث قال تعاىل: }ال
الْمَسِّ{ ]البقرة: 275[، هذه االآية واإن وردت يف حترمي اأكل الربا، ولكنها دلت على 

م�ص اجلن لالإن�سان كما قال املف�سرون. 
)اليقومون اإال كما يقوم الذي يتخبطه ال�سيطان من امل�ص( اجلملة خرب   
االبتداء وهو )الذين( واملعنى من قبورهم، وقال بع�سهم: يجعل معه �سيطان 
عند  ومتقيتاً  له  عقوبة  كاملجنون  يبعث  الربا:  اآكل  يف  املف�سرون  قال  يخنقه، 
جميع اأهل املح�سر؛ ويقوى هذا التاأويل املجمع عليه اأن يف قراءة ابن م�سعود 
فكانت  االآية  األفاظ  واأما  ابن عطية:  قال  يقوم(  اإال كما  القيامة  يوم  )اليقومون 
الأن  املجنون؛  بقيام  الدنيا  اإيل جتارة  بحر�ص وج�سع  القائم  ت�سبيه حال  حتتمل 
تقول مل�سرع يف  اأع�ساوؤه؛ وهكذا كما  ت�ستفزه حتى ت�سطرب  الطمع والرغبة 
م�سيه يخلط يف هيئة حركاته اإما من فزع اأوغريه: قد ُجن هذا! وقد �سبه االأع�سى 

ناقته يف ن�ساطها باجلنون يف قوله:
وت�سبح عن غب ال�سرىوكاأمنا        اأمل بها من طائف اجلن اأولق  

لكن ماجاءت به قراءة ابن م�سعود وتظاهرت به اقوال املف�سرين ب�سعف   
هذا التاأويل )وتخبطه( يتفعله من خبط يخبط كما تقول متلكه وتعبده، فجعل 

اهلل هذه العالمة الآكلة الربا، وذلك انه ارباه يف بطونهم فاثقلهم. 
قال القرطبي يف هذه االآية دليل على ف�ساد اإنكار من اأنكر ال�سرع من   
االإن�سان  يف  الي�سلك  ال�سيطان  واأن  الطبائع،  فعل  من  اأنه  وزعم  اجلن،  جهة 
واليكون منه م�ص، وروى الن�سائي عن اأبي الي�سر قال: كان ر�سول اهلل )�سلى 
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اهلل عليه و�سلم( يدعو فيقول:)اللهم اإين اأعوذ بك من الرتدي والهدم والغرق 
واحلريق،واأعوذ بك اأن يتخبطني ال�سيطان عند املوت،واأعوذ بك اأن اأموت يف 
الرجل  يقال:م�ص  لديغاً()1( وامل�ص؛اجلنون  اأموت  اأن  واأعوذ بك  �سبيلك مدبراً 
املعاين يعلم  املتعمق يف  اإذا كان جمنوناً)2( ولعل  واأل�ص فهو مم�سو�ص وماألو�ص 
اأ�سابته حتى �سار  اأن اجلن قد  اإذا و�سفت رجاًل باجلنون،هذا داللة على  اأنك 

جمنوناً. 
عليه فاإن تلب�ص اجلن باالإن�سان �سار معلوماً من مدلوالت االألفاظ، كما   

يبدو ذلك جلياً يف كلمتي )اجلن( و)اجلنون( كما تقدم.

�سنن الن�سائي، اأبو عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب بن علي اخلرا�ساين، الن�سائي )املتوفى: 303هـ(، حتقيق: عبدالفتاح اأبوغدة،    )1(
مكتب املطبوعات الإ�سالمية،حلب، الطبعة الثانية، 1406هـ- 1986م، يف ال�ستعاذة )283-282/8(. 

اجلامع لأحكام القران، ج 2، �ص  410.   )2(
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خامتــــة
احلمد هلل قا�سم اجلبارين ومذل امل�ستكربين وهادي العاملني اإىل �سراط   
رحمة  املبعوث  اخللق  �سفوة  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  م�ستقيم 

للعاملني وعلى اآله و�سحبه و�سلم. 
وبعد اأن قمنا بح�سر بع�ص �سفات اجلن املن�سو�ص عليها يف كتاب اهلل   

تعاىل واالأحاديث النبوية ال�سحيحة ندلف اإىل اأهم النتائج والتو�سيات:
اواًل: النتائج:

التي تو�سل اإليها هذا البحث وهي مما اأجمع عليه العلماء:  
اتفق العلماء على اأن وجود اجلن حق.   )1(

اجلن مكلفون بال خالف،اإال ما حكي عن بع�ص احل�سوية)1(،اأنهم م�سطرون   )2(
اإيل اأفعالهم، ولي�سوا مبكلفني. 

االإجماع على ثبوت نبوة النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( اإىل جميع اجلن   )3(
واالإن�ص اإيل يوم القيامة؛ ومن خالف ذلك كفر باالإجماع. 

به،  اإن من اجلن قوماً �سحبوا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(واآمنوا   )4(
ومن اأنكر هذا فهو كافر؛ لتكذيبه القراآن، وهذا ال يختلف فيه م�سلمان. 

اتفق العلماء على اأن اجلن يعذبون يف االآخرة على املعا�سي.   )5(
ثانيًا: التو�سيات:

اأو�سي نف�سي واإياكم بتقوي اهلل عز وجل.   )1(
على امل�سلمني وخا�سة طالب العلم حفظ القراآن الكرمي فهو الطريق اإىل   )2(

ال�سعادة يف الدارين، والتعليم يف ال�سغر كالنق�ص يف احلجر. 
على امل�سلم احل�سيف اأن يكون طاهراً يف كل زمان ومكان ذاكراً وم�سبحاً   )3(

هلل تعاىل. 
انظر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر اأبوالف�سل الع�سقالين ال�سافعي، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه:   )1(
حممد فوؤاد عبدالباقي، قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة:  عبدالعزيز بن 

عبداهلل بن باز، دار املعرفة، بريوت، 1379هـ، ، 6 باب ذكر اجلن، ج12، �ص381. 
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بتالوة  جماريه  ف�سدوا  الدم  جمري  االإن�سان  من  يجري  ال�سيطان  اإن   )4(
القراآن. 

على امل�سلم اأن يحر�ص على اأداء ال�سلوات يف جماعة، فاإن فاتته �سالة   )5(
الفجر، فذلك رجل بال ال�سيطان يف اأذنه كما جاء يف احلديث. 

اأكرث مما ي�ستحق  اإعطاء هذا االأمر اأي عامل اجلن  على طالب العلم عدم   )6(
في�سغلوا اأنف�سهم باأ�ساطري وترهات ال اأ�سل لها، وليكتفي مبا جاء عن اجلن 

يف القراآن، واالأحاديث ال�سحيحة. 
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قاعدة اليقني ال يزول بالشك وأثرها على سالمة العالقات االجتماعية
د. اأحمد حممد الف�حت من�صور ال�صديق• 

ملخــــ�ض
االجتماعية،  العالقات  على  واأثرها  بال�سك  يزول  ال  اليقني  قاعدة  البحث  يناق�ص   
املفاهيم  واإبراز  املكلفني،  وت�سرفات  ب�سلوك  الفقهية  القواعد  ربط  اإىل  البحث  يهدف 
االإ�سالمية ال�سحيحة امل�ستوحاة من �سرع اهلل، واتبع الباحث املنهج اال�ستقرائي جلمع االدلة 
واال�ستق�ساء، واملنهج التحليلي للتف�سري والربط بني الواقع واالأدلة. وخل�ست الدرا�سة اإىل 
واأن  لتحقيقه،  االإ�سالمية  ال�سريعة  �سعت  هدف  النا�ص  بني  االجتماعية  العالقات  �سالمة  اأن 
ال�سكوك والظنون واالأوهام ردتها ال�سريعة ومل تننِب عليها عقيدًة اأو حكماً، كما مل تثبت بها 
حقاً، واأن االأ�سل واليقني الذي تنبني عليه العالقات االجتماعية هو ح�سن الظن. واأو�ست 
الدرا�سة بالتو�سع يف درا�سة القواعد الفقهية وربطها بجميع مناحي احلياة، كما اأو�ست مبزيد 
من الدرا�سات لقاعدة اليقني ال يزول بال�سك مثل درا�سة بيان اأثرها على اال�ستقرار النف�سي.

Abstract
      The research discusses rule of sureness does not go away with uncertainty 
and its impact on social relations, The research aims to link the rules of 
jurisprudence with the behavior and behavior of the adults, and to highlight 
the correct Islamic concepts inspired by the law of God. The researcher 
followed the inductive approach to collecting evidence and investigating, 
and the analytical approach to interpretation and linkage. The study 
concluded that the integrity of social relations between people is a goal that 
Sharia has sought to achieve, and that, doubts and illusions were rejected by 
the Sharia and did not give it a doctrine or a ruling, and it didn’t really prove 
any right with it. The origin and certainty on which social relations are best 
founded is good intuition. The study recommended expanding the study of 
jurisprudence rules and linking them to all walks of life, also recommended 
with further studies of the sureness rule, such as a statement of their impact 
on psychological stability. 

ع�سو هيئة التدري�ص - ق�سم الفقه واأ�سوله - كلية ال�سريعة مبدين - بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم . 	•
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مقدمـــــــة
ج�سداً  َخلَقُه  فاأح�سن  تقومي  اأح�سن  يف  االإن�سان  خلق  الذي  هلل  احلمد   
وروحاً، وال اإله اإال اهلل، وحده ال �سريك له وال �سيء مثله يف ذاته وال يف �سفاته 
�سيدنا حممد  اخلتام  وم�سك  التمام  بدر  على  وال�سالم  وال�سالة  اإله غريه،  وال 

وعلى اآله واأ�سحابه الغر الكرام .
م�سكلة البحث:

التي  قلتها  اأو  الدرا�سات  انعدام  املو�سوع  هذا  يف  الكتابة  اإىل  دفعني   
مل�ست  ما  رغم  االجتماعية  والعالقات  بال�سك،  يزول  ال  اليقني  قاعدة  بني  تربط 
من اأثر حممود لهذه القاعدة على العالقات بني النا�ص اإن فهمت وطبقت تطبيقا 
اأ�س�ص وقواعد  يبني عالقته بغريه على  اأن  اإىل  امل�سلم حمتاج  اأن  �سحيحا، كما 

�سرعية وا�سحة املعامل، والقواعد الفقهية ت�سلح الأن تكون هذه االأ�س�ص. 
حدود الدرا�سة: تناق�ص هذا الدرا�سة قاعدة اليقني ال يزول بال�سك وما يتعلق بها 

من م�سائل العالقات االجتماعية.
اأهمية الدرا�سة:

تنبع اأهمية الدرا�سة من كونها تدور حول قاعدة اليقني ال يزول بال�سك   
على  القاعدة  اإ�سقاطات  تناول  اأن  كما  الكربى،  الكلية  القواعد  اأحد  وكونها 

العالقات االجتماعية والربط بينهما مينح مو�سوع هذا البحث اأهمية خا�سة.
اأهداف الدرا�سة:

ربط القواعد الفقهية ب�سلوك املكلفني وت�سرفاتهم.  -1
امل�ساهمة يف بناء العالقات االجتماعية االإ�سالمية على اأ�س�ص وقواعد وا�سحة   -2

املعامل.
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اإبراز املفاهيم االإ�سالمية ال�سحيحة امل�ستوحاة من �سرع اهلل وتفوق املفاهيم   -3
االإلهية على املفاهيم الو�سعية.

االإ�سهام يف تلم�ص �سمات النظام االجتماعي يف االإ�سالم، واإظهار حما�سن   -4
ال�سرع احلنيف يف االأحكام املتعلقة بالعالقات االجتماعية.

الدرا�سات ال�سابقة:
تناولت  ما  منها  بال�سك  يزول  ال  اليقني  قاعدة  اأفردت  التي  الدرا�سات   
القاعدة من جهة تاأ�سيله ومنها ما تناولتها من جهة تطبيقية وفيما يلي بع�ص هذه 

الدرا�سات:
قاعدة اليقني ال يزول بال�سك درا�سة نظرية تاأ�سيلية تطبيقية. تاأليف د. يعقوب   -1
الباح�سني، وهو كتاب تناول القاعدة ب�سكل عام وهي بعيدة عن مو�سوع 

البحث.
عفراء  واملعامالت،  العبادات  يف  واأثرها  بال�سك  يزول  ال  اليقني  قاعدة   -2
)املاج�ستري( االأوىل  التخ�س�ص  لنيل درجة  مقدم  ،بحث  دقنة  عثمان علي 

جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية،1435هـ املوافق له 2014م، وهي 
درا�سة عامة تناولت العبادات واملعامالت ومل تتطرق للعالقات االجتماعية 

مو�سوع الدرا�سة.
الفقهية، حمدي حممد  وتطبيقاتها  بال�سك �سوابطها  يزول  اليقني ال  قاعدة   -3
تناولت  م�سر،  جمهورية  بنها  جامعة  ماج�ستري،  ر�سالة  �سويلم،  اإبراهيم 
الدرا�سة بع�ص تطبيقات القاعدة الفقهية، والدرا�سة مثل �سابقتها مل تتطرق 

ملو�سوع درا�ستي .
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متيزت هذه الدرا�سة وتفردت عن غريها باأنها ناق�ست عالقة قاعدة اليقني   
ال يزول بال�سك والقواعد املتفرعة عنها بالعالقات االجتماعية، وهذا املو�سوع 

مل تتطرق لها درا�سة �سابقة فيما اأعلم. 
منهج الدرا�سة واإجراءاتها:

اتبعت يف هذه الدرا�سة املنهج اال�ستقرائي والتحليلي، اأما اال�ستقرائي من   
خالل جمع وتتبع ما له �سلة من العالقات االجتماعية بقاعدة اليقني ال يزول بال�سك 
والقواعد املتفرعة عنها، اأما املنهج التحليلي فاتبعته يف حتليل وتف�سري الن�سو�ص 

املتعلقة باملو�سوع، وا�ستنباط الرابط بني القاعدة والعالقات االجتماعية.
خطة البحث:

ا�ستمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة وتف�سيلها كما يلي:  
املبحث االأول : تعريف مب�سطلحات البحث ومفهوم قاعدة اليقني ال يزول بال�سك.

املطلب االأول: تعريف م�سطلحات البحث.
املطلب الثاين: مفهوم قاعدة اليقني ال يزول بال�سك.

املبحث الثاين: الظن عالقته واأثره على العالقات االجتماعية .
املبحث الثالث: اأثر قاعد اليقني ال يزول بال�سك والقواعد املتفرعة عنها على العالقات 

االجتماعية.
املطلب االأول: اأثر قاعدة اليقني ال يزول بال�سك على اإثبات الن�سب.

املطلب الثاين: قاعدة بقاء ما كان على ما كان، واأثرها على العالقات االجتماعية.
املطلب الثالث: قاعدة االأ�سل يف الكالم احلقيقة، واأثرها على العالقات االجتماعية.

املطلب الرابع: قاعدة ال عربة بالتوهم، واأثرها على العالقات االجتماعية.
اخلامتة: ت�سمل النتائج والتو�سيات. 
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املبحث االأول
تعريف مب�سطلحات البحث و�رشح قاعدة اليقني ال يزول بال�سك 

املطلب االأول
تعريف م�سطلحات البحث

اأوال : تعريف القواعد الفقهية واأق�سامها:
القاعدة لغة :

ُع  ، وَقَعدت الف�سيَلُة وهي قاِعٌد: �سار لها ِجذخْ َقاِعَدة ا�سل االأ�صِّ القاعُد َوالخْ  
ُعُد عليه، وقواعد البيت اأ�سا�سه)1(. تَقخْ

ليتعرف  جزئياته  على  ينطبق  كلي  )حكم  هي:   الفقهاء  عند  القاعدة   
اأحكامها منه()2(، وقيل هي : )اأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم 
اأحكامها منها()3(، وعرفت كذلك :)حكم اأكرثي ال كلي ينطبق على اأكرث جزئياته 

لتعرف اأحكامها منه()4(.
وبالنظر اإىل تعريفات العلماء للقاعدة الفقهية جندها خمتلفة يف عباراتها   
متقاربة يف مدلوالتها فهي ال تخرج عن كون القواعد الفقهية وعاء جامع حلكم 
اأو  اأمر  اأو  حكم  كونها  يف  التباين  اأما  متعددة،  فروع  حتته  يدخل  عام  �سرعي 
اأم  كلية  الفقهية  القاعدة  اعتبار  اأما  للقاعدة،  الذهني  للت�سور  فراجع  ق�سية)5(  
اأكرثية يدخلها اال�ستثناء فريجع اإىل تغليب من قال باأنها كلية لكرثة ما يدخل يف 

القاعدة من م�سائل مع عدم انكار وجود اال�ستثناء لعار�ص ال كاأ�سل قائم بذاته.
العني ، اخلليل بن اأحمد )1/ 144( ،امل�سباح املنري ، احمد الفيومي )2/ 510(،املحكم واملحيط الأعظم ، على املر�سي)1/ 172(.   )1(

�سرح التلويح على التو�سيح ، �سعد الدين م�سعود بن عمر التفتازاين 793هـ، مكتبة �سبيح مب�سر،د.ط ، د.ت ،) 1/ 34(.   )2(
الأ�سباه والنظائر، ال�سبكي ، ) 1/ 11(.   )3(

غمز عيون الب�سائر يف �سرح الأ�سباه والنظائر، ، احل�سيني ،) 1/ 51(..   )4(
التعريفات، اجلرجاين ،)�ص: 171(.   )5(
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ثانيًا:  تعريف العالقات االجتماعية:
اأفراد  عرفت العالقات االجتماعية بتعريفات عدة منها : )تفاعل فرد مع   

اآخرين موؤثرا فيهم ومتاأثراً بهم()1(.
بني  تربط  التي  الروابط  البحث  هذا  االجتماعية يف  بالعالقات  املق�سود   
مكونات املجتمع امل�سلم �سواء اأكان هذا الرابط بني االأفراد رجل وامراأة اأو رجل 
ورجل مثال اأو بني جمموعة من النا�ص مع جمموعة اأخرى مثل الروابط التي تربط 

بني القبائل داخل املجتمع.
ثالثًا: عالقة القاعدة بالعالقات االجتماعية:

عامة،  قاعدة  قالب  يف  �سيغ  �سرعي  حكم  عن  عبارة  الفقهية  القواعد   
والعالقات االجتماعية ما هي اإال فعل من اأفعال املكلفني فدخلت بذلك العالقات 
االجتماعية يف عموم عبارة القواعد الفقهية ؛ لكون احلكم ال�سرعي عبارة عن 
خطاب اهلل املتعلق باأفعال املكلفني)2( فهي بذلك جزٌء ا�سيل ٌمن القواعد الفقهية.

املطلب الثاين
مفهوم قاعدة اليقني ال يزول بال�سك )3(

قاعدة اليقني ال يزول بال�سك اأحد القواعد الكلية الكربى اخلم�ص والتي   
من  اأن  وقيل  منها،  املتفرعة  القواعد  من  ويندرج حتتها عدد  الفقه،  مدار  عليها 
ا�ستنبطها هو االإمام ال�سافعي)4(، وا�ستهرت القاعدة بلفظ اليقني ال يزول بال�سك، 

كما عرب العلماء عنها بعبارات اأخرى منها:
- ما ثبت بيقني ال يرتفع اإال بيقني)5(.

مبادئ علم الجتماع ، راأفت ،  �ص50.   )1(
الإبهاج يف �سرح املنهاج البي�ساوي ،. )1/ 49(.   )2(

َظاِئُر ، لبن جنيم، ) �ص: 47(، غمز عيون الب�سائر، حممد مكي )1/ 237(.  اْلأَ�ْسَباُه َوالنَّ  )3(
املنثور يف القواعد الفقهية، الزرك�سي،)3/ 135(..   )4(

املنثور يف القواعد الفقهية الزرك�سي ، )3/ 135(، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )�ص: 51(.   )5(
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- من �سك هل فعل �سيئا اأوال؟ فاالأ�سل اأنه مل يفعله)1(.
- اليقني ال يرفع بال�سك)2(.

ن�سو�ص  من  امل�ستنبطة  القواعد  من  فهي  القاعدة  اأ�سل  جهة  من  واأما   
ال�سرع، ومل يرد بلفظ القاعدة ن�ص �سريح  واإمنا ا�ستنبطها العلماء ، وذلك باإمعان 
النظر يف املعاين والعلل املق�سودة من اأحكام ال�سرع ، مما دل عليها ما رواه م�سلم 
عن اأبي هريرة، قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اإذا وجد اأحدكم يف 
حتى  امل�سجد  من  يخرجن  فال  ال،  اأم  �سيء  منه  اأخرج  عليه  فاأ�سكل  �سيئاً،  بطنه 

ي�سمع �سوتاً، اأو يجد ريحاً()3(.
ينبني على هذا احلديث اأ�سل من اأ�سول الفقه)4( اأو قل قاعدة من قواعد   
اال�ستدالل عن االأ�سوليني وهي اال�ست�سحاب، وا�ست�سحاب احلال الثابت بيقني 
يف الزمان االأول وعدم  زواله يف الزمان التايل ب�سبب �سٍك طارئ ؛ قائٌم على 
عدم تاأثري ال�سك الالحق على اليقني ال�سابق لقوة اليقني و�سعف ال�سك ، عليه 
فقاعدة اليقني ال يزول بال�سك مبناها على اأ�سل اال�ست�سحاب ، الذي يعد م�سدر 

من م�سادر الت�سريع االإ�سالمي و قاعدة من قواعد االجتهاد.
اأما من جهة األفاظها اليقني وال�سك فهما من االأحكام الذهنية على االأ�سياء   

وعرفهما العلماء على النحو التايل:
اليقني  لغة:

بالدليل  اإثباته  مبعنى  االأمر  حتقيق  االأمر)5(،  وحتقيق  ال�سك،  اإزاحة  هو   
وباالأمارة. ويقال: يقن املاء يف احلو�ص، اإذا ا�ستقر فيه)6(.

الأ�سباه والنظائر، ال�سيوطي، ) �ص: 55(، الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )�ص: 50(.   )1(
الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )1/ 13( ، املنثور  للزرك�سي )2/ 286(.   )2(

�سحيح م�سلم، م�سلم، باب الدليل على اأن من تيقن الطهارة، ثم �سك يف احلدث فله اأن ي�سلي بطهارته تلك، رقم 362، )1/ 276(.   )3(
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، ابن عبد الرب، )5/ 25(..   )4(

بيدي ، )36/ 300(.  العني ، اخلليل ،)5/ 220( ،تهذيب اللغة ، الهروي،  )9/ 245( ، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص ، الزَّ  )5(
التعريفات للجرجاين )�ص: 259(.   )6(
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ا�سطالحًا:
اعتقاد ال�سيء باأنه كذا مع اعتقاد اأنه ال ميكن اإال كذا، مطابًقا للواقع غري   

ممكن الزوال)1(. وقيل جزم القلب مع اال�ستناد اإىل الدليل القطعي)2(.
واالأوىل جعل املق�سود به هنا املعنى اللغوي لليقني ، الأن االأحكام الفقهية   

اإمنا تبنى على اليقني وعلى غالب الظن)3(.
ال�سك لغة:

: خالف اليقني)4(. قولك �سككت ال�سيء اإذا جمعته ب�سيء تدخله  ال�َسكُّ  
لعدم  مدعاة  �سيئني  واجتماع  ال�سمري)5(.  يف  �سيئني  اجتماع  هو  وال�سك  فيه 

التفريق بينهما.
ا�سطالحًا:

تباين تعريف االأ�سوليني والفقهاء لل�سك، االأ�سوليون يفرقون بني الظن   
به  مقطوعا  يكون  ان  اأما  االأمور  من  اأمر  على  الذهن  اأن حكم  يعتربون  وال�سك 
في�سمى يقيناً، اأو مرتدداً فيه بني اأمرين، فاإن ترجح اأحد االأمرين فالراجح الظن، 

واملرجوح الوهم ، واإن ت�ساوى االأمران فهو ال�سك)6(.
ال�سك عند الفقهاء:

يف  عندهم  بينهما  واقع  والتفريق  ال�سك  على  الظن  م�سطلح  يطلقون   
يقول  اليقني)8(،  رتبة  يف  كان  ما  على  الظن  بغالب  ويعربون  كثرية)7(،  موا�سع 

التعريفات  للجرجاين )�ص: 259(.   )1(
غمز عيون الب�سائر �سهاب الدين احلموي )1/ 193(.   )2(

�سرح القواعد الفقهية ، الزرقا،تعليق: م�سطفى اأحمد الزرقا، دار القلم - دم�سق / �سوريا ،ط الثانية، 1409هـ - 1989م،   )3(
)�ص: 79(. 

ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية ، اجلوهري ، ) 4/ 1594(.   )4(
الفروق اللغوية، اأبو هالل الع�سكري ، ) �ص: 99(.   )5(

املح�سول ، بفخر الدين الرازي ،  )1/ 83(.   )6(
غمز عيون الب�سائر �سهاب الدين احلموي )1/ 193(.   )7(

الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )�ص: 63(.   )8(
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النووي :)الرتدد بني وجود ال�سيء وعدمه �سواء كان الطرفان يف الرتدد �سواء 
اأو اأحدهما راجًحا فهذا معناه يف ا�ستعمال الفقهاء يف كتب الفقه واأما اأ�سحاب 
االأ�سول ففرقوا بينهما()1(، وقيل اإن عدم التفريق بني الظن وال�سك عند الفقهاء 

امنا قيل يف باب االأحداث)2(.
و�سوف اأ�سلك م�سلك الفقهاء يف هذا الدرا�سة من عدم التفريق بني الظن   

وال�سك يف املدلول.والناظر يف ال�سك يجده ثالث درجات)3(:
الدرجة االأوىل: اأن يرتبط ال�سك بعالمة بينة ففي هذه احلالة يوؤثر ال�سك على اليقني 

فيكون العمل قائماً على  بينة و لي�ص ب�سك.
التم�سك  يحل  هل  فيه  العلماء  اختلف  خفية،  بعالمة  ثابت  �سك  الثانية:  الدرجة 
هو  وهذا  قوالن،  فيه  العالمة  ل�سعف  ال�سابق  اليقني  ي�ست�سحب  اأم  بالعالمات 

ا�ست�سحاب احلال عند االأ�سوليني.
باليقني  يتم�سك  احلالة  هذه  ففي  واخلفية  اجللية  العالمة  انعدام  الثالثة:  الدرجة 

ال�سابق.
املعنى االإجمايل للقاعدة: اأن اليقني ال�سابق يبقى وي�ستمر حكمه وال يزال   
بال�سك الطارئ الالحق له)4(؛ ومرد ذلك ما اتفق عليه النا�ص من اأن ال�سعيف ال 

يوؤثر على القوي ، فقوة اليقني متنع تاأثري ال�سك عليه ل�سعفه.

املجموع �سرح املهذب النووي، )1/ 168(.   )1(
الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )�ص: 63(.   )2(

املنثور للزرك�سي )2/ 286(، الربهان يف اأ�سول الفقه، اجلويني ، )2/ 172(، نفائ�ص الأ�سول يف �سرح املح�سول ، القرايف ، )9/   )3(
 .)4025

العدة يف اأ�سول الفقه ، القا�سي اأبو يعلى ، ) 4/ 1267( ، فتح القدير، بابن الهمام ، ) 1/ 191(.   )4(
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املبحث الثاين
الظن عالقته  واأثره على العالقات االجتماعية 

ات�سفت  للب�سر،  اهلل  ل�سرائع  التمام  لبنة  هو  وت�سريعاته  االإ�سالم  كان  ملا   
وكمالها  متامها  ومن  واجلمال،  واحل�سن  والكمال  بالتمام  االإ�سالم  ت�سريعات 
كان يف حكم  ما  اأو  والقطعيات،  احلقائق  تقوم على  كلها  ال�سرعية  االأحكام  اأن 
القطعي، وهذا االأمر يربز يف جميع مناحي الت�سريع االإ�سالمي)1(، وانداح هذا 
ظهر  النا�ص،  بني  االجتماعية  بالعالقات  املتعلقة  ال�سرعية  االأحكام  لي�سمل  االأمر 
هذا من خالل اأمر ال�سارع احلكيم بتجنب ظن ال�سوء بالنا�ص وجعله من اللبنات 
االأ�سا�سية التي بُنيت عليها العالقات االجتماعية يف االإ�سالم قال  تعاىل: }يَا َأيُّهَا 
القراآن  ]احلجرات :11[، والظن يف  إِثْمٌ{  نِّ  الظَّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ  الظَّ مِّنَ  َكثِريًا  اجَْتنِبُوا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال

ياأتي مبعاٍن عدة منها:
يف  ظن  كل  اأن  جماهد)2(  عن  ونقل  عديدة،  موا�سع  يف  ورد  وقد  اليقني:   -
َّهُمْ  َّهُم مُّلَُقوا رَبِِّهمْ وََأن َّذِينَ يَُظنُّونَ َأن القراآن يقني ومن هذه املوا�سع قوله تعاىل: }ال
إِلَيْهِ رَاِجعُونَ{ ]البقرة:46[، وقال ال�سحاك)3(: كل ظن يف القراآن من املوؤمن فهو 

يقني، ومن الكافر فهو �سك.
إاِلَّ َظنًّا  َُّظنُّ  ن إِن  نَدِْري مَا السَّاعَُة  }ُقلُْتم مَّا  يدل عليه قوله تعاىل:  ال�سك والوهم:   -
وَمَا نَحْنُ بِمُسَْتيْقِنِنيَ{ ]اجلاثية :32[، الظن هنا مبعنى الوهم اأي االحتمال املرجوح  

ويوؤيده ما جاء بعده من قوله تعاىل: }وَمَا نَحْنُ بِمُسَْتيْقِنِنيَ{. 
هناك �سابطان للفرق بني اليقني والظن يف القراآن)4(:  

اأ�سول النظام الجتماعي يف الإ�سالم ، بن عا�سور، �ص 32.   )1(
جامع البيان، للطربي  )1/ 19(.   )2(

تف�سري املاوردي ، )6/ 83(.   )3(
، القْحطاينُّ، )�ص: 62(.  ٍ جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، اآُل ُعَمريِّ  )4(
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مذموما  كان  واإن  اليقني،  مبعنى  فهو  عليه  املثاب  املحمود  الظن  االأول:  ال�سابط 
دا �ساحبه بالعذاب فبمعنى ال�سك. ُمَتَوعَّ

الذي  الظن  �سك،  فبمعنى  فة  املخفَّ  ) )اأنخْ به  ات�سلت  الذي  الظن  الثاين:  ال�سابط 
( امل�سددة فبمعنى اليقني. يت�سل به )اأنَّ

نِّ{ ]احلجرات :11[، قال  املق�سود بالظن يف قوله تعاىل: }اجَْتنِبُوا َكثِريًا مِّنَ الظَّ  
يقيناً()1(.  تعلمه  من غري  توهماً  بامل�سلم  ال�سوء.  )يعني ظن  معناه:  املاوردي يف 
الظن كذلك  ال�سيء. وف�سر  الظن  يعد من  اإليه  ي�ستند  م�ستند  له  لي�ص  فكل ظن 
بالتهمة والتخون لالأهل واالأقارب والنا�ص)2(. وقال القرطبي :)وحمل التحذير 
والنهي اإمنا هو تهمة ال �سبب لها يوجبها()3(، كما اأن النهي عن الظن مفهومه اأن 

تبنى العالقات على اليقني.
بناًء على ما �سبق املمنوع من الظن ما كان جمرد توهم ال م�ستند وال اأمارة    
ولهذا  حت�س�ص،  اأو  بتج�س�ص  منه)4(  والتحقق  ت�سديقه  يجوز  فال  عليه،  �سحيحة 
اأداة الظان  باجتناب كثرياً من الظن، لكونه  التج�س�ص بعد االأمر  النهي عن  جاء 
ي�ستطيع منعها  لكنه  نف�سه  الظن عن  ي�ستطيع دفع  للتحقق، واإذا كان االن�سان ال 
. وي�سهد  عليه عمل  يبني  اأن  اأو  منه،  للتحقق  بال�سعي  الظن  اال�سرت�سال يف  من 
لهذا املعنى قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ) ثالث الزمات الأمتي: الطرية، واحل�سد، 
و�سوء الظن(. فقال رجل: ما يذهبهن يا ر�سول اهلل ممن هو فيه؟ قال: )اإذا ح�سدت 

فا�ستغفر اهلل، واإذا ظننت فال حتقق، واإذا تطريت فام�ص()5(.
تف�سري املاوردي = النكت والعيون ، باملاوردي  )5/ 334(.   )1(

تف�سري القراآن العظيم ، ابن كثري ،ـ) 7/ 352(.   )2(
اجلامع لأحكام القراآن ، القرطبي ، )16/ 331(.   )3(

�سبل ال�سالم ، )2/ 665(.   )4(
املعجم الكبري ، )3/ 228(.   )5(
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قوله  االجتماعية  العالقات  بناء  يف  الظن  جتنب  وجوب  على  دل  ومما   
قال:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  هريرة،  اأبي  عن   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
وال  جت�س�سوا،  وال  حت�س�سوا،  وال  احلديث،  اأكذب  الظن  فاإن  والظن،  )اإياكم 
حتا�سدوا، وال تدابروا، وال تباغ�سوا، وكونوا عباد اهلل اإخوانا()1(. فنهى احلديث 
على  املبني  اأو حقائق،  علم  من  �سيء  اإىل  امل�ستند  الظن غري  على  االعتماد  عن 
اأمارة �سحيحة و�سبب ظاهر كان حراما واجب  له  الوهم، وما مل تعرف  جمرد 
االجتناب)2(، واأما ت�سبيه الظن باحلديث الكاذب؛ فذلك لعدم مطابقتهما للواقع 
واحلقائق)3(، فالظن خُمالفة للواقع واحلقائق يف ذهن الظان، والكذب خُمالفة 
للواقع واحلقيقة بالل�سان، كما اأن كليهما يرتتب عليه �سرر واحد، وهو ظلم من 

ُظن به الظن ال�سيء، اأو من نقل عنه كذباً فعل قبيح.
مما  يوؤكد  ويوؤيد اح�سان الظن بالنا�ص اأن النف�ص الب�سرية اأقرب للحق واخلري   
منها لل�سر الف�ساد ، فالفطرة التي حتدثت عنها الن�سو�ص ال�سرعية مثل قوله تعاىل: 
لَِخلِْق اللَّهِ{ ]الروم: 30[، وما رواه اأبو هريرة  َّتِي َفَطرَ النَّاسَ عََليْهَا اَل َتبْدِيَل  }فِْطرَةَ اللَّهِ ال
اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:  )كل مولود يولد على الفطرة...()4(، 
هذه الفطرة واأن اختلفت تف�سريات العلماء يف املراد منها اإال اأن معناها ال يخرج  

عندهم عن اأن النف�ص الب�سرية متهيئة لقبول احلق واخلري)5(.
باإغالق  ال�سر  مينع  اأنه  وعظمته،  وكماله  االإ�سالمي  الت�سريع  ح�سن  ومن   
اأن  عليه  فالواجب  امل�سلم  حول  ال�سكوك  تدور  ال  وكي  ومنافذه،  طرقه  جميع 
متفق عليه :  �سحيح البخاري،  البخاري ، باب ما ينهى عن التحا�سد والتدابر رقم 6064 )8/ 19(، �سحيح م�سلم  باب حترمي   )1(

الظن والتج�س�ص والتناف�ص والتناج�ص ونحوها)4/ 1985(. 
تف�سري القرطبي )16/ 331(.   )2(

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، الع�سقالين ،)10/ 482(.   )3(
املوطاأ : الإمام مالك ، كتاب اجلنائز رقم 278)2/ 338(، �سحيح البخاري، باب ما قيل يف اأولد امل�سركني، رقم 1385 )2/ 100(،   )4(
�سحيح م�سلم  ، بلفظ )ما من مولود( باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت اأطفال الكفار واأطفال امل�سلمني، رقم 

 .)2047 /4(،2658
في�ص الباري على �سحيح البخاري ،)اأمايل( الك�سمريي ،)3/ 68(.   )5(
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يبعد نف�سه عن مواطن الُتهم، فعن �سفية بنت حيي، قالت: كان ر�سول اهلل �سلى 
فقام معي  فانقلبت،  ثم قمت  لياًل، فحدثته  اأزوره  فاأتيته  معتكفاً  عليه و�سلم  اهلل 
فلما  االأن�سار،  من  رجالن  فمر  زيد،  بن  اأ�سامة  دار  يف  م�سكنها  وكان  ليقلبني، 
راأياً النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سرعا، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »على 
ر�سلكما اإنها �سفية بنت حيي« فقاال �سبحان اهلل يا ر�سول اهلل قال: "اإن ال�سيطان 
يجري من االإن�سان جمرى الدم، واإين خ�سيت اأن يقذف يف قلوبكما �سوءاً، اأو 
التي  اأ�سحابه  نفو�ص  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم رغم مكانته يف  �سيئاً()1(،  قال: 
جعلته اأبعد ما يكون عن الريبة والتهمة، مما منعه ذلك من اإبعاد  التهمة عن نف�سه ملا 
ا�ستوجب املوقف ذلك، فمن باب اأوىل غريه ممن هو دونه من اأمته اأن يبعد نف�سه 

عن موا�سع التهم واأن يزيل  كل لب�ص ووهم قد يكون مدخال لريبة اأو تهمة.
بهم  الظن  اإ�ساءة  وجتنب  بالنا�ص  الظن  اإح�سان  وجوب  على  يُ�سِكل  وال   
قوله تعاىل: }وَإِن ُتطِعْ َأْكَثرَ مَن فِي اأَلرِْض يُضِلُّوَك عَن سَِبيِل اللّهِ{ ]االنعام :116[، الن هذه 
االآيات متعلقة بباب العقائد والديانات وما نحن فيه متعلق بالعالقات االجتماعية، 
وقد فرق ال�سارع بني االأمرين يف غري هذا املو�سع كما يف اأمر اهلل لعبادهـ املوؤمنني  
َّذِينَ  ببغ�ص الكافرين ب�سبب كفرهم فقال: }َقدْ َكانَتْ لَُكمْ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة فِي إِبْرَاهِيمَ وَال
وَبَيْنَُكمُ  بَيْنَنَا  وَبَدَا  بُِكمْ  َكَفرْنَا  اللَّهِ  دُوِن  مِن  َتعْبُدُونَ  وَمِمَّا  مِنُكمْ  بُرَاء  َّا  إِن لَِقوْمِِهمْ  َقاُلوا  إِْذ  مَعَهُ 

يتعلق  فيما  بالق�سط  مبعاملتهم  اإياهم  اأمره  ثم   ،]4  : ]املمتحنة  َأبَدًا{  وَالْبَْغَضاء  الْعَدَاوَةُ 

وَلَمْ  الدِّيِن  فِي  يَُقاتُِلوُكمْ  لَمْ  َّذِينَ  ال عَِن  اللَّهُ  يَنْهَاُكمُ  }اَل  تعاىل:  قال  االجتماعية  باملعامالت 
يُْخِرجُوُكم مِّن دِيَاِرُكمْ َأن َتبَرُّوهُمْ وَُتْقسُِطوا إِلَيِْهمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]املمتحنة : 8[، ذكر 

بع�ص املف�سرين ، اأن االآية نزلت يف كفار قري�ص الذين مل يقاتلوا النبي �سلى اهلل 
�سحيح البخاري ،باب �سفة ابلي�ص وجنوده، رقم 3281،)4/ 124(  ،�سحيح م�سلم ، باب بيان اأنه ي�ستحب ملن رئي خاليا بامراأة   )1(

وكانت زوجته اأو حمرما له اأن يقول هذه فالنة ليدفع ظن ال�سوء به ، رقم 2174)4/ 1712(. 
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اأنها نزلت يف من اآمن ومل ي�ستطع الهجرة، والعربة  عليه و�سلم، وقال البع�ص 
اأو�ساف  ما ذكرت من  االآية  ال�سبب، ويوؤكد عموم  اللفظ ال بخ�سو�ص  بعموم 
واأنها مل تذكر اأ�سخا�ساً، كما قال بع�ص املف�سرين بن�سخ االآية باآيات القتال ورجح 
اأ�سناف امللل واالأديان ممن مل  اأن االآية عامة يف جميع  �سيخ املف�سرين الطربي)1( 
يقاتلوا امل�سلمني، ورجح اأن االآية حمكمة غري من�سوخة، واأن بر الكافرين ممن لي�ص 
اأو غريه  ب�سالح  اأو مدهم  تقويهم  مثل  وامل�سلمني  االإ�سالم  برهم �سرر على  يف 
غري حمرم بل مرغوب فيه ماأمور به فتبني عدم اإ�سكال االآية على وجوب اإح�سان 

الظن بالنا�ص.    
كما ال ي�سكل على وجوب اإح�سان الظن بالنا�ص ما هو �سائع قدميا وحديثا   

يف ثقافة النا�ص من اأن �سوء الظن من الفطنة، حيث قال قائلهم : 
اَل يكن ظّنك اإاّل �َسيًِّئا      اإّن �سوَء الظّن من اأزكى الفطن)2(   

وقال اآخر:  
اأ�ساأت اإذ اأح�سنت ظّني بكم  واحلزم �سوء الظّن بالنا�ص)3(   

وهذا ال ي�سكل  على وجوب اإح�سان الظن بالنا�ص لوجوه :  
كتابه  اهلل  اأنزل  واإمنا  اهلل،  كالم  من  ولي�ص  النا�ص  كالم  من  لكونه  االأول:  الوجه 
من  وغريها  وال�سح  والغل  احل�سد  من  تكنه  مما  النفو�ص  ليزكي  اأحكامه  و�سطر 

اأمرا�ص القلوب.
نِّ إِثْمٌ{ ]احلجرات :12[، دل على اأن لي�ص  الوجه الثاين: اأن قول اهلل تعاىل: }إِنَّ بَعْضَ الظَّ
كل الظن مذموم، فمن الظن ما هو غري مذموم  وهو الظن مبن عرف عنه الف�ساد 

تف�سري الطربي )23/ 323(.   )1(
ال�سحر احلالل يف احلكم والأمثال،: اأحمد الها�سمي ،)�ص: 110(.   )2(

امل�ستطرف يف كل فن م�ستطرف ، �سهاب الأب�سيهي ، )�ص: 39(.   )3(



{125}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

فال حرج اأن يظن به ظن ال�سوء)1(. فيحمل ما قيل يف اإ�ساءة الظن بالنا�ص على من 
عرف منه الف�ساد.

يف  امل�سلم  منه  ينطلق  الذي  واليقني  الثابت  االأ�سل  باأن  �سبق  مما  نخرج   
املجتمع  يف  االجتماعية  العالقات  واأن  بهم  الظن  اإح�سان  هو  النا�ص  مع  تعامله 
امل�سلم  تبنى على هذا االأ�سل، وهو مفهوم اأمر الباري �سبحانه بدفع �سوء الظن 
 : تعاىل  اآخر يف قوله  به يف مقام  النفو�ص، واإن كان مفهوما هنا فقد �سرح  من 
}لَوْاَل إِْذ سَمِعُْتمُوهُ َظنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَِأنُفسِِهمْ خَيْرًا وََقاُلوا هََذا إِْفكٌ مُِّبنيٌ{ ]النور:12[، 

امل�سلم  اأخيك  من  ت�سرف  اأي  عند  للذهن  يتبادر  اأن  يجب  الذي  هو  اخلري  اإذن 
،يقول ابن القيم)ح�سن الظن اأي بامل�سلمني وباهلل تعاىل من ح�سن العبادة اأي من 

جملة ح�سن العبادة التي يتقرب بها اإىل اهلل تعاىل()2(.
وما تقرر هنا من وجوب اإح�سان الظن بالنا�ص يخالف ما عليه الغربيون)3(   
واأن  ذئاب  الب�سر  اأن  يرى   ،)1679-1588( هوبز  االإجنليزي  الفيل�سوف  فهذا 
املجتمع الب�سري ما هو اإال غابة من احليوانات ال�سارية ... اأما دارون )1809-

وينتهي  لالأ�سلح....  والبقاء  �سراع  يف  الب�سر  اأن  اإىل  فذهب  1882م(، 
فرويد)18856-1939(، اإىل اأن االآخر كل اآخر هو العدو.

ال�سوء وال�سر من  فتوقع  الب�سر وبناء عليه  االأ�سل يف  ال�سر هو  فجعلوا   
واليقني  االأ�سل  اأن  من  اهلل  �سرع  يف  تقرر  ما  خالف  وهذا  االأ�سل،  هو  جهتهم 

اإح�سان الظن بالنا�ص، اإال من ا�ستهر قبح فعله وثبت ف�ساده.

تف�سري القرطبي )16/ 332(.   )1(
عون املعبود �سرح �سنن اأبي داود، ) 13/ 230(.   )2(

ابداعات: امل�سلمني يف العلوم الجتماعية د. اأحمد عبد الرحمن ،)�ص 179(.   )3(
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املبحث الثالث
اأثر قاعدة اليقني ال يزول بال�سك والقواعد املتفرعة عنها على العالقات االجتماعية 

املطلب االأول
اأثر قاعدة اليقني ال يزول بال�سك على اإثبات الن�سب

ننظر اإىل اإثبات الن�سب هنا نظرة اجتماعية ال نظرة ق�سائية، فاالأ�سرة هي   
اللبنة االأوىل يف بناء املجتمع امل�سلم،  ورابط اأ�سا�سي من الروابط االجتماعية، 
ويالحظ اأن ال�سارع احلكيم مل يعتد يف بنائها على االأوهام والظنون و اأمر بنبذها 
والتم�سك باليقني، اأو ما قام على دليل وبينة، وبالنظر اإىل عقد الزوجية واالآثار 
املرتتبة عليه جند اأن  من اآثاره ن�سبة االأبناء اإىل اأبائهم، وهو اأمر بدهي، فهو املق�سد 
االأول للزواج قال تعاىل: }وَعَلى الْمَوُْلودِ لَهُ ِرْزُقهُنَّ وَكِسْوَُتهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{ ]البقرة : 233[، 
فن�سب اهلل الولد الأبيه بقوله: }الْمَوُْلودِ لَهُ{، وهذا ما �سرح به ر�سول اهلل �سلى اهلل 
ِفَرا�ِص... ()1(، الفرا�ص النكاح اأو ملك اليمني)2(،  َولَُد ِللخْ عليه و�سلم يف قوله:)الخْ
اإىل  ين�سبون  املراأة   هذه  تنجب  فمن  وامراأة،  رجل  بني  الزوجية  عقد  قام  فاذا 
الزوج، وغري ذلك من االحتماالت -واإن كان ممكنا- اإال اأنه ال يلتفت اإليه ملجرد 
اإمكانه من غري بينة ودليل قاطع، عليه مل تقبل ال�سريعة الظنون واالأوهام  الإثبات 
الن�سب اأو نفيه: فعن اأبي هريرة، اأن رجال اأتى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: 
يا ر�سول اهلل، ولد يل غالم اأ�سود، فقال: )هل لك من اإبل؟( قال: نعم، قال: )ما 
األوانها؟( قال: حمر، قال: )هل فيها من اأورق؟( قال: نعم، قال: )فاأنى ذلك؟( 
اإىل احلد�ص  يلتفت  فلم  ابنك هذا نزعه()3(.  قال: )فلعل  لعله نزعه عرق،  قال: 
موطاأ مالك )4/ 1070( باب الق�ساء باحلاق الولد بابيه رقم 595، �سحيح البخاري ، باب �سراء اململوك من احلربي وعبته وعتقه،   )1(

رقم 2218، )3/ 81(. 
ال�ستذكار، ابن عبد الرب ،) 7/ 164(.   )2(

موطاأ مالك، باب اإحلاق الولد باأبيه ، رقم 2890 )2/ 464(، �سحيح البخاري ، باب اإذا ُعر�ص بنفي الولد ،رقم 5305 )7/ 53(   )3(
، �سحيح م�سلم باب انق�ساء عدة املتوفى عنها زوجها وغريها بو�سع احلمل رقم )1500(. )2/ 1137(. 
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والظن، القائم على اختالف لون الولد عن اأبويه لكونه ظن ووهم.  وما عليه فقهاء 
االإ�سالم هو عدم االلتفات اإىل ال�سكوك والظنون وجمرد االإمارات ال�سعيفة يف 
القوية  االأمارة  اأو  القاطع  الدليل  والبحث عن  التحقق  وا�سرتطوا  الن�سب،  نفي 
امل�ستندة اإىل بينة، مثل عدم وطء الزوج لزوجته اأو اأن تاأتي بالولد قبل متام  �ستة 
اأ�سهر من الدخول، اأو اأن تاأتي به بعد الفرقة الزوجية باأربع �سنوات اأو غري ذلك 

من البّينات القوية)1(.
�سوء الظن اإن وجد من اأحد طريف االأ�سرة-الزوج اأو الزوجة- وراودت   
فكرة اخليانة اأحدهما حال ذلك بني دوام االلفة وال�سكينة، واأُبدلت املودة كره 
الزوجني، وكل ذلك  ال�سقة بني  ات�ساع  اإىل  والرحمة ق�سوة وغلظة، وقاد ذلك 
ب�سبب ظنون و�سكوك لو دفعت باالأ�سل الثابت هو اإح�سان الظن الأراح �ساحبها 

وا�سرتاح.  
املطلب الثاين

اأثر قاعدة بقاء ما كان على ما كان عليه على العالقات االجتماعية
فقل  �سئت  واإن  بال�سك  يزول  ال  اليقني  قاعدة  املتفرعة عن  القواعد  من   
اأحد األفاظها قاعدة بقاء ما كان على ما كان)2(، اإن من عرف �سالحه وبُعِده عن 
الف�ساد ال يرتفع ما ثبت عنه من �سالح باأدنى �سك اأو ظن وال بد من بينة اأو اأمارة 
قوية، اأو يقني الحق يرفع ما عرف عنه �سابقاً، فيبقى ما عرف عنه، واأ�سار عدد من 
َّذِينَ آمَنُوا اجَْتنِبُوا  العلماء اإىل هذا املعنى: فهذا الزجاج يف�سر قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
نِّ{ ]احلجرات : 12[، اإىل هذا املعنى فقال: )هو ظّنك باأهل اخلري �سوءاً()3(،  َكثِريًا مِّنَ الظَّ

اإر�ساد ال�ساري ل�سرح �سحيح البخاري، الق�سطالين، )8/ 173(.   )1(
الإحكام يف اأ�سول الأحكام لالآمدي )4/ 128(، الأ�سباه والنظائر لل�سبكي )1/ 13(.   )2(

البحر املديد يف تف�سري القراآن املجيد ،اأبو العبا�ص الفا�سي  ،)5/ 430(.   )3(
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وهذا ال�سنعاين يقول:)اإذا كان املظنون به ممن �سوهد منه ال�سرت وال�سالح، ومن 
اإىل  فااللتفات  حمرم()1(  به  واخليانة  الف�ساد  فظن  الظاهر  يف  االأمانة  منه  عرفت 
الظنون وال�سكوك جتاه الف�سالء والوجهاء واأهل الف�سل والعلم مف�سدة عظيمة. 
وهو مما ي�سعى له اأهل الف�سق والف�ساد، بغر�ص هز ثقة النا�ص بالقدوات، لينف�ص 
النا�ص من حولهم فال تكون لالأمة قدوات داخل املجتمع من الف�سالء والعقالء، 
اهتزت  واإذا حدث هذا  العلماء والدعاة،  للمجمعات مرجعيات من  تثبت  وال 
الثوابت وانهارت القيم وف�سدت االأمة  ، فواجب امل�سلم اأال يلتفت اإىل ال�سائعات 
التي تطلق على العلماء والدعاة، فما ثبت لدينا بيقني من ُح�سن �سريتهم وِرفَعة 

مكانتهم و َقِدِرهم ،ال يرتفع ملجرد ظنون و�سكوك اأو �سائعات. 
املطلب الثالث

قاعدة االأ�سل يف الكالم احلقيقة واأثرها على العالقات االجتماعية
من القواعد املدرجة حتت قاعدة اليقني ال يزول بال�سك قاعدة: االأ�سل يف   
الكالم احلقيقة)2(، و مفادها اأن الكلمات اإمنا و�سعت لتدل على معنى معني حمدد، 
وملا كان غر�ص الكالم من املتكلم هو اأن يعرب عما يف نف�سه لل�سامع، كان البد اأن 
تكون عبارات املتكلم لها مدلول معلومة لل�سامع، واإذا كانت الكلمات والعبارات 
لي�ص لها مدلول معروف لل�سامع ملا كان للكالم فائدة؛ وذلك لعدم جني ثمرة 
الكالم من ال�سامع وعدم معرفته ملق�سود املتكلم من كالمه. ومدلوالت الكلمات 
هي معانيها املتبادر للذهن عند �سماعها، وهي املعاين احلقيقية للكلمات والي�ص 

املجازية، عليه فكالم املتكلم يجب اأن يحمل على املعنى احلقيقي الظاهر.

�سبل ال�سالم لل�سنعاين  )2/ 665(.   )1(
الأ�سباه والنظائر لبن جنيم )�ص: 59(.   )2(
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وفيما يتعلق بالعالقات االجتماعية جند اأنه اإذا اأُعمل �سوء الظن بني النا�ص   
اآخر غري  الكالم على معنى  ، فيحمل  الظاهر  الكالم يحمل على غري معناه  فاإن 
تكون  باأن  الكالم  الكالم يحتمله  املحمول عليه  املعنى  اأكان هذا  �سواًء  احلقيقة، 
هناك عالقة بني املعنى احلقيقي واملعنى االأخر، اأو كان املعنى ال يحتمله الكالم، 
ويعد هذا فتح لباب له اآثار �سارة على العالقات االجتماعية، فحمل كالم النا�ص 
على املعاين املجازية البعيدة اأو و�سع الكالم العام يف مو�سع اخلا�ص ، اأو اخلا�ص 
يف مو�سع العام فهذا كله مما ال حتمد عواقبه ، وهذا ما نبه اإليه قول الفاروق ر�سي 
ُد لََها يِف  َّ بكلمة خرجت من اأخيك املوؤمن اإال خرًيا،  َواأَنخَْت جَتِ اهلل عنه: )وال تظننَّ

َماًل()1(. ِ حَمخْ َريخْ اخلخْ
عليه فال يحمل كالم النا�ص على املعنى ال�سيء، والهدى والر�ساد حمل   

كالم النا�ص على ظاهره و على املحمل احل�سن. 
ومن حما�سن �سرع اهلل اإغالقه لالأبواب املوؤدية لل�سر واالآثام قبل حدوثها،   
فنجد اأن ال�سارع احلكيم قد نهى امل�سلم ابتداء عن التكلم مبا كان حمتمل املعنى 
حتى ال يفتح بذلك اأبواب ومداخل ال�سيطان على نف�ص اأخيه امل�سلم، فاأمر تعاىل 
الصَّلَةَ  وََأقِيمُواْ  لِلنَّاِس حُسْنًا  }وَُقوُلواْ   : تعاىل  قال  الكالم  بالقول احل�سن من  عباده 
َّتِي هِيَ َأحْسَنُ إِنَّ الشَّيَْطانَ  عِبَادِي يَُقوُلواْ ال

ِّ
وَآُتواْ الزََّكاةَ{ ]البقرة :83 [، وقوله تعاىل : }وَُقل ل

يَنزَُغ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيَْطانَ َكانَ لِإِلنْسَاِن عَدُوًّا مُِّبينًا{ ]اال�سراء:53[، فالقول دليل على ما يف 
نف�ص القائل لل�سامع فالقول احل�سن دليل على اإ�سمار اخلري من املتكلم لل�سامع، 

كما قال القائل:
اإن الكالم من الفوؤاد واإمنا        جعل الل�سان على الفوؤاد دليال)2(   

تف�سري القراآن العظيم، ابن كثري ، )7/ 377(، تطريز ريا�ص ال�ساحلني ، احلرميلي النجدي ،�ص: 881(.   )1(
املو�سى = الظرف والظرفاء، حممد بن اإ�سحاق، ،)�ص: 8(.   )2(
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وحتى يكون الكالم ح�سنا فال بد اأن يكون ح�سنا يف لفظه ومعناه ، ففي   
لفظه اأن يكون باللطف واللني وخلوه من ال�سدة والغلظة، ومن جهة املعنى اأن 
يكون خرياً)1(.كما اأن ال�سياق الذي يقال فيه الكالم له اأثر على مدلول الكالم، 

فرب كالم جميل يقال يف �سياق ال ينا�سبه فيفهم منه غري ما ق�سد منه. 
واإ�سارة اآية االإ�سراء اإىل مفا�سد عدم قول احل�سن، وهي فتح اأبواب ال�سيطان   
كما ذكرت االآية بعداوة ال�سيطان وحتينه للفر�ص لبذر بذور الفتنة وال�سقاق بني 
ِه  ُ َعَليخْ لَّى اهللَّ املوؤمنني يقول بن كثري يف تف�سري اآية اال�سراء: )يَاأخُْمُر تََعاىَل َر�ُسولَُه �سَ
ُوؤخِْمِننَي، اأن يقولوا يف خماطباتهم وحماوراتهم الكالم  ِ املخْ َم اأَنخْ يَاأخُْمَر ِعَباَد اهللَّ َو�َسلَّ
بينهم، واأخرج  ال�سيطان  اإذ مل يفعلوا ذلك، نزغ  فاإنه  االأح�سن والكلمة الطيبة؛ 
الآدم  عدو  ال�سيطان  فاإن  واملقاتلة،  واملخا�سمة  ال�سر  ووقع  الفعال،  اإىل  الكالم 

وذريته من حني امتنع من ال�سجود الآدم، فعداوته ظاهرة بينة()2(.
تخد�ص  وغريها  القلوب  اأبواب  وتفتح  النفو�ص  ت�سرح  احل�سنة  فالكلمة   
امل�ساعر و تقطع حبل املودة وتفرق اجلماعة، قال الن�سفي يف تف�سري قوله تعاىل: 
بع�سهم  ويغري  الف�ساد  بينهم  )يلقى  قال:  ]اال�سراء:53[،  بَيْنَهُمْ{  يَنزَُغ  الشَّيَْطانَ  }إِنَّ 

على بع�ص ليوقع بينهم امل�ساقة والنزاع اإيقاع ال�سر واإف�ساد ذات البني()3(.
خال�سة ما �سبق اأن على امل�سلم حمل كالم النا�ص على ظاهر املعاين فهي   
اليقني واالأ�سل، وال ي�سرف الكالم عن ظاهره ملجرد الظنون، بل ال بد من بينة 
قوية ودليل وا�سح، كما اأن على امل�سلم جتنب ما هو حمتمل املعنى من الكلمات 

اإغالقا ملداخل ال�سيطان على النفو�ص.
تف�سري العثيمني: الفاحتة والبقرة ، العثيمني ، )1/ 268- 269(.   )1(

تف�سري ابن كثري، بابن كثري  )5/ 86(.   )2(
تف�سري الن�سفي ،للن�سفي ، ) 2/ 261(.   )3(
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املطلب الرابع
قاعدة ال عربة بالتوهم واأثرها على العالقات االجتماعية

تعلق  لها  والتي  بال�سك  يزول  ال  اليقني  قاعدة  املتفرعة عن  القواعد  من   
كان  فاإذا  الظن  مقابل  الوهم  بالتوهم،  عربة  ال  قاعدة  االجتماعية،  بالعالقات 
الظن هو الطرف الراجح ، فالوهم هو الطرف املرجوح)1(، عليه الظن والوهم 
البعيد  العقلي  االحتمال  اأي  الواقع،  غري  التخيل  هنا  به  واملق�سود  متقابالن، 
ينبي  وال  �سرعي  حكم  عليه  يقوم  ال  البعيد  االحتمال  فهذا  احل�سول)2(.  النادر 
االأوهام والو�ساو�ص، و اهلل �سبحانه وتعاىل حذر  قبيل  عليه ت�سرف. لكونه من 
بالبعد عنها و باال�ستعاذة منها، قال تعاىل:  من الو�ساو�ص و دعا ملقاومتها، واأمر 
َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ ]ف�سلت: 36[. وَعنخْ اأَِبي  }وَإِمَّا يَنزََغنَّكَ مِنَ الشَّيَْطاِن نَزٌْغ َفاسَْتعِْذ بِاللَّهِ إِن
الخَْعاَلِء، اأن عثمان بن اأبي العا�ص، اأتى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال: يا ر�سول 
ر�سول  فقال  يلب�سها علي،  وقراءتي  بيني وبني �سالتي  قد حال  ال�سيطان  اإن  اهلل 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »ذاك �سيطان يقال له خنزب، فاإذا اأح�س�سته فتعوذ باهلل 
منه، واتفل على ي�سارك ثالثا« قال: ففعلت ذلك فاأذهبه اهلل عني()3(، فالو�ساو�ص 
مردودة، ونف�ص االأمر يف فيما يتعلق بالعالقة بالنا�ص ، فامل�سلك الذي اأمر اهلل به 
امل�سلم يف عباداته:  ي�سلكه كذلك يف تعامله مع اأخوته فري�سي ربه ويريح قلبه، 

وت�سفو عالقته بغريه.
بع�ص النا�ص يعادي زيدا ويبغ�سه، ويوايل عمراً ويحبه، بناء على حلم   
اأرقه، اأو اأوهام انتابته، اأو و�ساو�ص �سغلت فكره، فيقطع رحمه ويف�سد �سداقته 
ب�سديقه ويخرق املودة وال�سكينة يف بيت الزوجية، مع اأن املنامات والو�ساو�ص ال 

البحر املحيط يف اأ�سول الفقه ، الزرك�سي 794هـ، )1/ 111(.   )1(
الأربعة ،  املذاهب  الفقهية وتطبيقاتها يف  القواعد  الغزي، )�ص: 208(،  بورنو  اآل   ، الكلية  الفقهية  قواعد  اإي�ساح  الوجيز يف   )2(

ة، اآل بورنو الغزي، ) 8/ 1060(.  الزحيلي، ) 1/ 170(، ُمْو�ُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّ
�سحيح م�سلم، باب التعوذ من �سيطان الو�سو�سة يف ال�سالة، حديث رقم 2203،)4/ 1728(.   )3(
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ترقى لدرجة الظن، واإمنا هي اأوهام فال يبنى عليها حكم وال يقوم عليها ت�سرف. 
فعدالة فالن يقني ال يزول باأوهام تدور يف ذهني عنه، اأو و�ساو�ص تنتابني جتاهه.

من اآثار اتباع الظنون والوهم على االأ�سرة اأن الزوجة التي تبني عالقتها مع   
اأهل زوجها على اأ�سا�ص �سوء الظن بهم - كما تفعل كثري من الن�ساء- يوؤدي ذلك 
لكرثة امل�ساكل االأ�سرية بني املراأة واأهل زوجها، و�سوء �سمعة هذه الزوجة عند 
اأهل زوجها، وتوتر عالقتها بزوجها، وحا�سل هذا كله جو اأ�سري م�سحون بالتوتر 
والقلق وعدم اال�ستقرار النف�سي واالأ�سري فال تنعم االأ�سرة بال�سكينة املن�سودة، 
على  بالبقاء  هذا  ويتجنب  بكاملها،  االأ�سرة  وتفكك  الطالق  اإىل  هذا  قاد  ورمبا 

االأ�سل وهو اح�سان الظن بالنا�ص.
واالأب الذي يبني عالقته مع ابنائه على �سوء الظن فاإنه ال يفلح يف تربيتهم؛   
الأن انتقال هذا االإح�سا�ص اإىل االأبناء و�سعورهم بعدم الثقة فيهم يجعلهم يتحينون 
الفر�ص ليغيبوا عن اأعني الرقابة االأ�سرية حتى يفعلوا ما هو ممنوع، وعلى العك�ص 
اأثمر  االأ�سرة  االأبناء وداخل  الظن والثقة يف  ال�سعور بح�سن  اإذا �سرى  من ذلك 

ذلك نتائج تربوية حممودة.
من م�سار اتباع الظن على املوظف الذي ياأ�س�ص عالقاته بزمالئه يف العمل   
على اأ�سا�ص �سوء الظن بهم، فهو يفتح بذلك باب الفتعال امل�ساكل معهم، مما يكون 
�سببا ل�سوء عالقته بهم، ونتاج ذلك عدم �سالحية بيئة العمل لالإنتاج، فاملوؤ�س�سة 
التي يفقد عمالها العمل بروح الفريق الواحد تكون اأقرب للف�سل منها للنجاح، 

وقد يفقد هذا املوظف وظيفته لكونه غري متعاون مع زمالئه.
واملخرج من هذا كله بناء العالقات على االأ�سل الثابت واليقني الذي اأر�سته   

الن�سو�ص ال�سرعية وهو بناء العالقات االجتماعية على اإح�سان الظن بالنا�ص.
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خامتــــة 
واأح�سن �سنعه،  فاأبدع خلقه  االإن�سان من طني  بداأ خلق  الذي  احلمد هلل   
ي�سره،  ما  بها  ويدرك  ي�سلحه  ملا  بها  ليهتدي  والفوؤاد  والب�سر  ال�سمع  ووهبه 
اآله  وعلى  حممد  �سيدنا  ر�سله  واأف�سل  اهلل  خلق  خري  على  وال�سالم  وال�سالة 

وا�سحابه اأجمعني.
بعد االنتهاء من هذه الدرا�سة وبيان اأثر قاعدة اليقني ال يزول بال�سك على   

العالقات االجتماعية ميكن اخلروج بنتائج والتو�سيات التالية: 
نتائج البحث:

�سوء الظن له اآثار �سارة على املجتمعات فهو يوؤدي اإىل ف�ساد كبري، والف�ساد   -
ودفع  وحتقيقها،  العباد  م�سالح  جلب  من  احلنيف  اهلل  �سرع  مق�سد  خالف 
امل�سار وتعطيلها، كما اأن �سوء الظن مدخل من مداخل ال�سيطان يدخل به اإىل 
النفو�ص فيوقع بني النا�ص العداوة والبغ�ساء التي ت�سعى ال�سريعة اإىل منعها 
َّمَا يُِريدُ الشَّيَْطانُ َأن يُوقِعَ بَيْنَُكمُ الْعَدَاوَةَ  واإغالق مداخلها كما يف قول تعاىل: }إِن

وَالْبَْغَضاء{ ]املائدة :91[.

�سالمة العالقات االجتماعية بني النا�ص ،هدف  ال�سريعة االإ�سالمية لتحقيقها.  -
ال�سكوك والظنون واالأوهام دفعتها ال�سريعة ومل تنََبِ عليها عقيدا اأو حكاماً   -

كما مل تثبت بها حقوقاً.
االأ�سل واليقني الذي تُنبى عليه العالقات االجتماعية هو ح�سن الظن.  -

بالعالقات  يتعلق  فيما  بخ�سائ�ص  وتفرده  غريه  عن  احلنيف  ال�سرع  متيز   -
مييزه عن غريه،  به  يتفرد  اجتماعي  بنظام  االإ�سالم  اخت�ص  فقد  االجتماعية، 

ويبنى على اأ�س�ص وا�سحة املعامل.
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القدوات من الف�سالء والعلماء، مكانتهم حمفوظه، وعرو�سهم م�سونة.  -
التو�سيات:

تو�سل الباحث من خالل البحث اإىل التو�سيات التالية   
درا�ستها  يف  التو�سع  اإىل  اأدع ُ لهذا  لالأحكام  جامعة  اأوعية  الفقهية  القواعد   -

وربطها بجميع مناحي احلياة وخا�سة االجتماعية.
قاعدة اليقني ال يزول بال�سك قاعدة عظيمة حتتاج اإىل درا�سات متعددة لبيان   -

اأثرها على حياة النا�ص مثل بيان اأثرها على اال�ستقرار النف�سي.
اأن يتجنب امل�سلم الظنون وال�سكوك فهي ال تو�سل اإىل احلق، وال توؤدي اإىل   -

العدل.
ويف نهاية البحث نحمد اهلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات فاإن اأخطاأت فمني   
ومن ال�سيطان واأن اأ�سبت فمن اهلل وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى 

اآله وا�سحابه اأجمعني.
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املقاصد الشرعية املرعية يف تكاليف الشريعة اإلسالمية
»دراسة مقاصدية يف شعرية الصالة - الزكاة - الصوم«

د. �صديق زين الع�بدين النور اأبكر•

ملخــــ�ض 
ال�سريعة  جاء هذا البحث بعنوان املقا�سد ال�سرعية املرعية يف تكاليف   
ال�سوم(،   – الزكاة  )ال�سالة-  �سعرية"  يف  مقا�سدية  "درا�سة  االإ�سالمية 
يهدف البحث اإىل بيان مقا�سد ال�سارع من التكاليف ال�سرعية وعالقة املقا�سد 
بالتكاليف ال�سرعية . وتكمن اأهمية هذا البحث يف انه تناول ثالثة اأركان مهمة من 
اأركان االإ�سالم وبيان مقا�سدها واأهدافها، وقد انتهج البحث املنهج اال�ستقرائي 
والتحليلي . وقد تو�سل البحث اإىل جملة من النتائج والتو�سيات، اأهمها: اأن 
البحث قد بني واأكد على وجود مقا�سد �سرعية يف التكاليف ال�سرعية ف�ساًل عن 
بيان العالقة بني املقا�سد والتكاليف ال�سرعية، كما اأبرز البحث املقا�سد التعبدية 
والروحية واالجتماعية ل�سعرية ال�سالة والزكاة وال�سوم واملقا�سد االقت�سادية 
ل�سعرية الزكاة واملقا�سد ال�سيا�سية ل�سعرية ال�سالة ف�ساًل عن املقا�سد الرتبوية 
تر�سيخ  بالعمل على  البحث  اأو�سى  . وقد  ال�سالة وال�سوم  ل�سعرية  واخللقية 
مقا�سد هذه التكاليف يف نفو�ص امل�سلمني وا�ست�سعارها وتطبيقها تطبيقاً عملياً 

كما اأو�سى البحث باإجراء درا�سة مقا�سدية اأخرى لبيان مقا�سد �سعرية احلج.

الكرمي  القراآن  جامعة   - العلوم  تاأ�سيل  مبركز  واالإن�سانية  ال�سرعية  العلوم  ق�سم  رئي�ض   - والقانون  ال�سريعة  بكلية  م�ساعد  اأ�ستاذ  	•
وتاأ�سيل العلوم - ال�سودان.

اإعداد الدكتور/ 



جملة ت�أ�صيل العلوم {144}

bstract
 This research entitled the legitimate objectives observed in the 
obligatory duties of Islamic law, (dirasat maqasidiat) ;a purposeful study 
in the ritual of «prayer - zakat - fasting» The research aims to clarify the 
intentions of Allah Almighty and the relationship of purposes to legal 
obligatory duties. The importance of this research lies in that it dealt 
with three important pillars of Islam And a statement of its purposes and 
objectives. The research adopted the inductive and analytical method, 
the research reached a number of results and recommendations, the 
most important of which were: The research showed and emphasized 
the existence of legitimate purposes in the legal obligatory duties as well 
as the statement of the relationship between the purposes and legitimate 
obligatory duties , the research also highlighted the devotional, spiritual 
and social purposes The ritual of prayer, zakat and fasting, the economic 
purposes of the zakat ritual, the political purposes of the ritual prayer, 
as well as the educational and moral purposes of the ritual prayer and 
fasting. The research recommended working to consolidate the purposes 
of these obligatory duties in the hearts of Muslims, sensing them and 
applying them in practice. 
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مقدمــــة
احلمد هلل الذي انزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجا، وال�سالة   

وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
يف  �ساملة  ومقا�سدها  وغاياتها  اأهدافها  يف  عظيمة  االإ�سالم  ر�سالة  اإن   
ت�سريعاتها را�سخة يف قيمها ومبادئها قوية يف و�سائل حتقيق اأهدافها، لقد قررت 
ر�سالة االإ�سالم وفر�ست تكاليف عظيمة نظمت بها حياة الفرد واملجتمع راعت 
فيها مقا�سد عظيمة عاجلت من خاللها كافة الق�سايا االإن�سانية �سواء كانت اجتماعية 
اأو اقت�سادية اأو ثقافية اأو فكرية اأو �سيا�سية، ولبيان دور واأثر هذه املقا�سد املرعية 
مقا�سد  للوقوف على  املو�سوع  الكتابة يف هذا  راأيت  ال�سرعية  التكاليف  يف 

ال�سارع من ت�سريع هذه التكاليف. 
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

�سرورة معرفة مقا�سد واأهداف ال�سارع من التكاليف ال�سرعية    .1
احلاجة ملعرفة عالقة التكاليف ال�سرعية باملقا�سد.    .2

بيان واإبراز حكمة الت�سريع االإ�سالمي .    .3
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل االآتي:  
التعريف مبقا�سد ال�سريعة والتكاليف ال�سرعية .    .1

2.   بيان مقا�سد ال�سارع من التكاليف ال�سرعية. 
بيان العالقة بني مقا�سد ال�سريعة والتكاليف ال�سرعية.    .3

اأهمية البحث:
تكمن اأهمية هذا البحث يف انه يتناول ثالثة اأركان من اأركان االإ�سالم وبيان   

مقا�سدها ومراميها وحكمة ت�سرعيها مع بيان عالقة املقا�سد بالتكاليف ال�سرعية. 
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منهج البحث:
انتهج البحث املنهج اال�ستقرائي واملنهج التحليلي.  

م�سكلة البحث:
ال�سرعية  التكاليف  ما  هو:  رئي�ص  �سوؤال  يف  البحث  م�سكلة  تتمثل   

ومقا�سدها وغاياتها، وتتفرع منه االأ�سئلة التالية:
ما التكاليف ال�سرعية وما مقا�سدها ؟   .1

هل توجد مقا�سد �سرعية من ت�سريع ال�سالة ؟   .2
هل توجد مقا�سد �سرعية من ت�سريع ال�سوم؟   .3
هل توجد مقا�سد �سرعية من ت�سريع الزكاة؟   .4

هل توجد عالقة بني املقا�سد والتكاليف ال�سرعية؟   .5
هيكل البحث:

النحو  على  وخامتة  مباحث  واأربعة  مقدمة  من  البحث  هيكل  يتكون   
االآتي:

املبحث االأول: التعريف مبقا�سد ال�رشيعة والتكاليف ال�رشعية وبيان العالقة بينهما 
املطلب االأول: التعريف مبقا�سد ال�سريعة االإ�سالمية   
املطلب الثاين: التعريف بتكاليف ال�سريعة االإ�سالمية  

املطلب الثالث:بيان العالقة بني املقا�سد والتكاليف ال�سرعية  
املبحث الثاين: املقا�سد ال�رشعية املرعية من ت�رشيع ال�سالة 

املطلب االأول: التعريف بال�سالة وبيان م�سروعيتها وحكمة م�سروعيتها  
املطلب الثاين: بيان املقا�سد التعبدية والروحية لل�سالة  

املطلب الثالث: بيان املقا�سد االجتماعية وال�سيا�سية لل�سالة   
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املبحث الثالث: املقا�سد ال�رشعية املرعية من ت�رشيع الزكاة
املطلب االأول: التعريف بالزكاة وبيان م�سروعيتها وحكمة م�سروعيتها   

املطلب الثاين: بيان املقا�سد التعبدية والروحية للزكاة  
املطلب الثالث: بيان املقا�سد االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سة للزكاة  

املبحث الرابع: املقا�سد ال�رشعية املرعية من ت�رشيع ال�سوم 
املطلب االأول: التعريف بال�سوم وبيان م�سروعيته وحكمة ت�سريعه  

املطلب الثاين: بيان املقا�سد التعبدية والروحية لل�سوم   
املطلب الثالث: بيان املقا�سد االجتماعية لل�سوم   

اخلامتة: ت�ستمل على النتائج والتو�سيات وقائمة امل�سادر واملراجع
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املبحث االأول 
التعريف مبقا�سد ال�رشيعة والتكاليف ال�رشعية

وبيان عالقة املقا�سد بالتكاليف ال�رشعية
املطلب االأول 

 التعريف مبقا�سد ال�رشيعة
اأواًل: تعريف املقا�سد يف اللغة:

فيقال  ق�سد،  الفعل  من  م�ستق  م�سدر  واملق�سد  مق�سد  جمع  املقا�سد   
داً، واملقا�سد يف اللغة جاءت مبعان متعددة، منها االعتماد  ق�سد بق�سد، َق�سخْ
االإفراط والتفريط وجاءت مبعنى  الطريق والتو�سط وعدم  والتوجه وا�ستقامة 

العدل. . . ")1(. 
ثانيًا: تعريف املقا�سد يف اال�سطالح: 

مل يكن هنالك تعريفاً حمدداً ملقا�سد ال�سريعة عند ال�سابقني من علماء   
اإليها وعرّبوا عنها بعبارات خمتلفة خل�سها  ال�سريعة االإ�سالمية ولكنهم اأ�ساروا 
واالأغرا�ص  واملف�سدة  واملنفعة  والعلة  امل�سلحة واحلكمة  كلفظ  الباحثني  بع�ص 
والغايات واالأهداف واالأ�سرار واملعاين وال�سرر واالأذى وغري ذلك مما هو مثبوت 
مبقا�سدها،  "االأمور  منها:  اأخرى  تعبريات  وهنالك  ومظانه")2(،  م�سادره  يف 
ومراد ال�سارع واأ�سرار ال�سريعة واال�ست�سالح ورفع احلرج وال�سيق، والعلل 

اجلزئية لالأحكام الفقهية وغري ذلك مما هو موجود يف كتب العلماء القدماء .

ل�سان العرب، جمال الدين حممد بن مكرم بن على الأن�ساري، دون طبعة 1988، دار ل�سان العرب، بريوت ، لبنان، ج3، �ص   )1(
– بريوت، لبنان ، �ص 192،  355، امل�سباح املنري، احمد بن حممد بن على املغربي الفيومي، دون طبعة  وتاريخ، دار القلم 

املعجم الو�سيط، اإبراهيم اأني�ص واآخرون ، دون طبعة وتاريخ، دار اإحياء الرتاث الإ�سالمي ، ج2، �ص 738. 
علم مقا�سد ال�سريعة ، نور الدين بن خمتار اخلادمى، متبة العبيكان، ط1،1421هـ-2001م ، �ص 197.   )2(
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اأما العلماء والباحثني املعا�سرين فقد عّرفوها بتعريفات متعددة فيما يلي   
نقف على بع�ص منها:

عرفها االإمام ال�ساطبى بقوله:" تكاليف ال�سريعة ترجع اإىل حفظ مقا�سدها   
اأن تكون �سرورية  اأق�سام: احدها:  يف اخللق وهذه املقا�سد ال تعدو من ثالثة 
اأما االإمام بن عا�سور فقد  اأن تكون حاجيه،وثالثها اأن تكون حت�سينية ")1(  وثانياً 
عرفها بقوله: " هي املعاين واحلكم امللحوظة لل�سارع يف جميع اأحوال الت�سريع 
. . . ")2( وقد عرفها ال�سيخ عالل الفا�سي بقوله " املراد مبقا�سد ال�سريعة الغاية 
منها واالأ�سرار التي و�سعها ال�سارع عند كل حكم من اأحكامها ")3(. وبع�سهم 
عرفها بالغايات وامل�سلحة املق�سودة من االأحكام واملعاين املق�سودة من اخلطاب 
ال�سريعة  و�سعت  التي  الغايات  "هي  قال  من  ومنهم  احل�سيني")4(.  كاإ�سماعيل 
الأجل حتقيقها مل�سلحة العباد ")5( كاأحمد الري�سونى ومنهم من قال " هي املعاين 
حكما  املعاين  تلك  كانت  �سواء  عليها  املرتتبة  ال�سرعية  االأحكام  يف  امللحوظة 
واحد  هدف  �سمن  تتجمع  وهى  اإجمالية،  �سمات  اأم  عامة  م�سلحة  اأم  جزئيا 
وهو تقرير عبودية اهلل وم�سلحة االإن�سان يف الدارين الدنيا واالآخرة")6( ومنهم 
و�سعها  التي  واالأ�سرار  الت�سريع  اإليها  يرمى  التي  الغاية  "هي  بقوله  عرفها  من 
ال�سارع احلكيم عند كل حكم من االأحكام ")7( وبع�سهم قال "مقا�سد ال�سريعة 
اأهداف ال�سريعة وغاياتها التي ق�سدها ال�سارع لتحقيق م�سالح العباد يف  هي 

الدارين")8(.
املوافقات يف اأ�سول الإمام اأبو اإ�سحاق اإبراهيم بن مو�سى اللحمى القرناطى ال�سهري بال�ساطبى ، ط1-1421هـ، املكتبة الع�سرية   )1(

للطباعة والن�سر، �سركة اأبناء �سريف الأن�ساري، ج1، �ص 4-3. 
مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ، ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور، املوؤ�س�سة الوطنية للكتاب، ال�سركة التون�سية للتوزيع، تون�ص،   )2(

�ص51. 
مقا�سد ال�سريعة ومكارمها، عالل الفا�سي، مكتبة الوحدة العربية، الدار البي�ساء، �ص3.   )3(

نظرية املقا�سد عند الإمام حممد بن الطاهر بن عا�سور، اإ�سماعيل احل�سينى.   )4(
نظرية املقا�سد عند الإمام ال�ساطبى، اأحمد الرب�سونى، الدار العاملية للكتاب الإ�سالمي، الريا�ص ال�سعودية، ط4، 1416هـ، �ص 7.   )5(

الجتهاد واملقا�سد حجية و�سوابطه وجمالته،الدكتور نور الدين ، ج1،�ص52-3.   )6(
املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية، د. يو�سف حامد العامل، عبدالقادر الفار�سي، ط 1414هـ ، �ص 83.   )7(

فقه املقا�سد، اأ.د عبداهلل الزين عبدالرحمن ، ط 2004 ، �سركة مطابع العملة- اخلرطوم ،�ص 26.غ 200.   )8(
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املطلب الثاين
 التعريف بتكاليف ال�رشيعة

اأواًل: تعريف التكاليف لغة:
التكاليف يف اللغة االأمر مبا ي�سق عليك وتكلفة جت�سمه")1( وقيل التكليف   
هى من كلف االأمر: احتمله على م�سقة وع�سر، وتكلف االأمر حتمله على م�سقة، 
فيه  ما  اإلزام  هو  التكليف  وقيل   )2(" عليه  ي�سق  مبا  اأمره  تكليفاً:  فالن  وكلف 

كلفة")3(.
ثانيًا: تعريف التكاليف يف اال�سطالح: 

اإلزام  باأنها  البع�ص  فعرفها  متعددة،  بتعريفات  التكاليف  العلماء  ّعرف   
فعل الواجبات وترك املحرمات ")4( وبع�سهم قال: هو االأمر مبا فيه كلفة والنهي 
عما يف االمتناع عنه كلفة ")5( وّعرفها املاوردى بقوله: هى االأمر بطاعة والنهى 
عن مع�سية ")6( وقيل هى التزام مقت�سى خطاب ال�سارع ")7( وقيل هى اإلزام ما 

فيه كلفة وقيل هى طلب ما فيه كلفة)8(.

القامو�ص املحيط، جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريو�ص اآيادى ، موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر ، بريوت – لبنان ، ط   )1(
8 – 1426هـ -2005م ، ف�سل الكاف ، �ص85، تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص ، حممد بن الرازق ، دار الهداية ، دون طبعة  

وتاريخ ، باب ك ، ل، ق ، ج24، �ص 332. 
القامو�ص الفقهى ، الدكتور �سعد اأبو حبيب ، دار الفكر دم�سق – �سوريا ،ط2- 1408هـ -1988م ، �ص 323.   )2(

احلدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ، زكريا بن حممد بن احمد بن زكريا الأن�سارى ، املحقق: الدكتور مازن املبارك، دار الفكر   )3(
املعا�سر – بريوت – لبنان ،ط 1411هـ ، �ص 69. 

�سرح خمت�سر الرو�سة ، �سليمان بن عبد القوى بن عبدالكرم الزفوى، املحقق عبداهلل بن عبد املح�سن الرتكى ، موؤ�س�سة الر�سالة ،   )4(
ط 1407هـ - 1987، ج3، �ص 34. 

البحر املحيط فى اأ�سول الفقه ، اأبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبداهلل بن بهادر الزرك�سى، دار الكتب العلمية –بريوت ، ط13،   )5(
1414هـ ، ج2، �ص 50. 

اأدب الدنيا والدين ، اأبو احل�سن على بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سرى  البغدادى  ال�سهري باملاوردي، دار مكتبة احلياة ، دون   )6(
طبعة 1986م، �ص 87. 

معامل اأ�سول الفقه عند اأهل ال�سنة واجلماعة ، حممد بن ح�سني اجليزانى ، مكتبة دار اجلوزى، ط5، 1427هـ.   )7(
�سل�سلة الأ�سماء وال�سفات، حممد احل�سن ال�سنقيطى..   )8(
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فيها  يزاحم  عملية  التكليف  وقيل  طاعة")1(  "اقت�ساء  هو:  التكليف  وقيل   
االإن�سان نف�سه ويحا�سرها ملقاومة تنفيذ املعا�سي اأو حلملها على م�سقة الطاعة")2(. 
والتعريف  للتكليف  اللغوي  التعريف  على  الوقوف  خالل  من   
�سواء  م�سقة  اأو  كلفة  فيه  فيما  ينح�سر  التكليف  معنى  اأن  يتبني  اال�سطالحي 
كان ذلك من خالل االئتمار باالأمر وتنفيذه اأو االنتهاء عن املنهي عنه واجتنابه، 
معانيها  يف  متقاربة  ا�سطالحية  اأو  لغوية  كانت  �سواء  الواردة  فالتعريفات 
ودالالتها على معنى التكليف، وقد اختار الباحث التعريف القائل: اأن التكليف 
هو: "االأمر مبا فيه كلفة والنهي عما يف عدم االمتناع عنه كلفة:"وذلك ل�سموله 

كل التعريفات الواردة �سواء لغوية كانت اأم ا�سطالحية". 
املطلب الثالث 

بيان عالقة املقا�سد بالتكاليف ال�رشعية
اإال وراءه هدف ومق�سد  اأنه ما من تكليف �سرعي  املوؤكد والثابت  من   
م�سلحة  جللب  اإما  هو  للت�سريع  العام  واملق�سد  الهدف  الن  وذلك  �سرعي 
وتكميلها اأو لدرء مف�سدة وتقليلها وحمور هذه امل�سلحة واملف�سدة هو االإن�سان، 
عبادة  لغاية وهدف وا�سح وهو  اإمنا خلقه  عبثاً  يخلقه  وتعاىل مل  �سبحانه  فاهلل 
ال�سرعية  التكاليف  خالل  من  اإال  يتحقق  ال  وذلك  له  واالإخال�ص  عزوجل  اهلل 
قال تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنْسَ إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذريات: 56[، والعبادة احلقه ال 
تتحقق اإال من خالل التكاليف ال�سرعية بامتثال االأوامر واجتناب النواهي، فاالأمر 
بال�سالة وراءه اأهداف ومقا�سد عظيمة منها على �سبيل املثال يف قوله تعاىل: }إِنَّ 
الصَّلَةَ َتنْهَى عَِن الَْفحْشَاءِ وَالْمُنَْكِر وَلَذِْكرُ اللَّهِ َأْكبَرُ وَاللَّهُ يَعَْلمُ مَا َتصْنَعُونَ{ ]العنكبوت: 45[، 

امل�ست�سفى  لالأمام الغزاىل ، ج 1، �ص 87.   )1(
تف�سري ال�سعراوى ، اخلواطر ، حممد متوىل ال�سعراوى، مطابع اأخبار اليوم ، ج4، �ص 2067.   )2(



جملة ت�أ�صيل العلوم {152}

النف�ص واملال وذلك  تطهري  منها  �سرعية  مقا�سد  لتحقيق  اأي�سا  والزكاة فر�ست 
صَلََتكَ  إِنَّ  عََليِْهمْ   

ِّ
وَصَل بِهَا  يِهمْ 

ِّ
وَُتزَك ُتَطهِّرُهُمْ  صَدََقًة  َأمْوَالِِهمْ  مِنْ  }خُْذ  تعاىل:  لقوله 

سََكنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]التوبة: 103[.
وكذلك فري�سة ال�سوم لها مقا�سد واأهداف اأو�سحها واأظهرها اكت�ساب   
َّذِينَ مِنْ َقبْلُِكمْ  َّذِينَ َآمَنُوا ُكتِبَ عََليُْكمُ الصِّيَامُ َكمَا ُكتِبَ عََلى ال تقوى اهلل قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
لَعَلَُّكمْ َتتَُّقونَ{ ]البقرة: 183[، واحلج اأي�سا له مقا�سده واأهدافه قال تعاىل: }َذلِكَ وَمَنْ 
َّهَا مِنْ َتْقوَى الُْقُلوِب{ ]احلجرات: 32[، وقد اأكد العلماء اأن املق�سد العام  مْ شَعَائِرَ اللَّهِ َفِإن

ِّ
يُعَظ

من و�سع ال�سريعة هو اإخراج املكلف من داعية هواه حتى يكون عبداً هلل اختياراً 
كما هو عبدا هلل ا�سطراراً، وهذا املق�سد عربت عنه االآية الكرمية }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ 
نوعها  كان  كيفما  املق�سد  هذا  حتت  تندرج  التكاليف  فكل  لِيَعْبُدُوِن{  إاِلَّ  وَاْلِنْسَ 
فعبادة اهلل عزوجل هي الغاية اال�سمي من هذه التكاليف التي و�سعها اهلل عزوجل 
واملق�سد االأ�سمى لهذه التكاليف هو نيل ر�سي اهلل �سبحانه وتعاىل وهو ما عرب عنه 
االإمام ال�ساطبى رحمه اهلل بقوله: "و�سع ال�سرائع اإمنا هو مل�سالح العباد يف العاجل 
واالأجل . . . ")1(، فتكاليف ال�سرع تهدف اإىل م�سلحة االإن�سان يف الدنيا واالآخرة 
بجلب امل�سالح ودرء املفا�سد . ويوؤكد عالقة املقا�سد بالتكاليف ال�سرعية ما قاله 
الدكتور احمد بوعود يف مقاله على موقع املنار حيث قال: " تتحقق مقا�سد ال�سرع 
التي طلب  االأوامر والنواهي  بالتكاليف  باالإن�سان ونق�سد  اأنيطت  التي  بالتكاليف 
من االإن�سان االمتثال لها، وال ميكن حتقيق مقا�سد ال�سرع خارج هذه التكاليف")2( 
ويوؤكد هذه العالقة اأي�سا ما ذكره االإمام ال�ساطبى يف كتابه املوافقات: " تكاليف 

ال�سريعة ترجع اإىل حفظ مقا�سدها يف اخللق. . . ")3(.
املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة ، اأبى اإ�سحاق ال�ساطبى، مرجع �سابق ، ج2، �ص 272.   )1(

مقال بعنوان  التكاليف ال�سرعية وال�سلوك املقا�سدى ، د.احمد بوعود ، اأخر حتديث 2020/12/3م موقع املنار الإ�سالمي ، تاريخ   )2(
الإطالع الأحد 25/ 2021/4م ، ال�ساعة 11 م�ساء . 

املوافقات يف اأ�سول ال�سرع ، الإمام ال�ساطبي ، مرجع �سابق ، ج2، �ص 4-3.   )3(
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املبحث الثاين
املقا�سد ال�رشعية املرعية من ت�رشيع ال�سالة

املطلب االأول 
التعريف بال�سالة وبيان حكمها ودليل م�رشوعيتها

اأواًل: التعريف بال�سالة: 
اأي  عََليِْهمْ{   

ِّ
}وَصَل تعاىل:  قال  الدعاء بخري)1(  اللغة هي  ال�سالة يف   

واحدها  كنائ�سهم  يف  اليهود  و�سلوات  للفراهيدى  العني  يف  جاء  لهم  ادعوا 
�سالة، و�سلوات الر�سول للم�سلمني دعاوؤه لهم وذكرهم و�سلوات اهلل على 
اأنبيائه ال�ساحلني من خلق ح�سن ثنائه عليهم وح�سن ذكرهم، وقيل مغفرة لهم، 

و�سالة النا�ص على امليت الدعاء و�سالة املالئكة اال�ستغفار")2(.
ثانيًا: ال�سالة يف اال�سطالح: 

اأقوال  على  م�ستملة  خم�سو�سة  عبادة  "هي  اال�سطالح  يف  ال�سالة   
واأفعال، مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالت�سليم وقيل ال�سالة اأقوال واأفعال مفتتحه 
"هي عبارة  ال�سالة  ب�سرائط خم�سو�سة")3( وقيل  بالت�سليم  بالتكبري وخمتتمه 

عن االأركان املعهودة واالأفعال املخ�سو�سة")4(.
حكم ال�سالة ودليل م�رشوعيتها: 

ال�سالة هي واجب اأو فر�ص عني، ودليل م�سروعيتها من الكتاب قوله   
تعاىل:  وقوله   ،]87 ]احلج:  الرَّاكِعِني{  مَعَ  وَارَْكعُوا  الزََّكاةَ  وََآُتوا  الصَّلَةَ  }وََأقِيمُوا  تعاىل: 

}إِنَّ الصَّلَةَ َكانَتْ عََلى الْمُؤْمِنِنيَ كَِتابًا مَوُْقوًتا{ ]الن�ساء: 103[.
تهذيب اللغة لالأزهري، ج12، �ص 238.   )1(

العني ، اأبوعبدالرحمن اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، املحقق:د.مهدى املخزومى،دار مكتبة الهالل، ج7، �ص 154.   )2(
الفقه على املذاهب الأربعة، عبدالرحمن بن حممد عو�ص اجلزيرى، دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان ، الطبعة الثانية –   )3(

1424هـ - 2003م ، باب اأنواع ال�سالة ، ج1، �ص 160. 
البناية �سرح الهداية، اأبو حممد حممود بن احمد بن مو�سى، دار الكتب العلمية –بريوت ، ط1- 1420هـ - 2000، ج2، �ص 3.   )4(
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اأما دليل م�سروعية ال�سالة من ال�ُسّنة فقوله �سلى اهلل عليه و�سلم " بني االإ�سالم   
على خم�ص �سهادة اأن ال اهلل اإال اهلل واأن حممدا ر�سول اهلل واأقام ال�سالة  . . . ")1(.

حكمة م�رشوعية ال�سالة:
تعترب ال�سالة من اأعظم فرو�ص االإ�سالم بعد ال�سهادتني حلديث جابر بن   
عبداهلل "بني الرجل والكفر ترك ال�سالة")2( وقد �سرعت ال�سالة �سكراً لنعم اهلل 

تعاىل الكثرية، ولها فوائد دينية وتربوية على ال�سعيدين الفردي واجلماعي")3(.
املطلب الثاين

املقا�سد التعبدية والروحية لل�سالة 
تعترب ال�سالة هي ال�سلة واالأ�سا�ص القوى املتني الذي يربط العبد بربه   
تبارك وتعاىل وبها تتحقق العبودية احلقه هلل تبارك وتعاىل وهو املق�سد االأ�سا�سي 
من خلق االإن�سان،الأنه يعظم فيها االإن�سان خالقه تبارك وتعاىل باخل�سوع والتذلل 
وبها ينال ر�سي اخلالق تبارك وتعاىل ويتحقق له بها الفوز والفالح ، قال تعاىل: 
ال�سالة  اإن   ،]2-1 ]املوؤمنون:  خَاشِعُونَ{  صَلَتِِهمْ  فِي  هُمْ  َّذِينَ  ال  • الْمُؤْمِنُونَ  َأْفَلحَ  }َقدْ 

َّذِينَ يَْتُلونَ كَِتابَ اللَّهِ وََأَقامُوا  تعترب جتارة رابحة للعبد املخل�ص لربه قال تعاىل: }إِنَّ ال
الصَّلَةَ وََأنَْفُقوا مِمَّا رََزْقنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَنِيًَة يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ َتبُورَ{ ]فاطر: 29[، كما اأن اإقامة 

عليه  اهلل  �سلى  قال  لدرجته  ورفع  العبد  لذنوب  كفارة  لها  وال�سعي  ال�سالة 
و�سلم: "اأال اأدلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا ويرفع به الدرجات، قالوا بلى يا 
ر�سول اهلل قال: اإ�سباغ الو�سوء على املكاره وكرثة اخلطى اإىل امل�ساجد وانتظار 
�سحيح م�سلم ، م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سني الق�سري الني�سابوري، دار اإحياء الرتاث العربي ، بريوت – لبنان ، حتقيق : حممد   )1(

فوؤاد عبدالباقى ، حديث رقم )16( ، ج1، �ص 45. 
حلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء ،اأبو نعيم اأحمد بن عبداهلل بن اأحمد الأ�سفهاين، دار الكتاب العربي بريوت ودار الفكر بريوت،   )2(

دار الكتب العلمية ، طبعة 1409هـ، ج6، �ص 276. 
الفقه الإ�سالمي واأدلته ال�سامل لالأدلة ال�سرعية،،اأ.د وهبه الزحيلى،دار الفكر �سوريا- دم�سق، الطبعة الرابعة ، ج1، �ص 647.   )3(
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ال�سالة بعد ال�سالة فذلكم الرباط")1(.
درجته  وترفع  العبد  بروح  ت�سمو  اأنها  الروحية  ال�سالة  مقا�سد  ومن   
الروحية لرتتبط روحه باخلالق عز وجل وتزكي نف�ص العبد لت�سفو من كدرتها 
و�سعفها بقوة االرتباط باخلالق عز وجل واخلروج بالنف�ص من العامل ال�سفلى 
اإىل العامل العلوي وهو رباط روحي متجدد يف كل يوم وليلة خم�سة مرات، 
كما اأن ال�سالة يتحقق بها مق�سد روحي عظيم وهو اإحداث الطماأنينة يف قلب 
املوؤمن ذلك الن ال�سالة ذكر قال تعاىل: }وََأقِِم الصَّلَةَ لِذِْكِري{ ]طه: 14[، وقال 
تعاىل: }َأاَل بِذِْكِر اللَّهِ َتْطمَئِنُّ الُْقُلوبُ{ ]اإبراهيم: 28[، فال�سالة نور لقلب العبد املوؤمن 
قال �سلى اهلل عليه و�سلم "الطهور �سطر االإميان واحلمد هلل متالأ امليزان و�سبحان 
اهلل واحلمد هلل متالآن اأو متالأ ما بني ال�سموات واالأر�ص وال�سالة نور وال�سدقة 
نف�سه  فبائع  يغدو  النا�ص  اأو عليك كل  برهان وال�سرب �سياء والقراآن حجة لك 

فمعتقها اأو موبقها")2(.
املقا�سد االجتماعية وال�سيا�سية:

اأواًل: املقا�سد االجتماعية:
لل�سالة مقا�سد اجتماعية متعددة حيث اأن امل�سلمني يجتمعون خم�سة   
مرات يف اليوم والليلة الأداء �سعرية ال�سالة وهذا يف حد ذاته جدير بتوثيق 
العالقات االجتماعية ويزيل الفوارق االجتماعية ويوحد املجتمع على �سعيد 
ح�سد  وال  حقد  فال  القلوب  وت�سفو  النفو�ص  تتاآلف  االجتماع  وبهذا  واحد، 
وال قطيعة بني اأفراد احلي اأو املنطقة ومن خالل هذا االجتماع الدائم اأي�سا حتل 

الق�سايا االجتماعية ويتحقق التعاون والتكافل بني اأفراد املجتمع . 
�سحيح م�سلم ، م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن القي�سري الني�سابوري ، مرجع �سابق ، حديث " 251" ،ج1، �ص219.   )1(

�سحيح م�سلم، م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن القي�سري الني�سلبورى ، باب الو�سوء، مرجع �سابق ، ج1، �ص 203.   )2(
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ثانيًا: املقا�سد ال�سيا�سية: 
اأما املقا�سد ال�سيا�سية لل�سالة فتحقق من خالل طاعة االإمام واالإنقياد له   
يف ال�سالة اجلامعة ، فمبدـاأ الطاعة ومتابعة االإمام وال�سالة يكون �سببا لطاعته 
امل�سجد  امل�سلمني يف  اجتماع  فاإن  اإىل ذلك  باالإ�سافة  العام  ال�ساأن  فيما يخدم 
يخدم وي�ساعد يف حل ق�ساياهم العامة، فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم كان يتخذ 
من امل�سجد والدعوة لل�سالة منرباً حلل الق�سايا العامة التي تهم امل�سلمني ف�سال 
عن اأن امل�سجد كانت تنطلق منه كل غزوات النبي �سل اهلل عليه و�سلم حيث انه 
كان �سلى اهلل عليه و�سلم يدعو ال�سحابة عندما يكون هنالك اأمر يهم امل�سلمني 
" ال�سالة جامعة" فيجتمع امل�سلمون ملناق�سة ق�سايا االأمة فتحل ق�سايا االأمة من 
لالأمة  تعود  �سيا�سية  مقا�سد  لل�سالة  فان  وبالتايل  لل�سالة  النا�ص  جمع  خالل 

بالنفع واخلري الوفري ويتحقق االأمن واال�ستقرار للمجتمع. 
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املبحث الثالث
املقا�سد ال�رشعية املرعية فى ت�رشيع الزكاة

املطلب االأول 
 التعريف بالزكاة وحكمها ودليل م�رشوعيتها

اأواًل: تعريف الزكاة:
اأ. الزكاة لغة:

هي النماء والزيادة، يقال زكا الزرع يزكو، اأي منا وهى الطهارة اأي�سا،   
جاء يف ل�سان العرب الزكاة هي النماء والزيادة من زكا يزكو زكاة والزكاة 

هي ال�سالح")1(.
ب. الزكاة يف اال�سطالح:

خم�سو�ص،  وجه  على  خم�سو�سة  اأموال  يف  يجب  حق  اأداء  هي   
اإخراج مال خم�سو�ص من  ويعترب يف وجوبه احلول والن�ساب")2( وقيل هي 

مال خم�سو�ص بلغ ن�سابا مل�ستحقه اأن مت امللك واحلول)3(.
ثانيًا: حكم الزكاة ودليل م�رشوعيتها: 

دليل  اأما  اأركانه)4(،  من  وركن  االإ�سالم  فرائ�ص  من  فري�سة  الزكاة   
وقوله   ،]43 ]البقرة:  الزََّكاة{  وََآُتوا  الصَّلَةَ  }وََأقِيمُوا  تعاىل:  قوله  ففي  م�سروعيتها 
يِهمْ بِهَا{ ]التوبة: 103[، ولقوله �سلى اهلل 

ِّ
تعاىل: }خُْذ مِنْ َأمْوَالِِهمْ صَدََقًة ُتَطهِّرُهُمْ وَُتزَك

اإال اهلل، واأن حممدا  اإله  اأن ال  " بني االإ�سالم على خم�ص: �سهادة  عليه و�سلم 
ر�سول اهلل، واإقام ال�سالة، واإيتاء الزكاة، وحج البيت، و�سوم رم�سان")5(.

ل�سان العرب ، ابن منظور ، مرجع �سابق ، ج14، �ص 258.   )1(
العناية بهام�ص فتح القدير ، ج1، �ص 148.   )2(

الفقه املالكى واأدلته ، احلبيب بن طاهر ، موؤ�س�سة املعارف للطباعة والن�سر، دون دبعة وتاريخ ، ج2، �ص 5.   )3(
الفقه املنري فى �سوء الكتاب وال�سنة ، جمموعة من املوؤلفني جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، دون طبعة 1424هـ، �ص 121.   )4(

ورد تخريجه.   )5(
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احلكمة من م�رشوعية الزكاة:
احلكمة والهدف واملق�سد من فر�ص الزكاة لي�ص جمع املال واإنفاقه على   
الفقراء واملحتاجني اإمنا الهدف االأول هو اأن يعلو باالإن�سان عن املال ليكون �سيدا 
له ال عبداً له ومن هنا جاءت الزكاة ليزكى املعطى واالأخذ وتطهريهما. . . ")1( 
تكفر  الزكاة  واأن  للمال  وزيادة  بركة  تعترب  الزكاة  اأن  الهدف  هذا  اإىل  وي�ساف 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سح والبخل  النف�ص من رزيلة  الذنوب واخلطايا وان الزكاة تطهر 
والفقراء  االأغنياء  بني  املحبة  واإ�ساعة  وت�سفيتها  القلوب  وتاأليف  ال�سغائن  اإزالة 
ب�سبب فر�سيه الزكاة واأدائها، كما اأن الزكاة ت�سد حاجة الفقراء وامل�ساكني وترفع 
اآفة الذل والفقر وتقطع دابر اجلرائم اخللقية واملالية كال�سرقات والن�سب وال�سطو 
باالإ�سافة اإىل اأن الزكاة تعترب ج�سر قوى يربط بني االأغنياء والفقراء فت�سفوا النفو�ص 

وتزول االأحقاد والبغ�ساء وينعم اجلميع باالأمن واملحبة والرحمة . . . " )2(.
املطلب الثاين 

 املقا�سد ال�رشعية املرعية فى ت�رشيع الزكاة
اأوال: املقا�سد التعبدية الروحية للزكاة:

له على  يوؤدى امل�سلم زكاة ماله طاعة هلل �سبحانه وتعاىل وتقرباً و�سكراً   
البخل  من  العبد  نف�ص  وتطهر  عباده  وعلى  عليه  بها  اأنعم  التي  العظيمة  نعمه 
يِهمْ 

ِّ
وال�سح واالأنانية وتطهر املال قال تعاىل: }خُْذ مِنْ َأمْوَالِِهمْ صَدََقًة ُتَطهِّرُهُمْ وَُتزَك

وََآُتوا  الصَّلَةَ  }وََأقِيمُوا  تعاىل:  قال  كال�سالة  واجبة  فالزكاة  ]التوبة:103[،  بِهَا{ 

الزََّكاةَ{ ]البقرة: 43[، واأداءها عبادة هلل �سبحانه وتعاىل. 

اأ�سداء املجتمع ، اململكة العربية  اإبراهيم بن عبداهلل التويجرى،دار  خمت�سر الفقه الإ�سالمى يف �سوء القراآن وال�سنة ، حممد بن   )1(
ال�سعودية ، الطبعة احلادية ع�سر 1413هـ-2010م ، ج1 ، �ص 588. 

مو�سوعة الفقه الإ�سالمي ، حممد بن اإبراهيم التويجرى ، بيت الأفكار الدولية، الطبعة الأوىل1430هـ -2010م ، ج3، �ص9.   )2(
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لنف�ص  وتطري  تزكية  الزكاة  اأن  يف  فيتمثل  للزكاة  الروحي  املق�سد  اأما   
العبد وال�سمو بها والرتفع بها عن الدنيا ومتاعها الزائل والتعود على االإنفاق 
والغلول  وال�سح  االإكتناز  اإىل  املائلة  و�سهواتها  النف�ص  هوى  وخمالفة  والنفقة 
وعدم االإنفاق والبخل الذي جبلت عليه، ف�ساًل عن اأن الزكاة تعترب بركة وتنمية 

ى)1(. قال �سلى اهلل عليه و�سلم "ما نق�ص مال من �سدقة".  وزيادة للمال املٌزكِّ
املطلب الثالث

املقا�سد االجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية للزكاة 
املقا�سد االجتماعية للزكاة تتمثل يف اأن الزكاة توؤلف بني قلوب االأغنياء   
والفقراء وتزيل الفوارق االجتماعية بينهما وحتقق التكافل االجتماعي مبوا�ساة 
واإعانة املحتاجني من الفقراء وامل�ساكني يف املجتمع وتزيل احل�سد واحلقد من 
نفو�ص الفقراء جتاه االأغنياء وت�سيع املحبة والوئام وال�سالم بني اأفراد املجتمع، 
كما اأن تطبيق �سعرية الزكاة يقلل من انت�سار جرمية ال�سرقة والنهب وال�سلب يف 
املجتمع حيث ال تعود هناك حاجة اأو �سرورة الرتكاب مثل هذه اجلرائم الن 

حاجة مرتكبيها متت معاجلتها بالزكاة. 
املوارد  اأهم  من  تعترب  الزكاة  فان  للزكاة  االقت�سادية  املقا�سد  اأما   
تدخل يف  اأن  فالزكاة ميكن  املالية،  الدولة  موازنة  الدولة من  لبناء  االقت�سادية 
تقدمي اخلدمات ال�سحية والتعليمية ف�ساًل عن معاجلتها لق�سايا الفقر التي تعترب 

من الق�سايا االقت�سادية الكربى التي توؤرق وترهق كاهل الدول العظمى. 
االإ�سالم  دعوة  ن�سر  يف  ت�ساعد  فالزكاة  للزكاة  ال�سيا�سي  املق�سد  اأما   
وتو�سع من رقعته وت�سهم يف تقوية اجليو�ص االإ�سالمية وتدعم اجلهاد يف �سبيل 

اهلل بتوفري االآليات القتالية املطلوبة يف اإعداد القوة.
م�سند البزار، اأبوبكربن اأحمد بن عمرو بن عبداخلالق  املعروف بالبزار ، املحقق:حمفوظ الرحمن زين اهلل ، مكتبة العلوم واحلكم   )1(

، املدينة املنورة ، الطبعة الأوىل 1988م ، حديث رقم )1032( ، ج3، �ص 243. 
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املبحث الرابع
املقا�سد ال�رشعية املرعية يف ت�رشيع ال�سوم

املطلب االأول 
 التعريف بال�سوم وحكمه وم�رشوعيته 

اأوال: التعريف بال�سوم لغة:
ال�ساد والواو وامليم اأ�سل يدل على اإم�ساك وركود يف مكان، من ذلك   
�سوم ال�سائم كما هو اإم�ساك عن مطعمه وم�سربه و�سائر ما منعه ويكون االإم�ساك 

عن الكالم �سوما")1(.
ثانيًا:ال�سوم يف اال�سطالح: 

هو االإم�ساك عن املفطرات حقيقة وحكماً يف وقت خم�سو�ص بنية من   
اأ�سلها")2(.

ثالثًا: احلكمة والهدف من م�رشوعية ال�سوم:
االمتناع  هي  ال�سوم  م�سروعية  من  والهدف  واملق�سد  احلكمة  لي�ست   
طاعة  يف  االإخال�ص  هو  الهدف  اإمنا  ال�سهوات  وجميع  وال�سرب  االأكل  عن 
اإذا  فالنف�ص  التقوى،  اإىل  فال�سوم هو و�سيلة  التقوى،  اهلل عزوجل واكت�ساب 
انقادت لالمتناع عن احلرام طمعاً يف مر�ساته تعاىل وخوفاً من اليم عقابه فاأوىل 

اأن تنقاد لالمتناع عن احلرام فكان ال�سوم �سببا التقاء حمارم اهلل عز وجل. 

معجم مقايي�ص اللغة ، اأبو احل�سن اأحمد بن فار�ص بن زكريا ، املحقق: عبدال�سالم حممد هارون ،دار الفكر – لبنان – بريوت،   )1(
طبعة 1399هـ-، ج3. 

اللباب يف �سرح الكتاب، عبدالغني بن طالب حمادة بن ابراهيم ، حتقيق : حممد حمى الدين ، املكتبة العلمية – بريوت ، دون   )2(
طبعة  وتاريخ ، ج1، �ص 162. 
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املطلب الثاين 
املقا�سد التعبدية والروحية لل�سوم 

يعترب ال�سوم من العبادات املهمة للم�سلم يكت�سب منها فوائد ومقا�سد   
هلل  والتذلل  والطاعة  اخل�سوع  واإظهار  وجل  عز  اهلل  تقوى  يف  تتمثل  عظيمة، 
تبارك وتعاىل باالمتناع عن �سهوتي البطن والفرج طاعة هلل وتقرباً اإليه ف�سال عن 
اأن ال�سوم ينال به ال�سائم االأجر العظيم واملكافاأة العظيمة من اهلل عز وجل، جاء 
يف احلديث " كل عمل ابن اآدم له اإال ال�سيام فاإنه يل، واأنا اأجزي به")1(، وال�سيام 
جنة، فاإذا كان يوم �سوم اأحدكم؛ فال يرفث، وال ي�سخب، فاإن �سابه اأحد اأو 
قاتله؛ فليقل اإين �سائم، والذي نف�ص حممد بيده خللوف فم ال�سائم اأطيب عند 
اهلل من ريح امل�سك، لل�سائم فرحتان يفرحهما، اإذا اأفطر فرح بفطره)2(، واإذا لقي 

ربه فرح ب�سومه".
والنجاة  اجلنة  لدخول  و�سبب  النار  من  للذنوب ووقاية  كفارة  فال�سيام   
اهللُ  اهلل، زحزح  �سبيِل  يوًما يف  �سام  "من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قال  النار،  من 
َوجَهه عن النَّاِر �َسبعنَي خريًفا")3( وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: "ال�سوم جنة" اأي 
وقاية من النار. ولل�سوم مكا�سب وفوائد عظيمة حيث انه يك�سر �سلطان العادة 
متجنباً  وجل  عز  اهلل  طاعة  يف  قويا  يكون  باأن  للم�سلم  بالن�سبة  االإرادة  ويقوي 
ملعا�سيه وحمارمه ف�سال عن اأن ال�سوم يك�سب العبد قيمة ال�سرب التي هي مق�سد 
عظيم يعني امل�سلم يف م�سريته احلياتية . باالإ�سافة اإىل ما يب�سر به اهلل تبارك وتعاىل 
اجلمع بني ال�سحيحني البخارى وم�سلم ، حممد بن فتوح احلميدى، دار بن حزم للن�سر – لبنان – بريوت 1423هـ - 2002م ،   )1(

الطبعة الثانية ، حديث رقم ) 2195( ، ج5، �ص 18. 
نف�ص احلديث ونف�ص ال�سفحة.   )2(

 ، القاهرة  للن�سر،  احلديث  دار   ، �ساكر  حممد  احمد   : حتقيق   ، حنبل  بن  حممد  بن  احمد  عبداهلل  ابو   ، احمد  المام  م�سند   )3(
ط1،1416هـ- 1995م ، حديث رقم ) 7977( ، ج8، �ص10. 
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َّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ َأجْرَهُمْ  ال�سابرين قال تعاىل: }وبشر الصابرين{ وقال تعاىل: }إِن
بَِغيِْر حِسَاٍب{ اإىل غري ذلك من الفوائد واملقا�سد العظيمة لل�سوم. 

املطلب الثالث
املقا�سد االجتماعية لل�سوم 

لل�سوم مقا�سد اجتماعية كبرية حيث اأن ال�سوم يجعل ال�سائم ي�سعر   
له  دافعاً  ذلك  فيكون  الفقراء  بها  ي�سعر  التي  واحلرمان  والعط�ص  اجلوع  باآالم 
يف  امل�ساعف  االأجر  لينال  عليهم  والت�سدق  اإليهم  واالإح�سان  الفقراء  ملوا�ساة 
حتقق  الفطر  زكاة  اأن  كما  احل�سنات،  فيه  تت�ساعف  الذي  املبارك  ال�سهر  هذا 
مق�سد اجتماعي وهو �سد حاجة الفقراء يف ذلك ال�سوم الذي يفرح فيه كل 

النا�ص فقد وجه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بال�سدقة يف ذلك اليوم . 
ال�سهر  اأخالق رقيقة يف هذا  امل�سلم من  يكت�سبه  ما  اإىل ذلك  وي�ساف   
لدرجة انه ال يرد على من �سامته اأو جهل عليه اإال بقوله: " اإنى �سائم اإنى �سائم . 

. . " فال�سوم يعترب مدر�سة اجتماعية اأخالقية عظيمة . 
مكان  يف  ال�سائمون  اجتماع  يف  يتمثل  اأخر  اجتماعي  مظهر  وهنالك   
باالإ�سافة  ال�سبيل  وعابر  والفقري  الغنى  جتمع  التي  االإفطار  وجبة  لتناول  واحد 
اإىل قيمة اجتماعية واأخالقية اأخرى يكت�سبها امل�سلم ال�سائم وهى قيمة ال�سفح 
والعفو حينما يلتقي امل�سلم مع اأخيه ويتبادل معه التهاين والعفو فتعم الفرحة 
الزيارات  حيث  املحبة  وت�سود  نفو�سهم  يف  وال�سرور  البهجة  وتدخل  اجلميع 
فائدة  تاأتى  الفوائد  هذه  كل  اإىل  باالإ�سافة   . املجتمع  اأفراد  بني  الهدايا  وتبادل 
ال�سحة لل�سائم قال �سلى اهلل عليه و�سلم " �سوموا ت�سحوا" وما اإىل ذلك من 

املقا�سد التي يحققها ال�سوم. 
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خامتـــــة
بحمد اهلل وعونه وتوفيقه انتهت الكتابة يف هذا البحث الذي جاء بعنوان   
املقا�سد ال�سرعية املرعية يف تكاليف ال�سريعة االإ�سالمية والذي متحور احلديث 
فيه حول �سعرية ال�سالة والزكاة وال�سوم، وقد تو�سل البحث اإىل جملة من 

النتائج والتو�سيات على النحو االآتي:
اأواًل: النتائج:

التكاليف  كل  يف  مرعية  �سرعية  مقا�سد  وجود  على  البحث  واأكد  بنيَّ     .1
ال�سرعية. 

2.   اظهر البحث العالقة بني مقا�سد ال�سريعة والتكاليف ال�سرعية فما من تكليف 
�سرعي اإال وله مق�سد وهدف يحققه على م�ستوى الفرد واملجتمع. 

3.   تو�سل البحث اإىل اأن لتكليف ال�سالة والزكاة وال�سوم مقا�سد تعبدية 
وروحية واجتماعية .

اأكد البحث على وجود مقا�سد �سيا�سية ل�سعرية ال�سالة والزكاة.    .4
ابرز البحث املقا�سد االقت�سادية للزكاة.   .5

بنيَّ البحث املقا�سد الرتبوية واالأخالقية ل�سعرية ال�سالة وال�سوم.   .6
ثانيًا: التو�سيات: 

اأو�سى البحث برت�سيخ معاين التكاليف ال�سرعية ومقا�سدها فى نفو�ص   
امل�سلمني وا�ست�سعار مقا�سدها بالتطبيق العملي املخل�ص . كما اأو�سى البحث 

باإجراء درا�سة مقا�سدية حول �سعرية احلج. 
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الدبلوماسية اإلسالمية ودورها يف  نشر الدعوة اإلسالمية بني الفرتة املكية واملدنية
اأ.د. اأبكر عبد البن�ت اآدم اإبراهيم•

ملخــــ�ض
تهدف الدرا�سة اإىل التاأكيد باأن الدبلوما�سية يف مفهومها العام بداأت منذ   
اأن وجدت االإن�سانية على هذه الب�سيطة. ومع تطور مفهوم الروابط االإن�سانية من 
جمتمع الفرد واالأ�سرة اإىل جمتمع القبيلة والقرية واملدينة. فالدولة االإ�سالمية 
يف عهدها االأول ذات تاريخ حافل باالإجنازات يف جمال ن�سر الدعوة االإ�سالمية، 
والتي ما زالت حتى اليوم ت�سكل منهجاً ذات قواعد ونظم ولوائح ت�ستدعي منا 
عاملية  توؤكد  عالقات  لبناء  تعارفية  روؤية  وتقدمي  اأبعادها،  حقيقة  على  الوقوف 
الدبلوما�سية  عمل  ممار�سة  اأن  اإىل  الدرا�سة  خل�ست  وقد  االإ�سالمية.  الر�سالة 
الوالء  قيم  التي حتقق  باملعايري االأخالقية  يتطلب االلتزام  االإ�سالمية  الدولة  يف 
اال�ستقرائي  واأحياناً  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم  وقد  للوطن. 

لقراءة واقع الدبلوما�سية االإ�سالمية ودورها يف ن�سر الدعوة االإ�سالمية.

 

جامعـة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم- ال�سودان. 	•
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Abstract
 The study aims to emphasize that diplomacy in its general 
concept has begun since humanity was found on this simple. As 
the concept of human ties evolved from the individual and family 
community to the tribe, village and city community. The Islamic 
State in its first era has a long history of achievements in the 
dissemination of The Islamic Da,wa, which to this day continues 
to be a method of rules, regulations and regulations that require 
us to know the reality of its dimensions and to provide a familiar 
vision for building relationships that confirm the universality of the 
Islamic message. The study concluded that practicing diplomacy 
in the Islamic State requires adherence to ethical standards that 
achieve the values of loyalty to the homeland. The researcher used 
the descriptive analytical and sometimes inductive approach to 
read the reality of Islamic diplomacy and its role in spreading The 
Islamic Da,wa.
.
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مقدمـــــة
الدبلوما�سية مبفهومها املطلق وجدت منذ اأن خلق اهلل االإن�سان على هذه   
بعيداً  منفرداً  يعي�ص وحيداً  اأن  ي�ستطيع  بطبعه ال  الب�سيطة، فهو كائن اجتماعي 
عن اأقرانه من الب�سر االآخرين فحياته لي�ست كاملة و�ساملة بل اأنه يحتاج لتكملتها 
اآفاقه وات�ساع مداركه  و�سموليتها و�سد النق�ص فيها بالتعامل مع االآخرين لفتح 
وتعددت  احتياجاتهم  كرثت  كلما  الب�سر  عدد  ازداد  فكلما  واملعرفية،  العلمية 
جتمعاتهم، وبالتايل ازدادت عالقات التوا�سل فيما بينهم، ويرى بع�ص املوؤرخني 
اأن اجتماع االإن�سان االأول كان �سببه اخلوف من مظاهر الطبيعة ورغبته يف العي�ص 
فعرف العالقات االجتماعية من زواج وم�ساهرة وتزاور وعالقات اقت�سادية 
واأمنية وع�سكرية وغريها، حماية من خماطر االعتداء، و�سد العدوان. . . الخ. 
جمتمع  اإىل  واالأ�سرة  الفرد  جمتمع  من  وانتقاله  وتطوره  املجتمع  ات�ساع  ومع 
القبيلة والقرية واملدينة؛ ات�سعت معها العالقات الدبلوما�سية، فاملت�سفح لتاريخ 
املعرفة  حقول  اأحد  متثل  القدمية  احل�سارات  قيام  اأن  يجد  الب�سرية  العالقات 
اإزدياد ال�سالت والروابط بني املجتمعات الب�سرية.  االإن�سانية، ثم تزايدت مع 
املتالحقة  الدولية  االأحداث  الدبلوما�سية  بالعالقات  االهتمام  لزيادة  دفع  ومما 
وما �ساحبها من تطورات يف جمال الت�سلح والتبادل التجاري والثورة العلمية 

والتكنولوجية، هذا باالإ�سافة اإىل حركات التحرر العاملية وغريها. 
م�سكلة الدرا�سة:

من  اليوم  االإ�سالم  له  يتعر�ص  ما  اأن  احل�سيف  القارئ  على  يخفى  ال   
اإال  لي�ص  التاريخ،  عرب  الدبلوما�سية  عالقاته  لت�سويه  و�سر�سة  منظمة  حمالت 
والفكري.  العقلي  واال�ستالب  التغريب  يف  ممثلة  و�سيا�سية  عقدية  الأ�سباب 
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فال�سوؤال هل عجزنا اليوم عن �سياغة خطاب ح�ساري يجمع روافد احل�سارة 
االإ�سالمية موؤ�سلًة بلغة يفهمها العامل اخلارجي؟ فامل�سكلة احلقيقية هي لي�ست يف 
ما  بقدر  الدويل  االإن�سان والقانون  االإ�سالمية يف جمال حقوق  املنظومة  ريادة 

هي النق�ص التوثيقي االكادميي العلمي لهذه املنظومة. 
اأهمية الدرا�سة:

تربز اأهمية الدرا�سة يف اأنها ت�سعى اإىل معرفة دور الدبلوما�سية االإ�سالمية   
الدولة  �سدر  ويف  عامة،  الدولية  العالقات  بناء  يف  واملدنية  املكية  الفرتة  بني 

االإ�سالمية على وجه العموم. 
اأهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف التالية:  
البعثات  م�سداقية  خالل  من  تتم  الدبلوما�سية  العالقات  بناء  اإن  		•

الدبلوما�سية. 
الدبلوما�سية  العالقات  بناء  يف  دور  اخلارجية  لالت�ساالت  باأن  التاأكيد  		•

باأبعادها املختلفة. 
الدولية.  العالقات  بناء  يف  الدبلوما�سية  ممار�سة  اأهمية  اإظهار  		•

العالقات  بناء  يف  كبري  دور  االإ�سالمية  للدبلوما�سية  باأن  الك�سف  	•
اخلارجية. 

الع�سكرية  القوة  بناء  على  تعتمد  ال  االإ�سالمية  الدبلوما�سية  باأن  التاأكيد  		•
بقدر ما تعتمد على ال�سدق واالأمانة. 

اأ�سئلة وفر�سيات الدرا�سة:
ت�سعى الدرا�سة لالإجابة على االآتي:  
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االأوىل  االإ�سالمية  الدولة  �سدر  يف  االإ�سالمية  الدبلوما�سية  �سكلت  هل  	•
حموراً من حماور بناء العالقات الدولية؟

االإ�سالمية؟ الر�سالة  عاملية  يف  االإ�سالمية  الدبلوما�سية  م�ساهمة  مدى  ما  	•
كيف ا�ستطاع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يحقق معاين الدبلوما�سية  	•

من خالل ر�سائله للملوك واالأمراء؟ 
هل فر�ست الدبلوما�سية االإ�سالمية واقعاً جديداً اأعاد تنظيم عالقة امل�سلمني  	•

مع بع�سهم البع�ص ومع غريهم من ال�سعوب واالأمم؟
وممار�سة  و�سلم؛  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ر�سائل  بني  وثيقة  عالقة  هنالك  	•

الدبلوما�سية الدولية. 
منهجية الدرا�سة:

اعتمد الباحث على املنهج التاريخي والو�سفي والتحليلي واال�ستقرائي   
للدبلوما�سية  املميزة  ال�سفات  على  املرتتبة  والنتائج  التطور  دوافع  ل�سبط 

االإ�سالمية. 
مفهوم الدبلوما�سية لغة وا�سطالحًا:

"دبلوما"  لفظة  من  م�ستقة  االأ�سل  يونانية  كلمة  الدبلوما�سية  لغة:   
ُي)1(. وقد تطور مفهوم الن�ساط  ُي والثَنخْ )diploma( عند االإغريق. ومعناها الَطوخْ
الدبلوما�سي ن�سبيا عندما مار�سه الرومان منذ قرون خلت ثم ممار�سته العرب يف 
اجلاهلية، وعندما جاء االإ�سالم �سار من دالالته ال�سائعة ممار�سة الكيا�سة واللباقة 
واملهارة يف التعامل)2(. ثم غدا العمل الدبلوما�سي م�سطلحاً متكاماًل له اأ�س�سه 
ونظرياته ومعامله وامتيازاته واأحكامه الدولية املتعارف عليها، والتي يق�سد بها 

ابن منظور)1314هـ(.ل�سان العرب.دار العلوم،بريوت،ط2�ص432.   )1(
)2(  Ian Brownel، Principles of Public International Law، C، Press Oxford 1966،p: 276. 
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يف النهاية اإتقان فن اإدارة العالقات بني الدول وتوثيقها وتنميتها نحو االأف�سل 
يف زمن ال�سلم، وف�ص املنازعات ونحوها)1(. 

وانك�سف  و�سح  وتعني  الفعل"�سفر"  من  فم�ستقه  ال�سفارة  كلمة  اأما   
وارحتل، ويعود كلمة �سفري اإىل �سفر، ويقال �سفر بني القوم اأي اأ�سلح، وم�سدرها 
�سفر و�سفارة بك�سر ال�سني وفتحها، وقيل للوكيل ونحوه �سفري، و�سفر ال�سيء 
للرتحال،  واخلروج  امل�سافة  قطع  مبعنى  فال�سفري  وك�سفه،  اأو�سحه  اأي  �سفراً 
ويقال �سفر الرجل �سفراً فهو �سافر مثل راكب و�ساحب)2(. وال �سيما تلك التي 
كانت حتتوي على اتفاقيات ومعاهدات مع قبائل وجماعات اأجنبية اأخرى. ويف 
القرنني اخلام�ص ع�سر وال�سابع ع�سر امليالديني ا�ستخدمت م�سطلح الدبلوما�سيه 

لت�سري اإىل فن اإدارة وتوجيه العالقات الدولية يف بناء املفاو�سات)3(. 
ا�سطالحا: الدبلوما�سية عبارة عن عملية �سيا�سية ت�ستخدمها الدولة يف   
املنظومة  اإدارة عالقتها �سمن  الدول يف  بالتعاون مع  �سيا�ستها اخلارجية  تنفيذ 
الدولية. وقد ا�سار معجم اك�سفورد باأن للدبلوما�سية عدة تعريفات منها:"اأنّها 
اإدارة العالقات الدولية بوا�سطة ال�سفراء واملبعوثني وهي علم وفن". وعّرفها 
ميار�سها  التي  الدولية  العالقات  وتنظيم  وفن  اأنها:"علم  على  زكي(  )ف�سل 
عرفها  كما  املفاو�سات")4(،  خالل  من  الدبلوما�س�سني  واملمثلني  املبعوثني 
ت�سارل�ص كالفور على اأنها:" علم العالقات القائمة بني خمتلف الدول والناجتة 
ون�سو�ص  العام  الدويل  القانون  مبادئ  من  والنابعة  املتبادلة  امل�سالح  عن 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية" ويرى �سرحان على اأنها الطريقة التي ي�سلكلها 

بو �سلطان،حممد)1999م(. مبادئ القانون الدويل العام. دارالغرب للن�سر، اجلزائر،ط1 ج2 �ص11.   )1(
ابن �سيد النا�ص)بدون تاريخ(. عيون الأثر،طبعة املعرفة، بريوت،ط 2�ص259.   )2(

ح�سني، عدنان ال�سيد)2003م(. نظرية العالقات الدولية، دار اأمواج، بريوت،ط3 �ص125.   )3(
حممد، فا�سل زكي) 1973م(.الدبلوما�سية بني النظرية والتطبيق ، مطبعة �سفيق،بغداد ،ط3 �ص18.   )4(
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القانون الدويل لت�سهيل قيام عالقات ودية �سلمية بني الدول وذلك بغية الق�ساء 
املتبادلة"  امل�سالح  الراأي وتنازع يف  ت�سارب يف  ما قد يكون هنالك من  على 
ويرى روبرت دي كانتور على اأن الدبلوما�سية هي اإحدى و�سائل تنفيذ ال�سيا�سة 
عملية  يف  اأخرى  دول  مع  املفاو�سات  اإجراء  ممار�سة  "فن  اأنها:  اأي  اخلارجية 
تنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية ب�سورة ر�سمية تهدف اىل تعزيز امل�سالح الوطنية يف 
توؤديها والذي  التي  الوظائف  اإىل  الدبلوما�سية  يعزي  اخلارج")1(. وهناك من 
يتمحور يف اأربع وظائف رئي�سية هي االإقناع، الت�سوية،االتفاق واالإكراه. ومما 
اأن الدبلوما�سية هي فن املفاو�سة الإدارة  اإىل  التعريفات ت�سري  تقدم فاإن جميع 
العالقات الدولية واإبعاد �سبح النزاعات الدولية التي توؤدي اإىل الق�ساء على 
العالقات الدولية. فالر�سول هو �ساحب الر�سالة الذي يتابع اأخبار بعثته، وال�سفري 
هو الر�سول وامل�سلح بني القوم)2(، وقد ا�ستعملت الكلمتان، ا�سطالحا مبعنى 
واحد، للموفد الدبلوما�سي، واإن غلب اأحياناً املدلول الديني يف ا�ستعمال كلمة 
فعند  ال�سفري.  كلمة  ا�ستعمال  واالإ�سالح يف  الو�ساطة  معنى  الر�سول، وغلب 
ال�سيا�سية  بالعلوم  مبا�سراً  ارتباطاً  لها  اأن  للذهن  يتبادر  فاإنه  الكلمة  �سماع هذه 
بالعالقات  اأنها ذات �سلة  اأي  الدول،  بالعالقات بني  ترتبط  ب�سكل عام، وباأنها 
الدولية حيث اأن كثرياً من النا�ص ي�ستخدم هذه الكلمة يف حياته اليومية عندما 
يريد اأن ي�سف اإن�ساناً لبقاً يف التعامل وقادراً على اأداء مهمته بكفاءة عالية ولباقة 
وا�سحة، فيقول عنه اأنه اإن�سان "دبلوما�سي". اأي لديه قدرة وفن يف التعامل، 

ومن اأ�سهر التعاريف:

ح�سني،عدنان ال�سيد)2003م(.نظرية العالقات الدولية.دار اأموج،بريوت،ط2�ص125.   )1(
ابن منظور)1312هـ(.ل�سان العرب.دار العلم،بريوت،ط2�ص254.   )2(
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يف  الدول  بني  جتري  التي  والتفاو�ص  التمثيل  عملية  تعني:  الدبلوما�سية  	•
غمار اإدارتها لعالقاتها الدولية)1(. 

وال�سكليات  واملرا�سم  واالإجراءات  الدولية  واالأعراف  القواعد  جمموعة  	•
واملمثلني  الدولية  واملنظمات  الدول  بني  العالقات  بتنظيم  تهتم  التي 
املوؤمترات  يف  ال�سيا�سية  املفاو�سات  اإجراء  وفن   .  . الدبلوما�سيني. 

واالجتماعات الدولية وعقد االتفاقات واملعاهدات)2(. 
االت�سال  عملية  اأنها  كينان":  "جون  االأمريكي  الدبلوما�سي  اخلبري  يعرفها  	•

بني احلكومات)3(. 
يف  الدولة  م�سالح  رعاية  اأ�سلوب  اأو  اخلارجية  العالقات  اإدارة  فن  هي  	•
اخلارج، وهي من االأ�ساليب ال�سيا�سية التي تتبعها الدولة يف تنظيم عالقاتها 

مع الدول االأخرى)4(. 
والقواعد  املفاهيم  جمموعة  هي  احلديث  بتعريفها  فالدبلوما�سية   
واالإجراءات واملرا�سم واملوؤ�س�سات واالأعراف الدولية التي تنظم العالقات بني 
العليا  امل�سالح  الدبلوما�سني بهدف خدمة  الدولية واملمثلني  الدول واملنظمات 
الدول عن  التوافق بني م�سالح  العامة، ويتم  االأمنية واالقت�سادية وال�سيا�سات 
طريق االت�سال وتبادل املعلومات و اإجراء املفاو�سات ال�سيا�سية وعقد االتفاقات 
واملعاهدات الدولية، فالدبلوما�سية اأداة من االأدوات لتحقيق االأهداف ال�سيا�سة 
اخلارجية للدول وك�سب تاأييدها بو�سائل �ستى منها ما هو اإقناعي اأخالقي ومنها 
والدفاع عن  العالقات وتطويرها،  تعزيز  منها  الغر�ص  ترهيبي وترغيبي  ما هو 
)1(  Ch.Rousseau : Droit International Public، Sirey Paris 1953،p : 424. 

دراز،عبداهلل)1949م(. القانون الدويل يف ال�سالم. املجلة امل�سرية للقانون الدويل،ط1�ص11.   )2(
)3(  Ch.Rousseau : Droit International Public، Sirey Paris 1953،p : 424. 
)4(  Afdal Iqbal : The Prophet’s Diplomacy، U.S.A 1975، p :53. 
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امل�سالح امل�سرتكة، ومتثيل احلكومات يف املحافل الدولية اخلارجية. 
اأ�س�ض واأهداف الدبلوما�سية االإ�سالمية:

فكرث  جتارتهم  لتاأمني  التحالفات  يعقدون  اجلاهلية  يف  العرب  كان   
اأفئدة  ات�سالهم ب�سعوب الدول املجاورة، كما ا�ستهوى البيت احلرام يف مكة 
اأهايل االأقاليم املجاورة فوجد العرب فر�سة لتجميع روؤ�ساء القبائل وحكامها 
طريق  املوؤقتة عن  الهدنة  عقد  اإىل  يلجاأون  ما  كثرياً  فكانوا  احلرم،  االأ�سهر  يف 
تبادل الر�سل حلل ما تبقى من خالفات باحلوار والتفاو�ص �سلمياً، وذلك لتاأمني 
واإىل  الروم  اإمرباطورية  توجد  حيث  ال�سمال،  يف  ال�سام  من  قوافلها  مرور 
اللتني ورد ذكرهما  وال�سيف،  ال�ستاء  اجلنوب، وذلك يف رحلتي  اليمن يف 
يف القراآن الكرمي، لقوله تعاىل: }ِلِيلَفِ ُقرَيٍْش • إِيلَفِِهمْ ِرحَْلَة الشَِّتاء وَالصَّيْفِ{

]قري�ض:1-2[. وتقوم الدبلوما�سية االإ�سالمية على تعاليم ال�سريعة الغراء وهي تنهل 

اإىل  تدعو  التي  النبيلة  االإن�سانية  لقيم  االإ�سالم  تطلعات  بو�سوح  لتعك�ص  منها 
توثيق العالقات وتبادل امل�سالح بني ال�سعوب بناًء على االأ�س�ص التالية: 

التعريف باالإ�سالم ومبادئه وف�سائله والدعوة اإليها: حيث جاء يف ر�سالته  1ـ 
اإىل  اهلل  الروم:"من حممد ر�سول  ملك  قي�سر  اإىل  عليه و�سلم  اهلل  �سلى 
هرقل عظيم الروم، �سالم على من اتبع الهدى، اأ�سلم ت�سلم، اأ�سلم يوؤتك 
َأهَْل  يَا  تعاىل:}ُقْل  لقوله  . .". وقد جاء ذلك م�سداقاً  اأجرك مرتني.  اهلل 
الْكَِتاِب َتعَالَوْاْ إِلَى َكَلمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَُكمْ َأالَّ نَعْبُدَ إاِلَّ اللّهَ وَاَل ُنشِْرَك بِهِ شَيْئًا وَاَل يَتَّخَِذ 

َّا مُسْلِمُونَ{ ]اآل عمران: 64[. َّوْاْ َفُقوُلواْ اشْهَدُواْ بَِأن بَعُْضنَا بَعْضًا َأرْبَابًا مِّن دُوِن اللّهِ َفِإن َتوَل

حل اخلالفات والنزاعات بالطرق ال�سلمية: ويتجلى ذلك يف اإر�سال النبي   2ـ 
حقيقة  على  ليطلعهم  قري�ص  اإىل  عفان  بن  عثمان  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
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قدومه، واأنه يريد العمرة وال يريد احلرب، وهو م�ستعد للتفاهم اإن اأرادت 
قري�ص ذلك، وقد كان له ما اأراد، فاأر�سلت قري�ص �سهيل بن عمرو اإليه فاتفقا 

على �سلح احلديبية، فكانت الفتح املبني)فتح مكة(. 
تكوين  اإىل  االإ�سالم  يف  الدبلوما�سية  تهدف  االإن�سانية:  العالقات  تنمية  3ـ 
بالو�سائل  العالقات  هذه  وتنمية  وغريهم،  امل�سلمني  بني  اإن�سانية  عالقات 
امل�سروعة والتوا�سل االجتماعي واالقت�سادي واملعي�سي والعلمي والفني. 
. . وي�سهد لذلك اختالط امل�سلمني بقري�ص بعد �سلح احلديبية، وتبادلهم 
توثيق  عن  ف�ساًل  الثقافية،  واملعارف  واملعي�سية  االقت�سادية  امل�سالح  معها 

العالقات االجتماعية التي جتمع بني الطرفني. 
الذين  امل�ست�سرقني  بع�ص  اإدعاء  وك�سر  للدولة،  اخلارجية  ال�سيا�سة  تنفيذ    .4
ال�سيف ملن مل  اإال  يعرفوا  امل�سلمني يف عالقاتهم اخلارجية مل  باأن  يدعون 
يوؤمن بكتابهم، فاأل�سقوا باالإ�سالم تهما ومزاعم باطلة، على الرغم من اأن 
هذه املزاعم ال تقوى على ال�سمود اأمام الدرا�سات املو�سوعية والبحث 
باأن  االأخرية  ال�سنوات  يف  االدعاء  يف  ا�ستمروا  كذلك  النزيه.  العلمي 
مبنية  اخلارجية  و�سيا�ستها  االإ�سالمية  النظم  واأن  اإرهاب،  دين  االإ�سالم 
العامل،  اأمام  واأنظمته  االإ�سالم  �سورة  لت�سويه  واالإرهاب،  التطرف  على 
الدويل  التفاعل  بحركة  االآخرين  الإقناع  القرار  ل�سناع  االأوىل  والو�سيلة 
ما  بني امل�سلمني وغريهم. وو�سيلة من و�سائل التفاو�ص والتمثيل، وكثرياً 
ت�ستخدم لتقريب وجهات النظر والتوفيق بني م�ساحلة االأطراف املختلفة. 

وقد ن�ساأت فكرة الدبلوما�سية االإ�سالمية لتحقيق االأهداف التالية:
القيام باالت�سال والتباحث من اأجل بناء عالقات دولية.    .1
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الدعوة اإىل عقد عالقات اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية.    .2
تطوير العالقات الدولية ونبذ احلروب، والدعوة للمفاو�سات وعقد    .3

ال�سلح واالحتفال باإر�ساء قواعد ال�سالم. 
وامل�ساندة  التحالف  اأجل  من  �سيا�سية  قيام جماعات  ت�سجيع  حماولة    .4

كو�سيلة لرعاية ال�سالم)مثل حلف الف�سول وحلف الطيبني(. 
تبادل الر�سل واملبعوثني من اأجل ن�سر الدعوة االإ�سالمية.    .5

حيث  الدويل  املجتمع  يف  الذات  واإثبات  الوطنية،  ال�سيادة  حتقيق    .6
يتم ممار�سة الدبلوما�سية مبظاهرها كافة كالتمثيل الدبلوما�سي واالإعالم 

والتفاو�ص وعقد املعاهدات. 
7.   و�سيلة لتحقيق ال�سالم يف حركة تفاعل املجتمع الدويل لذلك فهي تدخل 
يف دائرة املدر�سة املثالية)االأخالقية – القانونية(، والتي تتفاءل ببناء عامل 

خايل من النزاع وال�سراعات. 
ال�سلم  حال  يف  الدبلوما�سية  العالقات  لتنظيم  االإ�سالم  �سعى  لذلك   

واحلرب من خالل املمار�سات التالية:
التحكيم: كان التحكيم معروفاً بني قبائل اجلزيرة العربية منذ القدم، وعندما  	•
جاء االإ�سالم اثبت ال�سرع االإ�سالمي جواز التحكيم كطريقة �سلمية لت�سوية 
التحكيم �سواء  القانونني اخلا�ص والعام واإقرار �سحة  املنازعات يف جمال 
كان التحكيم بني فريقني م�سلمني اأو بني م�سلم وغري م�سلم)1(. كما مور�ص 
التحكيم يف ال�سريعة االإ�سالمية مبوجب �سوابق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
حيث كان �سلى اهلل عليه و�سلم اأول حمكم يف اخلالف الذي دب بني قبائل 
)1(  Afdal Iqbal : The Prophet’s Diplomacy، U.S.A 1975، p :53. 
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فجاء حكم  االأ�سود  احلجر  رفع  اختلفوا يف  عندما  املكرمة  مكة  قري�ص يف 
نيل ذلك  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم �سامناً حلفظ احلقوق والدرجات يف 
مُوَك فِيمَا 

ِّ
ال�سرف، ومنعاً للفتنة بينهم، لقوله تعاىل:}َفلَ وَرَبِّكَ اَل يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَك

مُواْ َتسْلِيمًا{ ]الن�ساء: 65[. 
ِّ
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ اَل يَِجدُواْ فِي َأنُفسِِهمْ حَرَجًا مِّمَّا َقَضيْتَ وَيُسَل

اجلماعات  بني  النزاعات  بالو�ساطة حلل  االإ�سالمي  ال�سرع  اأو�سى  الو�ساطة:  	•
لقوله  امل�سلمني،  غري  على  حتى  االعتداء  حرم  كما  وغريهم  االإ�سالمية 
إِحْدَاهُمَا  بََغتْ  َفِإن  بَيْنَهُمَا  َفَأصْلِحُوا  اْقَتَتُلوا  الْمُؤْمِنِنيَ  مِنَ  َطائَِفَتاِن  تعاىل:}وَإِن 
بَيْنَهُمَا  َفَأصْلِحُوا  َفاءتْ  َفِإن  اللَّهِ  َأمِْر  إِلَى  َتفِيءَ  حَتَّى  َتبْغِي  َّتِي  ال َفَقاتُِلوا  خْرَى  اأْلُ عََلى 

وجوب  االآية  هذه  ويف  الْمُْقسِطِنيَ{]احلجرات:9[،  يُحِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  وََأْقسُِطوا  بِالْعَدِْل 

التعاون يف �سبيل حتقيق ال�سالم الدويل القائم على العدل والق�سط، كما 
الطرفان  يقع  ال  حتى  دبلوما�سي  وقائي  كتدبري  والو�ساطة  بامل�ساحلة  اأمرت 
يف العقاب الرباين. وهنا البد من التنويه باأن القواعد ال�سرعية التي حتكم 
العالقات الدولية يف االإ�سالم هي قواعد عاملية تطبق على جميع ال�سعوب 
من غري متييز ب�سبب اللون اأو اجلن�ص اأو اجلن�سية اأو املعتقد الأن االإن�سان هو 
غاية االإ�سالم والنا�ص اأمة واحدة. وهذا احلكم هو االأ�سا�ص ملا ي�سمى حالياً 

بحق الدفاع ال�سرعي يف العالقات الدولية. 
ال�سلح: ال�سلح يف االإ�سالم اإما اأن يكون موؤقتاً ك�سلح احلديبية حيث كان  	•
مدته ع�سرة �سنوات اأو اأن يكون دائماً كاإنهاء احلروب والنزاعات وغريها، 
تعاىل:}إاِلَّ  لقوله  امل�سلحة،  بوجود  م�سروط  االإ�سالم  يف  ال�سلح  وعقد 
يَُقاتُِلوُكمْ  َأن  َأوْ جَآؤُوُكمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ  مِّيَثاٌق  وَبَيْنَهُم  بَيْنَُكمْ  َقوْمٍ  إِلَىَ  يَصُِلونَ  َّذِينَ  ال
َأوْ يَُقاتُِلواْ َقوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلََّطهُمْ عََليُْكمْ َفَلَقاَتُلوُكمْ َفِإِن اعَْتزَُلوُكمْ َفَلمْ يَُقاتُِلوُكمْ وََألَْقوْاْ 
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اأجمل ما قيل يف  لَُكمْ عََليِْهمْ سَِبيلً{]الن�ساء:90[، ولعل  اللّهُ  َفمَا جَعََل  إِلَيُْكمُ السََّلمَ 

قال:  حني  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  علي  لالإمام  املاأثور  القول  ال�سلح 
اإليه عدوك وهلل فيه ر�سا . . . فاإن يف ال�سلح دعة  ال تدفعن �سلحا دعاك 
جلنودك وراحة من همومك واأمنا لبالدك ولكن احلذر كل احلذر من عدوك 

بعد �سلحه فان العدو رمبا قارب ليتغفل". 
مميزات ر�سائله �سلى اهلل عليه و�سلم:

وتعاىل: فالدعوة اإىل اهلل دعوة اإىل بناء  �سبحانه  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  االإخال�ض  	•
قيم العالقات االجتماعية، يف العلم واحلياة واخللق، واالإبداع يف الذات، 
وبالنف�ص والقدرة على الطاعة والعمل. وبالرغم من املحن وامل�سائب التي 
اأملت به �سلى اهلل عليه و�سلم وبامل�سلمني، اإال اأّن �سفراءه قد متكنوا من حتقيق 
باالإن�سانية  الدولية، حتى و�سلوا  العالقات  بناء  اال�سرتاتيجية يف  االأهداف 
ور�سواًل،  نبياً  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ومبحمد  رباً؛  باهلل  االإميان  م�ساف  اإىل 
الأنه كان عليه ال�سالة وال�سالم مدركاً بذوات النف�ص الب�سرية، وخبري بطب 

القلوب ودوائها. 
وتعايل  �سبحانه  اهلل  اأمر  الذي  الوقت  يف  اأح�سن:  هي  بالتي  الدعوة  عر�ض  	•
اإىل  داعياً  القبائل  اإىل  خرج  باأمره،  ي�سدع  باأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نبيه 
ي�سكل  الوحي  اأ�سبح مو�سوعية  اإليه، حتى  ي�ساألونه فيجيبهم مبا يوحى  اهلل 
اأنحاء املدينة املنورة وخارجها، وهذا ما  جزءاً من حديث النا�ص يف كافة 
نالحظه عندما مثل �سفراوؤه هذا الدور خري متثيل، فهم دعاة ودبلوما�سيون 
َأرْسََل رَسُولَهُ  َّذِي  ال تعاىل:}هُوَ  لقوله  بالهداية واالإر�ساد،  االإ�سالمية  للدعوة 
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اأبو  وقال  الْمُشِْرُكونَ{]ال�سف:9[،  َكِرهَ  وَلَوْ  هِ 
ِّ
ُكل الدِّيِن  عََلى  لِيُْظِهرَهُ  الْحَقِّ  وَدِيِن  بِالْهُدَى 

عي�سي  خروج  حتى  اأي  كله"  الدين  على  عنه:"ليظهره  اهلل  ر�سي  هريرة 
( اأي يطّلع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على �سائر  عليه ال�سالم")لِيُْظِهرَهُ

االأديان حتى يكون عاملاً بها)1(. 
وال�سيا�سية: جاء االإ�سالم وجمتمع اجلزيرة العربية يف  الدينية  الوحدة  حتقيق  	•
مفرتق الطرق، فحاول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يبني جمتمعاً تعمه 
العالقات  اأهمية  وتاأكيد  االأر�ص،  يف  اال�ستخالف  هدف  لتحقيق  الوحدة 

الدولية وتب�سيط مفهوم الدعوة االإ�سالمية لغري امل�سلمني. 
االأعمال  نحو  العقلية  قوته  يحرك  االأديب  اأن  االأدباء  يرى  العقل:  خماطبة  	•
ال�ساحلة، فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يحمل يف طياته قواه العقلية وكل 
مكونات العقل الراجح الذي ي�ستمد قوته من الوحي االإلهي، لذلك كانت 
الأن  عناٍء،  كبري  اإىل  اأو  تكليف  اإىل  حتتاج  ال  واالأمراء  امللوك  اإىل  خطاباته 

منبعها القراءن الكرمي. 
تفيدهم  التي  ال�سحيحة  العقيدة  اإىل  معار�سيه  وعقول  اأنظار  �سرف  	•
جاءت  حيث  بهم،  حتيط  م�سيبة  اأو  �ساللة  كل  من  واإنقاذهم  وتنفعهم، 
 .  . االإ�سالم.  بدعوة  "ادعوك  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سائله  بع�ص  يف 

الخ")2(. 
من  واالأمراء  امللوك  لهوؤالء  وال�سالم  ال�سالة  عليه  دعوته  جاءت  وقد   

العرب والعجم لتحقيق االأهداف التالية:

القرطبي)بدون تاريخ(.اجلامع لأحكام القراآن.حتقيق عبدالرازق املهدي، دار الكتب العلمية،بريوت،ط2ج9�ص18-17.   )1(
الآلوري،عبداهلل اآدم)1997م(.تاريخ الدعوة اإىل اهلل بني الأم�ص واليوم.مكتبة وهبة، القاهرة،ط1�ص17.   )2(
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اإ�سالح االأو�ساع العاملية الفا�سدة: عندما طغت الوثنية علي التوحيد يف    .1
كل بقاع العامل، حتى �سارت كاأنها هي االأ�سل يف االأديان، اأر�سل اهلل عز 
وجل نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ليقيم احلجة البالغة وليوؤكد وجوده 
مكة  يف  انت�سرت  التي  واالأوثان؛  االأ�سنام  عبادة  وترك  وتعاىل،  �سبحانه 
فِي  بَعَثَ  َّذِي  ال تعاىل:}هُوَ  لقوله  العامل  اأنحاء  �سائر  ويف  املنورة  واملدينة 
مُهُمُ الْكَِتابَ وَالْحِْكمََة وَإِن َكاُنوا مِن َقبُْل 

ِّ
يِهمْ وَيُعَل

ِّ
مِّيِّنيَ رَسُواًل مِّنْهُمْ يَْتُلو عََليِْهمْ آيَاتِهِ وَيُزَك اأْلُ

لَفِي َضلٍَل مُِّبنيٍ{ ]اجلمعة:2[. 

جمع ر�ساالت ال�سماء يف دائرة واحدة: كانت بعثة الر�سول �سلى اهلل عليه    .2
و�سلم اإىل النا�ص كافة فاأنزل معه الكتاب الذي اأ�سلح ما ف�سد من اأحوال 
االأمم، فدعا اأهل الكتاب اإىل دين احلق لقوله تعايل:}ُقْل يَا َأهَْل الْكَِتاِب َتعَالَوْاْ 
إِلَى َكَلمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَُكمْ َأالَّ نَعْبُدَ إاِلَّ اللّهَ وَاَل ُنشِْرَك بِهِ شَيْئًا وَاَل يَتَّخَِذ بَعُْضنَا بَعْضًا 

َّا مُسْلِمُونَ {]اآل عمران:61[. فالدعوة اإىل  َّوْاْ َفُقوُلواْ اشْهَدُواْ بَِأن َأرْبَابًا مِّن دُوِن اللّهِ َفِإن َتوَل

جميع ملوك االأر�ص تاأكيد اإىل اأن امللك هلل الواحد القهار، ولبناء عالقات 
دولية تقوم على مبداأ االعرتاف بالر�سالة اجلديدة. 

التاأكيد باأن الوفاء بالعهود خ�سلة من خ�سال املر�سلني واملوؤمنني وال�سادقني،    .3
بَعْدَ َتوْكِيدِهَا وََقدْ  اأَليْمَانَ  بِعَهْدِ اللّهِ إَِذا عَاهَدتُّمْ وَاَل َتنُقُضواْ  لقوله تعاىل:}وََأوُْفواْ 

جَعَلُْتمُ اللّهَ عََليُْكمْ َكفِيلً إِنَّ اللّهَ يَعَْلمُ مَا َتْفعَُلونَ {]النحل:91[. 

رد اأهل الكتاب من ال�سالل اإىل الهدي: لقد اأر�سل اهلل عزوجل ر�سوله هدايًة    .4
للنا�ص كافة حتى ال تتبع كل اأمة هواها من دون احلق لقوله تعاىل:}وََأنزَلْنَا 
بِمَا  بَيْنَهُم  يَدَيْهِ مِنَ الْكَِتاِب وَمُهَيْمِنًا عََليْهِ َفاحُْكم  بَيْنَ  مَا 

ِّ
ل بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا  إِلَيْكَ الْكَِتابَ 

 جَعَلْنَا مِنُكمْ شِرْعًَة وَمِنْهَاجًا وَلَوْ 
ٍّ
َأنزََل اللّهُ وَاَل َتتَِّبعْ َأهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءَك مِنَ الْحَقِّ لُِكل
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اهلل  إِلَى  اخَليْرَاتِ  َفاسَْتِبُقوا  آَتاُكم  مَا  فِي  يَبُْلوَُكمْ 
ِّ
ل وَلَـكِن  وَاحِدَةً  ُأمًَّة  لَجَعََلُكمْ  اللّهُ  شَاء 

مَرِْجعُُكمْ جَمِيعًا َفيُنَبُِّئُكم بِمَا ُكنُتمْ فِيهِ َتْخَتلُِفونَ {]املائدة:48[. 

االأخالق  مبكارم  وامل�سلمني  االإ�سالم  اهلل  عز  لقد  االأخالق:  مكارم  اإمتام    .5
فِي  لَُكمْ  َكانَ  تعاىل:}لََقدْ  لقوله  واجلماعات  االأفراد  مع  االأعمال  وحما�سن 
مَن َكانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ اآْلخِرَ وََذَكرَ اللَّهَ َكثِريًا {]االأحزاب:21[، 

ِّ
رَسُوِل اللَّهِ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة ل

َّكَ لَعَلى خُُلٍق عَظِيٍم {]القلم:4[.  وقال تعاىل:}وَإِن
�سفات الدبلوما�سيني يف �سدر الدولة االإ�سالمية:

كان اختيار النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ل�سفرائه ينبع من معرفته باأحوالهم   
و�سدقهم واماناتهم يف حتمل ر�سالة الدعوة اإىل من هم اأعداء لهذه الر�سالة، 
فاأر�سى  ومادياً،  روحياً  اإعداداً  الر�سل  هوؤالء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اأعد  وقد 
لهم قواعد اأ�سا�سية لبناء عالقات التوا�سل الدويل مبا يوؤهلهم يف ن�سر الدعوة 
االإ�سالمية، فتوفرت عندهم القدرة الفائقة يف اإتقان اأ�ساليب احلوار واملجادلة 
بالتي هي اأح�سن عندما اأدركوا لغات تلك ال�سعوب واالأمم. وقد حتلى ال�سفراء 

بال�سفات التالية:
الكفاءة العالية يف العلم واملعرفة باأحوال االأمة الأنهم دعاة قبل اأن يكونوا    .1
هدنك  يف  لر�سالتك  اخرت  قائاًل:"  الفراء  ابن  عن  جاء  ما  وهذا  �سفراء، 
و�سلحك ومهمتك ومناظرتك والنيابة عنك رجاًل ح�سيفاً بليغاً، وقلباً قليل 
ول�سان وقلب حديد  ف�سل،  راأى جزل وقول  اإذا  الفر�سة،  منتهز  الغفلة 
فطناً. . . وم�ستقاًل ملا ترجو. . . . واإ�سابة الراأي منطقياً له باحلذر والتمييز. 

. . الخ")1(. 
ابن الفراء)1973م(.ر�سل امللوك ومن ي�سلح للر�سالة وال�سفارة.دار الكتاب اجلديد،القاهرة،ط2�ص33.   )1(
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ح�سن ال�سلوك: حتلى ال�سفراء بال�سفات اخُللقية التي توؤهلهم الأن يحفظوا    .2
�سورة االإ�سالم ملن ير�سل اإليهم، واإقامة احلجة واإقناعهم باالأدلة املو�سوعية، 
وهنا تقت�سي االأمانة والنزاهة يف حفظ االأ�سرار، فعلى املحاور واملناق�ص اأن 

يتحلى بال�سرب واملثابرة وال�سجاعة والثبات عند املبداأ)1(. 
ال�سدق يف القول: من اأولويات ال�سفراء اأن يجعلوا االإ�سالم حياً يف كيانهم،   .3
واأن ي�سعوا اإىل تطبيقه، واأن يخل�سوا اأمرهم كله هلل حقاً و�سدقاً، وعليهم 
تعاىل:}يَا  لقوله  مذموم،  اأمر  وفعلهم  قولهم  بني  املخالفة  اأن  يعرفوا  اأن 
َتْفعَُلونَ{ اَل  مَا  َتُقوُلوا  َأن  اللَّهِ  عِندَ  مَْقتًا  َكبُرَ  َتْفعَُلونَ•  اَل  مَا  َتُقوُلونَ  لِمَ  َآمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا 

به  يت�سف  اأن  ينبغي  ال  الذي  النفاق  اأنواع  من  نوع  فاملخالفة  ]ال�سف:3-2[، 

رجل الدعوة، ومن املعلوم اأن النا�ص يقدرون االأ�سخا�ص الذين يت�سفون 
اللَّهَ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَُقوا  ِرجَاٌل  الْمُؤْمِنِنيَ  }مِنَ  تعاىل:  لقوله  م�سداقاً  بال�سدق 
ومن  َتبْدِيلً{]االأحزاب:23[.  بَدَُّلوا  وَمَا  يَنَتظِرُ  مَّن  وَمِنْهُم  نَحْبَهُ  َقَضى  مَّن  َفمِنْهُم  عََليْهِ 

اأوجب واجبات الدبلوما�سي اأن يوؤمن اإمياناً �سادقاً بنظام الدولة التي ميثلها 
وينتمي اإليها، ويعر�ص مبادئه واأفكاره وقيمه من خالل تعامله الكرمي وخلقه 
احل�سن، بعيداً عن العبث والفظاظة، حيث ال توؤثر فيه املغريات وال تزعزعه 
االأوهام، وقد ُو�سف جعفر بن اأبي طالب �سفري امل�سلمني اإىل احلب�سة باأنه 
ثناًء  بهذا  وكفى  وُخُلقا،  قا  َخلخْ و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بالنبي  النا�ص  اأ�سبُه 

ومدحاً. 
ول�سانهم  املدعّوين  طبيعة  يعرف  اأن  الداعية  علي  املدعّوين:  طبيعة  فهم    .4 
خ�سائ�ص  معرفة  الأن  عقولهم،  بقدر  خماطبتهم  يتم  حتى  ومعتقداتهم، 

فودة، عزالدين)1961م(.الوجيز يف فن التفاو�ص. مطبعة جامعة بغداد،العدد الع�سرون، �ص149.   )1(
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النف�ص من اأهم اأ�سباب جناح الدعوة. 
عباده  من  لبع�ص  وتعايل  �سبحانه  اهلل  �سفة وهبها  اخُللقية: وهي  ال�سفات    .5 
واأمامنا دحية  تقت�سي احلوار واملجادلة واملناق�سة،  التي  االأمور  خا�سة يف 

الكلبي �سفري ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم اإىل هرقل ملك الروم. 
زمن  يف  الدولية  العالقات  اأ�سول  معرفة  بها  ويراد  الوظيفية:  الكفاءة  6ـ 
احلرب وزمن ال�سلم، ناهيك عن االت�ساف ب�سعة العلم واملعرفة، والذكاء، 
واهتبال  للمفاجاآت،  التيقظ  و�سدة  الثاقبة  والب�سرية  واللباقة،  والنباهة، 

الفر�ص واغتنامها لتحقيق اأهدافه)1(. 
ولياقته  اخلارجي  ال�سفري  مبظهر  الفتة  عناية  امل�سلمون  اأوىل  الهيئة:  ح�سن  7ـ 
وو�سامته، الأن ذلك اأول ما يقع عليه النظر، وبه يتاأثر العامة واخلا�سة، قال 
الطول، و�سالبة  وامتداد   ، القدِّ متام  الر�سول  اء:" يُ�سَتح�سن يف  الفرَّ ابن 
اجل�سم وامتالوؤه، فال يكون ق�سرياً اأو نحيفاً، لعل تقتحمه العيون فتزدريه، 
واإن كان املرء باأ�سغريه قلبه ول�سانه، لكن ال�سورة ت�سبق الل�سان، واجل�سم 

ي�سرت اجَلنان")2(. 
الف�ساحة وح�سن البيان: ينبغي اأن يكون الدبلوما�سي ف�سيح الل�سان وح�سن  8ـ 
البيان، متقناً لغة من اأر�سل اإليهم؛ حتى يتمكن من اإبالغ ما يريد والتعبري 
عنه ب�سهولة وي�سر، والقيام مبهمته، ومعاجلة االأمور دون تباطوؤ اأو عجز اأو 

ا�سطراب اأو تكلُّف. 
اأن تتوفر يف الدبلوما�سي املعرفة  اإليها: ينبغي  معرفة اأحوال الدولة املوفد  9ـ 
باالأحوال االجتماعية والثقافية وال�سيا�سية واملعي�سية يف الدولة املوفد اإليها، 

ابن ه�سام)بدون تاريخ(.�سرية ابن ه�سام، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، دار القلم،بريوت،ط2ج2�ص119.   )1(
ابن الفراء)1973م(. ر�سل امللوك ومن ي�سلح للر�سالة وال�سفارة. دار الكتاب اجلديد،القاهرة،ط2�ص38.   )2(



{187}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

ف�ساًل عن اإملامه بعاداتهم وتقاليدهم؛ ليكون ذلك اأقرب اإىل التفاهم معهم 
اأوفد  التي  والدولة  دولته  بني  العالقة  وتنمية  مهمته،  حتقيق  يف  واأجدى 

اإليها. 
فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم منح بذاته احل�سانة لبع�ص �سفرائه، وقد اتبع   
اخللفاء الرا�سدون ذات النمط يف تفعيل مفهوم الدبلوما�سية االإ�سالمية، ال�سيما 
االإ�سالمي  الفتح  الأن  اخلارج)1(،  يف  االإ�سالمية  ال�سفارات  ميثلون  كانوا  واأنهم 
يقاتل من  اأن  اإذ ال يجوز  بالدعوة،  ال يتخذ من احلرب و�سيلة الإبالغ االأعداء 
امللوك  مبعوثي  الرا�سدون  اخللفاء  عامل  وقد  االإ�سالمية)2(.  الدعوة  تبلغه  مل 
واالأمراء املعاملة نف�سها التي كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يعامل ر�سله. فقد 
مبمار�سة  لهم  و�سمح  للر�سل،  االمتيازات  عنه  اهلل  ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبو  منح 
�سعائرهم الدينية، واإعفائهم من �سريبة الع�سر)3(. واهتم عمر بن اخلطاب ر�سي 
واأمر  الروم،  مع  املفاو�سات  يف  املراأة  وا�ستخدم  الر�سائ)4(.  بديوان  عنه  اهلل 
اخلليفة عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه بتخ�سي�ص مبالغ مالية معينة من بيت مال 
امل�سلمني ال�ستقبال الر�سل االأجانب وتغطية نفقات اإقامتهم)5(. كما اهتم علي بن 
بالر�سل االأجانب واعتربهم معربين عن مر�سليهم،  اأبي طالب كرم اهلل وجهه، 
وو�سع العديد من القواعد الدبلوما�سية، منها قوله:"ر�سولك ترجمان عقلك، 
وكتابك اأبلغ ما ينطق عنك". وهذا يوؤكد بذلك اأن الر�سول يعرب عن راأي مر�سله 
اختياره �سلى اهلل  اأقواله. فكان  اإليه، فال يحا�سب عن  ين�سب  يقوله ال  ما  واأن 

ابن الأثري)1965م(. الكامل يف التاريخ، اجلزء 2، بريوت، ط1 �ص 300.   )1(
املرغنياين،اأبي احل�سن)1963م(. الهداية، �سرح بداية املبتداأ.دار الندل�ص للطباعة،القاهرة ط1ج2�ص136.   )2(

ابن الأثري)1965م(. الكامل يف التاريخ.دار اجليل، بريوت، ط1�ص 294.   )3(
ح�سن، اإبراهيم ح�سن)1961م(.تاريخ الإ�سالم، درا الأرقم ،القاهرة ، ط2 �ص: 247.   )4(

العدوي، اإبراهيم اأحمد)1960م(.امل�سلمون واجلرمان. دار وهبة، القاهرة، ط1�ص 286.   )5(



جملة ت�أ�صيل العلوم {188}

عليه و�سلم ل�سفرائه قدوًة ونربا�ساً يفوق االإن�سانية اأجمع كيف ال وهو القدوة 
احل�سنة، الذي اأر�سله املوىل عزوجل للنا�ص كافة ب�سرياً ونذيراً وداعية اإىل اهلل 
مبنهج اأذهل بطارقة الروم واأكا�سرة الفر�ص، لذلك كان من الطبيعي اأن يحملوا 
البالغة  احلجة  تقدمي  قواعد  يعرفون  فاأ�سبحوا  و�سمائله  �سفاته  بع�ص  �سفراوؤه 
ت�سيري  اأهمية كربى يف  الكلمة  اأن لوحدة  فيه  يف االإقناع والقيادة. ومما ال�سك 
اأمور االأمة. فالدول التي تتفاخر فيما بينها بقوة الوحدة الوطنية وحر�ص جميع 
املواطنني على امل�سلحة العليا للوطن ومقدراته وا�ستعدادهم للدفاع عنه بكل 
ما اأوتوا من قوة تكون اأكرث التزاماً يف االأقوال واالأفعال، لذلك كلما كان هناك 
اهلل  اأ�سار  وقد  فاعلية،  اأكرث  واالإدراك  الوعي  كان  كلما  بينهما  وتناغم  ان�سجام 
بَِغيِْر سُلَْطاٍن  اللَّهِ  آيَاتِ  فِي  يُجَادُِلونَ  َّذِينَ  تعاىل:}ال قوله  ذلك يف  اإىل  وتعاىل  �سبحانه 
 َقلِْب مَُتَكبٍِّر جَبَّاٍر{]غافر:35[. 

ِّ
َّذِينَ آمَنُوا َكَذلِكَ يَْطبَعُ اللَّهُ عََلى ُكل َأَتاهُمْ َكبُرَ مَْقتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ ال

دورهم يف ن�رش الدعوة االإ�سالمية: 
باإر�سال  االإ�سالمية  الدعوة  تبليغ  يف  مهمته  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  بداأ   
بناء  ليبداأ �سفحًة جديدًة من �سفحات  امللوك واالمراء والزعماء  اإىل  �سفرائه 
العالقات الدولية بعد �سلح احلديبية يف نهاية ال�سنة ال�سابعة للهجرة التي فتحت 
االإقليمي ثم  اإىل  بالدعوة االإ�سالمية من املحيط املحلي  اآفاقاً جديدًة للخروج 
بتحرير ر�سائل وخطابات م�سفوعة مبنهجية  الدعوة  بداأ م�سرية  الدويل، حيث 
احلوار واملجادلة والنقا�ص مع عدد من ال�سحابة الكرام ليحملوا ب�سارة الدعوة 
اإىل ملوك العامل اأجمع، وقد اأعدهم اإعداداً جيداً، للقيام بهذه املهمة االإعالمية 
كما  االأمراء  هوؤالء  مع  يختلفوا  ال  باأن  واأو�ساهم  االأمانة،  وحملهم  الكبرية، 
اختلف احلواريون على عي�سي بن مرمي عليه ال�سالم قال ابن ا�سحق:)اأن ر�سول 
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اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم خرج ذات يوم على اأ�سحابه بعد عمرته التي �سد عنها 
يوم احلديبية، فقال لهم:" اأيها النا�ص اإن اهلل قد بعثني رحمة وكافة فال تختلفوا 
علّي كما اختلف احلواريون على عي�سي بن مرمي، فقال اأ�سحابه: وكيف اختلف 
احلواريون يار�سول اهلل ؟ قال: دعاهم اإىل الذي دعوتكم اإليه فاأما من بعثه مبعثاً 
قريباً فر�سي و�سلم. واأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل ف�سكا ذلك اإىل 
ا�ستطاع  هكذا  اإليها")1(.  بعث  التي  االأمة  بلغة  يتكلمون  املتثاقلون  فاأ�سبح  اهلل 
كاماًل فكانوا يعرفون  اإعداداً  اأن يعد �سفراءه  ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم 
كل فنون الكتابة واخلطابة والرتجمة والف�ساحة، واللغات واللهجات املختلفة 
)كالعربانية والفار�سية واليونانية واحلب�سية(. ومن خالل ما ورد ندرك اأن هوؤالء 
باحلوار  احلق  لن�سرة  مهذبون  هداة  هم  بل  فقط  دبلوما�سيني  لي�سوا  ال�سفراء 
ن  به املقام يف املدينة املنورة، وكوَّ واالإقناع واإفحام اخل�سوم. وعندما ا�ستقر 
ى يف خالل �سنواتها اخلم�ص االأوىل للحمالت  الدولة االإ�سالمية االأوىل، ت�سدَّ
الع�سكرية التي كانت ت�سنها قري�ص على امل�سلمني، ثم بادر يف ال�سنة ال�ساد�سة 
اأ�سحابه،  من  واأربعمائة  األف  مع  العمرة  الأداء  مكة  اإىل  باخلروج  الهجرة  من 
ثنيه عن  اإليه و�سطاء ور�ساًل حاولوا  ف�سدته قري�ص عن دخول مكة، واأر�سلت 
علقمة،  بن  احللي�ص  ثم  اخلزاعي،  ورقاء  بن  بديل  هوؤالء:  ومن  مكة،  دخول 
ثم عروة بن م�سعود الثقفي. غري اأن هوؤالء الدبلوما�سيون قد ف�سلوا تباعاً يف 
اهلل  النبي �سلى  فبعث  نظريهما.  وتقريب وجهتي  الطرفني  بني  ت�سوية اخلالف 
اأهداف هذه  ليبلغهم  اإىل قري�ص،  عليه و�سلم عثمان بن عفان �سفرياً من طرفه 
الرحلة الدينية التي جاء امل�سلمون من اأجلها، واأنهم ال يريدون احلرب)2(. لكن 

ابن كثري)1337هـ(.البداية والنهاية.دار العلم،بريوت،ط1�ص69.   )1(
دويدار،اأمني)بدون تاريخ(. �سور من حياة الر�سول.دار املعارف،بريوت،ط2�ص411.   )2(
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يبايعون  ال�سحابة  فاأقبل  قتل،  باأنه  اخلرب  ف�ساع  عندها  عثمان  احتب�ست  قري�ساً 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حتت ال�سجرة على قتال قري�ص حتى املوت؛ جراء 
انتهكوا االأعراف  امل�سلمني، الأنهم  لعثمان بن عفان مبعوث  قتلها  اأ�سيع عن  ما 
الدبلوما�سية، قال تعاىل:}لََقدْ رَضِيَ اللَّهُ عَِن الْمُؤْمِنِنيَ إِْذ يُبَايِعُونَكَ َتحْتَ الشَّجَرَةِ َفعَلِمَ 
قري�ص  لبثت  ما  ثم  َقِريبًا {]الفتح:18[.  َفْتحًا  وََأَثابَهُمْ  عََليِْهمْ  السَّكِينََة  َفَأنزََل  ُقُلوبِِهمْ  فِي  مَا 

اأن اأدركت حرج املوقف فاأطلقت عثمان بن عفان، واأر�سلت �سهيل بن عمرو 
مبعوثاً جديداً، فاو�ص النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حتى مت االتفاق بينهما على 
ي هذا االتفاق" ب�سلح احلديبية ")1(. ثم مل مي�ص �سهران  جمموعة نقاط، و�ُسمِّ
على هذا ال�سلح حتى قام النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مبكاتبة امللوك واالأمراء 
ال�سريفة  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  اأن  �سك  وال  وخارجها،  اجلزيرة  داخل 
ميثالن امل�سدران االأ�سا�سيان يف بناء العالقات الدبلوما�سية بني امل�سلمني، الأنهما 
ت�سمنا الكثري من القواعد واالأخالقيات التي قامت عليها املعاهدات بني الدولة 
االإ�سالمية يف �سدرها االأول وبني االإمارات املجاورة لها، ومعنى هذا اأن الدين 
اال�سالمي اأكرث و�سوحا يف التاأثري واالإقناع ويف التنظيم االإداري، ويف معاملة 
القراآن  من  اأ�سوله  ي�ستمد  باالإعالم  خا�ساً  منهجاً  طياته  يف  يحمل  كما  النا�ص، 
وحتديد  العام،  بالراأي  العناية  منها  الغر�ص  ال�سريفة،  النبوية  وال�سنة  الكرمي 

الوظائف املنوطة باأهمية العمل الدبلوما�سي يف االإ�سالم. 
مناذج من ر�سائله �سلى اهلل عليه و�سلم للملوك واالأمراء:

اأر�سل ر�سول  املقوق�ص ملك م�سر:  اإىل  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  ر�سالة  	•
يوجد  حيث  م�سر  اإىل  بلتعة  اأبي  بن  حاطب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 

ابن كثري)1337هـ(.ال�سرية النبوية.دار الفكر العربي،بريوت،ط2�ص234.   )1(
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املقوق�ص باالإ�سكندرية، فلما و�سل اإليه �سلمه الكتاب دار معه حواراً طوياًل 
جاء فيه)1(:

ما منعه اأن يكون نبياً؟، واأن يدعو على من خالفه؟  املقوق�ص: 
األ�ست ت�سهد اأن عي�سي بن مرمي ر�سول اهلل؟ حاطب: 

اأح�سنت اأنت حكيم من عند حكيم.  املقوق�ص: 
نكال االآخرة  فاأخذه اهلل  االأعلى  الرب  اأنه  اإنه كان قبلك من يزعم  حاطب: 
عليه  اأ�سدهم  فكان  النا�ص  دعا  النبي  هذا  اإن  منه  فانتقم  واالأوىل، 
ولعمري  الن�سارى،  منه  واأقربهم  اليهود  له  عداوًة  واأكرث  قري�ص، 
اإال كب�سارة عي�سى مبحمد  ما ب�سارة مو�سى بعي�سى عليهما ال�سالم 
�سلى اهلل عليه و�سلم، وما دعاوؤنا اإياك بالقراءن اإال كدعائك الأهل 
اأن  اأمته، فاحلق عليهم  اأدرك قوماً فهم  نبي  باالإجنيل، وكل  التوراة 
يطيعوه، فاأنت ممن اأدرك هذا النبي، ول�سنا ننهاك عن دين امل�سيح 

بل ناأمرك به. 
ثم دار حواٌر اآخر جاء فيه:  

ال ت�ساألني عن �سئ اإال �سدقُتك.  حاطب: 
ما الذي يدعو اإليه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم؟ املقوق�ص: 

يدعو اإىل اأن نعبد اهلل وحده، وياأمر بال�سالة، والوفاء بالعهد وينهى  حاطب: 
عن اأكل امليتة والدم. 

واملقوق�ص  حاطب  بني  دار  الذي  احلوار  هذا  من  �سبق  ما  خالل  ومن   
امل�سطفى  ر�سالة  يو�سل  ا�ستطاع  حني  حاطب  وف�ساحة  �سجاعة  قوة  لنا  يظهر 

ابن كثري1337هـ(.م�سدر �سابق،�ص580.   )1(
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عليه اأف�سل ال�سالم واأن يقنع املقوق�ص باأن هنالك نبّي بعث رحمًة للعاملني كافًة. 
ورغم عدم دخول املقوق�ص يف االإ�سالم اإال اأنه اأر�سل معه هدايا للر�سول �سلى 
�سلى  اهلل  ر�سول  ابن  اإبراهيم  اأم  القبطية  ماريا  هما:  و�سلم وجاريتني  عليه  اهلل 
اأن  ميكن  التي  الدعوية  املقومات  اأبرز  ومن  �سريين)1(.  واأختها  و�سلم  عليه  اهلل 

ن�ستخل�سها من هذه الر�سالة االإعالمية:
اإظهار جانب الرفق والراأفة مما �ساعد يف ك�سب نف�سية املدعو.    .1

التوافق بني االأديان ال�سماوية يف اإجابة الدعوة.    .2
احرتام املدعو دليل على قوة احلجة واالإقناع.    .3

�سمولية الدعوة االإ�سالمية يف كفالة حرية االعتقاد.    .4
ظهر من اأول االأمر فاعلية ا�ستخدام االت�سال املبا�سر يف �سرعة االإقناع دون    .5

ع�سبية. 
ر�سالة �سجاع بن وهب اإىل الغ�ساين:

رمى  ثم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلي  النبي  كتاب  فقراأ  الغ�ساين  احلارث  اأما   
به، وعزم اأن ي�سري اإليه ليقاتله، ولكن تراجع عن قراره عندما ف�سل يف تكوين 
اليمامة  اأما ملك  التعاون معه.  الروم الذي رف�ص  بينه وبني قي�سر ملك  حلف 
اإىل  املُلك، وكتب  بع�ص هذا  له  يكون  اأن  نبوة، فطمع  ُملك ال  االأمر  اأن  فظن 
اإليه واأجمله فاجعل يل  تدعو  ما  اأح�سن  قائاًل:" ما  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
بع�ص االأمر فاأتبعك" فلما قراأ النبي �سلي اهلل عليه و�سلم كتابه قال:" لو �ساألني 

�سباية)البلحة( من االأر�ص ما فعلت")2(.

ابن كثري )1337هـ(.ال�سرية النبوية.دار الفكر العربي،بريوت،ط1�ص339.   )1(
هارون،عبدال�سالم)بدون تاريخ(.تهذيب �سرية ابن ه�سام.دار العلم،بريوت،ط2�ص364.   )2(
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ر�سالة دحية الكلبي اإىل عظيم ب�رشى:
الروم،  اإىل هرقل عظيم  فيها:"من حممد عبد اهلل ور�سوله  الذي جاء   
�سالم على من اتبع الهدى، اأما بعد فاإين اأدعوك بدعاية االإ�سالم ا�سلم ت�سلم، 
اأهل  ويا  االآري�سيني  اإثم  عليك  فاإن  توليت  فاإن  مرتني،  اأجرك  اهلل  يوؤتك  اأ�سلم 
به  ن�سرك  وال  اهلل  اإال  نعبد  ال  اأن  وبينكم  بيننا  �سواء  كلمة  على  تعالوا  الكتاب 
باأنا  اأربابا من دون اهلل، فاإن تولوا فقولوا: ا�سهدوا  �سيئا وال يتخذ بع�سنا بع�سا 

م�سلمون")1(. 
ر�سالة معاذ بن جبل اإىل اليمن:

معاذاً  بعث  عليه و�سلم حني  اهلل  اهلل �سلي  ا�سحق:"اأن ر�سول  بن  ذكر   
اإيل اليمن اأو�ساه وعهد اإليه، ثم قال له:" ي�سر وال تع�سر وب�سر وال تنفر، واإنك 
�ستقدم على قوم من اأهل الكتاب ي�ساألونك مفتاح اجلنة فقل لهم:" �سهادة اأن ال 

اإله اإال اهلل وحده ال�سريك له")2(. 
ر�سالة عبداهلل بن حذافة اإىل ك�رشى عظيم الفر�ض:

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كتاب  ميزق  الفر�ص  ملك  ك�سرى  اأخذ  بينما   
و�سلم كتب اإىل نائبه على اليمن اأن يبعث اإىل هذا الذي يدعّي النبوة اأن ياأتيه 
به، فبعث )باذان( برجلني، فلما قدما علي النبي �سلي اهلل عليه و�سلم قال لهما: 
�ساحبكما  لهما:"اأبلغا  فقال  ك�سرى  يق�سدان  ربنا  قاال  هنا؟  باملجئ  اأمركما  من 
اأن ربي قتل رب ك�سرى يف هذه الليلة" فرجعا اإىل باذان فاأخرباه مبا �سمعا من 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وبينما هما يف جمل�ص"باذان" اأتاه اخلرب بقتل 
ك�سرى على يد ابنه )�سريويه( فاأ�سلم )باذان(، واأ�سلم من معه باليمن من اأبناء 

البخاري)1987م(. �سحيح البخاري. حتقيق م�سطفى ديب،دار ابن كثري،بريوت،ط3 ج1�ص 31.   )1(
هارون،عبدال�سالم)بدون تاريخ(.م�سدر �سابق.�ص362.   )2(
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الفر�ص)1(. كل تلك االإ�سارات والدالئل توؤكد �سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل علي 
بالد  االإ�سالمية  الدعوة  ب�سائر  اأح�سن، حتى عمت  بالتي هي  و�سلم يف دعوته 
العرب والعجم دون تفريط اأو متييز، وما تناقله من اأخبار النبوة والع�سمة يف 
قول الف�سل داللة على اأنه ال ينطق عن الهوى اإن هو اإال وحٍي يوحى، ومن اأبرز 

النقاط يف بناء العالقات الدبلوما�سية بني امل�سلمني والفر�ص:
ك�سرى  امللك  اإىل  ال�سهمي  حذافة  بن  عبداهلل  حملها  التي  الر�سالة  قوة    .1
)ايدويز( والتاأكيد باأنها ر�سالة عاملية حتمل يف طياتها قوة ومتانة الدبلوما�سية 

االإ�سالمية. 
الدعوة اإىل التوحيد باالأدلة القطعية دون الظنية.    .2

الدبلوما�سية الفائقة التي امتازت بها ر�سالة النبي �سلي اهلل عيه و�سلم اإىل    .3
امللك ك�سرى. 

االإيجاز والبيان يف خطاباته �سلى اهلل عليه و�سلم دليل على معرفته بقيمة    .4
العالقات الدولية. 

اتبع  "�سالم على من  اهلل عليه و�سلم عبارة  جاء يف معظم ر�سائله �سلى    .5
الهدى" وهذا داللة على عاملية الدعوة االإ�سالمية. 

ر�سالة عمرو بن اأمية ال�سمري اإىل النجا�سي:
اأ�سحابه من قري�ص  عندما خ�سي ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم على   
واأخربهم  احلب�سة،  اإىل  بالهجرة  اأمرهم  دينهم  يف  يفتنوا  اأن  من  خوفاً  مكة، 
يف  وال�سدق  اهلل  بتقوي  واأو�ساهم  عادل،  ملك  حماية  حتت  �سيكونون  باأنهم 
عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  راأى  كثري:" وملا  ابن  قول  ما جاء يف  القول، وهذا 

دويدار،اأمني)بدون تاريخ(.م�سدر �سابق.�ص500.   )1(
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و�سلم ما ي�سيب اأ�سحابه من البالء، وماهم فيه من العافية، قال لهم لو خرجتم 
اأر�ص �سدق حتى  اأحد، وهي  يُظلم عنده  فاإن فيها ملكاً ال  اأر�ص احلب�سة  اإىل 
يجعل اهلل لكم خمرجاً مما اأنتم فيه")1(. فاحلق كانت الهجرة االأوىل و�سيلة من 
الكتاب)النجا�سي(،  امل�سلمني واأهل  ال�سخ�سي واجلمعي بني  و�سائل االت�سال 
ولي�ص جمرد خروج كما يزعم البع�ص فكانت مقدمة الوفد متثل الر�سالة االأوىل 
الدعوة  ر�سالة  الإنت�سار  �سلبة  اأر�سية  وخلق  والتاآلف،  التعاون  عالقات  لبناء 
املوىل  لهم  ي�سر  اأن  اإىل  البقعة اجلديدة  تلك  امل�سلمون يف  فا�ستمر  االإ�سالمية، 
عّز وجّل بالهجرة الثانية التي متثل قمة الدبلوما�سية االإ�سالمية برئا�سة جعفر بن 
اأبي طالب �سفري ر�سول �سلي اهلل عليه و�سلم اإىل احلب�سة. ويرى الباحث اأن قوة 
الر�سالة االإعالمية التي ا�ستخدمها �سفري االأُمة جعفر بن اأبي طالب ملقارنة احلجة 

باحلجة اأف�ست اإىل ظهور النتائج التالية:
الكتاب  اأهل  بني  وماأمن  �سدق  اأر�ص  هي  احلب�سة  اأن  احلوار  ك�سف  	•

وامل�سلمني. 
بني  دولية  عالقات  وبناء  البعثة،  لقبول  �سمان  هي  احلب�سة  ملك  عدالة  	•

الدولتني. 
ر�سالة  اإ�سعاف  اأجل  من  مكة  قري�ص  ا�ستغلتها  التي  الدعاية  ف�سلت  	•
يف  املختلفة  االإثنيات  بني  واالحتقان  احلقد  اإثارة  على  والعمل  الدعوة، 

دولة االإ�سالمية. 
االختيار املوفق لل�سفري الذي يحمل يف طياته كل اأ�ساليب البيان والف�ساحة  	•
عند  الدينية  الكوامن  حتريك  علي  الفائقة  وقدرته  واالإقناع،  واحلجة 

ابن كثري )1337هـ(.البداية والنهاية. دار العلم، بريوت،ط1.�ص278.   )1(
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والعرب يف  الدرو�ص  من  ن�ستخل�سه  اأن  ما ميكن  واأهم  وبطارقته.  النجا�سي 
بناء العالقات الدولية على �سوء ذلك احلوار االآتي:

اأن اختيار الوقت واملكان املنا�سبني للحوار �سبب اأ�سا�سي يف تقريب وجهة    .1
النظر بني الطرفني. 

االحرتام واالعرتاف باالآخر �سكل القوا�سم امل�سرتكة التي ميكن اأن جتمع كل    .2
مظاهر التعاي�ص والتاآلف وال�سلم بني الديانتني. 

عر�ص املحا�سن وامل�ساوي باالأدلة واحلجة الدامغة.    .3
االختيار املنا�سب لالألفاظ واالأ�ساليب التي توؤكد حقيقة ر�سالة االإ�سالم.    .4

وقد روى ابن ا�سحق قائاًل:" ثم قدم علي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم   
وهو مبكة ع�سرون رجاًل حني بلغهم خربه فوجدوه يف م�سجده، فجل�سوا اإليه 
علي  اطلع  وقد  الكعبة،  حول  اأنديتهم  يف  قري�ص  من  رجال  وكان  وناق�سوه، 
�سفات ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم واأحواله التي ذكرت يف كتاباتهم فلما 
فرغوا من �سوؤال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم دعاهم اإىل اهلل عز وجل، وتال 
ا�ستجابوا هلل  الدمع ثم  اأعينهم من  فلما �سمعوا فا�ست  الكرمي،  القراءن  عليهم 
�سبحانه وتعايل واآمنوا و�سدقوه وعرفوا منه ما كان يو�سف لهم يف كتاباتهم 
من اأمره()1(. وعلى ذات الن�سق حر�ص النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف حتريك 
االإ�سالم  اإىل  وا�ستمالهم  فبكوا،  القراءن  لهم  فتال  الوفد  لهذا  الدينية  الغريزة 
كبرياً  دوراً  يلعب  اجتماعية  موؤ�س�سة  عن  عبارة  عندهم  الدين  فاأ�سبح  فاآمنوا 
التاأثري على �سلوك االأفراد يف خمتلف جوانب احلياة)املادية والروحية(،  يف 
وال يفوت علينا فاإنه �سلى اهلل عليه و�سلم كان مدرك بعلم الن�سارى، وبب�سارة 

ابن ه�سام)بدون تاريخ(.ال�سرية النبوية.دار العلم.بريوت،ط1�ص236.   )1(
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عي�سي عليه ال�سالم؛ فوجد يف ذلك مدخاًل اإىل نفو�ص هوؤالء فنجح يف دعوته 
لهم اإىل قبول التعاي�ص والت�سامح بني االإ�سالم وامل�سلمني. ومما يدل علي ح�سن 
بني  ال�سخ�سي  االت�سال  الأ�سلوب  و�سالم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  ا�ستخدام 
مدعويه، روى ابن ا�سحق اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم يف رحلته للطائف، التقى 
غالماً ا�سمه عدا�ص:" فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من اأي البالد اأنت 
ياعدا�ص؟ وما دينك؟ قال: اأنا ن�سراين، واأنا رجل من اأهل نينوى، فقال له ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:" من اأهل قرية الرجل ال�سالح )يون�ص بن متى(، وعند 
ذلك قال عدا�ص وما يدريك ما يون�ص بن متى؟ فاإين واهلل لقد خرجت منها وما 
بها ع�سرة يعرفون ما متى؟ فمن اأين عرفت ابن متى، واأنت اأمي يف اأمة اأمية؟ 
فقال له ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:" ذاك اأخي،كان نبياً واأنا نبي اأمي")1(. 
ومن هنا نتلم�ص داللة الرابطة االإن�سانية من حيث الكرامة واالحرتام فكان تعريفه 
باأنه نبّي نقطة حتول يف عالقة عدا�ص باالإ�سالم. ومن اأبرز �سور االت�سال الفردي 

اأو ال�سخ�سي لهذا احلوار تطور العالقات االإ�سالمية امل�سيحية لالإ�سباب التالية:
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يح�سن ا�ستقبال الوفود الذين يفدون  	•

اإليه من خارج املدينة املنورة، وخا�سة الذين يرغبون يف معرفة االإ�سالم. 
االإ�سالمية  الدبلوما�سية  مفهوم  بلورة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حاول  	•

التي تدعو اإىل بناء العالقات الدولية. 
بناء  يف  التوافق  مطلوبات  يحدد  اأن  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  �سعي  	•
املدينة  يف  املقيمني  �سواء  الكتاب  واأهل  امل�سلمني  بني  تعاي�ص  عالقات 

املنورة اأو يف �ستى انحاء العامل. 
احللبي،على برهان الدين)بدون تاريخ(.ال�سرية احللبية.دار املعارف،بريوت،ط1�ص54.   )1(
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الدولية.  العالقات  بناء  يف  �ساعدت  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سائله  دقة  	•
وجاء يف �سحيح م�سلم عن اأن�ص بن مالك قال:" اإن نبي اهلل �سلى اهلل   
عليه و�سلم كتب اإىل ك�سرى واإىل قي�سر واإىل النجا�سي واإىل "اأكيدر دومة" 
توؤيِّد  وثائُق  هي  بكتب  دهم  وزوَّ تعاىل")1(.  اهلل  اإىل  يدعوهم  جبار  كل  واإىل 
يني  رِّ ح الغر�ص منه، كما بعث النبي االأمني املبعوثني ال�سِّ �سحة انتداِبهم كما تو�سِّ
املوثوق بهم اإىل البالد التي يهتمُّ مبعرفة اأحوالها، فقد عنيَّ عمه العبا�ص مبعوثاً 
ة، واملنذر بن عمرو بن خني�ص ال�ساعدي املكنى يف جند، وكانت  �سريًّا يف مكَّ
واأحداث  اأحوال  عن  باملعلومات  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبيِّ  تزويَد  مهمتهم 
ي�ستقبُل  عليه  و�سلم  اهلل  �سلوات  كان  املقابل  ويف  اإليها،  بُعثوا  التي  اجِلهة 
وفودهم يف م�سجده باملدينة املنورة عا�سمة الدولة اال�سالمية، وجاء يف �سرية 
عليهم  اهلل  ر�سوان  حابة  وال�سَّ و�سلَّم  عليه  اهلل  �سلَّى  الر�سول  ه�سام:" اأنَّ  ابن 
كانوا يلَب�سون اأح�سن الثِّياب عند ا�ستقبالهم الوفود والر�سل")2(، غري اأن اخلليفة 
عمَر بَن اخلطاب ر�سي اهلل عنه مل يتقيَّد بهذا االأ�سلوب من الر�سميَّات بل مار�سه 
بالب�ساطة؛ حتى اإنَّ �سفري قي�سِر الروم مَلَّا اأوفده وجده نائماً حتت �سجرة، رمبا اأنَّ 
اخلليفة عمر قد اأراد اأن يُِرَي �سفري قي�سر الروم الفرَق ال�سا�سع بني الب�ساطة التي 
ف الذي يعي�سه القي�سر البيزنطي، ومل يخل  يعي�سها خليفة امل�سلمني، وبني الرتَّ
ال�سرع االإ�سالمي من اإبراز اأهمية التمثيل الدبلوما�سي كاأحد الو�سائل االأ�سا�سية 
للتوا�سل بني ال�سعوب، فالنظام الداخلي يف خطوطه العري�سة لدولة االإ�سالم 
قد و�سع مقدم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم املدينة وكتابته كتاب املوادعة 
الفار�سي،عالء الدين بن بلبان)بدون تاريخ(.الإح�سان يف تقريب �سحيح ابن حبان، ، حتقيق �سعيب الأرناوؤوط،، وعبد القادر   )1(

الأرناوؤوط دار القلم،ط3 ج14/�ص 491- 492. 
ابن ه�سام)بدون تاريخ(.م�سدر �سابق، �ص622.   )2(
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بينه وبني اليهود وامل�سركني)1(. فكان كل �ساحب ر�سالة ي�ستقبل الوفود باحتفاٍل 
تقاليَد الدول التي يُوفدون  ق املرا�سيم والعادات اال�سالمية، فهم يحرتمون  َوفخْ
كعادة  احلنيف،  الدين  اأحكام  مع  تعار�ست  اإذا  اإال  عنها،  يخرجون  وال  اإليها 
جود للملوك التي كانت �سائعًة يف العهود القدمية. وكان امل�سلمون يعرتفون  ال�سُّ
بلوما�سي  ِر امل�سلمون �سفَة املفاو�ص الدُّ للمبعوِث االأجنبي باحل�سانة، ومل يق�سُ
على ممثِّلي امللوك واحلكومات، بل كان الت�سامح االإ�سالمي يتَّ�سع اإىل حد اإ�سفاء 
�سفِة املفاو�ص على كلِّ من يجادل يف مو�سوٍع يخ�صُّ الدعوة االإ�سالمية حتى 
اإنَّ هذا الت�سامح اأ�سبح قانون باأمر من النبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم، كما حدث 
رَي على  اِب مع اأنهما اأ�ساءا القول. وقد اأجمعت كتب ال�سِّ ملبعوثي م�سيلمَة الكذَّ
ذكر رواية اأبي رافٍع الذي جاء اإىل النبي �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم موَفداً من قري�ص، 
، فاإن كان  :" ارجعخْ وبعد ُمثوله بني يديه، اآَمَن وعزم على اأالَّ يرجع، فقال له النبيُّ
يف قلِبك الذي فيه االآن، فارجعخْ اإلينا")2(، وهذا احلادث يدلُّ على مدى تقدير 
باإخال�ص.  بتاأديِتها  واإلزامه  ال�سفري،  بها  يتخلَّق  اأن  يجُب  التي  لالأمانة  �سول  الرَّ
�سنة  وعندما عاد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من احلديبية يف ذي احلجة 
�ست، اأر�سل الر�سل اإىل امللوك يدعوهم اإىل االإ�سالم وكتب اإليهم كتباً، وقيل 
له:"يا ر�سول اهلل اإن امللوك ال يقروؤون كتاباً اإال خمتوماً")3(، فاتخذ �سلى اهلل عليه 
و�سلم يومئذ خامتاً من ف�سة ونق�ص فيه ثالثة اأ�سطر )حممد ر�سول اهلل( وختم به 
الكتب فخرج �ستة نفر منهم يف يوم واحد، وذلك يف املحرم �سنة �سبع واأ�سبح 
كل رجل منهم يتكلم بل�سان القوم الذين بعثه اإليهم)4(. فهذه االأدلة املو�سوعية 

ابن ه�سام)بدون تاريخ(.امل�سدر نف�سه، �ص519.   )1(
ابن �سيد النا�ص)بدون تاريخ(.عيون الأثر.طبعة املعرفة، بريوت، ط2�ص259.   )2(

ابن القيم اجلوزية)1975م(. زاد املعاد يف هدي خري العباد،حتقيق �سعيب الأرناوؤوط، وعبد القادر الأرناوؤوط،،ط3�ص688.   )3(
حمادة، فاروق )1997م(. م�سدر �سابق �ص 16.   )4(
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واملنطقية حت�سم اأي �سك اأو نقا�ص يف �سحة اإر�ساله �سلى اهلل عليه و�سلم هذه 
الكتب والر�سائل اإىل امللوك واالمراء، خا�سة من قبل امل�ست�سرقني وهم اأنف�سهم 
الذين عرثوا على هذه الكتب)1(. وبناًء على تلك الدالئل الواقعية التي حتدثت 

عن الدبلوما�سية االإ�سالمية، ميكن مالحظة االآتي:
الأول مرة يف تاريخ الب�سرية تتحول مهمة الدبلوما�سي اإىل الدعوة والهداية    .1
لبناء قيم ومبادئ وُمثل، فقد كان قبل االإ�سالم تقوم العالقات الدبلوما�سية 
وال�سلح  العقد  اإبرام  يف  واملجاملة  والعاطفية،  املادية  على  الدول  بني 

فقط. 
الر�سالة  عاملية  هدف  لتحقيق  ال�سعوب،  جلميع  وال�سفراء  الر�سل  تعميم    .2

االإ�سالمية. 
االختيار املنا�سب للر�سل الذين اأوفدهم ر�سول اهلل اإىل عظماء ع�سره الأداء    .3
ر�سالته، فالذين مت اختيارهم هم من ال�سابقني اإىل االإ�سالم، والرا�سخني يف 
الل�سان، وقوة  العقل، وطالقة  بالف�سل، وح�سافة  لهم  معرفته، وامل�سهود 

احلجة والبيان وقوة اجلنان. 
خماطبة  يف  االإ�سالمية  الدبلوما�سية  لنظرية  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اإقراره    .4
االآخرين دون حتقري. وقد حملهم م�سوؤولية �سعوبهم، ونبههم اإىل خطورة 
مكانتهم يف الهداية وال�ساللة ملن ي�سو�سونهم ويتولون اأمرهم، ويف ذلك 
تنبيه وا�سح على اأهمية فتح اأبواب االإ�سالم عند االأمم وال�سعوب االأخرى 
�سلماً دون اإكراه، كما اأباح وجود الن�سارى واليهود واملجو�ص يف دولته 
واأعمالهم  عبادتهم  وممار�سة  والعقائدية  الفكرية  واحلرية  االأمان  واأعطاهم 

اأبو �سريعة، اإ�سماعيل حممد)1981م(. نظرية احلرب يف ال�سريعة الإ�سالمية، مكتبة الفالح، الكويت، ط �ص112.   )1(
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العبادية والتعبدية دون حجر من اأحد. 
حافظ �سلى اهلل عليه و�سلم على ما كان �سائداً يف ع�سره من معاين اخلري    .5
واالإن�سانية يف العالقات والعهود واملواثيق اأو البعثات فكان ي�ستقبل الر�سل 
وهم له مكذبون، ويوؤمنهم على حياتهم ومتاعهم بل وينزلهم ويكرمهم يف 
دار ال�سيافة، ويهتم بهم وي�سرح لهم ر�سالة االإ�سالم وال يقبل منهم البقاء 

عنده ولو اأ�سلموا طاملا هم ر�سل حتى يعودوا فيوؤدوا ر�سالتهم. 
املعاهدات  اإبرام  ومبعوثيه �سالحية  ل�سفرائه  و�سلم  عليه  اهلل  اأعطى �سلى    .6
روح  من  تنطلق  عامة  توجيهات  اإطار  يف  بها  الوفاء  على  واأكد  الدولية، 
ْل  االإ�سالم ون�سو�ص القراآن، كقوله تعاىل:}وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلِْم َفاجْنَحْ لَهَا وََتوَكَّ
َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ {]االأنفال:61[. وجاء عنه �سلى اهلل عليه و�سلم:"ذمة  عََلى اللّهِ إِن

"يد امل�سلمني على من  اأدناهم". ويف رواية:  بها  امل�سلمني واحدة ي�سعى 
وهم  اأق�ساهم،  عليهم  ويرد  اأدناهم  عليهم  ويجري  دماوؤهم  تتكافاأ  �سواهم 
يد على من �سواهم")1(. فاالدبلوما�سية التي ات�سم بها النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم يف اإدارة �سوؤون احلكم، اأو مار�سها يف خطاباته ال�سيا�سية واالإعالمية، 
اأو يف االت�سال بالنا�ص، اأو يف االنفتاح على العامل، كانت وما زالت هي 
العني ال�سايف لكل من جاء بعده من اخللفاء والروؤ�ساء والوالة والدعاة)2(. 
الدبلوما�سية،  باملثل يف كثري من ق�سايا  اأر�سى االإ�سالم مبداأ املعاملة  ولقد 
ومن ذلك ما يت�سل بالدبلوما�سيني وتاأمينهم وتوفري احل�سانة واحلماية لهم، 
فالر�سل االأجانب الذين يوفدون اإىل الدولة االإ�سالمية لهم كافة االمتيازات 

التي يتمتع بها امل�ستاأمن. 
ال�سوكاين، حممد بن علي)1347هـ(. نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار،دار العلم، القاهرة،ط1ج 8�ص32.   )1(

التميمي، عز الدين اخلطيب )1999م(.الدبلوما�سية يف الإ�سالم. املعهد الدبلوما�سي الأردين،عمان، العدد الثاين،�ص 5.   )2(
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واإر�ساء  الدبلوما�سي  العمل  تطوير  يف  كبري  دور  االإ�سالمية  فللح�سارة   
املعا�سرة.  الدبلوما�سية  ترتكز عليها  اأخذت  التي  القواعد واالأ�س�ص  العديد من 
االلتزام  يحتم  الدبلوما�سية يف جميع جماالتها  عمل  ممار�سة  اأن  نوؤكد  هنا  ومن 
باملعايري االأخالقية الثابتة، وااللتزامات الدينية التي حتقق اأخالقيات ممار�سة املهنة. 
للمبداأ  اال�سالمية  للدبلوما�سية  االإ�سالمية  االأخالق  مفاهيم  يف  مكان  ال  ولهذا 
مب�سروعية  املناداة  هي  فال�سرورة  الو�سيلة(،  تربر  ينادي)الغاية  الذي  اخلبيث 
الو�سيلة مراعاة معاين االأخالق لقوله تعاىل: }وَإِِن اسَْتنصَرُوُكمْ فِي الدِّيِن َفعََليُْكمُ 
االآية  فهذه  ]االأنفال: 72[،  بَصِريٌ{  َتعْمَُلونَ  بِمَا  وَاللّهُ  مِّيَثاٌق  وَبَيْنَهُم  بَيْنَُكمْ  َقوْمٍ  عََلى  إاِلَّ  النَّصْرُ 
الدين،  بحق االأخوة يف  قياماً  اإخوانهم املظلومني  امل�سلمني ن�سرة  توجب على 
خا�سة اإذا كانت ن�سرتهم ال تلزم نق�ص العهد مع املخالفني لهم؛ ويرى الباحث 
خا�سًة،  الدبلوما�سية  مهنة  ت�سعه  اأن  يجب  �سعار  الو�سيلة(:  تربر  ال  )الغاية  اأن 
وتعيد �سياغة و�سائلها واأهدافها حتت النظام االأخالقي يف االأديان، ويف النظام 
اإىل حياة  بالب�سرية  لتنتقل  االإ�سالم جاءت  تعاليم  الأن  ب�سكل خا�ص؛  االإ�سالمي 
الهدف  هذا  اإىل  املوؤدية  املراحل  االإ�سالم  واعترب  واالآداب،  بالف�سائل  م�سرقة 
النبيل من �سميم ر�سالته، كما اأنه عّد االإخالل بهذه الو�سائل خروًجا عليه وابتعاًدا 
عنه، فلي�ست االأخالق من مواد الرتف التي ميكن اال�ستغناء عنها، بل هي اأ�سول 
احلياة التي يرت�سيها الدين. فاإذا اأح�سنت العالقات الدبلوما�سية عموماً ا�ستخدام 
تلك القيم التي تفي�ص باحليوية وتنطق بال�سدق وتوقظ الوجدان وت�سمو بالروح، 
و�ستكون النتيجة خلق بواعث االإميان و�ستنت�سر االأخالق واملثل العليا اإيل العامل 
واأن  وعزتها،  وقوتها  جمدها  اليوم  العربية  الدبلوما�سية  تعيد  اأن  فناأمل  اأجمع، 
ت�ستمد قوتها واأ�سولها من قواعدها الدبلوما�سية االإ�سالمية االأوىل، وت�سعى اإىل 

اإظاهر فعاليتها وتاأ�سيلها واالأخذ باأ�ساليبها حتى ت�سود وتهيمن على العامل كله. 
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خامتــــة
اجلزيرة  اأنحاء  االإ�سالمية يف  الدعوة  فكرة  انت�سار  اأّن  الدرا�سة  اأكدت   
العربية وخارجها اأ�سعدت الب�سرية جمعاء بخروجهم من ظلمات ال�ساللة اإىل 
نور الهداية، حينها اخذ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه العزمية الفائقة 
يف التوجيه والرتبية واالر�ساد الإن�ساء دولة يك�سب بها ثقة املوالني وغري املوالني 
له، وعلى �سوئها اأر�سل ر�سائله اإىل امللوك واالأمراء لتوطيد عالقات دولية ت�سهم 

يف بناء العي�ص امل�سرتك بني االأديان ال�سماوية. 
وبالرغم من التحديات التي �ساحبت ن�سر الدعوة االإ�سالمية اإال اأنه �سلى   
اهلل عليه و�سلم ا�ستطاع اأن يبني دولته على اأ�سا�ص االأحكام ال�سرعية واحرتام 
وغريهم.  امل�سلمني  بني  والواجبات  احلقوق  يف  وامل�ساواة  والعدالة  االآخر، 
فاحلقائق املاثلة اأمام تلك التحديات امل�ستحدثة؛ هي التي دفعت امل�سلمني اإىل اأن 
ينظروا لر�سالة االإ�سالم باأنها ر�سالة عاملية، وعلى اأنّها تقوم على ك�سر حاجز ال�سك 
الذي كان ينتاب جمموعة من �سعفاء النفو�ص بحجة اأن امل�سلمني كانوا فقراء ال 
ي�ستطيعون بناء عالقات دبلوما�سية. ومبا اأن عامل اليوم طغت فيها موازين املادة 
العامل  التي طغت علي  املادية  اأنها ال تختلف يف جوهرها عن  اإال  على الروح 
يف �سدر الدولة االإ�سالمية، وما ا�سبه الروم والفر�ص باأروبا والواليات املتحدة 
االمريكية. فعلى امل�سلمني اليوم اإذا اأرادوا بناء عالقات دولية على ن�سق دولة 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم)املدينة املنورة( اأن يعتمدوا على اأ�س�ص ومفاهيم 
باالأُمة  قراآنية، واأن ي�ستيقظوا من غفوتهم، واأن يخل�سوا نواياهم حتى يدفعوا 

امل�سلمة اإىل اآفاق امل�ستقبل. 
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وثمة اأمر اآخر، هو اأّن ر�سالة التبليغ اأو االت�سال يف النظام االإ�سالمي ال   
تخرج عن حمتوى العقيدة االإ�سالمية التي تهدف اإىل اإ�سالح حال االإن�سانية 
اأفراداً وجماعات، وذلك حلفظ التوازن بني مقومات احلياة الدينية واالجتماعية 

وال�سيا�سية واالقت�سادية. 
التو�سيات:

مفهوم  تطوير  يف  االإ�سالمية  الدول  بني  احلوار  امل�ساركة  قاعدة  تو�سيع  	•
الدبلوما�سية. 

لدولهم.  ر�سالة  اأ�سحاب  يكونوا  اأن  والبلوما�سيني  ال�سفراء  على  	•
للعامل.  االإ�سالمية  الر�سالة  عاملية  حتقيق  يف  وال�سدق  وااللتزام  الواقعية  	•

الدعوية.  الر�سائل  م�ستقبلي  حلال  ومراعاتها  والو�سائل  االأ�ساليب  تنوع  	•
الدعوة  مميزات  توافق  ب�سورة  املدعوين  وم�ساكل  ق�سايا  مواجهة  	•

االإ�سالمية. 
االإ�سالمية.  الدبلوما�سية  مفهوم  تاأكيد  يف  ت�سهم  ف�سائية  قنوات  فتح  	•
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امل�سادر واملراجع
الكرمي. القرءان  	•

ابن االأثري)1965م(. الكامل يف التاريخ، داراجليل، بريوت، ط1.    .1
للر�سالة وال�سفارة. دار  امللوك ومن ي�سلح  الفراء)1973م(. ر�سل  ابن    .2

الكتاب اجلديد،القاهرة،ط2. 
العباد،حتقيق  تاريخ(. زاد املعاد يف هدي خري  القيم اجلوزية)بدون  ابن    .3

�سعيب االأرناوؤوط، وعبد القادر االأرناوؤوط، ط 3�ص688. 
ابن �سيد النا�ص)بدون تاريخ(. عيون االأثر،طبعة املعرفة، بريوت، ط.    .4

ابن كثري)1337هـ(. البداية والنهاية. دار العلم،بريوت، ط1.    .5
ابن كثري)1337هـ(. ال�سرية النبوية. دار الفكر العربي،بريوت، ط2.    .6

ابن منظور)1314هـ(. ل�سان العرب. دار العلوم،بريوت،ط2.    .7
الدين  حمي  حممد  حتقيق  ه�سام،  ابن  �سرية  تاريخ(.  ه�سام)بدون  ابن    .8

عبد احلميد، دار القلم، بريوت ط2ج2. 
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سلطات اإلدارة يف اإلشراف والرقابة على تنفيذ العقود اإلدارية والتعديل
د. وليــــد خ�صــــر ك�يف فـــــــرج اهلل• 

ملخــــ�ض
جاءت اأهمية الدرا�سة ب�سرورة توفري الرقابة واالإ�سراف من قبل ال�سلطة   
االإدارية، واحرتام اجلهات االإدارية حلدود هذه ال�سلطات الرقابية واالإ�سرافية، 
للتعريف  الدرا�سة  هذه  هدفت  لذا  ال�سلطة،  هذه  حدود  تو�سيح  اإىل  احلاجة 
الرقابة  �سلطة  وجمال  القانوين  االأ�سا�ص  وتو�سيح  واالإ�سراف،  الرقابة  مبفهوم 
املنهج  الباحث  ينتهج  التعديل،  �سلطة  ا�ستعمال  قيود  و�سرح  واالإ�سراف، 
لعدة  الدرا�سة  تو�سلت  املقارن،  واملنهج  التحليلي،  واال�ستقرائي،  الو�سفي، 
نتائج وتو�سيات، اأهم النتائج تعد الرقابة واالإ�سراف من قبل االإدارة من ال�سلطات 
الهامة واخلطرية يف نف�ص الوقت اإذا مل تقم بها االإدارة على الوجه ال�سحيح، اإن 
عدم ن�ص العقد على حق الرقابة ال يحرم االإدارة من �سلطتها يف مراقبة تنفيذ 
للقانون االإداري  العامة  املبادئ  ت�ستمده من  العقد فهذا احلق االأ�سيل لالإدارة 
ولي�ص من ن�سو�ص العقد، بينما جاءت اأهم التو�سيات على اجلهات الت�سريعية 
التعديل االنفرادي دون احلاجه لن�ص وذلك  الهيئات االإدارية احلق يف  اإعطاء 
حترتم  اأن  لعقودها  تعديلها  عند  االإدارة  على  العامة،  امل�سلحة  ل�سرورة  ن�سبة 
قواعد امل�سروعية، وذلك باأن يكون قرارها بالتعديل م�ستوفياً الأركان �سحته من 
حيث ال�سلطة املخت�سة، وا�ستيفائه لل�سكليات واالإجراءات القانونية، واأن تكون 

الغاية حتقيق امل�سلحة العامة. 

كلية القانون  - جامعة اجلزيرة – ال�سودان. 	•
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Abstract
The importance of the study came with the need to provide 
control and supervision by the administrative authority, and 
the administrative authorities ’respect for the limits of these 
supervisory and supervisory authorities, the need to clarify 
the limits of this authority, so this study aimed to define the 
concept of control and supervision, to clarify the legal basis 
and the scope of the authority of control and supervision, and 
to explain the limitations of the use of the power of amendment 
The researcher adopts the descriptive, inductive, analytical, 
and comparative approach, the study has reached several 
results and recommendations, the most important results are 
the control and supervision by the administration from the 
important and dangerous authorities at the same time if the 
administration does not implement it properly, if the contract 
does not stipulate the right of control The administration is not 
deprived of its authority to monitor the implementation of the 
contract. This is the inherent right of the administration that 
it derives from the general principles of administrative law 
and not from the provisions of the contract, while the most 
important recommendations were on the legislative bodies 
to give administrative bodies the right to unilaterally amend 
without the need for a text, due to the necessity of the public 
interest. Amending its contracts to respect the rules of legality, 
so that its decision to amend the amendment fulfills the pillars 
of its validity in terms of the competent authority, and it fulfills 
the formalities and For legal procedures, and that the goal is to 
achieve the public interest.
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مقدمــــــة
ومقارنته  الفعلي  االأداء  لقيا�ص  الالزمة  املعلومات  جمع  بالرقابة  يتم    
اتخاذ  يتم  بينهما  اختالف  هناك  كان  فاإن  له،  املخطط  اأو  املرغوب  باالأداء 
اإي�ساله  وحماولة  حت�سينه  اأو  االأداء  لتطوير  الالزمة  الت�سحيحية  االإجراءات 
واالإ�سراف  االإدارة  الرقابة  �سلطات  البحث  تناول  لذلك  املطلوب.  للم�ستوى 

واحرتام اجلهات االإدارية .
اأهمية الدرا�سة:

تتمثل اأهمية الدرا�سة يف االتي:
احرتام اجلهات االإدارية حلدود هذه ال�سلطات الرقابية واالإ�سرافية.    .1

�سرورة توفري الرقابة واالإ�سراف من قبل ال�سلطة االإدارية.   2
احلاجة اإيل تو�سيح حدود هذه ال�سلطة.    .3

اأهداف الدرا�سة:
التعريف مبفهوم الرقابة واالإ�سراف.    .1

تو�سيح االأ�سا�ص القانوين وجمال �سلطة الرقابة واالإ�سراف.    .2
بيان حدود �سلطة الرقابة واالإ�سراف.    .3
�سرح قيود ا�ستعمال �سلطة التعديل.    .4

منهج الدرا�سة:
واملنهج  التحليلي،  واال�ستقرائي،  الو�سفي،  املنهج  الباحث  ينتهج   

املقارن. 
م�سكلة الدرا�سة:

ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف االإجابة على االأ�سئلة التالية:  
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ما مفهوم الرقابة واالإ�سراف.    .1
االأ�سا�ص القانوين وجمال تطبيق الرقابة واالإ�سراف.    .2

ما مدى اإعمال �سلطة التعديل.    .3
ما قيود ا�ستعمال �سلطة التعديل.    .4

هيكلة الدرا�سة:
ونتعر�ص لهذا املو�سوع من خالل التق�سيم التايل:  

املبحث االأول: مفهوم �سلطة الرقابة واالإ�رشاف يف اللغة واال�سطالح 
املطلب االأول: ماهية �سلطة الرقابة.   

املطلب الثاين: تعريف الرقابة واالإ�سراف يف اللغة واال�سطالح.   
املبحث الثاين: االأ�سا�ض القانوين ل�سلطة الرقابة وجمال تطبيقها

املطلب االأول: االأ�سا�ص القانوين ل�سلطة الرقابة.   
املطلب الثاين: جمال تطبيق �سلطة الرقابة.   

املبحث الثالث: حدود �سلطة الرقابة والتعديل االنفرادي
املطلب االأول: مفهوم واأ�سا�ص �سلطة التعديل.   

املطلب الثاين: مدى اإعمال �سلطة التعديل.   
املطلب الثالث: قيود ا�ستعمال �سلطة التعديل.  

اخلامتة
النتائج.  

التو�سيات.  
امل�سادر واملراجع.
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 املبحث االأول
 مفهوم �سلطة الرقابة واالإ�رشاف يف اللغة واال�سطالح

 املطلب االأول
 ماهية �سلطة الرقابة

املعلومات  جمع  يتم  خاللها  ومن  االإدارة  وظائف  اإحدى  هي  الرقابة   
الالزمة لقيا�ص االأداء الفعلي ومقارنته باالأداء املرغوب اأو املخطط له، فاإن كان 
بينهما يتم اتخاذ االإجراءات الت�سحيحية الالزمة لتطوير االأداء  هناك اختالف 
التي  اإي�ساله للم�ستوى املطلوب. وهناك فرق بني املراقبة  اأو حت�سينه وحماولة 
تعترب جزء من عملية الرقابة وبني الرقابة نف�سها، فالرقابة تبداأ بعملية املراقبة التي 
تخت�ص بالتجميع املنتظم للبيانات واإعداد التقارير عن االأداء الفعلي لالأن�سطة 
املختلفة. ثم تاأتي بعد ذلك عملية الرقابة التي تقوم بقيا�ص االأداء الفعلي ومقارنته 

باملعايري املحددة م�سبقاً ثم القيام باالإجراءات الالزمة لتح�سني االأداء)1(. 
واأي�ساً يطلق م�سطلح الرقابة للداللة على معنيني.   

طبقاً  العقد  تنفيذ  يبا�سر  املتعاقد  اأن  من  االإدارة  حتقق  اأي  ال�سيق،  املعنى    .1
�سلطة  تكون  وبهذا  التنفيذ،  �سالمة  من  التاأكد  اأجل  من  وذلك  ل�سروطه، 
الرقابة مرادفة ملعنى االإ�سراف. وهذا يتم عن طريق اإر�سال االإدارة بع�ص 

فنييها لزيارة موقع العمل والتاأكد من تنفيذه وفقاً لل�سروط املتفق عليها. 
املعنى الوا�سع، حيث يجوز لالإدارة التدخل بدرجة تزيد على حد التاأكد    .2
من �سالمة تنفيذ العقد وتغيري بع�ص تلك االأو�ساع، وذلك يف غري احلاالت 
املن�سو�ص عليها �سراحة يف العقد، �سريطة اأال توؤدي هذه ال�سلطة لتعديل 

د. خري الدين مو�سي احمد، اإدارة امل�ساريع املعا�سرة، دار وائل للن�سر، عمان، 2012م �ص255.   )1(
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العقد االإداري االإنفرادي وذلك كاإ�سدار االإدارة التعليمات للمتعاقد اأو 
املتبعة، وهي يف هذه احلالة  الطريقة  للتنفيذ وا�ستبعاد  اإتباع طريقة معينة 

تاأخذ الرقابة معنى التوجيه للمتعاقد. 
 املطلب الثاين

 تعريف الرقابة واالإ�رشاف يف اللغة واال�سطالح
الفرع االأول: تعريف الرقابة يف اللغة واال�سطالح :

اأ. تعريف الرقابة يف اللغة:
قيب وهو احلافُظ الذي ال يَغيُب عنه �سيٌء َفِعيٌل  يف اأ�سماء اهلل تعاىل الرَّ  
فيهم ويف  اأحفظوه  اأَي  بيته  اأَهل  داً يف  مَّ حُمَ ُقُبوا  ارخْ فاعل ويف احلديث  مبعنى 
قيب  ِطَي �سبعَة جُنَباَء ُرَقباَء اأي َحَفَظة يكونون معه والرَّ احلديث ما ِمن نَِبيٍّ اإِالَّ اأُعخْ
باناً بالك�سر فيهما. وَرِقيُب اجَليخْ�ِص َطِليَعُتهم وَرِقيُب  بًة وِرقخْ ُقُبه ِرقخْ احَلِفيُظ وَرَقَبه يَرخْ

َرَف وَعال)1(.  تََقَب اأَ�سخْ َتِظُر وارخْ ِقيُب املُنخْ ريِته والرَّ الرُجِل َخَلُفه من ولِده اأَو َع�سِ
ب. تعريف الرقابة يف اال�سطالح:

�سيء  كل  كان  اإذا  مما  التحٌقيق  هي  )الرقابة  فايول  هرني  الفقيه  عرف   
يحدث طبقاً للخطة املو�سوعة والتعليمات ال�سادرة، وان غر�سها هو االإ�سارة 
اإىل نقاط ال�سعف واالأخطاء بق�سد معاجلتها ومنع تكرار حدوثها كما اأنها تنطبق 

على كل �سئ )االأ�سياء- النا�ص- االأفعال()2(. 
يف هذا التعريف يحاول �ساحبه اأن يوؤكد اأن الرقابة حتاول اأن تتاأكد من   
اأن كل االأعمال ت�سري وفقاً للخطة والربامج والتعليمات التي مت حتديدها م�سبقاً 
فهدفها هو حماولة ك�سف االأخطاء واالنحرافات بق�سد اقرتاح احللول املنا�سبة 

ل�سان العرب، �ص 425.   )1(
عبد الكرمي اأبوم�سطفي، الإدارة والتنظيم واملفاهيم والوظائف والعمليات، مكتبة الإ�سعاع الإ�سكندرية، 2001م �ص 246.   )2(
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لها ومنع حدوثها مرة اأخرى. كما اأ�سار باأن يكون تطبيقها على كل �سيء. 
عرف جاري دي�سلر )الرقابة هي الوظيفة التي ت�سمن اأن االأن�سطه توفر   

لنا النتائج املرغوبة وتتعلق بو�سع هدف واتخاذ االإجراءات الت�سحيحية)1(. 
وهناك تعريف ملحمد عثمان اإ�سماعيل حميد)الرقابة هي الن�ساط الذي   
ي�ساعد على التحقق من اأن اأداء االأن�سطه مت بالكيفية املحددة لها طبقاً لالإجراءات 
والقوانني التي حتكم اأداء العمل االإداري العام وكذلك التحقق من اأن التنفيذ 
ي�سري يف اجتاه االأهداف الرئي�سة املحددة وهذا يعني اأن الرقابة تهتم باالإجراءات 

والهدف املرجو حتقيقه يف نف�ص الوقت)2(. 
اأو  قرار  لكل  مكمل  جزء  هي  )الرقابه  الربنوطي  نايف  �سعاد  وعرفتها   
وظيفة فهي مهمة اإدارية واأ�سا�سية وتعني املتابعة للتاأكد من اأن ما مت اإقراره ينفذ 

ب�سكل �سليم واأن املنظمة بحالة �سليمة)3(. 
الفرع الثاين: تعريف االإ�رشاف يف اللغة واال�سطالح

اأ. تعريف االإ�رشاف يف اللغة:
ال�سيء  ياأتي على معاٍن: االإطالع على  اأ�سرف، وهو  االإ�سراف م�سدر   
من فوق: يقال اأ�سرفت ال�سيء، اأي علوته واأ�سرفت عليه، اي اأطلعت عليه من 
يقال  والقرب،  الدنو  ارتفاعه)5(.  املو�سع  اإ�سراف  واالإرتفاع،  العلو  فوق)4(، 

اأ�سرف املري�ص على املوت، اأي قاربه)6(. 
�سالح ها�سم �سديق، التخطيط والرقابة، اجلامعة املفتوحه للن�سر، طرابل�ص، 1998م، �ص93.   )1(

زيد منري عبودى و�سامي حممد ه�سام حري، مدخل الإدارة العامة بني النظرية والتطبيق، دار ال�سروق للن�سر، عمان، 2005م،   )2(
�ص173. 

�سعاد نايف الربنوطى، اأ�سا�سيات اإدارة العمال ، دار وائل لن�سر، الردن، 2001م، �ص333.   )3(
ال�سحاح ، اجلزء 3، �ص 1380. النهاية ) ابن الثري( ج2، �ص232. ل�سان العرب ، ج7، �ص92.   )4(

ل�سان العرب، ج7، �ص90. امل�سباح املنري، ج1، �ص 310. القامو�ص املحيط، 3، 229.   )5(
ل�سان العرب، ج7، �ص91.،القامو�ص املحيط ،ج3، �ص320.   )6(
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ب. تعريف االإ�رشاف يف اال�سطالح:
املعنى يف  اللغوية، م�ستخدمني  املعاين  نف�ص  الفقهاء يف  ا�ستعمله  وقد   

غري املادي، وهو االإ�سراف والرقابة على �سيء ما ومراقبته ومتابعة �سوؤونه. 
وياأتي االإ�سراف يف الفقه مبعنى النظارة يف املوارد التالية:  

كانت  �سواء  الفقه،  يف  الواردة  االإ�سراف  اأ�سكال  اأبرز  من  وهي  الوالية:  اأ.  
عليه  املع�سوم  االإمام  اأو  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  كوالية  عامة  والية 
واأمثلتها  خا�سة  اأم  عموميتها،  على  بناًء  الفقيه  كوالية  ونحوهما  ال�سالم 
على  املوىل  ووالية  املجنون،  اأو  ال�سغري  االبن  على  االأب  كوالية  كثرية 

العبد ونحوهما. 
وال�سفيه واملجنون،  ال�سغري  مثل  املحجور عليه  كالو�ساية علي  ب.  الو�ساية: 

اأوعلى اإخراج حقه اأو ا�ستيفائه. 
لغريه،  املوقوف  يف  النظر  الواقف  يجعل  باأن  الوقف:  على  االإ�سراف  ج.  
بالناظر  الفقه  يف  عنه  يعرب  والذي  م�سلحته  ومافيه  الوقف  �سئون  فيتوىل 

على الوقف)1(. 
جماوزة احلد املباح اإىل املحظور)2(.  

القواعد، ج3،�ص323.، الي�ساح،ج3، �ص 131-130.   )1(
د. عبداهلل مع�سر معجم م�سطلحات الفقه املالكي، املرجع ال�سابق، �ص20.   )2(
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املبحث الثاين
االأ�سا�ض القانوين ل�سلطة الرقابة وجمال تطبيقها

املطلب االأول
االأ�سا�ض القانوين ل�سلطة الرقابة

قد يرد الن�ص على �سلطة االإدارة يف الرقابة على تنفيذ العقد االإداري   
اأو اخلا�سة، وقد يرد الن�ص عليها يف بع�ص  اأو يف دفاتر ال�سروط العامة  نف�سه 
الن�سو�ص القانونية لطائفة من العقود االإدارية اإال اأن الن�ص على هذا احلق يف 
حق  على  العقد  ن�ص  عدم  اإن  حيث  له،  من�ساأً  ال  ومنظماً  كا�سفاً  يكون  العقد 
تنفيذ العقد فهذا احلق االأ�سيل  الرقابة ال يحرم االإدارة من �سلطتها يف مراقبة 
لالإدارة ت�ستمده من املبادئ العامة للقانون االإداري ولي�ص من ن�سو�ص العقد. 

فمن املتفق عليه اأن هذا احلق من النظام العام)1(. 
ورغم ثبوت هذا احلق لالإدارة اإن ن�ص عليه العقد اأم ال. فقد ثار خالف   
فقهي حول االأ�سا�ص القانوين لهذا احلق ون�ستعر�ص من بني هذه االآراء الفقهية 

ما يلي)2(:
فقد ذهب الدكتور �سليمان الطماوي اأن الطبيعة القانونية للمرفق العام هي    .1

االأ�سا�ص القانوين ل�سلطة الدولة يف الرقابة. 
لهذه  كاأ�سا�ص  لوحده  كاف  غري  العام  املرفق  اأن  اإىل  اآخر  راأي  ويذهب    .2
املفرت�سة(  )االإدارة  للمتعاقدين  امل�سرتكة  بالنية  االأخذ  يجب  بل  ال�سلطة 
ب�سكل كامل  التخلي عن وظيفتها  ت�ستطيع  فاالإدارة ال  العقد.  اإبرام  حلظة 
يف حتقيق امل�سلحة العامة هذا من جانب، ومن جانب اآخر اأن املتعاقد قد 

عبدالعزيز عبداملنعم خليفة، الأ�س�ص العامة للعقود الإدارية، دار الكتب القانونية، املحلة الكربى، 2005م، �ص240-239.   )1(
د. حممد احل�سني، د. مهند نوح، العقود الإدارية، من�سورات جامعة دم�سق، دم�سق، 2005م، �ص228-227.   )2(
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العامة عن طريق ح�سن  احلاجات  الإ�سباع  االإدارة  التعاون مع  وافق على 
اخل�سوع  االإدارة  مع  املتعاقد  قبول  على  يدل  وهذا  العام،  املرفق  ت�سيري 

لقواعد القانون العام التي حتكم العقود االإدارية. 
وهناك راأي ثالث يرى اأن ا�ستخدام هذه ال�سلطة هو اأحد اأوجه امتيازات    .3

ال�سلطة العامة التي تتمتع بها االإدارة يف �سبيل حتقيق امل�سلحة العامة. 
اأن  اإىل  1968م  عام  امل�سرية  العليا  االإدارية  املحكمة  ذهبت  فقد  واأخرياً    .4
�سلطة الرقابة لها اأ�سا�ص قانوين مزدوج، يتكون من فكرة حتقيق امل�سلحة 
العامة وما تقت�سيه من حتقيق مقت�سيات املرافق العامة ومن فكرة امتيازات 

ال�سلطة العامة، كون �سلطة الرقابة اأحد تطبيقاتها. 
املطلب الثاين

 جمال تطبيق �سلطة الرقابة
نطاق  ولكن  االإدارية،  العقود  جميع  يف  ال�سلطة  هذه  ت�ستخدم  حيث   
ا�ستخدامها يختلف باختالف نوع العقد، وذلك وفقاً ملدى �سلة العقد باملرفق 

العام)1(. 
الفرع االأول: عقود االأ�سغال العامة:

ففي عقود االأ�سغال العامة ت�سل هذه ال�سلطة اإىل اأبعد مدى لها حيث   
اأن االإدارة تبقى �ساحبة امل�سروع الذي ينفذه املتعاقد معها، فاإنها تقت�سر رقابة 
متتد  "االإ�سراف" واإمنا  ال�سيق  املعنى  على  العقود  من  النوع  هذا  يف  االإدارة 
لت�سمل الرقابة مبعناها الوا�سع "التوجيه"، حيث يجب على االإدارة اأن تراقب 
تنفيذ  للمتعاقد خالل  االأوامر  بتوجيه  وتقوم  فائقة،  بدقة  العقد  ن�سو�ص  تنفيذ 

د. حممد احل�سني، د. مهند نوح، القانون الإداري، من�سورات جامعة دم�سق، دم�سق، 2010م، �ص316.   )1(
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رقابتها عن طريق  االإدارة  العقد، ومتار�ص  تنفيذ  اأو�ساع  والتدخل يف  العقد، 
اإر�سال مندوبني عنها يعي�سون يف امل�سروع ويراقبون يومياً �سري االأعمال وح�سن 
امل�ستعملة، ويف حال  النوعية، وكذلك �سالحية االأدوات  الناحية  تنفيذها من 
وجود خمالفات بالتنفيذ تقوم االإدارة بتوجيه االأوامر االإدارية للمتعاقد الذي 
عليه االلتزام بها كونها تعد قرارات اإدارية فردية ملزمة، مع حق املتعاقد التظلم 
منها اإدارياً اإذا كانت غري مربرة قانونياً، من خالل االعرتا�ص عليها �سمن مهلة 
الق�ساء  اإىل  اللجوء  بعد  فيما  له  ي�سمح  اإياها، لكي  يبلغه  تاريخ  من  يوماً   )15(
تنفيذ  التوقف عن  له  اأن يكون  بالتعوي�ص عما حلقه من �سرر، ودون  للمطالبة 

هذه القرارات. 
يف  االأ�سغال  عقود  تنفيذ  يف  الرقابة  عملية  ال�سوري  امل�سرع  نظم  وقد   
دفرت ال�سروط العامة ال�سادر باملر�سوم رقم450 لعام 2004م، يف املواد 26-

27 منه. 
الفرع الثاين: عقود التزام املرافق العامة:

تبا�سر االإدارة حقها يف الرقابة على تنفيذ �سروط العقد االإداري باإيفاد   
مهند�سيها اإيل مواقع العمل، للتاأكد من �سريه وفقاً لالأو�ساع املحددة، وفح�ص 
هذه  يف  والرقابة  نوعها،  جودة  على  لالإطمئنان  امل�ستخدمة  املواد  واإختبار 
اإمتامه،  عند  العمل  لت�سليم  ممهداً  اإجراًء  وتعد  االإ�سراف،  ملعنى  مرادفة  احلدود 

ومكماًل لرقابة الفح�ص الالحقة عند الت�سليم. 
فاإنها تتجاوز هذا احلد حيث تتدخل  الرقابة يف عقد االمتياز  اأما �سلطة   
االإدارة بدرجة تزيد على جمرد التاأكد من �سالمة التنفيذ اإىل التدخل يف التنفيذ 

وتغيري بع�ص االأو�ساع فيه ولو مل يرد الن�ص عليها �سراحة يف العقد. 
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يف  االإدارة  �سلطة  مدى  حتديد  فرن�سا  يف  االإدارية  العقود  وتت�سمن   
التدخل يف اأو�ساع تنفيذ عقود االمتياز، وقد يرد الن�ص عليها فى بع�ص القوانني 
ب�سلطات  لالإدارة  الفرن�سي  الدولة  جمل�ص  وي�سلم  لذلك،  املنظمة  واللوائح 
العامة فيما يتعلق  الرقابة واالإ�سراف والتوجيه على عقود االإ�سغال  وا�سعة يف 

باختيار املواد وطرق التنفيذ)1(. 
تتنوع �سور الرقابة يف عقود االمتياز اإىل:   

يف  االمتياز  بعقود  امللحقة  العامة  ال�سروط  دفاتر  تت�سمن  الفنية:  الرقابة  اأ.  
فرن�سا تنظيم �سلطات االإدارة وحدودها، واأهدافها يف جمال ممار�سة الرقابة 
الفنية، ففي عقود القوي الهيدروليكية، يكون ملوظف االإدارة احلق دائماً 
يف الدخول اإىل مناطق اال�ستغالل لالإطالع على خمتلف الوثائق الفنية من 
ر�سوم وخرائط واإجراء االختبارات الالزمة على من�سوب القوى للتاأكد 

من كفاءة معدالت اال�ستغالل. 
ويف م�سر تت�سمن اتفاقيات االمتياز البرتولية بيان �سلطات الرقابة الفنية على   
امللتزم، وذلك على النحو الوارد يف املادة الرابعة ع�سر من اتفاقية االمتياز 
البرتويل املربمة بني احلكومة امل�سرية العامة والهيئة العامة للبرتول و�سركة 
اجيبتكو اويل جاز اك�سبلوري�سن)2(. وتت�سمن عقود التزام املرافق العامة 
ومراجعة  املطار،  وت�سغيل  اإدارة  يف  الفنية  الرقابة  اإجراء  االإدارة  تخويل 
الوثائق وامل�ستندات ورقابة التنفيذ امل�سوب بالعيوب يف املواد 3،7،8، من 
العقد طبقاً الأ�س�ص االأداء والتقنيات احلديثة واملتطلبات واملعايري امل�ستخدمة 
يف الت�سييد واختبار املعدات واالأدوات واأطقم الت�سغيل ح�سب املوا�سفات 

د. �سليمان الطماوي، العقود الإدارية، املرجع ال�سابق 413.   )1(
املادة الرابعة من اأتفاقية حكومة جمهورية م�سر العربية، والهيئة العامة للبرتول.   )2(
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واملقايي�ص والوثائق والكتيبات امل�ستخدمة عاملياً يف هذا املجال وذلك علي 
النحو املبني باملالحق اأرقام 15،16،17،21)1(. 

الرقابة املالية: تتمثل الرقابة املالية يف حق اجلهة مانحة االلتزام اإجراء التفتي�ص  ب.  
يف اأي وقت على ح�سابات امللتزم اخلا�سة با�ستغالل املرفق حمل االمتياز 
فاملتعاقد يف نطاق عقود االمتياز على اختالف اأنواعها يلتزم باإم�ساك دفاتر 

ح�سابات منتظمة وفقاً للقواعد املحا�سبية املتعارف عليها واملعمول بها. 
ويف م�سر- ينظم القانون اخلا�ص بنظام املرافق العامة قواعد الرقابة املالية   
اتفاقيات االمتياز  التي متار�سها اجلهة مانحة االمتياز على امللتزم وتت�سمن 

البرتويل هذه القواعد )2(. 
الرقابة االإدارية: تنفرد عقود االمتياز بو�سع خا�ص حيث يحق للجهة املالكة  ج.  
تعيني ع�سوين ممثلني لها يف جمل�ص اإدارة ال�سركة �ساحبة االمتياز وذلك 
على النحو املن�سو�ص عليه يف املادة 3 الفقرة ج من العقد من مو�سوع 

العقد اإدارة وت�سغيل املطار)3(. 
د.  رقابة ال�سيانة والتجديد: من املتعارف عليه بالن�سبة للم�سروعات االإنتاجية 
يتم وعلى  ما مل  الزمن  بفعل  ت�ستهلك  اأ�سولها  اأن  ال�سواء  واخلدمية على 
الدوام �سيانة وجتديد ما تاآكل منها اأو تقادم به العهد، ويتالزم هذا االأمر 
�سرورة متابعة م�ستوى اأداء امل�سروع للتاأكد من عمليات الرتميم والت�سحيح 
والتجديد، وحتديث االأ�سول بح�سبان اأن كل �سئ له عمر افرتا�سي، فكثريا 
ما انهارت موؤ�س�سات وتعطلت م�سروعات ب�سبب النق�ص يف قطع الغيار اأو 

الوقائع امل�سرية، املرجع ال�سابق، �ص11،15،62،67.   )1(
قانون تنظيم املرافق اخلا�سة امل�سري رقم 129 ل�سنة 1947م املعدلة، املادة املادة الثالثة ع�سرة.   )2(

اإدارة وت�سغيل املطار، املادة الفقرة ج.   )3(
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االأدوات واملهمات واأي�ساً حني يتقادم العهد باملعدات واالأجهزة، واالآالت 
ال�سيانة  اأعمال  احلديث، والقت�سار  التكنولوجي  التطور  وغريها يف ظل 
والتجديد على االأ�سول املادية فح�سب بل اأن العن�سر الب�سري هو االأخر 
يف اأم�ص احلاجة اإيل التدريب وجتديد املهارات، اأما التكاليف وامل�ساريف 
باعتباره امل�سئول االأول عن ا�ستقرار  فاإنها تقع على كاهل امللتزم  الالزمة 
حالة  فى  للدولة  ملكيته  انتقال  وحتى  مدته  طول  بامل�سروع  العمل  انتظام 

جيدة حفاظاً على راأ�ص املال القومي من االنهيار)1(. 
االإدارة  متار�ص  العامة:  املرافق  اإلتزام  عقود  يف  واأهدافها  الرقابة  �سلطة  حدود  هـ.  
رقابتها باملعنى ال�سيق يف عقود االمتياز عن طريق االإ�سراف للتاأكد من �سري 
اأو تدخالت  تت�سمن توجيها  اأن  بانتظام واإ�سطراد دون  عمليات اال�ستغالل 
يف اإدارة املرفق على نحو يعوق امللتزم عن مبا�سرة ن�ساطه، وحتر�ص االإدارة 
املانحة ب�سفة عامة اأن جتعل للملتزم اليد الطوىل يف اإدارة املرفق وا�ستغالله 
يف مقابل الت�سحيات املالية التي يتكبدها امللتزم ومن ثم يكون تدخل االإدارة 
بانتظام واطراد،  يف حدود االإ�سراف والتاأكد من �سري عمليات اال�ستغالل 
فاملادة 30 من دفرت ال�سروط العامة لعقود امتياز االإنارة فى فرن�سا تن�ص على 

اأنه )لي�ص ملوظفي الرقابة التدخل باأي حال يف اإدارة اال�ستغالل(. 
�سالفة  البرتويل  االمتياز  اتفاقية  الرابعة ع�سر من  املادة  تت�سمن  ويف م�سر   
الذكر- اإ�سارة اإىل هذا املعنى حيث تف�سي يف هذا اخل�سو�ص باأن يراعي 
وهي  املقاول  عمليات  اإعاقة  عدم  احلقوق  لتلك  ممار�سته  اأثناء  الهيئة  ممثل 

العمليات اخلا�سة باال�ستغالل. 
د. ابراهيم ال�سهاوى، عقد اإمتياز  املرفق العام، درا�سة مقارنة،موؤ�س�سة الطوبجي، القاهرة ،2003م/ �ص252.   )1(
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ب�سدد  وهي  دائماً  تراعي  االمتياز  مانحة  االإدارة  جهة  اأن  القول  وميكن   
ممار�ستها للرقابة على امللتزم املواءمة بني اعتبارين هما: كفالة حرية امللتزم 
بانتظام  االمتياز  مرفق  �سري  و�سمان  االلتزام  عقد  حمل  املرفق  اإدارة  يف 
حقيقة  يف  تقف  التي  الرقابة  يف  �سلطتها  اإعمال  خالل  من  وذلك  اطراد، 

االأمر عند حد االإ�سراف علي عمليات اال�ستغالل)1(. 
الفرع الثالث: عقود التوريد:

املتعهدين  اأحد  مبقت�ساه  يتعهد  اإداري  عقد  باأنه  التوريد  عقد  يعرف   
التوريد  عقد  ويتميز  معني)2(،  ثمن  مقابل  تلزمها  منقوالت  لالإدارة  يورد  باأن 
مبو�سوعه املتعلق باملنقول كالب�سائع اأو مواد التموين والبنزين، املنتجات الغذائية 

لال�ستعمال احليواين، مواد البناء واالآالت، التوريد الكهربائية . . . الخ)3(. 
مييز الفقه احلديث بني نوعني من عقود التوريد االأول يتمثل يف عقود   
التوريد العادية، والثاين فيتمثل يف عقود التوريد ال�سناعية، ويختلف مفهوم 

الرقابة التي متار�سها االإدارة علي املتعاقد يف كال النوعني على النحو التايل:
النوع االأول: و�سائل الرقابة على املتعاقد وحدودها واأهدافها يف عقود التوريد 
العادية: تتجلى رقابة االإدارة يف نطاق هذا النوع من العقود يف فح�ص اأ�سناف 
الب�سائع متهيداً ال�ستالمها نهائياً، وذلك بهدف التاأكد من مطابقتها ملا مت االتفاق 
عليه، اأما فيما يتعلق باالإ�سراف على املتعاقد يف اأثناء التنفيذ، فاالأ�سل اأن ي�ستقل 
التنفيذ على  اختيار طريقة  باحلرية يف  العقود  النوع من  نطاق هذا  املورد يف 
املوارد  على  االإ�سراف  باحلق يف  اأن حتتفظ  لالإدارة  فاإن  ذلك  ومع  م�سئوليته، 
يف فرتة التنفيذ ب�سرط اأن تن�ص على ذلك �سراحة يف العقد اأو دفاتر ال�سروط 
د. حممد �سعيد اأمني، ال�س�ص العامة لإلتزامات وحقوق املتعاقد مع الإدارة يف تنفيذ العقود الإدارية حقوق عني �سم�ص، 1984م، �ص202.   )1(

حكم املحكمة الإدارية العليا امل�سرية، رقم 516-13 يف يونيو1972م، ال�سنة الق�سائية 18-81-�ص 567.   )2(
د. عبداهلل حجاج، العقود الإدارية، جملة القانون العام والعلوم الإدارية، دي�سمرب2012م �ص22.   )3(
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امللحقة به)1(. 
النوع الثاين: و�سائل الرقابة على املتعاقد وحدودها يف عقود التوريد ال�سناعية: 
يف جمال عقود التوريد ال�سناعية، فاإن الو�سع خمتلف الأن االإدارة ال تتفق على 
جمرد التوريد، ولكن على نوع ال�سناعة اأي�ساً ال�سيما اإذا اإن�سب مو�سوع التعاقد 
على اأ�سياء ذات اأهمية خا�سة تتعلق باجلهود احلربية، فحينئذ ال تقت�سر رقابة االإدارة 

على جمرد الت�سليم، ولكن يكون لها متابعة املتعاقد اأثناء تنفيذ العقد)2(. 
وحتر�ص دفاتر ال�سروط اخلا�سة بهذا النوع من العقود يف فرن�سا على   
اإبراز خمتلف الو�سائل التي تلجاأ اإليها االإدارة يف هذا النوع من العقود، املادة 
37 من دفرت ال�سروط العامة لعقود التوريد ال�سناعية ت�سري اإىل خمتلف و�سائل 

الرقابة التي متار�سها االإدارة على املتعاقد يف اإطار هذا النوع من العقود)3(. 
�سور الرقابة يف عقود التوريد: 

على  االإدارة  تبا�سرها  التي  املحا�سبية  الرقابة  يف  تتمثل  فاإنها  املالية:  الرقابة  اأ.  
تلك  تتم  حيث  م�سروعه،  اقت�ساديات  �سالمة  من  التاأكد  بهدف  املورد 
الرقابة مبعرفة مندوبي االإدارة املخت�سني الذين يطلعون على كافة الدفاتر 

وامل�ستندات التي يلتزم املورد مبوجب دفرت ال�سروط باأن يطلعهم عليها. 
الرقابة االإدارية: فاإنها تتمثل فيما تتمتع به االإدارة من �سلطات لالإ�سراف على  ب.  
املتعاقد، وهو ب�سدد ا�ستخدامه ملوظفني اأو عمال م�سانعه، كما تتمثل يف 
مراقبة �سري العمل وفقاً للخطط املر�سومة وال�سابق االتفاق عليها بني االإدارة 
واملوردين وذلك بهدف التاأكد من مدى احرتام املتعاقد ملدة التنفيذ املتفق 

عليها)4(. 
د. حممد �سعيد ح�سني اأمني، املبادئ العامة يف تنفيذ العقد الإداري، مرجع �سابق �ص215.   )1(

د. �سليمان حممد الطماوي، الأ�س�ص العامة للعقود الإدارية، درا�سة مقارنة، مطبعة عني �سم�ص، القاهرة، الطبعة الرابعة،1984م، �ص447.   )2(
د. حممد �سعيد ح�سني اأمني، املبادئ العامة يف تنفيذ العقد الإداري، مرجع �سابق �ص325.   )3(
د. حممد �سعيد ح�سني اأمني، املبادئ العامة يف تنفيذ العقد الإداري، مرجع �سابق �ص218.   )4(
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املبحث الثالث
حدود �سلطة الرقابة والتعديل االنفرادي

املطلب االأول
مفهوم واأ�سا�ض �سلطة التعديل

الفرع االول: مفهوم �سلطة التعديل:
اأنها  املدنية  العقود  يف  احلال  هو  كما  االإدارية  العقود  يف  االأ�سل  اإن   
تعديله  اأو  نق�سه  يجوز  فال  املتعاقدين،  �سريعة  العقد  العامة  للقاعدة  تخ�سع 
ا�ستثناء  القاعدة  ت�ستطيع اخلروج على هذه  اأن االإدارة  اإال  اإالباإتفاق الطرفني، 
�سريعة  العقد  "اأن  االإدارية، وهى  العقود  بها  متتاز وتخت�ص  اأخرى  قاعدة  اإىل 
املرفق العام" وذلك اإذا اقت�ست الظروف امل�ستجدة باملرفق مو�سوع العقد قيام 

االإدارة بتعديله باإرادتها املنفردة. 
واالإدارة لدى ا�ستعمالها ل�سلطة التعديل االإنفرادي ال تتدخل يف جمال   
م�سكوت عنه يف العقد، بل حتاول تغيري ال�سروط املن�سو�ص عليها �سراحة يف 

العقد اإما بالزيادة اأو النق�سان)1(. 
وهذه ال�سلطة يتم الن�ص عليها �سراحة يف العقد اأو يف القوانني اأو اللوائح   
ويف هذه احلالة فال خالف حول حق االإدارة يف ا�ستخدامها اأما عندما اليرد ن�ص 

�سريح بذلك يف العقد اأو القوانني اأو اللوائح فحينئذ يدقق باالأمر)2(. 
الفرع الثاين: اأ�سا�ض �سلطة التعديل:

التعديل  االإدارة يف  اإجماع فقهي وق�سائي على حق  اأ�سبح هناك  لقد   
ل�سرورات  وذلك  العقد،  ذلك  يبيح  ن�ص  دون  االإدارية  لعقودها  االنفرادي 

د. �سليمان الطماوي ، مرجع �سابق، �ص 458-45.   )1(
د. حممد �سعيد ح�سني اأمني، املبادئ العامة يف تنفيذ العقد الإداري، مرجع �سابق �ص325.   )2(
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امل�سلحة العامة، اإال اأن الفقهاء قد اختلفوا حول االأ�سا�ص القانوين لهذه ال�سلطة 
وانق�سموا اإىل عدة اأراء وهي)1(: 

معيار ال�سلطة العامة: حيث يرى بع�ص الفقهاء يف فرن�سا وم�سر اأن االأ�سا�ص    .1
�سببه  اإنفرادي  ب�سكل  االإدارية  عقودها  تعديل  يف  االإدارة  حلق  القانوين 
كون االإدارة �سلطة عامة متار�ص حقها يف اتخاذ القرارات االإدارية باإرادتها 
املنفردة، واإن ا�ستخدام االإدارة لهذا احلق لي�ص اإمتيازاً تعاقدياً بل هو اإمتياز 
تنظيمي، وهذا الراأي منتقد حيث ال ت�ستطيع االإدارة تعديل جميع �سروط 
العقد باإرادتها املنفردة، بل متلك فقط تعديل ال�سروط املتعلقة ب�سري املرفق. 
معيار �رشورات املرفق العام: حيث غالبية الفقه اليوؤيد معيار نظرية ال�سلطة    .2
ل�سلطة  القانوين  االأ�سا�ص  العام هي  املرفق  اأن �سرورات  يوؤكد  بل  العامة، 
با�ستمرار  متجددة  ال�سرورات  هذه  الأن  االنفرادي  التعديل  يف  االإدارة 
متطلبات  مع  االإدارية  العقود  الدوام  على  تالئم  اأن  االإدارة  على  فيجب 
�سروط  من  االإدارة  تغري  اأن  يتطلب  قد  وذلك  املتجددة  العامة  امل�سلحة 

العقد وت�سع التزامات جديدة على املتعاقد معها)2(. 
اأن  الفقهاء  من  اأخر  ق�سم  يرى  حيث  التعديل:  ل�سلطة  املزدوج  االأ�سا�ض    .3
االأ�سا�ص القانوين حلق التعديل االنفرادي هو بطبيعته اأ�سا�ص مزدوج يخلط 
بني مقت�سيات املرفق العام ومتطلباته من جهة وامتيازات ال�سلطة العامة من 
قانونياً  اأ�سا�ساً  بو�سفها  الفكرة  هذه  امل�سري  الق�ساء  اأكد  وقد  ثانية،  جهة 

ل�سلطة التعديل)3(. 
اأ.د حممد احل�سن، املرجع ال�سابق، �ص235 ومابعدها.   )1(
د. �سليمان حممد الطماوي، املرجع ال�سابق، �ص464.   )2(

د.حممد احل�سني، املو�سوعة القانونية املتخ�س�سة، املرجع ال�سابقن، �ص355.   )3(
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ونحن نرى اأن فكرة مقت�سيات املرفق العام هي االأ�سا�ص القانوين ال�سليم   
الذي يجب اأن تبنى عليه �سلطة التعديل االإنفرادي لالإدارة، الأن االإدارة عندما 
تربم عقودها االإدارية لتتخلى عن التزامها يف حتقيق امل�سلحة العامة بل العك�ص 

من ذلك فهي تبقى امل�سئول دائماً عن ح�سن �سري املرفق العام. 
املطلب الثاين

مدى اإعمال �سلطة التعديل
التعديل  ب�سلطة  االإدارة  متتع  على  والق�سائي  الفقهي  االإجماع  اإن   
االنفرادي لعقودها االإدارية ال يعني اأن االإدارة ت�ستطيع تعديل عقودها االإدارية 
العقدية  ال�سروط  يتناول �سوى  التعديل مقيد فهو ال  اإن هذا  بل  ب�سكل مطلق، 
املتعلقة باإدارة املرفق العام، وكذلك بالن�سبة لنوع العقد وات�ساله باملرفق العام 

وذلك ح�سب ال�سور التالية)1(. 
جميع  ويف  االإدارة  متتلك  حيث  النق�سان:  اأو  بالزيادة  الكمي  التعديل    .1
نق�سان  اأو  زيادة  معها  املتعاقد  اإلتزامات  بتعديل  القيام  االإدارية،  عقودها 
وذلك من الناحية الكمية دون اأن يكون لها االإجراء النوعي للعقد وذلك 

بتعديل طبيعة االلتزامات)2(. 
2.   التعديل يف طرق وو�سائل التنفيذ: يحق لالإدارة عند مالم�ستها ح�سول 
امل�سروعات  من  فائدة  اأكرث  تكون  العقد  تنفيذ  خالل  جديدة  ابتكارات 
العقدية، وذلك  للبنود  االنفرادي  التعديل  ت�ستخدم حقها يف  اأن  القدمية 
ملواءمة املرفق مع املتطلبات اجلديدة النا�سئة عن االبتكارات احلا�سلة ومبا 
املتعاقد  من  تطلب  اأن  لالإدارة  ميكن  حيث  العامة،  امل�سلحة  مع  يتنا�سب 

د.حممد احل�سني، د. مهند نوح، العقود الإدارية ، من�سورات جامعة دم�سق، دم�سق 2005م، �ص 228-227، 238.   )1(
د. حممد نوح، الإيجاب والقبول يف العقد الإداري، من�سورات حلب احلقوقية، بريوت،2005م، �ص87-86.   )2(
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املتبعة  الو�سيلة  بداًل من  التنفيذ  فنية جديدة يف  با�ستخدام و�سيلة  وتاأمره 
ولكن اإذا ت�سرر املتعاقدين من جراء اأوامر االإدارة بالتعديل فاإنه لهم احلق 

يف التعوي�ص. 
تنفيذ  يف  لالإ�سراع  �سرورة  جتد  عندما  لالإدارة  يحق  التنفيذ:  مدة  تعديل     .3
العقد حتقيقاً للم�سلحة العامة اأن تقوم بتق�سري فرتة التنفيذ، وكذلك يحق 
لها اأن تطيل مدة التنفيذ عندما جتد �سرورة لذلك كنق�ص يف االعتمادات 
املالية، ويحق لالإدارة اأن تاأمر بوقف تنفيذ العقد ب�سكل نهائي اإذا راأت اأنه ال 
فائدة من اإكمال العمل بالعقد، ويف كل احلاالت يحق للمتعاقد اأن يطالب 

بالتعوي�ص عما حلقه من �سرر. 
املطلب الثالث

قيود اإ�ستعمال �سلطة التعديل
حدوث تغيري بظروف التعاقد خالل التنفيذ: حيث يجب حدوث تغري وتبدل    .1
بالظروف املحيطة بالعقد خالل تنفيذه مل تكن يف ح�سبان املتعاقدين عند 
امل�ستجدة تقف حائاًل دون حتقيق  العقد، واأن تكون هذه الظروف  اإبرام 
االنفرادي  التعديل  �سلطة  اإعمال  يت�سنى  حتى  وذلك  العامة،  امل�سلحة 
للم�سلحة  اجلديدة  الظروف  مع  يتفق  مبا  العقد  �سروط  بتعديل  لالإدارة 
االأمر  لكن  الفقهاء  ال�سرط �سروري ومتفق عليه من معظم  العامة، وهذا 
تقدر  مل  االإدارة  لكن  الظروف  يف  تغيري  يحدث  مل  اإذا  عليه  خمتلف 
مقت�سيات امل�سلحة العامة بال�سكل ال�سحيح وقت اإبرام العقد بل اأخطاأت 

يف تقديراتها فهل يحق لها اإجراء التعديل اأم ال؟
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يف  االإدارة  �سلطة  موؤيداً  براأيه  الطماوي  �سليمان  الدكتور  يذهب  حيث   
غري  اأم  خمطئة  االإدارة  كانت  �سواء  االنفرادية  االإدارية  عقودها  تعديل 
خمطئة يف تقديراتها حيث يجب، لقد اأ�سبح هناك اإجماع فقهي وق�سائي 
على حق االإدارة يف التعديل االنفرادي لعقودها االإدارية دون ن�ص يبيح 

ذلك العقد، وذلك ل�سرورات امل�سلحة العامة)1(. 
اإمكانية  بينما يرى الدكتور ثروت بدوي يف ر�سالته عن عمل االأمري عدم   
م�سئولية  حتمل  عليها  بل  احلالة،  هذه  يف  انفرادياً  عقودها  تعديل  االإدارة 
اأن تقدر  اخلطاأ الذي وقعت فيه وقت االإبرام، بحيث يجب على االإدارة 

حاجة املرفق تقديراً �سليماً منذ بداية االأمر)2(. 
اإن  الراجح  من  اأنه  حيث  العقد:  يف  التنظيمية  ال�رشوط  على  التعديل  اإقت�سار    .2
�سلطة التعديل ال تتناول �سوى ال�سروط العقدية املت�سلة ب�سري املرفق العام 
وحاجته، وبالتايل ال يجوز لالإدارة وباأي حال من االأحوال اأن مت�ص �سروطه 
العقدية االأخرى والتي لها �سلة باملرفق العام كامليزات واالأف�سلية املمنوحة 

للمتعاقد واأهمها املزايا املالية للمتعاقد. 
االلتزام مبو�سوع العقد: حيث اإن �سلطة االإدارة يف التعديل االنفرادي يجب    .3
تفر�ص  اأن  لالإدارة  معينة ال ميكن جتاوزها، فال ميكن  تقف عند حدود  اأن 
على املتعاقد التزامات جديدة خارج مو�سوع العقد، بحيث يجد املتعاقد 
نف�سه اأمام عقد جديد ما كان يقبل به لو عر�ص عليه يف بادئ االأمر، كون 
املتعاقد اأقدم على العقد يف �سوء امكانياته املالية والفنية وتطبيقاً لذلك فال 
ميكن لالإدارة بتعديلها االنفرادي اإعطاء حمل جديد للعقد غري املحل املتفق 

. �سليمان حممد الطماوي، املرجع ال�سابق، �ص465.   )1(
�سليمان  د.  لدى  اإليه  م�سار  باري�ص 1954م، �ص101  بالفرن�سية يف  دكتوراه مقدمة  ر�سالة  الأمري،  فعل  نظرية  بدوي،  ثروت  د.   )2(

الطماوي، املرجع ال�سابق، �ص465. 
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عليه، اأو تغيري نوع العقد اأو مو�سوعه واإال جاز للمتعاقد االمتناع عن تنفيذ 
قرار االإدارة اأو طلب ف�سخ العقد مع املطالبة بالتعوي�ص الكامل عما يكون 
حلقه من خ�سائر، الأن قرار االإدارة يف مثل هذه احلاالت يعد باطاًل بحيث 

ميلك املتعاقد حق االمتناع عن تنفيذه وطلب اإلغاءه من قا�سي العقد. 
احرتام مبداأ امل�رشوعية: حيث يجب على االإدارة عند تعديلها لعقودها اأن    .4
حترتم قواعد امل�سروعية، وذلك باأن يكون قرارها بالتعديل م�ستوفياً الأركان 
�سحته من حيث �سدور القرار عن ال�سلطة املخت�سة، وا�ستيفائه لل�سكليات 
واالإجراءات القانونية، واأن تكون الغاية من القرار حتقيق امل�سلحة العامة، 
اأما اإذا كان اإجراء االإدارة خمالفاً ملبداأ ال�سرعية فاإنه يكون باطاًل ومن حق 

املتعاقد طلب اإلغائه من القا�سي االإداري. 
عدم االإخالل بالتوازن املايل للعقد: حيث اأنه واإن كان من حق االإدارة تعديل    .5
عقودها انفرادياً بزيادة اأو اإنقا�ص التزامات املتعاقد معها كمياً، خالل تنفيذ 
العقد، اإال اأنه ال يجوز لها بتعديالتها اأن تخل بالتوازن املايل للعقد، فتفر�ص 
التزامات جديدة على املتعاقد جتاوز احلدود الطبيعية اأو املعقولة وتوؤدي 
اإىل قلب اقت�ساديات العقد راأ�ساً على عقب، ويف حال حدوث ذلك فاإنه 
العقد  اأو طلب ف�سخ  العقد  تنفيذ  للمتعاقد مع االإدارة االمتناع عن  يحق 
مع حقه يف التعوي�ص الكامل وال�سامل عن كافة االأ�سرار التي حلقت به من 
اأي تعوي�سه عن كافة اخل�سائر التي حلقت به وعن  جراء ت�سرف االإدارة، 
االأرباح امل�سروعة التي كان من املمكن اأن يحققها لو ا�ستمر العمل بالعقد 
القانونية  االآثار  اأهم  اأحد  هو  الكامل  التعوي�ص  وهذا  الطبيعي،  بال�سكل 
لنظرية فعل االأمري التي تعترب �سلطة التعديل االنفرادي اإحدى تطبيقاتها)1(. 

اأ.د حممد احل�سني، د. مهند نوح، العقود الإدارية، املرجع ال�سابق، �ص329-328.   )1(
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اخلامتة والنتائج والتو�سيات
اأواًل: النتائج:

تعد الرقابة واالإ�سراف من قبل االإدارة من ال�سلطات الهامة واخلطرية يف    .1
نف�ص الوقت اإذا مل تقم بها االإدارة على الوجه ال�سحيح. 

دور االإدارة يف �سري املرافق العامة وبالتايل يكون لها �سلطة رقابة واإ�سراف    .2
حتى ت�ستطيع ت�سيري هذه املرافق. 

اإن عدم ن�ص العقد على حق الرقابة ال يحرم االإدارة من �سلطتها يف مراقبة    .3
تنفيذ العقد فهذا احلق االأ�سيل لالإدارة ت�ستمده من املبادئ العامة للقانون 

االإداري ولي�ص من ن�سو�ص العقد. 
من  للتاأكد  االإ�سراف  طريق  االمتياز عن  عقود  رقابتها يف  االإدارة  متار�ص    .4

�سري عمليات اال�ستغالل. 
اإن االإدارة ت�ستطيع اخلروج على قاعدة العقد �سريعة املتعاقدين يف القانون    .5
املدين ا�ستثناء اإىل قاعدة اأخرى متتاز وتخت�ص بها العقود االإدارية، وهى 
امل�ستجدة  الظروف  اقت�ست  اإذا  العام" وذلك  املرفق  �سريعة  العقد  " اأن 

باملرفق مو�سوع العقد قيام االإدارة بتعديله باإرادته املنفردة. 
اإن االإجماع الفقهي والق�سائي على متتع االإدارة ب�سلطة التعديل االإنفرادي    .6
لعقودها االإدارية ال يعني اأن االإدارة ت�ستطيع تعديل عقودها االإدارية ب�سكل 

مطلق، بل اإن هذا التعديل مقيد. 
ثانيًا: التو�سيات:

على اجلهات املخت�سة اأن ت�سع احلدود ل�سلطة االإدارة يف الرقابة واالإ�سراف    .1
واأن تقوم مبعاجلة التجاوزات التي تقع نتيجة لذلك. 
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على اجلهات الت�سريعية اإعطاء الهيئات االإدارية احلق يف التعديل االإنفرادي    .2
دون احلاجة لن�ص وذلك ن�سبة ل�سرورة امل�سلحة العامة. 

عدم م�سا�ص االإدارة بال�سروط العقدية االأخرى والتي لها �سلة باملرفق العام    .3
كامليزات واالأف�سلية املمنوحة للمتعاقد والتي منها املزايا املالية للمتعاقد. 

على االإدارة عند تعديلها لعقودها اأن حترتم قواعد امل�سروعية، وذلك باأن    .4
يكون قرارها بالتعديل م�ستوفياً الأركان �سحته من حيث ال�سلطة املخت�سة، 
حتقيق  الغاية  تكون  واأن  القانونية،  واالإجراءات  لل�سكليات  وا�ستيفائه 

امل�سلحة العامة.
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أثر العالج الدينـي وفاعليـة برنامـج إرشـادي يف تنمية الشعور 
باألمن النفسي لدى طالبات جامعة القرآن الكريم وتاصيل العلوم

د. حممد حيدر احلرب الطيب  •

ملخــــ�ض
ا�ستهدفت الدرا�سة التعرف اإىل فاعلية برنامج اإر�سادي عالجي اإ�سالمي   
وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  طالبات  لدى  النف�سي  باالأمن  ال�سعور  تنمية  يف 
اجلامعية،  الرتبية  كلية  من  طالبة   )24( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت   ، العلوم 
 )12( من  تاألفت  جتريبية  جمموعة  مت�ساويتني،  جمموعتني  على  توزيعهن  ومت 
االأمن  مقيا�ص  ا�ستخدام  طالبة، ومت  من )12(  تاألفت  �سابطة  طالبة، وجمموعة 
النف�سي والربنامج االإر�سادي با�ستخدام ا�سرتاتيجيات االإر�ساد والعالج الديني 
االإ�سالمي، بينما مل تتعر�ص املجموعة ال�سابطة للربنامج االإر�سادي، وتو�سلت 
الدرا�سة يف نتائجها اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة 
ول�سالح  البعدي  االختبار  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  بني    )0.05(
املجموعة التجريبية؛ اأي فاعلية الربنامج االإر�سادي والعالج االإ�سالمي يف تنمية 
والعالج  االإر�ساد  مفتاحيه:  الطالبات.)كلمات  لدى  النف�سي  باالأمن  ال�سعور 

االإ�سالمي، االأمن النف�سي، طالبات اجلامعة(.

ال�سودان.   - العلوم  وتا�سيل  الكرمي  القراآن  -جامعة  الرتبية  كلية   - الرتبوية  العلوم  ق�سم   - م�ساعد  اأ�ستاذ  	•
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Abstract
This study aimed to identify effectiveness of Islamic counseling 
and therapy program in the development psychological sense 
of psychological security for female students. The sample of 
the study consisted of (24) female students from the College 
of University. They were divided into two equal groups, an 
experimental group consisted of (12) female students, and a 
control group consisted of (12) female students, To measure 
such an issue, the standards of Islamic psychological security 
and counseling program has been implemented, using strategies 
of Islamic counseling and treatment.  while the control group 
was not exposed to the program. The study found that there are 
significant statistical differences  at the level of (0.05) between 
the experimental and control groups in post test in favor of the 
experimental group; i.e. there is an instructional effectiveness 
of  the Islamic treatment of the psychological development of 
a sense of security among female students.
(key words: Islamic Counseling and Therapy, Psychological 
Security, Female Students).
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مقدمة واالإطار النظري
يَن،  َطرِّ اإذا دعاُه، اأدعوُه خمِل�ساً لُه الدِّ ِ َربِّ الَعامَلِنَي، جُميِب امل�سخْ احلمُد هلِلَّ  
ِبيِّنَي واإِماِم املر�َسِلنَي، احلياة  ٍد، خامَتِ النَّ الُم على النَّبيِّ االأمِّيِّ حممَّ الُة وال�سَّ وال�سَّ
منا  كاًل  اإن  الكرمي،  القراآن  منارة  وطريقها  باهلل  االإميان  واأعظمها  ونفائ�ص  كنوز 
يبحث عن ال�سعادة وي�سعى اإليها، فهي اأمل كل اإن�سان ومن�سود كل ب�سر والتي 

بها يتحقق له االأمن النف�سي)1(.
املفاهيم  النف�سي )Psychological Security( من  االأمن  مفهوم  يعدُّ   
املركبة يف علم النف�ص، ويتداخل يف موؤ�سراته مع مفاهيم اأخرى مثل الطماأنينة 
الذات  مفهوم  الذات،  عن  الر�سا  الذاتي،  التكيف  الذاتي،  االأمن  االنفعالية، 
االإيجابي، التوازن االنفعايل)2(، وهو الطماأنينة النف�سية اأو االنفعالية وهو االأمن 
احلاجات  اإ�سباع  فيها  يكون  فرد على حدة، وهو حالة  اأمن كل  اأو  ال�سخ�سي 
م�سموناً وغري معر�ص للخطر وهو حمرك الفرد لتحقيق اأمنه وترتبط احلاجة اإىل 
االأمن ارتباطا وثيقاً بغريزة املحافظة على البقاء، ويعد مفهوم االأمن النف�سي من 

املفاهيم االأ�سا�سية يف جمال ال�سحة النف�سية)3(.
باأنه  الفرد  �سعور  يعني  النف�سي  االأمن  اأن   )Maslow(ما�سلو ويرى   
بيئته �سديقة وودودة  اأن  حمبوب ومتقبل من االآخرين، له مكان بينهم يدرك 
االأمن  اإىل  واحلاجة  والقلق)4(،  والتهديد  اخلطر  بندرة  فيها  ي�سعر  حمبطة  غري 
النف�سي تت�سمن ال�سحة اجل�سمية واالأمن اجل�سمي، واحلاجة اإىل ال�سعور باالأمن 
الداخلي والبقاء حياً، واحلاجة اإىل جتنب اخلطر، واالأمل، واحلاجة اإىل اال�سرتخاء 

قطب، �سيد، يف ظالل القراآن، جدة، دار العلم، 1406 هـ)ط12(.   )1(
�سعد، علي، "م�ستويات الأمن النف�سي لدى ال�سباب اجلامعي"، جملة جامعة دم�سق، املجلد)15(، العدد1،1999م.   )2(

عبدالرحمن، حممد ال�سيد ، درا�سات يف ال�سحة النف�سية، القاهرة، دار قباء للطباعة والن�سر والتوزيع، 1998م، ط1.   )3(
)4( Jaffe، Alan M: Comparison of state legislators with a central group on Maslow's 

"Security- Insecurity" Measure. Psychological Reports، 48، )1981(.41- 42. 
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والراحة، واحلاجة اإىل ال�سفاء عند املر�ص، واحلاجة اإىل احلياة ال�سوية امل�ستقرة 
ال�سعيدة، واحلاجة اإىل احلماية �سد احلرمان من اإ�سباع الدوافع، واحلاجة اإىل 

امل�ساعدة يف حل امل�سكالت)1(.
حيث  االإن�سانية  لل�سخ�سية  املهمة  احلاجات  اأحد  النف�سي  واالأمن   
باالأمن،  الطفل  ل�سعور  م�سدر  اأول  هي  واالأم  املرء،  طفولة  اإىل  جذوره  متتد 
وخلربا-ت املرء دور مهم يف �سعوره باالأمن النف�سي، فاأمن املرء ي�سبح مهدداً 
اأو اجتماعية ال  اإذا ما تعر�ص ل�سغوط نف�سية  اأية مرحلة من مراحل العمر؛  يف 
طاقة له بها، مما قد يوؤدي اإىل اال�سطراب النف�سي، لذلك يعد االأمن النف�سي من 

احلاجات ذات املرتبة العليا لالإن�سان يتحقق بعد حتقيق حاجاته الدنيا)2(. 
ال�سلوك  اأهم دوافع  النف�سية ومن  اأهم احلاجات  النف�سي من  االأمن  اإن   
والتوافق  النف�سي  للنمو  الالزمة  االأ�سا�سية  احلاجات  من  وهو  احلياة،  طوال 
النف�سي وال�سحة النف�سية للفرد، اأي اأن بناء ال�سحة النف�سية ترتكز على دعامتني 
عند  الطبيعية  احلياة  م�سرية  وهي  واملحبة،  النف�سي  االطمئنان  هما:  اأ�سا�سيتني 
علماء النف�ص والتي تبداأ من الطفولة وتنتهي بال�سيخوخة، مبعنى اأنَّ االطمئنان 
واملحبة ي�سريان م�سريتهما يف النف�ص الب�سرية بني �ساطئني، �ساطئ االطمئنان يف 

الطفولة و�ساطئ االأمن واالأمان يف االأمن النف�سي)3(.  
اإال  واالأمان  الطماأنينة  لالإن�سان  يتحقق  لن  باأنه  الكرمي  القراآن  لنا  ويوؤكد   
الَلّهِ  بِذِْكِر  َأال  الَلّهِ  بِذِْكِر  ُقُلوبُهُمْ  آمَنُوا وََتْطمَئِنُّ  }الَّذِينَ  بذكره هلل عز وجل، قال تعاىل: 
َتْطمَئِنُّ الُْقُلوبُ{ ]الرعد: 28[. اإذن؛ علينا اأن نتم�سك بكتاب اهلل ونقتدي به، ونتدبر 

زهران، حامد ، ال�سحة النف�سية والعالج النف�سي، القاهرة، عامل الكتب، 1999م)ط4(.   )1(
)2( Robert، John E. Adult Attachment Security And Symptoms Of Depression، 

)1996(،Vol 70، No2. 
النف�سي،  النف�سية والإر�ساد  ال�سحة  العربي والعاملي، درا�سات يف  القومي  اأ�سا�سية لالأمن  النف�سي دعامة  الأمن  زهران، حامد،   )3(

القاهرة، عامل الكتب، 2003م. 
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يف اآياته البينات، ونتاأمل يف كلماته التي ال تنفد اأبداً، قال تعاىل: }ُقل لَّوْ َكانَ الْبَحْرُ 
مِدَادًا لَِّكلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ َقبَْل َأن َتنَفدَ َكلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ ِجْئنَا بِمِْثلِهِ مَدَدًا{ ]الكهف: 109[.

اإن حفظ القراآن الكرمي ومالزمة املراجعة والتالوة؛ اأثر عظيم يف حتقيق   
تاأثري  ذات  هائلة  روحية  طاقة  فهو  وال�سكينة  القلبية  والطماأنينة  النف�سي  االأمن 
بالغ ال�ساأن يف نف�ص االإن�سان يهز وجدانه ويرهف اأحا�سي�سه وم�ساعره وي�سقل 
يتعر�ص  اأن  بعد  بال�سخ�ص  فاإذا  ب�سريته  اإدراكه وتفكريه ويجلي  روحه ويوقظ 

لتاأثري القراآن ي�سبح اإن�ساناً جديداً كاأنه خلق خلقاً جديداً)1(.
واملوؤمن املواظب على ذكر اهلل وطاعته ودائم التوكل على اهلل يف جميع   
َّذِينَ  }ال ياأتيه اخلوف واحلزن الأنه يف حفظ اهلل ورعايته، قال تعاىل:  �سوؤونه ال 
آمَنُواْ وََتْطمَئِنُّ ُقُلوبُهُم بِذِْكِر اللّهِ َأاَل بِذِْكِر اللّهِ َتْطمَئِنُّ الُْقُلوبُ{ ]الرعد: 28[، كما قال اهلل تعاىل: 
َّذِينَ إَِذا ُذكِرَ اللّهُ وَِجَلتْ ُقُلوبُهُمْ وَإَِذا ُتلِيَتْ عََليِْهمْ آيَاُتهُ َزادَتْهُمْ إمِيَانًا وَعََلى  َّمَا الْمُؤْمِنُونَ ال }إِن

ُلونَ{ ]االأنفال: 2[. قال ال�سيخ ال�سعدي يف تف�سري هذه االآية: "اأي: يعتمدون  رَبِِّهمْ يََتوَكَّ

يف قلوبهم على ربهم يف جلب م�ساحلهم، ودفع م�سارهم الدينية، والدنيوية، 
ويثقون باأن اهلل تعاىل �سيفعل ذلك، والتوكل هو احلامل لالأعمال كلها، فال توجد 

وال تكمل اإال به")2(.
اأهمية االإميان  لنا  اأو�سح  النف�ص عندما  القراآن الكرمي قد �سبق علماء  اإن   
يف حتقيق االأمن النف�سي، الأنه يزيد من ثقة االإن�سان بنف�سه ويزيد من قدرته على 
ال�سرب وحتمل م�ساق احلياة، ويبعث االأمن والطماأنينة يف النف�ص، ويغمر االإن�سان 
ال�سعور بال�سعادة، وجند اأن االإن�سان املوؤمن يتم�سك بكتاب اهلل الجئاً اإليه دائماً، 

العي�سوي، عبد الرحمن، الإ�سالم وال�سحة النف�سية، بريوت، دار الراتب اجلامعية، 2001م، ط1.   )1(
ال�سعدي، عبدالرحمن، تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، بريوت، موؤ�س�سة الر�سالة، 1417هـ، ط4.   )2(
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�سواهد  وهناك  له)1(،  النف�سي  اال�ستقرار  مر�سد يف حتقيق  له خري  بالن�سبة  فهو 
واأدلة عديدة من القراآن وال�سنة على عالقة االإميان باالأمن النف�سي من ق�س�ص 
االأنبياء، ومواقف من �سرية الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( واأ�سحابه -ر�سي 
اهلل عنهم-، ونذكر هنا مثااًل واحداً فقط من ال�سواهد: فبنو اإ�سرائيل ملا حلقهم 
فرعون وجنوده، و�ساقت بهم االأر�ص، وظنوا اأنهم ماأخوذون ال حمالة، كانت 
لدى مو�سى عليه ال�سالم طماأنينة عجيبة م�ستولية عليه، وثبات كبري، قال تعاىل: 
ا َترَاءَى الْجَمْعَاِن َقاَل َأصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَُكونَ • َقاَل َكلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيِن •  }َفَلمَّ
وْدِ الْعَظِيِم • وََأْزلَْفنَا َثمَّ  َفَأوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى َأِن اْضِربْ بِعَصَاَك الْبَحْرَ َفانَْفَلقَ َفَكانَ ُكُلّ فِرْقٍ َكالَطّ

.)2(
اآْلخَِرينَ • وََأنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ َأجْمَعِنيَ • ُثمَّ َأْغرَْقنَا اآْلخَِرينَ{ ]ال�سعراء: 61–66[

والتوكل على اهلل مهم جداً يف باب االأمن النف�سي، الأن العبد اإذا قدم   
كل ما ي�ستطيع، وبذل ما يقدر اأن يبذله من اأ�سباب، فاإنه ال يبقى له اإال اأن يفزع 
اإىل مواله، ويلقي بنف�سه بني يديه، ويطمئن اإليه، ويثق متام الوثوق باأن اهلل تعاىل 
حافظه ومانعه من اأعدائه)3(. ومن االأدلة على عالقة التوكل باالأمن النف�سي قوله 
وََقاُلوا  إمِيَانًا  َفزَادَهُمْ  َفاخْشَوْهُمْ  لَُكمْ  جَمَعُوا  َقدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لَهُمُ  َقاَل  َّذِينَ  }ال تعاىل: 
ِرْضوَانَ  وَاتَّبَعُوا  سُوءٌ  يَمْسَسْهُمْ  لَمْ  وََفْضٍل  اللَّهِ  مِنَ  بِنِعْمَةٍ  َفانَْقَلبُوا   • الْوَكِيُل  وَنِعْمَ  اللَّهُ  حَسْبُنَا 
َّمَا َذلُِكمُ الشَّيَْطانُ يَُخوِّفُ َأوْلِيَاءَهُ َفل َتَخاُفوهُمْ وَخَاُفوِن إِنْ ُكنُْتمْ  اللَّهِ وَاللَّهُ ُذو َفْضٍل عَظِيٍم • إِن

مُؤْمِنِنيَ{ ]اآل عمران: 175-173[. 

وِذكر اهلل تعاىل، حيث ورد يف كتاب اهلل ما يدل على ذلك ، فقد قال �سبحانه   
وقد  ]الرعد: 28[،  الُْقُلوبُ{  َتْطمَئِنُّ  اللَّهِ  بِذِْكِر  َأال  اللَّهِ  بِذِْكِر  ُقُلوبُهُمْ  وََتْطمَئِنُّ  آمَنُوا  َّذِينَ  }ال وتعاىل: 
ال�سريف، حممد مو�سى، الأمن النف�سي، دار الأندل�ص اخل�سراء �سمن �سل�سلة معامل على طريق ال�سحوة، جدة، ال�سعودية، 1424   )1(

هـ، ط2. 
اخلرا�سي، ناهد ، اأثر القراآن الكرمي يف الأمن النف�سي، القاهرة، دار الكتاب احلديث،2003م.   )2(

لبنان،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  املناهل  دار  بريوت،  النف�سية،  وال�سحة  الإ�سالمي  الهدي  حممد،  الرحمن  عبد  العي�سوي،   )3(
2002م، ط1. 
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بنيَّ النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف اأحاديثه اأثر الذكر يف حتقيق االأمن النف�سي، ويف 
حديث اأ�سماء بنت ُعمي�ص- ر�سي اهلل عنها- قالت: قال يل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
و�سلم(: "اأال اأعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب - اأو يف الكرب - اهلل، اهلل ربي وال 
اأ�سرك به �سيئاً")1(، فقد قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "من �سره اأن يُ�ستجاب له عند 

الكرب وال�سدائد فليكرث الدعاء يف الرخاء")2(.
ومن االأدلة القراآنية والنبوية على اأنواع من االأدعية حتقق االأمن النف�سي، مثل: 
ال اإله اإال اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني، فعن �سعد بن اأبي وقا�ص- ر�سي 
اهلل عنه- قال: قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: "دعوة ذي النون اإذ دعا 
وهو يف بطن احلوت: ال اإله اإال اأنت �سبحانك اإين كنت من الظاملني، اإنه مل يدع 
بها م�سلم يف �سيء قط اإال ا�ستجاب اهلل له بها"، فقال -�سلى اهلل عليه و�سلم-: 
نَْقدِرَ عََليْهِ  لَنْ  َأنْ  َفَظنَّ  إِْذ َذهَبَ مَُغاضِبًا  النُّوِن  }وََذا   : اإىل قول اهلل تعاىل  ت�سمع  اأال 
الِمِنيَ، َفاسَْتجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ  ي ُكنْتُ مِنَ الظَّ

ِّ
ُلمَاتِ َأنْ ال إِلَهَ إاِّل َأنْتَ سُبْحَانَكَ إِن َفنَادَى فِي الظُّ

.)3(
مِنَ الَْغمِّ وََكَذلِكَ ُننِْجي الْمُؤْمِنِنيَ{ ]االأنبياء: 87- 88[

التوجيه  اأ�ساليب  من  االإ�سالمي  والعالج  االإر�ساد  يعدُّ  هنا  ومن   
واملبادئ  والقيم  ولدينه  ولربه  لنف�سه  الفرد  معرفة  على  يعتمد  واال�ستب�سار 
الروحية واخللقية، وهذه املعرفة غري الدنيوية املتعددة اجلوانب واالأركان تعترب 
واآثامه  وباأعماله وذنوبه  بنف�سه  ا�ستب�ساراً  دنياه ويزيده  الفرد يف  يوجه  م�سعاًل 
بارزة  مكانة  يحتل  االإ�سالمي  والدين  وم�ستقبله،  حا�سره  يف  توافقه  وطرائق 
العون  اهلل، وطلب  لعبادة  الفرد  لدى  فطرياً  دافعاً  بكونه  االأفراد،  بني حاجات 

�سنن اأبي داود، ِكَتاُب �ُسُجوِد اْلُقْراآِن، َباب َتْفِريِغ اأَْبَواُب ال�ُسُجوِد َوَكْم �َسْجَدة، رقم احلديث: 1308.   )1(
اأخرجه احلاكم وقال: �سحيح الإ�سناد، واأقره الذهبي: 1 / 729.   )2(

اأخرجه احلاكم وقال: �سحيح الإ�سناد، ووافقه الذهبي: 1 / 684 - 685.   )3(
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واحلاجة من اهلل، وكونه عاماًل مهماً يف حياة االإن�سان النف�سية، وعن�سراً اأ�سا�سياً 
ت�سمن  قاعدة وجدانية  يوفر  ال�سلوك حيث  دعائم  واأعظم  �سخ�سيته،  منو  يف 
للحياة، وعدم  وتفاوؤل وحب  االنفعايل،  واالتزان  النف�سي  االأمن واالطمئنان 

النظرة اإليها نظرة ت�ساوؤمية، وتاأكيد الهوية)1(.
اإن اأهمية االإر�ساد والعالج االإ�سالمي تتمثل يف اأثر �سيكولوجية الدين   
االإ�سالمي يف عالج اال�سطرابات النف�سية باختالف اأنواعها، ويوؤدي االإ�سالم 
نظراً  االأفراد؛  لدى  النف�سية  اال�سطرابات  اأعرا�ص  من  الوقاية  اإيجابياً يف  دوراً 
الرتباط ارتفاع م�ستوى االإميان بالكثري من اجلوانب االإيجابية لديهم، فيوؤدي اإىل 
اآثارها  االأمرا�ص، والتغلب على  اأكرب على جمابهة  اأف�سل وقدرة  نف�سية  �سحة 
االهتمام  يدعم  الذي  االأمر  النف�سية،  االأعرا�ص  من  ال�سفاء  و�سرعة  ال�سلبية، 
اال�سطرابات  عالج  يف  وفاعليتها  االإ�سالمي  الديني  النف�سي  االإر�ساد  بربامج 

النف�سية)2(. 
االإر�سادية  امل�ساعدات  اأحد  هو  االإ�سالمي  النف�سي  والعالج  واالإر�ساد   
التي ت�ستخدم كاأداة للتغلب على العقبات التي تقف يف �سبيل التوافق النف�سي، 
وال�سباب  عامة،  ب�سفة  االأفراد  لدى  والف�سيولوجية  النف�سية  احلاجات  وحتقيق 
ب�سفة خا�سة، وذلك عن طريق االإفادة من حمتوى القراآن الكرمي وال�سنة النبوية 
وهو  اخلاطئة)3(،  والت�سورات  االأفكار  ت�سحيح  يف  امل�ساهمات  كاأحد  املطهرة 
واأ�ساليب  وتقنيات  فنيات  فيه  ي�ستخدم  اجتماعي  نف�سي  وتعليم  تعلم  عمليات 
فنية ومهنية، ويهدف اإىل م�ساعدة الفرد على حل م�سكالته ومواجهتها باأ�ساليب 
النف�سية، وحدة  اإليه وتطبيقاته لأحد ال�سطرابات  الديني واحلاجة  النف�سي  الإر�ساد  اأهمية  احلديبي، م�سطفى عبد املح�سن،   )1(

الأبحاث النف�سية والجتماعية. كلية الرتبية، جامعة اأ�سيوط، 2010م. 
عنوة، عزيزة، مدى فعالية العالج النف�سي الديني، اجلزائر، دار هومه، 2008م.   )2(

ياركندي، هامن بنت حامد، ال�سحة النف�سية يف املفهوم الإ�سالمي، الريا�ص، عامل الكتب،2003م.   )3(
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توافقية مبا�سرة، واإعانته على فهم نف�سه، ومعرفة قدراته وميوله وت�سجيعه على 
الر�سا مبا ق�سم اهلل له)1(، وتدريبه على اتخاذ قراراته بهدي من �سرع اهلل حتى 
اأهدافاً  لنف�سه  وي�سع  باإرادته،  احلرام  وترك  باإرادته،  احلالل  طلب  عنده  ين�ساأ 
واقعية م�سروعة، ويجد حتقيق ذاته من فعل ما ير�سي اهلل، فينعم بال�سعادة يف 

الدنيا واالآخرة)2(.
وم�سلمات  ومبادئ  اأ�س�ص  على  االإ�سالمي  والعالج  االإر�ساد  ويقوم   
تتعلق بال�سلوك الب�سري وعلى اأ�س�ص فل�سفية تتعلق بطبيعة االإن�سان واأخالقيات 
االإر�ساد النف�سي، وعلى اأ�س�ص نف�سية وتربوية تتعلق بالفروق الفردية ومطالب 
اأ�س�ص  وعلى  واملجتمع،  الفرد  بحاجات  تتعلق  اجتماعية  اأ�س�ص  وعلى  النمو، 
االإر�ساد  تاأ�سي�ص  خالل  ومن  واحلوا�ص)3(،  الع�سبي  باجلهاز  تتعلق  ف�سيولوجية 
النف�سي على اأ�س�ص ومنطلقات وممار�سات اإ�سالمية جتعل االإر�ساد النف�سي اأكرث 
على  وم�ساعدتهم  النف�سية  اال�سطرابات  من  وقايتهم  يف  االأفراد  عند  كفاءة 

ا�ستعادة ال�سحة النف�سية)4(.
م�سكلة الدرا�سة:

ي�سعى  التي  االأ�سا�سية  احلاجات  من  النف�سي  االأمن  اإىل  احلاجة  تعد   
االإن�سان اإىل حتقيقها بعد اإ�سباع حاجاته البيولوجية، فاإذا مل تتحقق احلاجة اإىل 
انعدام  اإن  اإذ  والتهديد،  باخلوف  مليئاً  نظره  يف  العامل  اأ�سبح  النف�سي  االأمن 
1997م،  القلم،  دار  الكويت،  والإ�سالم،  النف�ص  علم  �سوء  يف  النف�سية  ال�سحة  اإبراهيم،  كمال  ومر�سي،  عودة،  حممد  حممد،   )1(

ط4. 
الأحمد، عبد العزيز عبد اهلل، الطريق اإىل ال�سحة النف�سية عند ابن قيم اجلوزية وعلم النف�ص، ق�سم علم النف�ص كلية الرتبية،   )2(

مكة املكرمة،1999م. 
الن�سر  دار  الكويت،  النف�ص،  وعلم  الإ�سالم  يف  الفرد  م�سئولية  النف�سية  ال�سحة  وتنمية  ال�سعادة  اإبراهيم،  كمال  مر�سي،   )3(

للجامعات، 2000م. 
اأبو �سهبه، هناء يحيى، ال�سنة النبوية وتوجيه امل�سلم اإىل ال�سحة النف�سية، موؤمتر ال�سنة النبوية والدرا�سات املعا�سرة، جامعة   )4(

الريموك، الأردن،2007م. 
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االأمن النف�سي يوؤدي اإىل ظهور ا�سطرابات �سخ�سية وانفعالية، واالأمن النف�سي 
اأحد العوامل املهمة التي توؤثر يف �سخ�سية الفرد، فالفرد يجد اأمنه النف�سي يف 
ان�سمامه اإىل جماعة ت�سعره باالأمن النف�سي حيث يجد الراحة واالأمن يف �سحبة 
االآخرين ويحتاج اإليهم ليكونوا بجواره عندما يقابله خطر وعندما حتل به م�سيبة 

الأنَّ وجوده معهم يخفف عنه اخلطر حتى و لو مل مينعه)1(.
فاالأمن النف�سي مرتبط بالفرد وميتد عرب مراحل النمو كافة، اإذ اإن اإهمال   
فاملراهقون  النف�سية،  �سحته  على  �سلبا  يوؤثر  الطالب  لدى  النف�سي  االأمن  تنمية 
امل�سطربون انفعالياً يف الغالب يعانون من عدم ال�سعور باالأمن النف�سي، حيث 
يعترب االأمن النف�سي عاماًل مهما من عوامل ال�سحة النف�سية التي يحتاجها الفرد 

لكي يتمتع ب�سخ�سية نا�سجة ومتزنة ومنتجة ومتكيفة.
كاأحد  النف�سي  االأمن  ا�سطراب  تاأثري  يف  الدرا�سة  م�سكلة  وتظهر   
اال�سطرابات التي توؤثر على حياة الطالبة وعلى توافقها النف�سي، وطالبة اجلامعة 
ف�ساًل عن كونها طالبة جامعية لها م�ستقبل اأن تكون زوجة، اأو معلمة، اأو اأُماً؛  توؤثر 
اإ�سابتها با�سطراب االأمن النف�سي على جممل حياتها ال�سخ�سية، واالجتماعية، 
م�سكلة  وتتلخ�ص  عام.  ب�سكل  واملجتمع  اأ�سرتها  على  توؤثر  كما  والدرا�سية، 

الدرا�سة يف االإجابة عن ال�سوؤال االآتي:
ما مدى فاعلية برنامج اإر�سادي عالجي اإ�سالمي يف تنمية ال�سعور باالأمن   

النف�سي لدى طالبات جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم ؟ 
وانبثق عن هذا ال�سوؤال ثالثة فرو�ص هي:

زهران، ال�سحة النف�سية، �ص 44-30.   )1(
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متو�سطات  بني   )0.05( م�ستوى  عند  اح�سائية  داللة  ذات  فروق  "توجد  	•
درجات طالبات املجموعة التجريبية ومتو�سطات درجات طالبات املجموعة 

ال�سابطة على مقيا�ص االأمن النف�سي بعد تطبيق الربنامج االإر�سادي".
متو�سطات  بني  م�ستوى )0.05(  عند  اح�سائية  فروق ذات داللة  "	توجد  	•
النف�سي  االأمن  مقيا�ص  على    التجريبية  املجموعة  يف  الطالبات  درجات 

قبل تطبيق الربنامج االإر�سادي ثم بعد تطبيقه ل�سالح التطبيق البعدي".
"ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05(  بني متو�سطات  	•
يف  النف�سي  االأمن  مقيا�ص  على  التجريبية  املجموعة  يف  الطالبات  درجات 

القيا�سني البعدي والتتبعي".
اأهمية الدرا�سة: 

تعد املرحلة اجلامعية مرحلة تعليمية مهمة، الأنها ترتك اأثارها على م�ستقبل   
الطالبة درا�سيا ومهنيا، وهي من املراحل امل�سوؤولة عن اإعداد ال�سباب حلياة اأ�سرية 
التكيف  لهم  للفرد، وحتقق  االجتماعي  النمو  مهما يف  عاماًل  وتعدَّ  واجتماعية 

وال�سحة النف�سية. 
وطالبات اجلامعة عر�سة لال�سطرابات النف�سية املختلفة واملتنوعة، والتي   
التوافق  �سوء  من  يعانني  الالتي  فالطالبات  النف�سي؛  االأمن  ا�سطراب  بينها  من 
يف  انخفا�ص  من  ويعانني  �سلبياً،  ذات  مفهوم  ويتبنني  واالجتماعي،  النف�سي 
امل�سكالت؛  مواجهة  على  القدرة  عدم  من  وي�ستكني  لديهن،  الدافعية  درجة 
هن يف اأم�ص احلاجة اإىل الربامج االإر�سادية والعالجية االإ�سالمية لتدريبهن على 
تت�سبب يف ظهور اال�سطراب  التي قد  التخطي والتغلب على هذه املعوقات 
النف�سي، ويعد االإر�ساد والعالج االإ�سالمي اأحد اأبرز تلك التدخالت الفعالة؛ 
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للمواقف.  ال�سليم  واالإدراك  التفكري  على  الفرد  قدرة  حت�سني  يف  ي�سهم  اإذ 
وي�ساعد الفرد على الوعي بالذات، والتعبري عن النف�ص، واكت�ساب املهارات 
احلياتية بل ممار�ستها، ومن خالل ذلك ت�سل الطالبة اإىل ال�سعور باالأمن النف�سي 

وفهم نف�سها وفهم االآخرين)1(.
بااللتزام  واملتمثل  االإ�سالمي  الدين  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  وتاأتي   
اال�سطرابات  لعالج  طريق  واالأذكار  واالأدعية  النبوية  وال�سنة  الكرمي  بالقراآن 
النف�سية،  االأزمات  التخل�ص من  االأفراد يف  ي�ساعد  اأ�سا�سي  النف�سية، وكمقوم 
واإن االإ�سالم هو املالذ الوحيد للتخل�ص من ال�سدمات النف�سية التي ال يتحملها 
اإال ال�سخ�ص املوؤمن، فهناك عالقة بني التاأثري الديني االإ�سالمي وال�سحة النف�سية 
والتي تو�سلت اإىل اأن االإميان واخلربات الدينية لها دور يف خف�ص اال�سطرابات 
النف�سية وباعتبار اأن طالبات اجلامعة يف مرحلة ال�سباب وهي مرحلة مليئة بالقلق 
جتاه امل�ستقبل، وباعتبار اأن االإ�سالم ي�سحح فكر االإن�سان وت�سوراته يف كل اأمور 

الدنيا واالآخرة)2(. 
كما وترتبط اأهمية الدرا�سة باأهمية القراآن الكرمي وتعاليم االإ�سالم وال�سريعة   
االإ�سالمية  وندرة الدرا�سات التي ا�ستخدمت االإر�ساد والعالج االإ�سالمي يف 
والعالج  االإر�ساد  اأن  )ال�سابقة(  الدرا�سات  اأثبتت  وقد   ، النف�سي  االأمن  تنمية 
االإ�سالمي قد جنح يف تعديل وتغيري الكثري من ال�سلوكيات، وا�سهم يف التوافق 
النف�سي واالجتماعي، وتلعب االأ�ساليب االإر�سادية امل�ستمدة من القراآن الكرمي 
)اأ�سلوب  ويُعد  امل�سطرب،  ال�سلوك  تعديل  يف  مهما  دورا  النبوية  وال�سرية 
�ساذيل، عبداحلميد حممد، ال�سحة النف�سية و�سيكولوجية ال�سخ�سية، املكتب العلمي للكمبيوتر والن�سر والتوزيع،الإ�سكندرية،   )1(

م�سر، 1999م. 
الرمياوي، حممد عودة، ال�سحة النف�سية يف �سوء علم النف�ص والإ�سالم، الكويت، دار القلم، 1986م، ط2.   )2(
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االإر�ساد  والعالج االإ�سالمي( من االأ�ساليب املهمة يف تنمية تلك ال�سلوكيات؛ 
اإذ انه ي�ساعد الطالبة على فهم الواقع الذي تعي�ص فيه و اإ�سباع حاجاتها مبا يتالءم 

مع الواقع و حتقيق التوافق النف�سي مع نف�سها ومع املجتمع.
حيوية،  م�سكلٍة  مع  التعامل  يف  ت�سهم  اأنها  يف  الدرا�سة  اأهمية  وتاأتي   
وواقعية، وهي ا�سطراب االأمن النف�سي لدى عينة من طالبات اجلامعة، والتحقق 
االإجرائي من مدى فاعلية برنامج قائم على االإر�ساد والعالج االإ�سالمي يف تنمية 
يف  م�ساهمة  اجلامعية،  املرحلة  طالبات  من  عينة  لدى  النف�سي  باالأمن  ال�سعور 

االأخذ باأيديهن الكت�ساب بع�ص مهارات التوافق النف�سي واالجتماعي.
هدف الدرا�سة:

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على فاعلية برنامج اإر�سادي جماعي عالجي   
يف االإر�ساد االإ�سالمي يف تنمية ال�سعور باالأمن النف�سي لدى طالبات اجلامعة.

حدود البحث:
يتحدد البحث بطالبات جامعة جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم -   

كلية الرتبية اجلامعية للعام الدرا�سي )2012 - 2013(.
م�سطلحات الدرا�سة: 

يقدمها  التي  التخ�س�سية  اخلدمات  من  جمموعة  االإ�سالمي:  والعالج  االإر�ساد 
توافق  �سوء  من  يعانون  الأ�سخا�ص  والرتبوي  النف�سي  االإر�ساد  يف  خمت�سون 
يف  الوقوع  جتنب  على  م�ساعدتهم  بهدف  اجتماعي  اأو  �سخ�سي  اأو  نف�سي 
 ، وقعت  اإذا  اآثارها  وتقليل  اأ�سرية،  اأو  اجتماعية  اأو  نف�سية  حمن  اأو  م�سكالت 
لتح�سني  الفنية  واملهارات  والعلمية  االإ�سالمية  الدينية  باملعارف  وتزويدهم 
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التقوى،  مثل:  الدينية،  والقيم  بالعبادات  ا�سرت�ساداً  النف�سي)1(،  توافقهم 
والتوكل، وال�سرب، واالإميان بالق�ساء والقدر، والدعاء، هذا من ناحية، وحتقيق 
النمو الذاتي وحتمل امل�سوؤولية االجتماعية وحتقيق اأهدافه امل�سروعة من الناحية 

الدينية يف نطاق قدراته واإمكانياته)2(.
ويعرف )ال�سهل( االإر�ساد النف�سي االإ�سالمي اأنه: جمموعة من اخلدمات   
االإر�سادي  النف�ص  علم  يف  )مر�سدون(  خمت�سون  يقدمها  التي  التخ�س�سية 
بهدف  اجتماعي  اأو  �سخ�سي  اأو  نف�سي  توافق  �سوء  من  يعانون  اأ�سخا�ص  اإىل 
اأو  اجتماعية  اأو  نف�سية  حمن  اأو  م�سكالت  يف  الوقوع  جتنب  على  م�ساعدتهم 
اأ�سرية، وتقليل اآثارها اإذا وقعت، وتزويدهم باملعارف الدينية والعلمية واملهارات 
الفنية لتح�سني توافقهم النف�ص �سخ�سي مع هذه الظروف ا�سرت�ساداً بالعبادات 
والقيم االإ�سالمية ، مثل : التقوى، والتوكل، وال�سرب ، واالإميان بالق�ساء والقدر، 

والدعاء)3(.
واإجرائياً: يقت�سر االإر�ساد والعالج االإ�سالمي على الفنيات واالأ�ساليب   
الذي  االإ�سالمية(  ال�سريعة  منظور  )وفق  العالجي  الربنامج  يف  امل�ستخدمة 
التقوى،  وهي:  اجلامعة،  طالبات  من  عينة  على  وتطبيقه  باإعداده  الباحثان  قام 
والتوكل، وال�سرب، واالإميان بالق�ساء والقدر، والدعاء – اال�ستغفار- فنية اإعادة 
البناء املعريف- فنية التعري�ص ومنع اال�ستجابة - فنية التح�سني التدريجي- فنية 
�سرف االنتباه – الطرق االقتدائية- فنية لعب الدور، املناظرة واحلوار - فنية 
احل�سا�سية  تقليل  التنف�ص -  والتدريب على  العقلي  اال�سرتخاء  فنية  التعزيز - 

زهران، الأمن النف�سي دعامة، �ص33.   )1(
اأبو �سهبه، هناء يحيى، فاعلية برنامج اإر�سادي نف�سي ديني لتخفيف الإح�سا�ص بامل�سكالت لدى املراهقات اجلامعيات، نوق�ست   )2(

الدرا�سة ون�سرت بـ جملد املوؤمتر الدويل، جامعة الزهر، م�سر،2004م. 
ال�سهل، را�سد علي، مقدمة يف الإر�ساد النف�سي، مكتبة الفالح للن�سر والتوزيع، الكويت، 2002م، ط1.   )3(
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املحا�سرة  اأ�سلوب   - العزو  اإعادة  فنية  بالذنب-   االعرتاف   - التدريجي 
والوعظ - اأ�سلوب املناق�سة اجلماعية، الواجبات املنزلية.

وال�سكينة  باالأمان  ال�سعور  وهو  اخلوف  االطمئنان وعدم  وهو  النف�سي:  االأمن 
يحيا  حيث  القلبي  واالطمئنان  الروحي  وال�سالم  النف�سي  والهدوء  والر�سا 

االإن�سان حياة اآمنة مطمئنة)1(.
ويف حدود هذه الدرا�سة: هو الدرجة التي حت�سل عليها الطالبة على مقيا�ص 

االأمن النف�سي.
الدرا�سات ال�سابقة:

االإر�ساد  ا�ستخدمت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  الباحث  ي�ستعر�ص   
املتعلقة  والدرا�سات  النف�سية،   اال�سطرابات  عالج  يف  االإ�سالمي  والعالج 

باالأمن النف�سي.
ففي درا�سة )رجب �سيد اأحمد،2009()2(، والتي ا�ستهدفت ا�ستك�ساف   
فعالية برنامج نف�سي قائم على العالج النف�سي الديني االإ�سالمي يف التخفيف من 
اأعرا�ص ا�سطراب الو�سوا�ص القهري لدى عينة من طالبات اجلامعة. وتكونت 
الو�سوا�ص  ا�سطراب  من  يعانني  ممن  جامعية؛  طالبة   )20( من  الدرا�سة  عينة 
القهري، حيث مت تق�سيمهن اإىل جمموعتني متجان�ستني هما: املجموعة التجريبية: 
و�سملت  طالبات،  وقوامها)10(  ال�سابطة:  واملجموعة  طالبات.  وقوامها)10( 
القهري،  للع�ساب  مودزىل  وقائمة  ال�سخ�سية،  املقابلة  الدرا�سة:  اأدوات 
ومقيا�ص يل براون للو�سوا�ص القهري، ومقيا�ص امل�ستوى االجتماعي االقت�سادي 
ال�سهلي، ماجد، "الأمن النف�سي وعالقته بالأداء الوظيفي"، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة امللك نايف بن عبد العزيز،   )1(

ال�سعودية، 2007م. 
طالبات  من  عينة  لدى  القهري  الو�سوا�ص  اأعرا�ص  تخفيف  يف  الديني  النف�سي  العالج  "فاعلية  اأحمد،  �سيد  رجب  �سليمان،   )2(

اجلامعة"، جامعة طيبة، ال�سعودية، 2009م. 
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والثقايف، وبرنامج العالج النف�سي الديني االإ�سالمي، وتو�سلت الدرا�سة يف 
نتائجها اإىل  فاعلية برنامج العالج النف�سي الديني االإ�سالمي يف التخفيف من 

اأعرا�ص الو�سوا�ص القهري.
ويف درا�سة )اجلرو�سي، 2007()1( والتي ا�ستهدفت التعرف اإىل مدى   
فاعلية الدعاء كربنامج اإر�سادي نف�سي ديني يف خف�ص قلق ال�سمة - قلق ال�سمة 
ي�سري اإىل ميل اأو تهيوؤ اأو �سمة ثابتة ن�سبياً يف ال�سخ�سية )�سخ�ص قلق(- لدى 
عدد  بلغ  م�سراته،  مبدينة  اأكتوبر  من  ال�سابع  جامعة  يف  االآداب  كلية  طالبات 
العينة )36( طالبة انق�سمت اإىل جمموعتني جمموعة �سابطة وجمموعة جتريبية، 
يف  امل�ستخدمة  االأدوات  ت�سمنت  �سنة،   )21-19( مابني  اأعمارهن  وتراوحت 
الدرا�سة مقيا�ص �سبيلربجر القلق ك�سمة، وبرنامج مبني على الدعاء االإ�سالمي، 
وتو�سلت الدرا�سة يف نتائجها اإىل فعالية الربنامج االإر�سادي املبني على الدعاء، 
واأو�ست الدرا�سة بتوجيه اهتمام الوالدين بتنمية القيم الدينية واالأخالقية التي 

ت�ساعد على حتقيق الطماأنينة لدى االأبناء.
ويف درا�سة )بركات،2006()2( والتي ا�ستهدفت التعرف اإىل تاأثري االجتاه   
نحو االلتزام الديني يف التكيف النف�سي واالجتماع، وعالقته ببع�ص املتغريات 
املرتبطة بالطالب اجلامعي: اجلن�ص، والعمر، التخ�س�ص، والتح�سيل االأكادميي، 
االلتزام  نحو  االجتاه  مقيا�ص  الباحث   وا�ستخدم  االأم،  وعمل  االأب،  وعمل 
عينة  وتكونت  اجلامعة،  لطلبة  واالجتماعي  النف�سي  التكيف  ومقيا�ص  الديني، 
الدرا�سة من )200( طالًبا وطالبة، منهم )100( ذكور، و)100( من االإناث، وقد 
اجلرو�سي، اأ�سماء، "مدى فاعلية الدعاء كربنامج اإر�سادي نف�سي ديني يف خف�ص قلق ال�سمة لدى طالبات كلية الآداب"، ر�سالة   )1(

ماج�ستري من�سورة، جامعة ال�سابع من اأكتوبر، م�سراتة، ليبيا،2007م. 
بركات، زياد، الجتاه نحو اللتزام الديني وعالقته بالتكيف النف�سي والجتماعي لدى طلبة جامعة القد�ص املفتوحة، جملة احتاد   )2(

اجلامعات العربية، مج)46(، ع15، 2006م، 89-49. 
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اأ�سفرت الدرا�سة عن وجود تاأثري جوهري الجتاه الطالب نحو االلتزام الديني 
يف م�ستوى تكيفهم النف�سي واالجتماعي مل�سلحة الطلبة ذوي التوجه املرتفع، 
كما اأظهرت الدرا�سة وجود تاأثري للمتغريات: اجلن�ص، والتخ�س�ص، والعمر يف 
بدعوة  الباحث  واأو�سى  االإناث،  الديني وذلك مل�سلحة  االلتزام  االجتاه نحو 
الرتبويني واأولياء االأمور واملعلمني على حث ال�سباب للتم�سك بالقيم االإ�سالمية 

ملا له من تاأثري يف و�سولهم مل�ستوى من االأمن واال�ستقرار النف�سي.
اإر�سادي نف�سي ديني  ويف درا�سة )اأبو �سهبه، 2004()1( فاعلية برنامج   
عينة  وتاألفت  اجلامعيات،  املراهقات  لدى  بامل�سكالت  االإح�سا�ص  لتخفيف 
وا�ستخدمت  �سنة،   )18.4( اأعمارهن  متو�سط  طالبة   ،)400( من  الدرا�سة 
وبرنامج  املراهقات،  لدى  بامل�سكالت  االإح�سا�ص  مقيا�ص  قائمة  مقيا�ص  الباحثة  
االإر�ساد النف�سي الديني اجلماعي من منظور االإ�سالم، وتو�سلت الدرا�سة يف 
نتائجها اإىل فاعلية الربنامج االإر�سادي النف�سي الديني االإ�سالمي، واأهمية اإعداد 
الربنامج االإر�سادي النف�سي الديني االإ�سالمي ومدى حاجة املراهقات اجلامعيات 

اإىل مثل هذا الربنامج.
فاعلية  اإىل  التعرف  ا�ستهدفت  والتي   )2()2004 )ر�سيد،  درا�سة  ويف   
برنامج اإر�سادي لتنمية االأمن النف�سي لدى طالب املرحلة االإعدادية ، وتاألفت 
عينة الدرا�سة من )30( طالبة، وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�ص االأمن النف�سي وبناء 
مقيا�ص حل�سر امل�سكالت التي ميكن اأن تكون م�سدر قلق لهم وتدفع بحاجتهم 
اإىل االأمن النف�سي ، وقام بتطبيق برنامج اإر�سادي نف�سي، وقد تو�سلت الدرا�سة 

اأبو �سهبه، ال�سنة النبوية.   )1(
ر�سيد، احمد، "فاعلية برنامج اإر�سادي لتنمية الأمن النف�سي لدى طالب املرحلة الإعدادية"، ر�سالة ماج�ستري من�سورة، اجلامعة   )2(

امل�ستن�سرية، العراق،2004م. 
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يف نتائجها اإىل فعالية االإر�ساد النف�سي اجلماعي يف تنمية م�ساعر االأمن النف�سي 
لدى الطالب.

العالقة  معرفة  اإىل  هدفت  والتي   )1()2002 )ال�سنيع،  درا�سة  ويف   
العام لدى عينة من طالب جامعة االإمام حممد  التدين االإ�سالمي والقلق  بني 
طالبا،   )240( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  وقد  بالريا�ص،  االإ�سالمية  �سعود  بن 
وا�ستخدم مقيا�ص التدين، ومقيا�ص القلق العام للرا�سدين،  وانتهت الدرا�سة 
اإىل نتائج توؤيد العالقة العك�سية بني التدين والقلق العام لدى عينتي الدرا�سة، 
كما اأن طالب كلية ال�سريعة ح�سلوا على متو�سط درجات اأعلى من طالب كلية 
العام ح�سل  القلق  مقيا�ص  بينما على  التدين،  مقيا�ص  العلوم االجتماعية على 
ال�سريعة.  اأعلى من طالب كلية  متو�سط  العلوم االجتماعية على  طالب كلية 
املقررات  ح�سة  وزيادة  الطالب  لدى  الديني  اجلانب  دعم  الباحث  واأو�سى 
اأثر  من  لها  ملا  واملدار�ص،  اجلامعات  يف  العلمية  االأق�سام  خطط  يف  ال�سرعية 

اإيجابي على ال�سحة النف�سية للطالب واإبعادهم عن اال�سطرابات النف�سية.
فعالية  اإىل   التعرف  ا�ستهدفت  درا�سة  1416هـ()2(،  )حممد،  واأجرى   
وتكونت  اجلامعة،  طالب  لدى  القلق  تخفي�ص  يف  االإ�سالمي  الديني  العالج 
على  ح�سلوا  ممن  �سم�ص؛  عني  بجامعة  الرتبية  كلية  من  طالباً   )20( من  العينة 
الدرجات االأعلى على مقيا�ص القلق، وق�سموا اإىل جمموعتني اإحداهما جتريبية 
مل  طالب(   10( �سابطة  واالأخرى  الدينية،  للمعاجلة  تعر�ست  طالب(   10(
تتعر�ص الأي معاجلة، وا�ستخدم مقيا�ص القلق، وطبق برناجماً عالجياً للمجموعة 
ال�سنيع، �سالح بن اإبراهيم، العالقة بني م�ستوى التدين والقلق العام لدى عينة من طالب جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية   )1(

بالريا�ص، جملة جامعة امللك �سعود، العلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية، مج)14(، 2002م، 207- 234. 
حممد، دروي�ص حممد، "مدى فعالية العالج الديني يف تخفي�ص القلق لدى طالب اجلامعة"،جملة الرتبية، جامعة الأزهر، ع51،   )2(

1416 هـ، 186 - 212. 
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الدرا�سة  نتيجة  وكانت  فردية،  بطريقة  طبقت  )15( جل�سة  ا�ستغرق  التجريبية 
وجود فروق دالة اإح�سائياً يف انخفا�ص درجات القلق بني املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة بعد انتهاء الربنامج العالجي ل�سالح املجموعة التجريبية.
وقام )حوالة،1990()1(  بدرا�سة حول القلق االأخالقي وعالقته بالقيم   
واملفاهيم الدينية، وتكونت عينة الدرا�سة من )100( طالب من كلية اأ�سول الدين 
ال�سوي�ص،  قناة  الرتبية يف جامعة  االأزهر، و)100( طالب من كلية  يف جامعة 
النمو  "لقيا�ص  الق�سايا  اأربعة اختبارات هي: اختبار حتديد  الباحث  وا�ستخدم 
اجلمل،  لتكملة  روتر  واختبار  للكبار،  القلق  و�سمة  حالة  واختبار  االأخالقي"، 
دالة  عك�سية  عالقة  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأهم  ومن  االأخالقي،  القلق  واختبار 
اإح�سائياً بني القلق االأخالقي )الذي يعك�ص ارتفاعاً يف م�ستوى التدين( وبني 
قلق احلالة وقلق ال�سمة لدى عينتي الدرا�سة، كما خرج الباحث بنتيجة مفادها 
التوتر  الدين" تخف�ص م�ستوى  اأ�سول  "طالب كلية  الدينية  العلوم  اأن درا�سة 

النف�سي لدى الطالب. 
ويف درا�سة )البنا، 1990()2(، والتي ا�ستهدفت دور االأدعية واالأذكار   
يف عالج القلق كاإحدى طرق العالج النف�سي الديني االإ�سالمي، وتكونت عينة 
الدرا�سة من )20( طالبة من طالبات كلية الرتبية باملن�سورة؛ ممن ح�سلن على 
اأكرب قوامها 149  لتيلور من عينة  ال�سريح  القلق  الدرجات على مقيا�ص  اأعلى 
ا�ستخدمت  جل�سات  �سكل  على  عالجياً  برناجماً  الباحثة  وا�ستخدمت  طالبة. 
فيها قراءة القراآن الكرمي وبع�ص االأدعية واالأذكار الدينية. وكان من نتيجة هذا 
ر�سالة  اجلامعي"،  امل�سري  ال�سباب  من  �سرائح  لدى  الدينية  واملفاهيم  بالقيم  وعالقته  الأخالقي  "القلق  ال�سيد،  حممد  حواله،   )1(

ماج�ستري غري من�سورة، كلية البنات، جامعة عني �سم�ص، 1990م. 
البنا، اإ�سعاد عبد العظيم، دور الأدعية والأذكار يف عالج القلق كاأحد طرق العالج النف�سي الديني، املوؤمتر ال�سنوي ال�ساد�ص لعلم   )2(

النف�ص يف م�سر، اجلمعية امل�سرية للدرا�سات النف�سية، القاهرة، 1990م، 51 - 68. 
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قبل  اإح�سائياً  دال  بفرق  الدرا�سة  عينة  لدى  القلق  م�ستوى  انخفا�ص  الربنامج 
وبعد تطبيق الربنامج.

والقدر  بالق�ساء  االإميان  عن  درا�سة  1408هـ()1(  )ال�سويعر،  واأجرت   
كلية  من  طالبة  من 200  مكونة  العينة  كانت  النف�سي، حيث  القلق  على  واأثره 
ومقيا�ص  والقدر،  بالق�ساء  االإميان  مقيا�ص  وا�ستخدمت  بجدة،  للبنات  الرتبية 
القلق، وكان من اأهم نتائج الدرا�سة وجود عالقة ارتباطية �سالبة دالة اإح�سائياً 
بني االإميان بالق�ساء والقدر وم�ستوى القلق لدى عينة الدرا�سة كما وجدت فروقاً 
دالة اإح�سائياً يف درجة القلق النف�سي بني الطالبات االأكرث اإمياناً بالق�ساء والقدر 

والطالبات االأقل اإمياناً به ل�سالح املجموعة الثانية. 
كما اأجرت )ال�سويعر، 1409هـ()2( درا�سة حول االلتزام الديني وعالقته   
بقلق املوت، على عينة من )287( فرداً منهم )142( من الذكور و)145( من 
االإناث العاملني والعامالت يف القطاع التعليمي يف مدينتي مكة املكرمة وجدة، 
الباحثة.  اإعداد  من  وهما  املوت  وقلق  الديني  االلتزام  مقيا�سي  وا�ستخدمت 
االلتزام  م�ستوى  بني  اإح�سائياً  دالة  �سالبة  عالقة  وجود  النتائج  اأهم  من  وكان 
العك�ص كانت  الذكور وعلى  الدرا�سة  الديني وم�ستوى قلق املوت لدى عينة 

النتيجة لدى عينة االإناث.
من خالل ا�ستعرا�ص الدرا�سات ال�سابقة جند اأن هنالك بع�ص الدرا�سات   
ا�ستخدمت العالج االإ�سالمي يف عالج اال�سطرابات النف�سية من خالل برامج 
اإر�سادية كالو�سوا�ص القهري، والقلق، وقلق امل�ستقبل، وقلق املوت كدرا�سة كل 

ال�سويعر، طريفة، الإميان بالق�ساء والقدر واأثره على القلق النف�سي، جدة، دار البيان العربي، 1408 هـ.   )1(
ال�سويعر، طريفة، "اللتزام الديني يف الإ�سالم وعالقته بقلق املوت"، ر�سالة دكتوراه غري من�سورة، كلية الرتبية للبنات بجدة،   )2(

1409 هـ. 
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من: )اجلرو�سي،2007؛ رجب،2009؛ البنا،1990؛ حواله ،1990؛ ال�سنيع، 
)بركات،2006(  ودرا�سة  ال�سويعر،1409هـ(،  1408هـ؛  ال�سويعر،  2002؛ 
ودرا�سة  واالجتماعي،  النف�سي  والتكيف  الديني  االلتزام  يف  بحثت  والتي 
املراهقات  لتخفيف م�سكالت  اإ�سالمي  برنامج  ا�ستخدمت  �سهبه، 2004(  )اأبو 
يف  االإ�سالمي  العالج  فعالية  على  الدرا�سات  هذه  اأكدت  وقد  اجلامعيات، 
االإر�ساد  اأهمية  الدرا�سات  هذه  خالل  من  الباحثان  ا�ست�سعر  وقد  درا�ساتهم، 
اأي درا�سة تطرقت ال�ستخدام يف  الباحثان  والعالج االإ�سالمي حيث مل يجد 
عالج ا�سطرابات االأمن النف�سي من خالل برنامج اإر�سادي جماعي مما دفعهما 
ال�ستخدام االإر�ساد والعالج االإ�سالمي يف رفع م�ستوى ال�سعور باالأمن النف�سي 

لدى طالبات اجلامعة.

اإجراءات الدرا�سة
جمتمع الدرا�سة والعينة:

تكون جمتمع الدرا�سة من طالبات جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم   
كلية الرتبية ، للعام الدرا�سي 2013/2012م، ويقدر عددهن بـ )3800( طالبة. 

ومت اختيار عينة الدرا�سة من خالل االإجراءات االآتية:
على  ع�سوائية  بطريقة  �سعب   )10( على  النف�سي  االأمن  مقيا�ص  تطبيق  مت    -1
طالبات م�ستوى مرحلة البكالوريو�ص يف ال�سنة الدرا�سية االأوىل، تخ�س�ص 

التعليم قبل املدر�سي .
مت اختيار)24( طالبة بطريقة ق�سديه من اللواتي ح�سلن على اأقل الدرجات    -2
على مقيا�ص االأمن النف�سي، ومت توزيعهن وب�سكل ع�سوائي اإىل جمموعتني: 
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 )12( �سمت  جتريبية  وجمموعة  طالبة،   )12( �سمت  �سابطة  جمموعة 
طالبة.

التكافوؤ بني املجموعتني:
اأجري التكافوؤ بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف بع�ص املتغريات   
النف�سي  االأمن  )درجة  وهي:  الدرا�سة،  نتائج  على  توؤثر  اأن  املمكن  من  التي 
التعليمي  وامل�ستوى  االجتماعية،  واحلالة   ، االإر�سادي  الربنامج  تطبيق  قبل 

والتخ�س�ص، والعمر(.
درجة االأمن النف�سي قبل البدء بالربنامج: للتاأكد من تكافوؤ املجموعتني مت    -1
ا�ستخدم اختبار مان- وتني Mann – Whitney test(( وبلغت القيمة 
املح�سوبة )71.6( وهي اأكرب من القيمة اجلدولية البالغة )40.0(، وبذلك 
مل يظهر فرق دال اإح�سائيا وهذا ي�سري اإىل اأن املجموعتني متجان�ستان يف 

درجة االأمن النف�سي قبل تطبيق الربنامج االإر�سادي. 
م�ستوى  يف  الدرا�سة  عينة  اأفراد  جميع  والتخ�س�ص:  التعليمي  امل�ستوى    -2

ال�سنة االأوىل وتخ�س�ص تعليم قبل مدر�سي 
العمر: تراوحت اأعمار الطالبات بني )18-20( �سنة ومبتو�سط ح�سابي بلغ    -3

)19.3( �سنة، حيث متيزت العينة باأعمار متقاربة.
احلالة االجتماعية: كانت احلالة االجتماعية جلميع اأفراد عينة الدرا�سة )غري    -4

متزوجة(.
منهجية الدرا�سة:

ا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي الذي يعتمد على ت�سكيل جمموعتني   
متكافئتني، اإحداهما: جتريبية مت تعري�سها لعدة جل�سات لربنامج االإر�ساد والعالج 
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االإ�سالمي لتنمية ال�سعور باالأمن النف�سي، واالأخرى �سابطة مل تتعر�ص للربنامج، 
واجلدول )1( يو�سح ذلك.

جدول)1(
الت�سميم التجريبي

اختبار بعديتطبيق الربنامج االإر�سادياختبار قبلياملجموعة التجريبية
اختبار بعديبدون برنامجاختبار قبلياملجموعة ال�سابطة

اأدوات ا الدرا�سة:
اأواًل: مقيـا�ض االأمـن النف�سـي:

ما�سلــو  ابراهــام  لــ  النف�سـي  االأمن  مقيـا�ص  الباحثـان  ا�ستخـدم   
)Abraham Maslow، 1952(، حيث مت تقنينه لينا�سب البيئة االأردنية، وتكون 
مقيا�ص لالأمن النف�سي من )75( فقرة، يجاب عليها باختيار حد البدائل الثالث 
املوجودة اأمام كل فقرة وهي: )نعم، غري متاأكد، ال(. ومت ت�سحيح املقيا�ص يف 
اجتاه درجة االأمن النف�سي، حيث ت�سري الدرجات العالية يف هذا املقيا�ص اإىل 
ال�سعور باالأمن النف�سي، وتعطى الدرجات التالية ال�ستجابات املفحو�ص على 

كل عبارة من عبارات املقيا�ص: نعم=3، غري متاأكد=2، ال=1.
ثانيًا: ثبات املقيا�ض:

مت ا�ستخراج ثبات املقيا�ص بطريقتني هما:
معامل االت�ساق كرومباخ الفا وبلغ )0.87(.   -1

وبلغ   )Test-Retest االختبار  )اإعادة  بطريقة  بري�سون  ارتباط  معامل    -2
)0.70(. وهي معامالت ثبات مرتفعة وت�سلح الأغرا�ص الدرا�سة.
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ثالثًا: الربنامج االإر�سادي وفق ا�سرتاتيجيات االإر�ساد والعالج االإ�سالمي:
ال�سدق الظاهري للربنامج:

عر�ص الربنامج على )9( حمكمني من اخلرباء واملتخ�س�سني يف الرتبية   
االإ�سالمية وعلم النف�ص واالإر�ساد النف�سي وال�سحة النف�سية، ملعرفة مدى منا�سبة 
وقد  االأهداف  لتحقيق  امل�ستخدمة  والفعاليات  االأن�سطة  من  الربنامج  حمتوى 

ح�سل الربنامج على ن�سبة عالية من االتفاق بني املحكمني بلغت )%95(.
تطبيق الربنامج االإر�سادي:

والعالج  االإر�ساد  اأ�سلوب  با�ستخدام  االإر�سادي  الربنامج  تطبيق  مت   
االإ�سالمي، وحدد عدد اجلل�سات االإر�سادية للمجموعة التجريبية بواقع )10( 
جل�سات، جل�ستني اأ�سبوعيا، ومدة كل منها )45( دقيقة، وقد طلبت من اأفراد 
املجموعة التجريبية احلفاظ على مواعيد احل�سور و�سرية ما يدور خالل اجلل�سات 

االإر�سادية. 
االإر�ساد  خالل  من  خمتلفة  وفنيات  واأ�ساليب  طرق  الباحث  ا�ستخدم  وقد 

والعالج االإ�سالمي يف جميع اجلل�سات االإر�سادية.
يحدد  حيث  االإ�سالمي،  والعالج  لالإر�ساد  حمددة  فنيات  توجد  ال   
املر�سد النمو الديني االإ�سالمي والقيم املوؤثرة على الطالبة ، وكيفية االإفادة منها 
يف عملية العالج، باالإ�سافة اإىل امتالكه جانباً اإن�سانياً يربز يف تعامله مع االإن�سان 
كوحدة كلية �ساملة، ويف نظرته ل�ساحب االإرادة القوية والعقيدة ال�سحيحة 
على اأنه م�سئول عن اختياراته واأفعاله واأقواله، مما يجعله متمتعاً بالتوافق وال�سحة 
النف�سية، باالإ�سافة اإىل اجلانب املعريف املتمثل يف تناول العمليات املعرفية العقلية 
واآليات التفكري ال�سامل، اأما اجلانب ال�سلوكي يف االإر�ساد والعالج االإ�سالمي 
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ال�سلوك مل�ساعدته على  التعلم، وتعديل  ا�ستخدامه مبادئ وقوانني  فيتمثل يف 
التغلب على ا�سطراباته النف�سية، باالإ�سافة اإىل اأ�ساليب الرتغيب والرتهيب من 

و�سائل الثواب والعقاب وغريها. 
ا�ستخدمها  التي  االإ�سالمي  والعالج  باالإر�ساد  اخلا�سة  الفنيات  ومن   
الباحثان والتي لها اأثر فعال يف عالج النف�ص االإن�سانية من ا�سطراباتها املختلفة، 
وهذه الفنيات ت�ستمد منهجها واإجراءاتها من هدي القراآن الكرمي وال�سنة، وهي 
عديدة ومتنوعة وحتقق االأمن النف�سي: االعت�سام باهلل واللجوء اإليه، العبادات 
)ال�سالة وال�سيام واحلج والزكاة(، وذكر اهلل وتالوة القراآن الكرمي، تقوى اهلل، 
اهلل  و�سكر  والر�سا  اجلميل  وال�سفح  واالإخال�ص  وال�سرب،  والتوبة  اهلل  وطاعة 
وحمبة اهلل، وتتناول العالج بالتوحيد، واالأدعية، واالأذكار، واال�ستغفار لقوله 

تعاىل: }وَمَنْ َأعْرَضَ عَن ذِْكِري َفِإنَّ لَهُ مَعِيشًَة َضنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ َأعْمَى{ ]طه: 124[.
كما ا�ستخدم الباحثان اأثناء اجلل�سات االإر�سادية طرقاً وفنيات منها:  

الرائع  املثل  املطهرة:  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  االقتدائية  الطرق   -
يعلمه  فيما  البالغ  اأثره  له  باملربي  به، واالقتداء  االقتداء  ما يجب علينا  على 
لالأبناء، واالقتداء طريقة عالجية تعليمية حيث يكت�سب الفرد منها املهارات 
اأن  ميكن  االنفعالية  واال�سطرابات  اال�ستجابات  من  كثرياً  واإن  االجتماعية 
تعدل واإن التفكري املنظم ميكن تعلمه من خالل قوة االإميان والر�سا مبا ق�سمه 
َم َقاَل: )اإِنَّ  ِه َو�َسلَّ لَّى اهلل َعَليخْ اهلل لك،  فعن اأن�ٍص ر�سي اهلل عنه َعِن النَِّبيِّ �سَ
َي َفَلُه  ًما ابخَْتالُهمخْ ، َفَمنخْ َر�سِ َزاِء َمَع ِعَظِم الخَْبالِء، َواإِنَّ اهللَ اإَِذا اأََحبَّ َقوخْ َ ِعَظَم اجلخْ

ُط()1(. خخْ ا ، َوَمنخْ �َسِخَط َفَلُه ال�سُّ �سَ الرِّ
رواه الرتمذي وابن ماجة و�سححه الألباين. حتقيق الألباين: )ح�سن( انظر حديث رقم: 2110 يف �سحيح اجلامع.   )1(
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والرتغيب  واالإر�ساد  الن�سح  اأ�سلوب  على  وتعتمد  الوعظية:  الطرق   -
والرتهيب.

على  ين�سب  هنا  االإ�سالمي  والعالج  االإر�ساد  اإن  بالذنوب:  االعرتاف   -
تخفيف حدة م�ساعر الذنب واخلطيئة التي تنجم عن خطاأ ارتكب ال�سخ�ص 
فيه مبادئ اخللق والدين االإ�سالمي، عن طريق م�ساعدة الفرد على االعرتاف 
بذنوبه واآثامه، واالعرتاف يت�سمن �سكوى النف�ص من النف�ص طلبا للخال�ص 
وللغفران، وهنا يحدث التنفي�ص االنفعايل وتخف حدة التوتر ويعيد اإليها 
طماأنينتها، الأنها نوع من التفريغ للطاقات االنفعالية ال�ساغطة عليها، ولذا جند 
فيها نوعا من الت�سكني مل�ساعر االإثم التي تهدد االإن�سان املخطئ وتعود النف�ص 
اَل  َأنُفسِِهمْ  الَّذِينَ َأسْرَُفوا عََلى  يَا عِبَادِيَ  }ُقْل  تعاىل:  قال  اتزانها وطماأنينتها،  اإىل 

حِيمُ{ ]الزمر: 53[. ُنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الَْغُفورُ الرَّ حْمَةِ الَلّهِ إِنَّ الَلّهَ يَْغفِرُ الُذّ َتْقنَُطوا مِن رَّ
التوبة والتكفري عن الذنوب واملعا�سي: الأن التوبة هي الطريق اإيل الغفران،   -
النف�ص،  تطهري  يدعمان  االإ�سالمي  العالجي  االإر�ساد  يف  والتكفري  والتوبة 
قال تعاىل: }ُقْل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ َأسْرَُفوا عََلى َأنُْفسِِهمْ اَل َتْقنَُطوا مِنْ رَحْمَةِ الَلّهِ إِنَّ الَلّهَ 
حِيمُ{ ]الزمر: 53[، ومهما اأذنب العبد وكرثت   ُنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الَْغُفورُ الرَّ يَْغفِرُ الُذّ
له، والتوبة هي اخلطوة احلا�سمة يف حماولة  التوبة مفتوح  باب  فاإن  ذنوبه 
اال�ستقامة وال�سري علي هدى اهلل تعاىل والبعد عن اجلنوح واالنحراف وهي 
الباب الوا�سع الذي فتحه اهلل لعباده علي م�سراعيه لرجوع املذنبني وتوبة 
الع�ساة واجلانحني دون اإبطاء اأو تردد، قال اهلل تعاىل: }إِنَّمَا الَتّوْبَُة عََلى اللّهِ 
وَءَ بِجَهَالَةٍ ُثمَّ يَُتوبُونَ مِن َقِريٍب َفُأوْلَـئِكَ يَُتوبُ اللّهُ عََليِْهمْ وََكانَ اللّهُ عَلِيمًا  لَِلّذِينَ يَعْمَُلونَ السُّ
َأنُْفسَهُمْ  حَكِيمًا{ ]الن�ساء: 17[، ويقول تعاىل: }وَالَّذِينَ إَِذا َفعَُلواْ َفاحِشًَة َأوْ َظَلمُواْ 

ُنوبَ إاَِلّ اللّهُ{ ]اآل عمران: 135[. َذَكرُواْ اللّهَ َفاسَْتْغَفرُواْ لُِذُنوبِِهمْ وَمَن يَْغفِرُ الُذّ
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تكوين ذات اجتماعية جديدة: وهذه اخلطوة تقوم على بث م�ساعر الطماأنينة والثقة   -
بالنف�ص واحرتام الفرد لذاته واحرتام االآخرين له، كل ذلك من �ساأنه اأن يولد لديه 

اأفكارا �سليمة، ويجتهد يف التخلي عن ال�سلوكيات التي جتلب عليه ال�سقاء.
تعديل  خالل  من  الطالبات:  لدى  والقيم  االجتاهات  من  جمموعة  تكوين   -
وانفعالية جديدة،  اإدراكية  مركزا خلربات  نف�سه، وجعلها  عن  الفرد  فكرة 
والقدرة   ، واالإنتاج  العمل  على  القدرة  ال�سمود،  على  القدرة  وهي: 
اأهداف واقعية، والقدرة على  تقبل الذات وذوات االآخرين واتخاذ  على 
علي  مبنية  تكوين عالقات  على  والقدرة  امل�سوؤولية،  الذات وحتمل  �سبط 
وال�سعور  االآخرين  وخدمة  بالت�سحية  القيام  على  والقدرة  املتبادلة،  الثقة 
بامل�سوؤولية،  وال�سعور  هلل،  واالإخال�ص  عبادته،  حق  اهلل  وعبادة  بال�سعادة، 
وخا�سة م�سوؤولية االختيار الأن االإن�سان ميزه املوىل عز وجل بنعمة العقل 
�سريك  ال  وحده  هلل  والعبودية  احلرام،  عن  والبعد  املخلوقات،  باقي  عن 
والتعاون  والر�سا  والطماأنينة  وال�سدق  والذكر  والربكة  والو�سطية  له، 
النف�ص،  واإ�سالح  واال�ستقامة،  االآخرة،  يف  والرغبة  والتفاوؤل  والتكامل 
وتزكية النف�ص، و�سبط النف�ص، وال�سدق، والتوا�سع، واالأمانة، ومعا�سرة 
االأخيار، والكالم احل�سن، واحرتام االآخر، واالإ�سالح بني النا�ص، وح�سن 
الظن، واالعتدال، واالإيثار، وال�سالم، والتحية، وال�سمري احلي، وال�سرب: 
َرُه  ُوؤخِْمِن اإِنَّ اأَمخْ ِر املخْ ولنتذكر قول الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )َعَجًبا الأَمخْ
ا لَُه،  ً اُء �َسَكَر َفَكاَن َخريخْ ُه �َسرَّ ابَتخْ ُموؤخِْمِن، اإِنخْ اأَ�سَ ٌ، َولَيخْ�َص َذاَك الأََحٍد اإِال ِللخْ ُه َخريخْ ُكلَّ

ا لَه()1(.  ً رَبَ َفَكاَن َخريخْ اُء �سَ رَّ ُه �سَ ابَتخْ َواإِنخْ اأَ�سَ
رواه م�سلم يف �سحيحه/ رقم احلديث: 343.   )1(
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الو�سائل االإح�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة:
ثبات  ا�ستعمل حل�ساب   ،)Person Correlation( ارتباط بري�سون معامل   -

االختبار بطريقة اإعادة االختبار.
اختبار الفا-كرونباخ. ا�ستعمل حل�ساب ثبات االختبار.  -

اختبار مان-وتني لعينات متو�سطة احلجم )Man-Whitney test( ا�ستعمل   -
ملعرفة داللة الفروق بني املجموعتني التجريبية و ال�سابطة عند تطبيق الربنامج 

ويف االختبار القبلي عند احت�ساب التكافوؤ بني املجموعتني.
ملعرفة  ا�ستعمل   )Wilcoxen test( مرتابطتني  لعينتني  ولكوك�سن  اختبار   -

داللة النتائج بني عينتني مرتابطتني.

نتائج الدرا�سة
عر�ض النتائج و مناق�ستها:

نتائج الفر�ض االأول:
م�ستوى  عند  اح�سائية  داللة  ذات  فروق  على:"توجد  ن�ص  والذي   
ومتو�سطات  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�سطات  بني   )0.05(
تطبيق  بعد  النف�سي  االأمن  مقيا�ص  على  ال�سابطة  املجموعة  طالبات  درجات 

الربنامج االإر�سادي.
 Mann( وللتحقق من �سحة هذا الفر�ص مت ا�ستخدام اختبار  مان ويتنى  
Whitney- Test( حل�ساب داللة الفروق بني متو�سطي رتب درجات املجموعة 

التجريبية واملجموعة ال�سابطة ملقيا�ص االأمن النف�سي واجلدول رقم)2( يو�سح 
ذلك.
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جدول )2(
)Mann Whitney U(نتائج اختبار مان وتني

للمقارنة بني متو�سطات رتب درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة
متو�سط العدداملجموعة

الرتب
جمموع 
الرتب

U قيمةZ م�ستوى قيمة
الداللة

126.0065.008.503.9780.000التجريبية
1227.00175.00ال�سابطة

اإح�سائية يف االختبار  يتبني من اجلدول )2( وجود فروق ذات داللة   
دالة  وهي   )3.978(  Z قيمة  بلغت  اإذ  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  البعدي 
اإح�سائيا عند م�ستوى الداللة )0.05(، اأي اأن الطالبات اللواتي تعر�سن للربنامج 
االإر�سادي والعالجي االإ�سالمي قد ارتفع م�ستوى االأمن النف�سي لديهن ب�سكل 
والعالجي  االإر�سادي  للربنامج  يتعر�سن  اللواتي مل  بالطالبات  مقارنة  ملحوظ 

االإ�سالمي.
الربنامج  فاعلية  اإىل  النتيجة  هذه  يف  الفروق  وجود  الباحث  ويف�سر   
االإر�سادي االإ�سالمي واالإفادة مما جاء يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية من قيم 
ومفاهيم دينية وخلقية يف تنمية االأمن النف�سي لدى املجموعة التجريبية ، حيث 
مت ا�ستخدم فنيات االإر�ساد والعالج االإ�سالمي خالل تطبيق جل�سات الربنامج، 
وا�ستملت على احلوار املتبادل بني الطالبات والباحثني حول دور القراآن الكرمي 
والعبادات كال�سالة واال�ستغفار يف تنمية ال�سعور باالأمن النف�سي لديهن، وكذلك 
االلتزام واملحافظة على النظام والتم�سك باالأخالق االإ�سالمية، ومعرفة اخلالق 

ومعرفة النف�ص وال�سدق مع النف�ص والر�سا عنها واالإميان بالق�ساء والقدر.
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الكرمي  القراآن  اأن يف  ترى )عزيزة عنوة، 2008()1(  ال�سياق  ويف هذا   
طاقة روحية هائلة، ذات تاأثري بالغ ال�ساأن يف نف�ص االإن�سان، فهو يهز وجدانه، 
ويرهف اأحا�سي�سه وم�ساعره، وي�سقل روحه، ويوقظ اإدراكه وتفكريه، ويجّلي 
النف�ص  لرتبية  ال�سحيحة  الطرق  الب�سر  لبني  الكرمي  القراآن  واأو�سح  ب�سريته، 
الذي  االإن�ساين،  الكمال  بلوغ  اإىل  بها  توؤدي  �سليمة  تن�سئة  وتن�سئتها  وتقوميها 
تتحقق به �سعادة االإن�سان يف احلياة الدنيا واالآخرة، قال تعاىل: }إِنَّ هَـَذا الُْقرْآنَ 
َّذِينَ يَعْمَُلونَ الصَّالِحَاتِ َأنَّ لَهُمْ َأجْرًا َكِبريًا{ ]االإ�سراء: 9[. يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ َأْقوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِنيَ ال

نتائج الفر�ض الثاين:
والذي ن�ص على:  توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى )0.05(   
بني متو�سطات درجات الطالبات يف املجموعة التجريبية على مقيا�ص االأمن النف�سي 

قبل تطبيق الربنامج االإر�سادي ثم بعد تطبيقه ل�سالح التطبيق البعدي".
 Wilcoxen(للتحقق من هذا الفر�ص مت ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سون  

Test(، واجلدول )3( يو�سح ذلك.

جدول )3(
نتائج اختبار ويلكوك�سون )Wilcoxen Test( لداللة الفروق بني متو�سطات 

درجات املجموعة التجريبية وقيمة  Z يف القيا�سني القبلي والبعدي

عنوة، مدى فعالية، �ص40.   )1(
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يتبني من اجلدول )3( وجود فروق ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطات   
درجات املجموعة التجريبية ل�سالح االختبار البعدي - اأي بعد تطبيق الربنامج 
االإر�سادي- اإذ بلغت قيمة Z )3.064( وهي دالة اإح�سائيا عند م�ستوى الداللة 
تنمية  يف  فعالية  االإ�سالمي  والعالجي  االإر�سادي  للربنامج  اأن  اأي   ،)0.05(

ال�سعور باالأمن النف�سي لدى طالبات املجموعة التجريبية.
ويف�سر الباحث هذه النتيجة اإىل االندماج الديني االإ�سالمي اأي امل�ساركة   
الدينية االإ�سالمية بني الطالبات اأثناء الربنامج االإر�سادي، وما مت ا�ستخدامه من 
النف�ص،  حما�سبة  مثل:  االإ�سالمي،  والعالج  االإر�ساد  وا�سرتاتيجيات  فنيات 
والتوبة، واالإنابة، والرجوع اإىل اهلل، والدعاء، والذكر، والعبادات، وقد اأورد 
ابن القّيم الكثري من هذه اجلوانب يف كتبه، مثل: مدارج ال�سالكني، والوابل 
ال�سيب من الكلم الطيب، واإغاثة اللهفان، وطريق الهجرتني وباب ال�سعادتني، 

واجلواب الكايف، والطب النبوي.
بالر�سا  ال�سعور  اإىل  االإمياين   االإ�سالمي  الديني  االإح�سا�ص  ويوؤدي   
قوياً  ويجعله  ال�سخ�ص  يعني  الذي  اهلل،  بقدرة  واالإميان  واالقتناع  وال�سعادة 
االأزمات  ملواجهة  والقوة  والوثوق  اليقني  ومينح  النف�سية،  ال�سغوط  ملواجهة 
وامل�ساكل والتحديات التي تعرت�ص له يف جمرى حياته، فيكون له امللتجاأ وقت 
ال�سدة، الذي ي�سعره باالأمان الكايف وعدم اخلوف والبعد عن الت�ساوؤم، لليقني 
اأجل االأف�سل دائماً، والذي يتحقق للفرد من  باأن اهلل هو امل�سرّي لالأحداث من 

خالل ال�سالة، وال�سكر مما يوفر له اأ�سمى �سور الـدعم والطماأنينة.
واأعرا�ص  الأ�سباب  عالج  هو  االإ�سالمي  النف�سي  والعالج  فاالإر�ساد   
اال�سطراب النف�سي لدى الفرد، ويف الك�سف عن مكبوتات الال�سعور، ويربز 
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يف تعامله مع االإن�سان كوحدة كلية �ساملة، ويف نظرته ل�ساحب االإرادة القوية 
والعقيدة ال�سحيحة على اأنه م�سوؤول عن اختياراته واأفعاله واأقواله؛ مما يجعله 
يف  املتمثل  املعريف  اجلانب  اإىل  باالإ�سافة  النف�سية،  وال�سحة  بالتوافق  متمتعاً 
اأما اجلانب ال�سلوكي  تناول العمليات املعرفية العقلية واآليات التفكري ال�سامل، 
يف االإر�ساد والعالج النف�سي االإ�سالمي  فيتمثل يف ا�ستخدامه اأ�ساليب الرتغيب 

والرتهيب من و�سائل الثواب والعقاب من عند اهلل �سبحانه وتعاىل.
واملوؤمن املواظب على ذكر اهلل وطاعته ودائم التوكل على اهلل يف جميع   
َّذِينَ  }ال ياأتيه اخلوف واحلزن الأنه يف حفظ اهلل ورعايته، قال تعاىل:  �سوؤونه ال 
آمَنُواْ وََتْطمَئِنُّ ُقُلوبُهُم بِذِْكِر اللّهِ َأاَل بِذِْكِر اللّهِ َتْطمَئِنُّ الُْقُلوبُ{ ]الرعد: 28[، كما قال اهلل تعاىل: 
َّذِينَ إَِذا ُذكِرَ اللّهُ وَِجَلتْ ُقُلوبُهُمْ وَإَِذا ُتلِيَتْ عََليِْهمْ آيَاُتهُ َزادَتْهُمْ إمِيَانًا وَعََلى  َّمَا الْمُؤْمِنُونَ ال }إِن

ُلون{ ]االأنفال: 2[. رَبِِّهمْ يََتوَكَّ

تتحقق  ولن  النف�سي،  االأمن  اأثر عظيم يف حتقيق  الكرمي  فللقراآن  اإذن؛   
باالأمن  يح�ص  ولن  واالأمان،  باالأمن  �سعوره  يف  اإال  لالإن�سان  احلقيقية  ال�سعادة 
اأنار �سبحانه به االأر�ص كلها، واأ�ساء به الوجود كله، بدايته  اإال بنور اهلل الذي 

ونهايته، وهذا النور هو القراآن الكرمي.
وتتفق نتيجة هذه الدرا�سة من حيث فعالية االإر�ساد والعالج االإ�سالمي   
مع نتيجة درا�سة كل من )اجلرو�سي، 2007؛ اأبو �سهبة، 2004؛ بركات، 2006؛ 

ال�سنيع،2002؛ ر�سيد،2004(.
نتائج الفر�ض الثالث:

اإح�سائية عند م�ستوى  توجد فروق ذات داللة  "ال  والذي ن�ص على:   
)0.05( بني متو�سطات درجات الطالبات يف املجموعة التجريبية على مقيا�ص 
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االأمن النف�سي يف القيا�سني البعدي والتتبعي".
 Wilcoxen(للتحقق من هذا الفر�ص مت ا�ستخدام اختبار ويلكوك�سون  

test( ، واجلدول )4( يو�سح ذلك.

جدول )4(
نتائج اختبار ويلكوك�سون)Wilcoxen test( لداللة الفروق بني متو�سطات 

درجات املجموعة التجريبية وقيمة  Z يف القيا�سني البعدي والتتبعي

يت�سح من جدول )4( عدم وجود فروق دالة اإح�سائية بني متو�سطات   
القيا�سني  النف�سي يف  االأمن  مقيا�ص  التجريبية على  املجموعة  طالبات  درجات 
البعدي والتتبعي، وهذا ي�سري اإىل ا�ستقرار اأثر الربنامج االإر�سادي والعالجي 

االإ�سالمي  يف تنمية االأمن النف�سي لدى طالبات املجموعة التجريبية.
والعالج  االإر�سادي  الربنامج  فاعلية  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويرد   
االإ�سالمي، والذي اعتمد على فنيات منا�سبة حيث يت�سف الربنامج ال�سمولية 
حالة  وتنمية  ذاتهن،  تقبل  على  الطالبات  مب�ساعدة  املتعلقة  اأهدفه  لتحقيق 
الوازع   وتنمية  االجتماعي،  والتقبل  االآخرين،  عن  واال�ستقالل  الطماأنينة، 

االإمياين االإ�سالمي.                      



جملة ت�أ�صيل العلوم {270}

يف  االإن�سانيـة  النف�ص  عن  كاماًل  ت�سوراً  االإ�سالمي  الدين  اأعطى  فقد   
�سحتها ومر�سـها، كما اأنه الر�سالة اخلامتة، التي جاءت لتنا�سب كل زمـان ومكان 
املبادئ،  املحدد  العالج  هو  االإ�سالمي  والعالج  فاالإر�ساد  عامـة،   ولالإن�سانية 
واملفاهيم، واالأ�س�ص، واخلطوات، والفنيات ي�ستمد اأ�سا�سياته ومبادئه وفنياته من 
القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، واأنه ذو فعالية يف تخفيف اال�سطرابات النف�سية، 
تهتم  التي  النف�سي   واال�ستقرار  الروحي  االتزان  ي�سهم يف حتقيق  الذي  االأمر 
املفاهيم  وفق  منه  يعاين  الذي  اال�سطراب  بعالج  االهتمام  اإىل  الفرد  بتوجيه 
الدينية ال�سحيحة، واالأفكار ال�سليمة التي ت�ساعده على التوافق النف�سي الذاتي 

واالجتماعي.
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خامتـــــــة
حتوي النتائج والتو�سيات.  

النتائج :
بني    )0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود   
املجموعة  ول�سالح  البعدي  االختبار  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني 
التجريبية؛ اأي فاعلية الربنامج االإر�سادي والعالج االإ�سالمي يف تنمية ال�سعور 
باالأمن النف�سي لدى الطالبات.)كلمات مفتاحيه: االإر�ساد والعالج االإ�سالمي، 

االأمن النف�سي، طالبات اجلامعة(.
التو�سيات:

التاأكيد على دور املر�سد الرتبوي والنف�سي من خالل ا�ستغالله ملحا�سرات  	•
اأف�سل  من  الأنه  االإ�سالمي  والعالج  االإر�ساد  با�ستخدام  اجلماعي  االإر�ساد 
ال�سبل لرفع م�ستوى االأمن النف�سي لدى طلبته وعالج خمتلف اال�سطرابات 

وامل�سكالت النف�سية.
الطالب  اأمور  اأولياء  اجتماعات  اإثناء  الرتبوي  املر�سد  دور  على  التاأكيد  	•
توؤثر  والتي  الطلبة  اأبناوؤهم  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  ودرا�سة  مبناق�ستهم 

�سلبا على اأمنهم النف�سي.
التي  الفئات  عالج  يف  الريادي  دورهم  املربون  يت�سدر  اأن  �سرورة  	•
يت�سرب اإليها الفكر املنحرف يف املجتمع. واأن تتاح فر�سة لعلماء ال�سريعة 
ال�سحيحة  العقيدة  بيان  دور  وتتوىل  املنحرفة  الفئات  اإقناع  يف  االإ�سالمية 

والفكر ال�سليم.
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الوظائف النفسية املشرتكة بني النفس والقلب والصدر والفؤاد يف القرآن الكريم
د. ال�صر اأحمد حممد �صليم�ن •

ملخــــ�ض
النف�ص والقلب  بني  امل�سرتكة  النف�سية  الوظائف  لدرا�سة  البحث  هدف   
التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  ومّت  الكرمي.  القراآن  والفوؤاد يف  وال�سدر 
بتطبيق اأ�سلوب حتليل املحتوى. واأ�سفرت النتائج عن وجود 21 وظيفة نف�سية 
العلم  الكرمي وهي:  القراآن  والفوؤاد يف  وال�سدر  والقلب  النف�ص  بني  م�سرتكة 
التثبيت،  االإميان،  االبتالء،  اال�ستكبار،  واإدارتها،  املعلومات  تخزين  والتعلم، 
التقلب واحلركة الداخلية، التقوى، احلاجة، احلرج، احل�سرة، الِذكر، ال�سغو، 
ال�سيق، الطماأنينة، الغل، الغيظ، الك�سب، الهدى، الهوى، والو�سو�سة. واأفادت 
النتائج اأي�سا باأّن هناك تفاوت يف ارتباط تلك الوظائف بالنف�ص والقلب وال�سدر 
والفوؤاد كما يلي: ا�سرتكت املكونات االأربعة جميعها )النف�ص والقلب وال�سدر 
من  ثالثة  وا�سرتكت  والتعلم.  العلم  وهي:  فقط  واحدة  وظيفة  يف  والفوؤاد( 
وتخزين  اال�ستكبار  هما:  وظيفتني  يف  وال�سدر(  والنف�ص  )القلب  املكونات 
املعلومات. كما ا�سرتك اثنان من املكونات )النف�ص والقلب( يف �سبع وظائف 
هي: االإميان، التقوى، الِذكر، الطماأنينة، الهدى، الك�سب، واحل�سرة. وا�سرتك 
اثنان من املكونات )النف�ص وال�سدر( يف خم�ص وظائف هي: االبتالء، احلاجة، 
احلرج، ال�سيق، والو�سو�سة. وا�سرتك اثنان من املكونات )القلب وال�سدر( يف 
وظيفتني، هما: الغل والغيظ. وا�سرتك اثنان من املكونات )النف�ص والفوؤاد( يف 
وظيفتني، هما: التثبيت والهوى. وا�سرتك اثنان من املكونات )القلب والفوؤاد( 

يف وظيفتني هما: التقلب وال�سغو. 
ال�سعودية.  العربية  اململكة  حائل،  جامعة  امل�سارك،  الرتبوي  النف�ص  علم  اأ�ستاذ  	•
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يف  االأخرى  املكونات  بع�ص  مع  ا�سرتكت  النف�ص  باأّن  النتائج  واأفادت   
�سبع ع�سرة وظيفة نف�سية، واأّن القلب ا�سرتك مع بع�ص املكونات االأخرى يف 
االأخرى  املكونات  بع�ص  مع  ا�سرتك  ال�سدر  واأّن  نف�سية،  وظيفة  ع�سرة  ثالث 
يف  االأخرى  املكونات  بع�ص  مع  ا�سرتك  الفوؤاد  واأّن  نف�سية،  وظائف  ع�سر  يف 
خم�ص وظائف نف�سية. واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة االعتماد على القراآن الكرمي 

كم�سدر يف الدرا�سات النف�سية.
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Abstract
 Associate Prof. of Educational Psychology, Univ. of 
Hail, Saudi Arabia . The research aimed to study the common 
psychological functions between the self, heart, chest and the fuad 
in the Holy Quran. The descriptive analytical method was used 
with applying the content analysis procedure upon the Holy Quran. 
The results revealed these 21 psychological functions between the 
self, heart, chest and the fuad in the Holy Quran: Knowledge & 
Learning, information management and retention, arrogance, test 
and infestation, faith, firm, turn away and movement, piety, need, 
discomfort, regret, remembrance, incline, distress, contentment, 
resentment, rage, earning and gain, guidance, inclination, and 
whispers. The results indicated that there is a difference in the 
association of these functions with the self, heart, chest and fuad 
as follows:The all four components (the self, the heart, the chest 
and the fuad) shared one function: the knowledge & learning. The 
three components (the self, the heart, the chest) shared 2 functions: 
the information management and retention, and the arrogance. The 
two components (the self and the heart) shared 7 functions: the faith, 
the piety, the regret, the remembrance, the contentment, the earning 
and gain, and the guidance. And the two components (the self and 
the chest) shared 5 functions: the test and infestation, the need, the 
discomfort, the distress, and the whispers. And the two components 
(the heart and the chest) shared 2 functions: the resentment, and 
the rage. And the two components (the self and the fuad) shared 2 
functions: the firm, and the inclination. And the two components 
(the heart and the fuad) shared 2 functions: the turn away and 
movement, and the incline. The results indicated that the self was 
shared other components in 17 psychological functions, and the 
heart shared other components in 13 psychological functions, and 
the chest shared other components in 10 psychological functions, 
and the fuad shared other components in 5 psychological functions. 
Finally the study recommended to depend on the Holy Quran and 
to use it as a source of facts relating to psychological aspects.
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َمـــــة ُمَقدِّ
�سغلت اجلوانب النف�سية والعقلية لالإن�سان كثريا من املتاأملني والباحثني   
عرب التاريخ، وت�سري امل�سادر املهتمة بتطور علم النف�ص اأّن البدايات ترجع اإىل 
ولكنها  القدمية،  العهود  منذ  املختلفة  وحاالتها  النف�ص  عن  كتابات  هناك  اأّن 
ال�سابقون.  الفال�سفة  بها  قام  التي  التاأمالت  على  كبري  حد  اإىل  معتمدة  كانت 
والعقلية  النف�سية  اجلوانب  متنوعة عن  اهتمامات  برزت  االإ�سالم  وبعد ظهور 
النف�ص وحاالتها؛  االإ�سالم ر�سائل وكتب يف  لالإن�سان، وكتب كثري من علماء 
ومنهم: احلكيم الرتمذي، وابن �سينا، واأبو زيد البلخي، واأبو حامد الغزايل، 
وابن القيم وغريهم. وقد اعتمدوا يف كتاباتهم عن اجلوانب النف�سية والعقلية 
على امل�سادر االإ�سالمية، وعلى املعارف التي و�سلتهم من احل�سارات االأخرى، 

وخا�سة م�ساهمات الفال�سفة اليونانيني ال�سابقني. 
م�سكلة البحث:

كما  البحث  لهذا  الرئي�ص  الت�ساوؤل  يتبلور  للبحث:  الرئي�ص  الت�ساوؤل   
بالنف�ص والقلب وال�سدر والفوؤاد  املرتبطة  امل�سرتكة  النف�سية  الوظائف  ما  يلي: 

يف القراآن الكرمي؟
هدف البحث:

يهدف البحث للتعرف على الوظائف النف�سية املرتبطة ب�سورة م�سرتكة   
بني كل من النف�ص والقلب وال�سدر والفوؤاد يف القراآن الكرمي. 

اأهمية البحث:
ينال مو�سوع الدرا�سة اأهميته من جوانب متعددة كما يلي:  
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تطبيقاً للتوجيه القراآين للنظر والتفكر والروؤية يف اآيات النف�ص والبحث   
فيها؛ فقد قال اهلل �سبحانه وتعاىل: }سَنُِريِهمْ آيَاتِنَا فِي اآلَفاقِ وَفِي َأنُفسِِهمْ حَتَّى يََتبَيَّنَ 

 شَيْءٍ شَِهيد{ ]ف�سلت:53[. 
ِّ
َّهُ عََلى ُكل َّهُ الْحَقُّ َأوَلَمْ يَْكفِ بِرَبِّكَ َأن لَهُمْ َأن

يتم  حتى  االإن�سان  ل�سخ�سية  املختلفة  اجلوانب  على  للتعرف  ال�سعي   
التعامل معها يف املوافق املختلفة، وخا�سة يف جمال التعليم واالإر�ساد والوقاية 

والعالج، وذلك باال�ستفادة من احلقائق التي وردت يف القراآن الكرمي. 
امل�ساعدة يف بناء الت�سور لل�سخ�سية االإن�سانية ومكوناتها، واالإ�سهام يف   
االإن�سان و�سخ�سيته  اأ�سرار عن  الكرمي من  القراآن  يت�سمنه  مبا  النف�ص  اإثراء علم 

و�سلوكه. 
منهج البحث واإجراءاته:

املحتوى  حتليل  بتطبيق  وذلك  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  مت   
اللفظي  املجال  ال�سريف  امل�سحف  مّثل  وقد  املحددة،  الن�سو�ص  مع  للتعامل 

الذي مّت التعامل معه بطريقتني هما:
النف�سية  للعنا�سر  االألفاظ  جمموع  حل�سر  الكمية  التحليلية  الطريقة  	•
املرتبطة  املختلفة  االألفاظ  وح�سر  فوؤاد(  �سدر،  نف�ص،  )قلب،  املدرو�سة 

بتلك العنا�سر. 
املرتبطة  االألفاظ  من  النف�سية  الدالالت  النوعية ال�ستنباط  التحليلية  الطريقة  	•

بالقلب والنف�ص وال�سدر والفوؤاد يف القراآن الكرمي. 
وقد متثلت اخلطوات االإجرائية للدرا�سة كما يلي:  

النف�ص،  بكلمة  يتعلق  ما  كل  وتدوين  الكرمي  للقراآن  املبا�سرة  القراءة   
وكلمة القلب، وكلمة ال�سدر، وكلمة الفوؤاد بجميع �سيغها. 



جملة ت�أ�صيل العلوم {282}

ا�ستخال�ص املفاهيم النف�سية املرتبطة بالنف�ص والقلب وال�سدر والفوؤاد،   
ودرا�ستها درا�سة �سيكولوجية. 

املختلفة  النف�سية  العمليات  على  تدل  التي  النف�سية  املفاهيم  جتميع   
وح�سرها واملقارنة بينها. 

حتليل النتائج وتف�سريها ومناق�ستها ال�ستخال�ص النتائج.   
م�سطلحات البحث:

الوظائف النف�سية: تُعرف اجلمعية االأمريكية لعلم النف�ص )APA( علم النف�ص باأنّه 
العلم الذي يهتم بدرا�سة ال�سلوك والعقل )Kazdin، 2000، V. 6، P. 375(. وتعني 
الوظائف النف�سية من ناحية ا�سطالحية يف هذا البحث كل ما يتعلق باحلاالت 

وال�سمات والعمليات املرتبطة ب�سلوك االإن�سان و�سخ�سيته. 
النف�ص: كلمة النف�ص يف القراآن تدل على �سيئني اأحدهما االإن�سان ب�سورة   
عامة، والثاين هو املكون اجلزئي من �سخ�سية االإن�سان، ومن الناحية اال�سطالحية 
االإن�سان  �سخ�سية  املكون اجلزئي يف  تعني ذلك  النف�ص  فاإّن  الدرا�سة  يف هذه 
اأبعاد �سخ�سية االإن�سان، كما ورد يف  والذي يظهر متاأثرا وحمكوما بغريه من 
قوله �سبحانه وتعاىل: }وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى{]النازعات:40[. 
يف  االإن�سان  �سخ�سية  مكونات  اأحد  اإىل  القلب  مفهوم  ي�سري  القلب:   
القراآن الكرمي، قال اهلل �سبحانه وتعاىل: }. . وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ يَحُوُل بَيْنَ الْمَرْءِ وََقلِْبهِ 
يف  اال�سطالحية  الناحية  من  القلب  كلمة  وتعني  ُتحْشَرُون{]االأنفال:24[.  إِلَيْهِ  َّهُ  وََأن

هذه الدرا�سة ذلك امل�سمى اللفظي الوارد يف القراآن الكرمي ا�سما وهو القلب 
بال�سيغ اللفظية التالية: قلوبهم، قلوبكم، قلوب، قلبه، قلوبنا، القلوب، قلبك، 

بقلب، قلب، قلوبهن، قلوبكما، قلبني، قلبي، قلبها، والقلب. 
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مكونات  اأحد  اإىل  الكرمي  القراآن  يف  ال�سدر  مفهوم  ي�سري  ال�سدر:   
صُدُوِرُكمْ  فِي  مَا  اللّهُ  وَلِيَبَْتلِيَ   .  .{ وتعاىل:  �سبحانه  اهلل  قال  االإن�سان،  �سخ�سية 
وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي ُقُلوبُِكمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بَِذاتِ الصُّدُور{]اآل عمران:154[. وتعني كلمة ال�سدر 

يف  الوارد  اللفظي  امل�سمى  ذلك  الدرا�سة  هذه  يف  اال�سطالحية  الناحية  من 
القراآن الكرمي ا�سما وهو ال�سدر بال�سيغ اللفظية التالية: ال�سدور، �سدورهم، 

�سدوركم، �سدور، �سدرك، �سدره، �سدري، و�سدرا. 
الفوؤاد: ي�سري مفهوم الفوؤاد يف القراآن الكرمي اإىل اأحد مكونات �سخ�سية   
االإن�سان، قال اهلل �سبحانه وتعاىل: }وَاللّهُ َأخْرَجَُكم مِّن بُُطوِن ُأمَّهَاتُِكمْ اَل َتعَْلمُونَ شَيًْئا 
وَجَعََل لَُكمُ الْسَّمْعَ وَاأَلبْصَارَ وَاأَلْفئِدَةَ لَعَلَُّكمْ َتشُْكرُون{]النحل:78[. وتعني كلمة الفوؤاد 

من الناحية اال�سطالحية هنا امل�سمى اللفظي الوارد يف القراآن الكرمي ا�سما وهو 
الفوؤاد بال�سيغ اللفظية التالية: اأفئدة، اأفئدتهم، فوؤاد، وفوؤادك.
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االإطار النظري للبحث
يتناول البحث الوظائف النف�سية امل�سرتكة املرتبطة بكل من النف�ص والقلب   
وال�سدر والفوؤاد يف القراآن الكرمي، فهو بحث نف�سي مو�سوعي يتعلق ببع�ص 
املفاهيم التي متثل اأبعادا ومكونات لل�سخ�سية االإن�سانية يف �سوء القراآن الكرمي، 
لال�ستفادة  االأبعاد  بتلك  املرتبطة  املفاهيم  اأي�سا ال�ستخال�ص  البحث  ي�سعى  كما 

منها يف معرفة اجلوانب النف�سية والعقلية لتلك االأبعاد. 
اللغة  النف�ص يف  كلمة  معنى  اأّن  فار�ص  ابن  ذكر  فقد  اللغة  ومن حيث   
ل َواِحد يَُدلُّ َعَلى ُخُروِج النَّ�ِسيِم َكيخَْف َكاَن، ِمنخْ ِريٍح اأَوخْ  العربية ي�سري اإىل اأَ�سخْ
تنبثق  اللغوي  االأ�سل  وهذا  �ض1003(.   ،2001 فار�ض،  )ابن  ُفُروُعُه  ِجُع  يَرخْ ِه  َواإِلَيخْ َها،  ِ َغريخْ
�ص:  ِف. ومنها: النَّفخْ َوخْ �ص: اأي ُخُروج النَّ�ِسيِم ِمَن اجلخْ منه معان متنوعة منها: التََّنفُّ
�َسُه.  نَفخْ َفَقَد  إِنخْ�َساِن  االخْ بََدِن  ِمنخْ  ُم  الدَّ ُفِقَد  اإَِذا  اأَنَُّه  َوَذِلَك  ِحيٌح،  �سَ َوُهَو  م،  الدَّ
َف�َساَء خِلُُروِج َدِمَها )ابن فار�ض، 2001، �ض1003(. فهذا يدل على اأّن  ى النُّ َاِئ�ُص تُ�َسمَّ َواحلخْ
اإىل �سيئني مهمني جدا حلياة االإن�سان وهما:  اللغة ي�سري  النف�ص يف  اأ�سل كلمة 
التنف�ص والدم، ولذلك فاإّن النف�ص ترتبط باحلياة، ويرى حممد جبل اأّن املعنى 
املحوري لكلمة النف�ص يدل على لطيف ي�سري يف ُفُتوق اأثناء ال�سيء في�سلحه 
له  تتيح  التي  اأثناء بدن احلي فهو عالمة حياته  الت�سرف. كالنَف�ص يف  له  ويتيح 

الت�سرف، وكذلك الدم )جبل، 2012، مج4، �ض2301(. 
وقد وردت كلمة النف�ص يف القراآن الكرمي يف 295 مو�سعاً، ولكن �ستة   
رُُكمُ 

ِّ
منها جاءت مرتبطة بالذات االإلهية كما يف قوله �سبحانه وتعاىل: }. . وَيُحَذ

اللّهُ نَْفسَهُ. . {]من االآية 29: اآل عمران[. ولذلك تكون كلمة النف�ص التي ترتبط باالإن�سان 

وحده قد وردت يف 289 مو�سعا يف القراآن الكرمي، وقد بلغ عدد ال�سيغ التي 
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اآيات  املختلفة يف  املوا�سع  متفاوتة يف  وباأعداد  بها 14 �سيغة خمتلفة  وردت 
القراآن الكرمي كما يت�سح يف اجلدول رقم )1(:

جدول رقم )1(
ال�سيغ وعدد املوا�سع التي وردت فيها لفظة النف�ض االإن�سانية يف القراآن الكرمي

عدد املوا�سع التي وردت فيهاال�سيغةم
91اأنف�سهم1
52نف�ص2
49اأنف�سكم3
36نف�سه4
14نف�سا5
12نف�سي6
9النف�ص7
9نف�سك8
6االأنف�ص9

4اأنف�سهن10
3اأنف�سنا11
2نف�سها12
1النفو�ص13
1نفو�سكم14

289املجموع
وبا�ستقراء االآيات القراآنية التي وردت فيها كلمة النف�ص بال�سيغ اللفظية   
املختلفة جند اأنّها ت�سري اإىل �سيئني هما: اأوال ال�سخ�سية االإن�سانية بكاملها والذي 
ن�سميه  اأن  ميكن  والذي  الداخلي  املكون  وثانيا  العامة.  النف�ص  ن�سميه  اأن  ميكن 
النف�ص اخلا�سة. والدليل على ذلك ما ورد يف قول اهلل �سبحانه وتعاىل: }يَوْمَ 
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يُْظَلمُون{]النحل:111[.  اَل  وَهُمْ  عَمَِلتْ  مَّا  نَْفٍس  ُكلُّ  وَُتوَفَّى  َّْفسِهَا  ن ُتجَادُِل عَن  نَْفٍس  ُكلُّ  َتْأتِي 

فهذه االآية قد ت�سمنت نف�سني نف�سا عامة تعرب عن االإن�سان بكامله، ونف�سا خا�سة 
متثل مكونا داخل تلك النف�ص العامة. وقد اأ�سار بع�ص املف�سرين اإىل وجود هاتني 
اأنَّ  ِلِه  َكَقوخْ �ِص  خخْ وال�سَّ الّذاِت  نى  مِبَعخْ ُل:  االأوَّ �ُص  "والنَّفخْ االآية:  هذه  يف  النف�سني 
الَعَرَب  اأنَّ  وَذِلَك   . �ٌص.  �َسخخْ �ُص  خخْ ال�سَّ ِبِه  ما  الّثاِنيَِة  �ُص  والنَّفخْ �ِص،  ِبالنَّفخْ �َص  النَّفخْ
اأِي  �َص،  النَّفخْ ونَها  َفيُ�َسمُّ وُروٍح  َج�َسٍد  ِمن  َبًة  ُمَركَّ َلًة  ُجمخْ إنخْ�ساِن  ِلالخْ ِعُروَن  َت�سخْ يَ�سخْ
ًة باِطِنيًَّة  إنخْ�ساِن ُقوَّ ِعُروَن ِلالخْ َت�سخْ ِمرِي اأنا، ويَ�سخْ ُه املَُتَكلُِّم ِب�سَ ُ َعنخْ الّذاَت، وهي ما يَُعربِّ
ا")ابن عا�سور، 1984، ج14، �ض 302(. وقد ت�ساءل الفخر  �ًسا اأيخْ�سً ونَها نَفخْ راُكُه، ويُ�َسمُّ ِبها اإدخْ
رى، َفما  �ٌص اأُخخْ �ُص ال تَُكوُن لَها نَفخْ الرازي يف تف�سريه قائال: ِلقاِئٍل اأنخْ يَُقوَل: النَّفخْ
ِبِه بََدُن  �ُص َقدخْ يُراُد  ِلِه: }ُكلُّ نَْفٍس ُتجادُِل عَنْ نَْفسِها{؟. واجَلواُب: النَّفخْ نى َقوخْ َمعخْ
والَبَدُن.  اجُلثَُّة  هي  االأُوىل  �ُص  فالنَّفخْ وَحِقيَقُتُه،  ِء  يخْ ال�سَّ ذاُت  ِبِه  يُراُد  وَقدخْ  احَليِّ 
ُه  اإنخْ�ساٍن يُجاِدُل َعنخْ ذاِتِه وال يُِهمُّ يَاأخِْتي ُكلُّ  َم  َفَكاأنَُّه ِقيَل: يَوخْ ُنها وذاتُها،  والّثاِنيَُة َعيخْ

ِه)الرازي، 2012، مج10، �ض329(.  ِ ُن َغريخْ �َساأخْ
�سخ�سية  �سمن  اخلا�سة  النف�ص  وجود  على  تدل  التي  االآيات  ومن   
بَصِريَة{]القيامة:14[.  نَْفسِهِ  }بَِل الِنسَانُ عََلى  اأي�سا، قوله �سبحانه وتعاىل:  االإن�سان 
وقوله �سبحانه وتعاىل: }وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى{]النازعات:40[. 
فهذه االآية ت�سري �سمنا اإىل اأّن االإن�سان هو الذي ينهى نف�سه اخلا�سة، مما يدل على 
واأّن  العامة،  النف�ص  من  وال�سبط  للتحكم  وقابلة  مرنة  اخلا�سة  النف�ص  تلك  اأّن 
النف�ص اخلا�سة ميكن اأن تتبع الهوى وتوؤثر على االإن�سان ب�سورة عامة. وتوؤكد 
لنا االآية التالية اأّن النف�ص اخلا�سة تفارق ج�سد االإن�سان عند النوم وعند املوت 
لَمْ  َّتِي  وَال مَوْتِهَا  حِنيَ  اأَلنُفسَ  يََتوَفَّى  }اللَّهُ  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  وذلك  بالوفاة، 
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فِي  إِنَّ  إِلَى َأجٍَل مُسَمًّى  الْمَوْتَ وَيُرْسُِل اأُلخْرَى  َّتِي َقَضى عََليْهَا  ال َفيُمْسِكُ  مَنَامِهَا  فِي  َتمُتْ 
رُون{]الزمر:42[. ومن االآيات التي تبني وجود النف�ص اخلا�سة  يََتَفكَّ َقوْمٍ 

ِّ
ل َذلِكَ آليَاتٍ 

�سمن �سخ�سية االإن�سان اأي�سا، ما ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَجَحَدُوا بِهَا 
َأنُفسُهُمْ ُظلْمًا وَعُُلوًّا . . {]النمل:14[. فهذه االآية ت�سري اإىل حالتني حالة  وَاسَْتيَْقنَْتهَا 
تتمثل يف اجلحود واالإنكار الذي يوؤديه االإن�سان ب�سورة عامة، وحالة  ظاهرية 
تبديه  الذي  الظاهر  ال�سلوك  تناق�ص  للنف�ص اخلا�سة، والتي  املن�سوبة  اال�ستيقان 

ال�سخ�سية االإن�سانية ب�سورة عامة. 
اأّن  لدرجة  االإن�سان،  �سخ�سية  يف  جدا  مهم  مكون  اإىل  ت�سري  فالنف�ص   
هذا املكون ي�سبح ممثال لل�سخ�سية بكاملها وداال عليها، فعلى �سبيل املثال جند 
بع�ص النا�ص يطلق كلمة "املوتر" على ال�سيارة؛ وذلك نظرا الأهمية املوتور داخل 
ال�سيارة. فالنف�ص هي مكون مهم يف �سخ�سية االإن�سان، وما يتعلق بها من �سالح 
وف�ساد تتاأثر به �سخ�سية االإن�سان بكاملها. وقد ورد يف املعجم اال�ستقاقي الألفاظ 
�ص هي حقيقة االإن�سان وجوهره اأُخذ منها ما يعرب  القراآن الكرمي: "ومن كون النفخْ
غب اإليه خلطره، وقد  عن كون ال�سيء ذا حقيقة قيِّمة "�سيء نَِفي�ص: اإذا كان يُرخْ
نُف�ص نفا�سة واملناف�سة والتناف�ص يف ال�سيء: الرغبة يف االنفراد به اأي اأن ياأخذه 

لنف�سه دون غريه" )جبل، 2012، مج4، �ض2301(. 
ثانيا: القلب:

ٍء  تدل كلمة القلب يف اللغة على معنيني: "اأََحُدُهَما يَُدلُّ َعَلى َخاِل�ِص �َسيخْ  
ٍء ِمنخْ ِجَهٍة اإِىَل ِجَهٍة" )ابن فار�ض، 2001، �ض828(. وهذا املعنى  آَخُر َعَلى َردِّ �َسيخْ َو�َسِريِفِه، َواالخْ
اللغوي يدل على �سيئني: اأحدهما معنوي واالآخر مادي، ولي�ص هناك خالف على 
اأّن املعنى املادي للقلب ي�سري اإىل الع�سو اأو امل�سغة التي تقوم باإدارة الدم ونقله 
اإىل �سائر اأجزاء اجل�سم. ولكن التعريفات التي ت�سري اإىل اجلانب املعنوي بع�سها 
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ي�سري اإىل العقل، وبع�سها ي�سري اإىل لطيفة روحانية، وغري ذلك مما يرتبط بالوظائف 
النف�سية، ولذلك اأورد االأ�سفهاين يف تعريفه ملفردات القراآن: اأنّه يعرّب بالقلب عن 
 ،2011 )االأ�سفهاين،  ذلك  وغري  وال�ّسجاعة  والعلم  الّروح  من  به  تخت�ّص  التي  املعاين 
�ض681(. وقد اأكد االإمام الغزايل على املعنيني الدالني على القلب مع تركيزه على 

اجلانب املعنوي ب�سورة اأكرب، فذكر اأّن لفظ القلب، يطلق ملعنيني "اأحدهما اللحم 
ال�سنوبري ال�سكل املودع يف اجلانب االأي�سر من ال�سدر، وهو حلم خم�سو�ص، 
ومعدنه،  الروح  منبع  هو  اأ�سود  دم  التجويف  ذلك  ويف  جتويف،  باطنه  ويف 
به  يتعلق  به غر�ص االأطباء وال  يتعلق  اإذ  ول�سنا نق�سد االآن �سرح �سكله وكيفيته، 
االأغرا�ص الدينية. وهذا القلب موجود للبهائم، بل هو موجود للميت. . واملعنى 
الثاين هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب اجل�سماين تعلق، وتلك اللطيفة هي 
حقيقة االإن�سان وهو املدرك العامل العارف من االإن�سان، وهو املخاطب واملعاقب 
واملعاتب واملطالب. ولها عالقة مع القلب اجل�سماين )الغزايل، 2001، مج3، �ض4(. وهناك 
من ي�سري اإىل اأّن القلب املق�سود بالعقل هو جزء من داخل القلب املعروف ح�سيا 
الذي  القلب  مفهوم  مو�سى  عمر  تناول  فقد  املعروف،  ال�سدر  داخل  واملوجود 
نعقل به يف الطب والقراآن وال�سنة واللغة، وخل�ص اإىل ما يلي: مما �سبق ذكره فاإّن 
القلب املعروف كم�سخة للدم ال يوجد له ارتباط وا�سح بالعقل، واإن كانت هنالك 
اإ�سارات عن بع�ص التغريات بعد عمليات نقل القلب، واإننا نفرت�ص ت�سريحيا باأّن 
القلب املق�سود كما ورد يف اللغة باأنّه داخل القلب املعروف، وكما ورد يف ال�سنة 
باأنّه م�سغة، وكما ورد يف القراآن وال�سنة باأنّه بال�سدر، اأنّه يقع يف جدار االأذينني 
وما خلفهما، حيث حتتوي هذه املنطقة على جدار االأذينني وبع�ص اأع�ساب اجلهاز 
الع�سبي امل�ستقل وبع�ص االأن�سجة ال�سامة. وهذه فر�سية يجب اأن ن�سعى للتاأكد 

منها لتف�سري ما جاء يف القراآن )مو�سى، 2009، �ض78(.
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وبالرجوع للقراآن الكرمي جند اأّن كلمة القلب قد وردت يف 132 موقعا،   
اال�سمية،  ال�سيغ  من  خمتلفة  �سيغة   15 بها  وردت  التي  ال�سيغ  عدد  بلغ  وقد 
يف  يت�سح  كما  الكرمي  القراآن  اآيات  يف  املختلفة  املوا�سع  يف  متفاوتة  وباأعداد 

اجلدول رقم )2(.
جدول رقم )2(

ال�سيغ واأعداد املوا�سع التي وردت فيها لفظة القلب يف القراآن الكرمي
عدد املوا�سع التي وردت فيهاال�سيغةم

68قلوبهم1
15قلوبكم2
15قلوب3
8قلبه4
6قلوبنا5
6القلوب6
3قلبك7
3بقلب8
2قلب9

1قلوبهن10
1قلوبكما11
1قلبني12
1قلبي13
1قلبها14
1القلب15

132املجموع
بوظائف وحاالت  الكرمي  القراآن  القلب يف  األفاظ  ارتبطت معظم  وقد   
باالإ�سارة ملو�سع  انفردا  املوا�سع قد  تلك  ما عدا مو�سوعني فقط من  متنوعة، 
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القلب، فقد ورد يف اأحدهما اأّن القلوب يف ال�سدور وذلك يف قوله �سبحانه 
َّتِي فِي الصُّدُور{]احلج:46[.  َّهَا اَل َتعْمَى اأَلبْصَارُ وَلَكِن َتعْمَى الُْقُلوبُ ال وتعاىل: }. . َفِإن
وورد يف املو�سع االآخر اأّن القلب يف اجلوف؛ وهو قوله �سبحانه وتعاىل: }مَّا 

جَعََل اللَّهُ لِرَجٍُل مِّن َقلْبَيِْن فِي جَوْفِهِ . . {]االأحزاب:4[. 

ثالثا: ال�سدر:
اأحدهما على احلركة واالجتاه  اأ�سلني  اإىل  اللغة  ال�سدر يف  ت�سري كلمة   
واالآخر يدل على مو�سع يف اجل�سد معروف. وقد اأورد ابن فار�ص اأّن ال�سدر 
ُر  دخْ آِخُر �سَ َواالخْ ِد،  الخِْورخْ َعَلى ِخاَلِف  يَُدلُّ  اأََحُدُهَما  ِحيَحنِي،  َلنِي �سَ اأَ�سخْ يدل على 
)ميقاتي  ُه)ابن فار�ض، 2001، �ض564(. وال�سدر هو مقدم كل �سيء واأوله  ُ َوَغريخْ إِنخْ�َساِن  االخْ
واآخرون، 2007، �ض1475(. وهناك من يرى اأّن ال�سدر يف �سوء القراآن الكرمي هو كيان 

اأّن  يرى  الرتمذي  واحلكيم  �ض160(.   ،2010 )�سنادة،  القلب  غري  هو  واأنّه  بذاته،  قائم 
مقامه  واأول  القلب،  �سدر  الأنّه  �سدرا  �ُسمي  واإمّنا  املقامات،  اأحد  هو  ال�سدر 
ك�سدر النهار الذي هو اأوله )الرتمذي، دت، �ض39(. وهناك من يرى باأّن ال�سدر الوارد 
يف القراآن هو ال�سدر املعروف ح�سيا باأنّه املنطقة الواقعة بني العنق والبطن يف 
بقوله:  العزيز مو�سى ذلك  يوؤكد الربوفي�سور عمر عبد  االإن�سان. حيث  ج�سد 
قال جل  املعنى حني  يتاأكد  ت�سريحيا حتى  ال�سدر  اأي�سا مو�سع  اهلل  بنّي  "ولقد 
صَدْرَهُ  يَجْعَْل  يُضِلَّهُ  َأن  يُِردْ  وَمَن  لِإِلسْلَِم  صَدْرَهُ  يَشْرَحْ  يَهْدِيَهُ  َأن  اللّهُ  يُِردِ  }َفمَن  وتعاىل: 
َّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء . . {]االأنعام:125[. واالإح�سا�ص بال�سيق لكل من  َضيًِّقا حَرَجًا َكَأن

ي�سعد اجلبال مت�سعدا ال�سماء يكون يف ال�سدر املعروف لغة جلميع الناطقني 
يعطي  . والذي  الرئتني.  العنق والبطن ويحتوي على  املنطقة بني  باأنّه  بالعربية 
اإح�سا�ص ال�سيق بال�سدر عند الت�سعد يف ال�سماء، مع �سيق التنف�ص واالإح�سا�ص 



{291}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

باأنّه �سيقا حرجا، انخفا�ص ال�سغط اجلوي كلما ارتفعنا، وقلة ال�سغط اجلزئي 
لالأك�سجني. وهذا اأمر علمي مثبت وال �سك فيه )مو�سى، 2009، �ض59(. ولكن ارتباط 
والكفر،  االإ�سالم  مثل:  الكبرية  االأخرى  املفاهيم  ببع�ص  القراآن  يف  ال�سدر 
واإخفاء واإبداء املعلومات ي�سري اإىل مفهوم معنوي اأو�سع من ذلك اجلزء املادي 
املعرفية  ال�سدر  وظائف  تعاىل عن  اهلل  قال  فقد  والبطن،  العنق  بني  املح�سور 
واملعنوية: }ُقْل إِن ُتْخُفواْ مَا فِي صُدُوِرُكمْ َأوْ ُتبْدُوهُ يَعَْلمْهُ اللّهُ . . {]اآل عمران:29[، وقال 
�سبحانه وتعاىل عن وظائف ال�سدر الروحية: }َأَفمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِلسْلَِم َفهُوَ 
عََلى ُنوٍر مِّن رَّبِّهِ . . {]الزمر:22[. وقال �سبحانه وتعاىل: }مَن َكَفرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إميَانِهِ 
إاِلَّ مَنْ ُأْكِرهَ وََقلْبُهُ مُْطمَئِنٌّ بِالمِيَاِن وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالُْكْفِر صَدْرًا َفعََليِْهمْ َغَضبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ 

عََذابٌ عَظِيم{]النحل:106[. 

وكلمة ال�سدر وردت يف القراآن الكرمي يف 44 موقعا بال�سيغ اال�سمية،   
وقد بلغ عدد ال�سيغ التي وردت بها 8 �سيغ خمتلفة وباأعداد متفاوتة يف املوا�سع 

املختلفة يف اآيات القراآن الكرمي كما يت�سح يف اجلدول رقم )3(:
جدول رقم )3(

ال�سيغ واأعداد املوا�سع التي وردت فيها لفظة ال�سدر يف القراآن الكرمي
عدد املوا�سع التي وردت فيهاال�سيغةم

16ال�سدور1
10�سدورهم2
4�سدوركم3
 4�سدور4
 4�سدرك5
 3�سدره6
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 2 �سدري7
 1�سدرا8

 44املجموع
الكرمي  القراآن  يف  فيها  وردت  التي  املواقع  يف  ال�سدر  كلمة  وت�سري   
مكونات  اأحد  اأنّه  على  يدل  مما  متنوعة،  نف�سية ومعنوية  له وظائف  مكون  اإىل 

ال�سخ�سية الفاعلة يف ال�سلوك االإن�ساين. 
رابعا: الفوؤاد:

ِة  ى َو�ِسدَّ كلمة الفوؤاد ترجع لالأ�سل اللغوي )َفاأََد(، وهي تدل على ُحمَّ  
فار�ض،  )ابن  ِويٌّ  َم�سخْ اأَيخْ  َفِئيٌد،  َوَهَذا  ُتُه.  �َسَويخْ َم:  اللَّحخْ ُت  َفاأَدخْ َذِلَك:  وِمنخْ  َحَراَرٍة. 
ُفوؤَاد  2001، �ض804(. وي�سري البع�ص اإىل اأّن الفوؤاد له عالقة بالقلب، وذلك اأّن "الخْ

الّتوّقد" )االأ�سفهاين،  اأي:  التََّفوؤُِّد،  فيه معنى  اعترب  اإذا  ُفوؤَاٌد  له:  يقال  لكن  كالقلب 
2011، �ض646(. وب�سورة عامة فاإّن ا�ستعماالت الرتكيب لكلمة الفوؤاد فيها املعاين 

وًدا. واأخًذا من َفاأخْد اخُلبخْز واللحم  ًرا اأو �َسفُّ االآتية: االإعداد والتهيئة: َمّلًة اأو َجمخْ
ر وال�سفود. والتحرق والتوقد )جبل، 2012، مج3،  اأي اإن�ساجه بو�سعه يف املّلة واجَلمخْ

�ض1679(. 

ويرى حممد ح�سن جبل اأّن لفظ الفوؤاد ي�سري اإىل وظيفة اإن�ساج الراأي   
اأو الفكرة اأو االجتاه، فقد نُ�ِسبت اإليه الب�سرية يف قوله تعاىل: }مَا َكَذبَ الُْفؤَادُ 
مَا رََأى{]النجم: 11[، وُعدَّ من روافد العلم كما يف االآية: }إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالُْفؤَادَ 

ُكلُّ ُأولَئِكَ َكانَ عَنْهُ مَسُْئواًل{، وُطولب بامليل يف قوله تعاىل: }وَلَِتصَْغى إِلَيْهِ َأْفئِدَةُ 

ولدها  على  مو�سى  اأم  َوِلَهتخْ  وملا  لذلك   ،]113 بِاآْلخِرَةِ{]االأنعام:  يُؤْمِنُونَ  اَل  َّذِينَ  ال

عل يف اأمره عرّب القراآن عن ذلك بقوله:  ففقدت القدرة على حتديد �سواب ما تَفخْ



{293}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

}وََأصْبَحَ ُفؤَادُ ُأمِّ مُوسَى َفاِرًغا إِنْ َكادَتْ لَُتبْدِي بِهِ لَوْاَل َأنْ رَبَْطنَا عََلى َقلِْبهَا{]الق�س�ض: 10[. 

اأما قوله تعاىل: }وََأْفئِدَُتهُمْ هَوَاءٌ{ فهي ت�سوير للعجز عن الفقه )جبل، 2012، مج3، 
والب�سر،  ال�سمع  مثل  مثله  تعلم،  اأداة  هو  الفوؤاد  اأّن  يرى  من  وهناك  �ض1679(. 

اَل  ُأمَّهَاتُِكمْ  بُُطوِن  مِّن  َأخْرَجَُكم  }وَاللّهُ  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  جنده  ما  وذلك 
اأّن  اأي  ]النحل:78[.  لَعَلَُّكمْ َتشُْكرُون{  الْسَّمْعَ وَاأَلبْصَارَ وَاأَلْفئِدَةَ  لَُكمُ  َتعَْلمُونَ شَيًْئا وَجَعََل 

تكوين  قادرا على  يجعله  مما  اأي�سا جهاز وجداين،  الفوؤاد جهاز معريف، وهو 
القيم والعقائد، واتخاذ القرارات الوجدانية، كما اأّن وجدانية الفوؤاد جزء من 

مكونات ال�سخ�سية )�سنادة، 2010، �ض158(. 
وكلمة الفوؤاد وردت يف القراآن الكرمي يف 16 موقعا باأربع �سيغ خمتلفة   

يف اآيات القراآن الكرمي كما يت�سح يف اجلدول رقم )4(:
جدول رقم )4(

ال�سيغ واأعداد املوا�سع التي وردت فيها لفظة الفوؤاد يف القراآن الكرمي
عدد املوا�سع التي وردت فيهاال�سيغةم

8اأفئدة1
3اأفئدتهم2
3فوؤاد3
2فوؤادك4

16املجموع
وبناء على ما �سبق يت�سح اأّن كال من النف�ص والقلب وال�سدر والفوؤاد   
القراآن  �سوء  يف  االإن�سان  �سخ�سية  يف  جدا  مهمة  داخلية  مكونات  عن  عبارة 

الكرمي.



جملة ت�أ�صيل العلوم {294}

الدرا�سات ال�سابقة:
احلايل  البحث  متغريات  تناولت  التي  الدرا�سات  من  العديد  هناك   
القلب ودرا�سات  النف�ص ودرا�سات عن  درا�سات عن  فهناك  م�ستقلة،  ب�سور 
عن الفوؤاد ودرا�سات عن ال�سدر يف �سوء القراآن الكرمي، ولكن عندما نبحث 
عن الدرا�سات التي جمعت بني متغريات البحث احلايل جميعها وهي: النف�ص، 
القلب، ال�سدر، والفوؤاد، جند �سحا يف الدرا�سات يف حدود ما مت االطالع عليه 
من خالل حمركات البحث املتاحة، ولكن هناك درا�سة قدمية �سملت متغرياتها 
امل�سهور  علي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبي  درا�سة  وهي  احلايل؛  البحث  متغريات 
وعنوان  ميالدي،   869 املوافق  هجري   320 �سنة  املتوفى  الرتمذي  باحلكيم 
الدرا�سة هو: بيان الفرق بني ال�سدر والقلب والفوؤاد واللب. وقد و�سع احلكيم 
الرتمذي ت�سورا لكل من هذه املكونات ب�سورة متدرجة متداخلة مع الرتكيز 
على وظائفها، وقد و�سف القلب ومقاماته االأربعة الداخلة فيه، وكل واحد من 
هذه املقامات مرتبط باأحد اأنوار اهلل، فال�سدر اأو املقام اخلارجي فهو مرتبط بنور 
وهو  والفوؤاد  االإميان،  بنور  مرتبط  ال�سدر  داخل  من  وهو  والقلب  االإ�سالم، 
فهو  الداخل  من  املقامات  اآخر  وهو  واللب  املعرفة،  بنور  مرتبط  الثالث  املقام 
مرتبط بنور التوحيد. ويرى احلكيم الرتمذي اأّن ال�سدر هو مو�سع دخول الغل 
وال�سهوات واملنى واحلاجات، واإنّه ي�سيق اأحيانا وين�سرح اأحيانا، وهو مو�سع 
حفظ  مو�سع  وهو  االإ�سالم،  نور  مو�سع  وهو  بال�سوء،  االأمارة  النف�ص  والية 
االإميان ونور  نور  ال�سدر وهو معدن  القلب داخل  اأّن  امل�سموع. ويرى  العلم 
اخل�سوع والتقوى واملحبة والر�سا واليقني واخلوف والرجاء وال�سرب والقناعة، 
وهو معدن اأ�سول العلم. ويرى اأّن الفوؤاد هو مو�سع املعرفة ومو�سع اخلواطر 
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ومو�سع الروؤية. 
ال�سدر  بني  الربط  يف  �سبقت  قد  الرتمذي  احلكيم  درا�سة  اأّن  ومع   
تداخال  ال�سدر  النف�ص عن�سرا متداخال مع  اأنّه قد جعل  اإال  والقلب والفوؤاد، 
�سالبا، فيقول عن ال�سدر: "وهو مو�سع والية النف�ص االأمارة بال�سوء، ولها فيه 
مدخل، وتتكلف اأ�سياء، وتتكرب، وتظهر القدرة من نف�سها )الرتمذي، دت �ض35(. ومن 
ولكن  الداخلية،  املكونات  اأحد  اللب  الرتمذي  احلكيم  جعل  فقد  اآخر  جانب 
اللب يف القراآن الكرمي قد ورد �سفة من�سوبة ملن ترقوا يف مقامات االإميان من 
ُأوْلَئِكَ  َأحْسَنَهُ  َفيَتَِّبعُونَ  الَْقوَْل  يَسَْتمِعُونَ  َّذِينَ  }ال وتعاىل:  �سبحانه  اهلل  قال  كما  النا�ص 

َّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَُأوْلَئِكَ هُمْ ُأوُْلوا اأَللْبَاب{]الزمر:18[.  ال

نتائج البحث:
والقلب  بالنف�ص  املرتبطة  امل�سرتكة  النف�سية  الوظائف  باأّن  النتائج  تفيد   
وال�سدر والفوؤاد يف القراآن الكرمي بلغت 21 كما هو مبني يف اجلداول: رقم 

)5( ورقم )6( ورقم )7(:
جدول رقم )5(

يبني الوظائف النف�سية املرتبطة بالقلب والنف�ض وال�سدر والفوؤاد يف القراآن الكرمي
االرتباط الوظائف النف�سيةم

بالنف�ض
االرتباط 

بالقلب
االرتباط 

بال�سدر
االرتباط 

بالفوؤاد
يوجديوجديوجديوجدالعلم والتعلم1
ال يوجديوجديوجديوجدتخزين املعلومات واإدارتها2
ال يوجديوجديوجديوجداال�ستكبار3
ال يوجدال يوجديوجديوجداالإميان4
ال يوجدال يوجديوجديوجدالتقوى5
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ال يوجدال يوجديوجديوجداحل�سرة6
ر7 ال يوجدال يوجديوجديوجدالِذكخْ
ال يوجدال يوجديوجديوجدالطماأنينة8
ال يوجدال يوجديوجديوجدالك�سب9

ال يوجدال يوجديوجديوجدالهدى10
ال يوجديوجديوجدال يوجدالغل11
ال يوجديوجديوجدال يوجدالغيظ12
ال يوجديوجدال يوجديوجداالبتالء13
ال يوجديوجدال يوجديوجداحلاجة14
ال يوجديوجدال يوجديوجداحلرج15
يوجدال يوجديوجدال�سيق16
يوجدال يوجديوجدالو�سو�سة17
يوجدال يوجديوجدال يوجدالتقلب واحلركة الداخلية18
يوجدال يوجديوجدال يوجدال�سغو19
يوجدال يوجدال يوجديوجدالتثبيت20
يوجدال يوجدال يوجديوجدالهوى21

جدول رقم )6(
يبني ا�سرتاك املكونات ال�سخ�سية يف الوظائف النف�سية

النف�سية املكوناتم الوظائف 
امل�سرتكة 

املجموع

1العلم والتعلمالنف�ص والقلب وال�سدر والفوؤاد. 1
املعلومات النف�ص والقلب وال�سدر2 تخزين 

واإدارتها، اال�ستكبار
2

0-النف�ص والقلب والفوؤاد3
0-النف�ص وال�سدر والفوؤاد4
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0-القلب وال�سدر والفوؤاد5
االإميان، التقوى، الِذكر، النف�ص والقلب6

الطماأنينة،  احل�سرة، 
الك�سب، الهدى

7

احلاجة، النف�ص وال�سدر7 االبتالء، 
ال�سيق،  احلرج، 

الو�سو�سة

5

2التثبيت، الهوىالنف�ص والفوؤاد8
2الغل، الغيظالقلب وال�سدر9

واحلركة، القلب والفوؤاد10 التقلب 
ال�سغو 

2

0-ال�سدر والفوؤاد11
جدول رقم )7(

يبني املكونات الداخلية )القلب والنف�ض وال�سدر والفوؤاد(
والوظائف النف�سية املرتبطة بها

العددالوظائف النف�سية امل�سرتكةاملكونات م
املعلومات، النف�ص1 تخزين  اال�ستكبار،  والتعلم،  العلم 

االبتالء، االإميان، التثبيت، الِذكر، التقوى، احلاجة، 
الك�سب،  الطماأنينة،  ال�سيق،  احل�سرة،  احلرج، 

الهدى، الهوى، الو�سو�سة

17
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املعلومات، القلب2 تخزين  اال�ستكبار،  والتعلم،  العلم 
االإميان، التقلب واحلركة، الِذكر، التقوى، احل�سرة، 
ال�سغو، الطماأنينة، الغل، الغيظ، الك�سب، الهدى. 

14

املعلومات، ال�سدر3 تخزين  اال�ستكبار،  والتعلم،  العلم 
الغيظ،  الغل،  ال�سيق،  احلرج،  احلاجة،  االبتالء، 

الو�سو�سة

10

العلم والتعلم، التثبيت، التقلب واحلركة، الهوى، الفوؤاد4
ال�سغو

5

من  جمموعة   ،)7( ورقم   ،)6( ورقم   ،)5( رقم  اجلداول  تت�سمن   
النتائج التي تتعلق بالوظائف النف�سية امل�سرتكة املرتبطة بالنف�ص والقلب وال�سدر 
والفوؤاد، وميكن تف�سيل تلك النتائج واال�ستدالل عليها من االآيات القراآنية كما 

يلي:
اأوال: الوظائف النف�سية املرتبطة بالنف�ض والقلب وال�سدر والفوؤاد يف القراآن الكرمي:

تفيد النتائج اأّن الوظيفة النف�سية الوحيدة التي ارتبطت ب�سورة م�سرتكة   
بني النف�ص والقلب وال�سدر والفوؤاد جميعها يف القراآن الكرمي هي وظيفة العلم 
والتعلم. وارتباط العلم بالقلوب يدل عليه قوله �سبحانه وتعاىل: }. . رَُضواْ 
بَِأن يَُكوُنواْ مَعَ الَْخوَالِفِ وََطبَعَ اللَّهُ عََلى ُقُلوبِِهمْ َفهُمْ اَل يَعَْلمُونَ{]التوبة: 93[. وقوله �سبحانه 

يدل على  يَعَْلمُونَ{]الروم: 59[. وهذا  َّذِينَ ال  ال ُقُلوِب  اللَّهُ عََلى  يَْطبَعُ  }َكَذلِكَ  وتعاىل: 
العالقة بني القلوب والتعلم. وعالقة العلم والتعلم بالنف�ص ورد يف قوله �سبحانه 
وتعاىل: }َفلَ َتعَْلمُ نَْفسٌ مَا ُأخْفِيَ لَهُمْ مِنْ ُقرَّةِ َأعْيٍُن جَزَاءً بِمَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{]ال�سجدة: 17[. 
وارتباط   .]5 وََأخَّرَتْ{]االنفطار:  َقدَّمَتْ  مَا  نَْفسٌ  }عَلِمَتْ  وتعاىل:  �سبحانه  وقوله 
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بَيِّنَاتٌ فِي  آيَاتٌ  }بَْل هُوَ  بال�سدور ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل:  العلم والتعلم 
العلم  الِمُونَ{]العنكبوت: 49[. وارتباط  الظَّ إاِلَّ  بِآيَاتِنَا  يَجْحَدُ  الْعِلْمَ وَمَا  ُأوُتوا  َّذِينَ  ال صُدُوِر 

والتعلم بالفوؤاد يدل عليه قوله �سبحانه وتعاىل: }وَاللّهُ َأخْرَجَُكم مِّن بُُطوِن ُأمَّهَاتُِكمْ 
اَل َتعَْلمُونَ شَيًْئا وَجَعََل لَُكمُ الْسَّمْعَ وَاأَلبْصَارَ وَاأَلْفئِدَةَ لَعَلَُّكمْ َتشُْكرُون{]النحل:78[. 

ثانيا: الوظائف النف�سية املرتبطة بالنف�ض والقلب وال�سدر يف القراآن الكرمي:
تفيد النتائج باأّن هناك اثنان من الوظائف النف�سية التي ارتبطت بكل من   
االأوىل  الكرمي، وهما:  القراآن  الفوؤاد يف  بدون  فقط  وال�سدر  والقلب  النف�ص 
تخزين املعلومات واإدارتها والثانية هي اال�ستكبار. وفيما يلي بيان االأدلة على 

ارتباط كل منهما بالقلب والنف�ص وال�سدر يف القراآن الكرمي:
ارتبطت  االإعالن  اأو  باالإخفاء  �سواء  واإدارتها  وامل�ساعر  املعلومات  تخزين   )1(
بكل من القلب والنف�ص وال�سدر، ومل ترتبط بالفوؤاد يف االآيات القراآنية. 
مَّا  بَِأْفوَاهِِهم  يَُقوُلونَ   . .{ وتعاىل:  �سبحانه  قوله  بالقلب ورد يف  وارتباطها 
وتعاىل:  �سبحانه  وقوله  عمران:167[.  يَْكُتمُون{]اآل  بِمَا  َأعَْلمُ  وَاللّهُ  ُقُلوبِِهمْ  فِي  لَيْسَ 

 .]64 {]التوبة:   .  . ُقُلوبِِهم  فِي  بِمَا  ُتنَبُِّئهُمْ  سُورَةٌ  عََليِْهمْ  ُتنَزََّل  َأن  الْمُنَافُِقونَ  }يَحَْذرُ 

عَنْهُمْ  َفَأعِْرضْ  ُقُلوبِِهمْ  فِي  مَا  اللّهُ  يَعَْلمُ  َّذِينَ  ال }ُأولَـئِكَ  وتعاىل:  �سبحانه  وقوله 
َّهُمْ فِي َأنُفسِِهمْ َقوْاًل بَلِيًغا{]الن�ساء:63[. وت�سري االآيات القراآنية اإىل اأّن  وَعِْظهُمْ وَُقل ل

النف�ص هي مو�سع اإخفاء املعلومات وامل�ساعر؛ كما ورد يف قوله �سبحانه 
وتعاىل: }وَاَل جُنَاحَ عََليُْكمْ فِيمَا عَرَّْضُتمْ بِهِ مِنْ خِْطبَةِ النِّسَاءِ َأوْ َأْكنَنُْتمْ فِي َأنُْفسُِكمْ 
 .)173 �ض  كثري،  )ابن  خطبتهن  من  اأنف�سكم  يف  اأ�سمرمت  اأي   .]235 {]البقرة:   .  .

وقوله �سبحانه وتعاىل: }. . وَإِنْ ُتبْدُوا مَا فِي َأنُْفسُِكمْ َأوْ ُتْخُفوهُ يُحَاسِبُْكمْ بِهِ 
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يُْخُفونَ فِي َأنُْفسِِهمْ مَا اَل  اللَّهُ . . {] البقرة 284[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }. . 

}. . َفعَسَى اللَّهُ َأنْ  يُبْدُونَ لَكَ . . {]اآل عمران: 154[. وقوله �سبحانه وتعاىل: 

يَْأتِيَ بِالَْفْتِح َأوْ َأمٍْر مِنْ عِنْدِهِ َفيُصِْبحُوا عََلى مَا َأسَرُّوا فِي َأنُْفسِِهمْ نَادِمِنيَ{]املائدة: 52[. 

وقوله �سبحانه وتعاىل: }َقاُلوا إِنْ يَسِْرْق َفَقدْ سَرََق َأٌخ لَهُ مِنْ َقبُْل َفَأسَرَّهَا يُوسُفُ 
فِي نَْفسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ . . {]يو�سف: 77[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }. . وَُتْخفِي 

اإمكانية تخزين  ال�سدر يف  مُبْدِيهِ. . {]االأحزاب: 37[. ودور  اللَّهُ  مَا  نَْفسِكَ  فِي 

املعلومات واإدارتها من اإخفاء واإبداء يدل عليه قوله �سبحانه وتعاىل: }ُقْل 
إِن ُتْخُفواْ مَا فِي صُدُوِرُكمْ َأوْ ُتبْدُوهُ يَعَْلمْهُ اللَّهُ . . {]اآل عمران: 29[. وقوله �سبحانه 

َّذِينَ آمَنُواْ اَل َتتَّخُِذواْ بَِطانًَة مِّن دُونُِكمْ اَل يَْأُلونَُكمْ خَبَااًل وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ َقدْ  وتعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
بَدَتِ الْبَْغَضاءُ مِنْ َأْفوَاهِِهمْ وَمَا ُتْخفِي صُدُورُهُمْ َأْكبَرُ َقدْ بَيَّنَّا لَُكمُ اآليَاتِ إِن ُكنُتمْ َتعْقُِلونَ{]اآل 

عمران: 118[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }يَعَْلمُ خَائِنََة اأَلعْيُِن وَمَا ُتْخفِي الصُّدُورُ{

]غافر: 19[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }وَرَبُّكَ يَعَْلمُ مَا ُتكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ{

الصُّدُور{]العاديات:10[.  فِي  مَا  }وَحُصَِّل  وتعاىل:  �سبحانه  وقوله  ]الق�س�ض: 69[. 

وقوله �سبحانه وتعاىل: }يَعَْلمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاأَلرِْض وَيَعَْلمُ مَا ُتسِرُّونَ وَمَا ُتعْلِنُونَ 
يَْثنُونَ  َّهُمْ  إِن }َأال  وتعاىل:  �سبحانه  وقوله   .]4 الصُّدُوِر{]التغابن:  بَِذاتِ  عَلِيمٌ  وَاللَّهُ 
َّهُ عَلِيمٌ  صُدُورَهُمْ لِيَسَْتْخُفواْ مِنْهُ َأال حِنيَ يَسَْتْغشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعَْلمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِن

بَِذاتِ الصُّدُوِر{]هود: 5[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }وََأسِرُّوا َقوْلَُكمْ َأِو اجْهَرُوا بِهِ 

َّهُ عَلِيمٌ بَِذاتِ الصُّدُوِر{]امللك: 13[.  إِن

وال�سدر،  والنف�ص  القلب  من  بكل  اال�ستكبار  ارتبط   :) )الِكربخْ اال�ستكبار   )2(
ومل يرتبط بالفوؤاد يف االآيات القراآنية. وارتباط اال�ستكبار بالنف�ص ورد يف 
َّذِينَ اَل يَرْجُونَ لَِقاءنَا لَوْاَل ُأنِزَل عََليْنَا الْمَلَئَِكُة َأوْ نَرَى  قوله �سبحانه وتعاىل: } وََقاَل ال
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رَبَّنَا لََقدِ اسَْتْكبَرُوا فِي َأنُفسِِهمْ وَعََتوْ عُُتوًّا َكِبريًا {]الفرقان: 21[. وارتباط اال�ستكبار 

بَِغيِْر  اللَّهِ  آيَاتِ  فِي  يُجَادُِلونَ  َّذِينَ  }ال وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  ورد  بالقلوب 
 َقلِْب مَُتَكبٍِّر 

ِّ
َّذِينَ آمَنُوا َكَذلِكَ يَْطبَعُ اللَّهُ عََلى ُكل سُلَْطاٍن َأَتاهُمْ َكبُرَ مَْقًتا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ ال

جَبَّاٍر{]غافر: 35[. وارتباط الِكربخْ بال�سدر ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: } 
َّذِينَ يُجَادُِلونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بَِغيِْر سُلَْطاٍن َأَتاهُمْ إِن فِي صُدُوِرهِمْ إاِلَّ كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ  إِنَّ ال

َّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِري{]غافر:56[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }َأوْ خَلًْقا  َفاسَْتعِْذ بِاللَّهِ إِن
َّذِي َفَطرَُكمْ َأوََّل مَرَّةٍ َفسَيُنْغُِضونَ إِلَيْكَ  مِّمَّا يَْكبُرُ فِي صُدُوِرُكمْ َفسَيَُقوُلونَ مَن يُعِيدُنَا ُقِل ال

رُؤُوسَهُمْ وَيَُقوُلونَ مََتى هُوَ ُقْل عَسَى َأن يَُكونَ َقِريبًا{]االإ�سراء: 51[. 

ثالثا: الوظائف النف�سية املرتبطة بالنف�ض والقلب وحدهما يف القراآن الكرمي:
تفيد النتائج باأّن الوظائف النف�سية التي ارتبطت بكل من النف�ص والقلب   
الطماأنينة،  الِذكر،  احل�سرة،  التقوى،  االإميان،  وهي:  وظائف  �سبع  وحدهما 
الك�سب، والهدى. وفيما يلي بيان االأدلة التي تبني ارتباط هذه اجلوانب بالقلب 

والنف�ص يف االآيات القراآنية:
االإميان: ارتبط االإميان بكل من القلب والنف�ص، ومل يرتبط بكل من ال�سدر   )1(
اأو الفوؤاد يف القراآن الكرمي. وارتباط االإميان بالقلب ورد يف قوله �سبحانه 
َّمْ ُتؤْمِنُوا وَلَكِن ُقوُلوا َأسَْلمْنَا وَلَمَّا يَدْخُِل المِيَانُ فِي  وتعاىل: }َقالَتِ اأَلعْرَابُ آمَنَّا ُقل ل
يَحْزُنكَ  اَل  الرَّسُوُل  َأيُّهَا  }يَا  وتعاىل:  �سبحانه  وقوله   .]14 ُقُلوبُِكمْ..{]احلجرات: 
َّذِينَ َقاُلواْ آمَنَّا بَِأْفوَاهِِهمْ وَلَمْ ُتؤْمِن ُقُلوبُهُمْ . . {]املائدة:  َّذِينَ يُسَاِرعُونَ فِي الُْكْفِر مِنَ ال ال

يَْأتِي  يَوْمَ   ..{ وتعاىل:  �سبحانه  قوله  ورد يف  بالنف�ص  االإميان  وارتباط   .]41

بَعْضُ َآيَاتِ رَبِّكَ اَل يَنَْفعُ نَْفسًا إمِيَاُنهَا لَمْ َتُكنْ َآمَنَتْ مِنْ َقبُْل َأوْ َكسَبَتْ فِي إمِيَانِهَا خَيْرًا .. {

لِنَْفٍس َأنْ ُتؤْمِنَ إاِلَّ بِِإْذِن اللَّهِ . .  ]االأنعام: 158[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }وَمَا َكانَ 
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{]يون�ض: 100[. 

التقوى: ارتبطت التقوى بكل من القلب والنف�ص، ومل ترتبط بال�سدر اأو   )2(
الفوؤاد يف القراآن الكرمي. وارتباط التقوى بالقلوب ورد يف قوله �سبحانه 
وقوله   .]32 الُْقُلوِب{]احلج:  َتْقوَى  مِن  َّهَا  َفِإن اللَّهِ  شَعَائِرَ  مْ 

ِّ
يُعَظ وَمَن  }َذلِكَ  وتعاىل: 

َّذِينَ امَْتحَنَ  ونَ َأصْوَاَتهُمْ عِندَ رَسُوِل اللَّهِ ُأوْلَئِكَ ال َّذِينَ يَُغضُّ �سبحانه وتعاىل: }إِنَّ ال
لَهُم مَّْغفِرَةٌ وََأجْرٌ عَظِيمٌ{]احلجرات: 4[. وارتباط التقوى بالنف�ص  لِلتَّْقوَى  ُقُلوبَهُمْ  اللَّهُ 

ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَنَْفٍس وَمَا سَوَّاهَا • َفَألْهَمَهَا ُفجُورَهَا وََتْقوَاهَا{
]ال�سم�ض:8-7[. 

احل�رشة: ارتبطت احل�سرة بكل من القلب والنف�ص، ومل ترتبط بال�سدر اأو   )3(
 . .{ �سبحانه وتعاىل:  قوله  بالقلوب ورد يف  الفوؤاد. وارتباط احل�سرة 
لِيَجْعََل اللَّهُ َذلِكَ حَسْرَةً فِي ُقُلوبِِهمْ . . {]اآل عمران: 156[. وارتباط احل�سرة بالنف�ص 

ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }. . َفلَ َتْذهَبْ نَْفسُكَ عََليِْهمْ حَسَرَاتٍ . . {
]فاطر: 8[. 

وال  بال�سدر  يرتبط  ومل  والنف�ص،  القلب  من  بكل  الذكر  ارتبط  الِذكر:   )4(
}وَاْذُكر  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  ورد  بالنف�ص  الِذكر  وارتباط  بالفوؤاد. 
مِّنَ  َتُكن  وَاَل  وَاآلصَاِل  بِالُْغدُوِّ  الَْقوِْل  مِنَ  الْجَهِْر  وَدُونَ  وَخِيَفًة  َتَضرُّعًا  نَْفسِكَ  فِي  رَّبَّكَ 

الَْغافِلِني{]االأعراف:205[. وارتباط الِذكر بالقلب ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: 
َّذِينَ يَْخشَوْنَ رَبَّهُمْ  }اللَّهُ نَزََّل َأحْسَنَ الْحَدِيثِ كَِتابًا مَُّتشَابِهًا مََّثانِيَ َتْقشَعِرُّ مِنْهُ جُُلودُ ال
ُثمَّ َتلِنيُ جُُلودُهُمْ وَُقُلوبُهُمْ إِلَى ذِْكِر اللَّهِ َذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُْضلِْل اللَّهُ 

َفمَا لَهُ مِنْ هَاد{]الزمر:23[. 
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الطماأنينة: ارتبطت الطماأنينة بكل من القلب والنف�ص، ومل ترتبط بال�سدر   )5(
اأو الفوؤاد يف القراآن الكرمي. وارتباط الطماأنينة بالقلب ورد يف قوله �سبحانه 
َّذِينَ آمَنُواْ وََتْطمَئِنُّ ُقُلوبُهُم بِذِْكِر اللَّهِ َأاَل بِذِْكِر اللَّهِ َتْطمَئِنُّ الُْقُلوبُ{]الرعد:  وتعاىل: }ال
َّْأُكَل مِنْهَا وََتْطمَئِنَّ ُقُلوبُنَا وَنَعَْلمَ َأن َقدْ  28[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }َقاُلواْ ُنِريدُ َأن ن

صَدَْقَتنَا وَنَُكونَ عََليْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ{]املائدة: 113[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }وَمَا 
جَعََلهُ اللَّهُ إاِلَّ بُشْرَى لَُكمْ وَلَِتْطمَئِنَّ ُقُلوبُُكم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إاِلَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَِزيِز الْحَكِيِم{

]اآل عمران: 126[. وارتبطت الطماأنينة بالنف�ص كما ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: 

}يَا َأيَُّتهَا النَّْفسُ الْمُْطمَئِنَُّة{]الفجر:27[. 

الك�سب: ارتبط الك�سب بكل من النف�ص والقلب، ومل يرتبط بال�سدر اأو   )6(
الفوؤاد يف القراآن الكرمي. وارتباط الك�سب بالقلوب ورد يف قوله �سبحانه 
ُقُلوبُُكمْ  َكسَبَتْ  بِمَا  يُؤَاخُِذُكم  وَلَكِن  َأيْمَانُِكمْ  فِيَ  بِاللَّْغِو  اللَّهُ  يُؤَاخُِذُكمُ  }الَّ  وتعاىل: 
وَاللَّهُ َغُفورٌ حَلِيمٌ{]البقرة: 225[. وارتباط الك�سب بالنف�ص ورد يف قوله �سبحانه 

وتعاىل: }ُكلُّ نَْفٍس بِمَا َكسَبَتْ رَهِينٌَة{]املدثر: 38[. 
اُلهدى: ارتبط الهدى بكل من النف�ص والقلب، ومل يرتبط بال�سدر اأو الفوؤاد   )7(
يف القراآن الكرمي. وارتباط الهدى بالقلوب ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: 
 شَيْءٍ عَلِيمٌ{]التغابن: 11[. وارتباط الهدى 

ِّ
}. . وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ َقلْبَهُ وَاللَّهُ بُِكل

َتيْنَا ُكلَّ نَْفٍس هُدَاهَا . . { بالنف�ص ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَلَوْ شِْئنَا آَلَ
]ال�سجدة: 13[. 

رابعا: الوظائف النف�سية املرتبطة بالنف�ض وال�سدر وحدهما يف القراآن الكرمي:
تفيد النتائج باأّن النف�ص وال�سدر كليهما يرتبطان بخم�ص وظائف نف�سية   
هي: االبتالء، احلاجة، احلرج، ال�سيق، والو�سو�سة كما يت�سح من االآيات القراآنية 
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التالية:
ارتبط االبتالء بالنف�ص وال�سدر، ومل يرتبط بالقلب وال بالفوؤاد، وارتباط   )1(
مَّا  نَْفٍس  ُكلُّ  َتبُْلو  }هُنَالِكَ  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  ورد  بالنف�ص  االبتالء 
يَْفَترُون{]يون�ض:30[،  َكاُنواْ  مَّا  عَنْهُم  وََضلَّ  الْحَقِّ  مَوْاَلهُمُ  اللّهِ  إِلَى  وَرُدُّواْ  َأسَْلَفتْ 

وارتباط االبتالء بال�سدر ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }. . وَلِيَبَْتلِيَ اللّهُ مَا 
فِي صُدُوِرُكمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي ُقُلوبُِكمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بَِذاتِ الصُّدُور{]اآل عمران:154[. 

ارتبطت احلاجة بكل من ال�سدر والنف�ص، ومل ترتبط بالقلب وال بالفوؤاد.   )2(
يَِجدُونَ  }. . وَال  وارتباط احلاجة بال�سدر ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: 
فِي صُدُوِرهِمْ حَاجًَة مِّمَّا ُأوُتوا . . {]احل�سر: 9[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }وَلَُكمْ 

فِيهَا مَنَافِعُ وَلَِتبُْلُغوا عََليْهَا حَاجًَة فِي صُدُوِرُكمْ وَعََليْهَا وَعََلى الُْفلْكِ ُتحْمَُلونَ{]غافر: 80[. 

وارتباط احلاجة بالنف�ص ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }. . إاِلَّ حَاجًَة فِي 
نَْفِس يَعُْقوبَ َقَضاهَا. . {]يو�سف: 68[. 

بالفوؤاد.  بالقلب وال  يرتبط  وال�سدر، ومل  النف�ص  من  بكل  ارتبط احلرج   )3(
يَِجدُوا  اَل  ُثمَّ   . .{ بالنف�ص ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل:  وارتباط احلرج 
احلرج  وارتباط   .]65 َتسْلِيمًا{]الن�ساء:  مُوا 

ِّ
وَيُسَل َقَضيْتَ  مِمَّا  حَرَجًا  َأنُْفسِِهمْ  فِي 

بال�سدر ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }كَِتابٌ ُأنِزَل إِلَيْكَ َفلَ يَُكن فِي صَدِْرَك 
حَرَجٌ مِّنْهُ لُِتنذِرَ بِهِ وَذِْكرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ{]االأعراف: 2[. 

ارتبط ال�سيق بكل من النف�ص وال�سدر، ومل يرتبط بالقلب وال بالفوؤاد يف   )4(
}وَعََلى  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  ورد  بالنف�ص  ال�سيق  وارتباط  القراآن. 
ُفوا حَتَّى إَِذا َضاَقتْ عََليِْهمُ اأْلَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وََضاَقتْ عََليِْهمْ َأنُْفسُهُمْ 

ِّ
َّذِينَ خُل الثَّلََثةِ ال

وََظنُّوا َأنْ اَل مَلْجََأ مِنَ اللَّهِ إاِلَّ إِلَيْهِ . . {]التوبة: 118[. وارتباط ال�سيق بال�سدر ورد 
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يَُقوُلونَ{]احلجر:  بِمَا  صَدْرَُك  يَضِيقُ  َّكَ  َأن نَعَْلمُ  }وَلََقدْ  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف 
97[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }َفمَن يُِردِ اللّهُ َأن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِإِلسْلَِم وَمَن يُِردْ 

َّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء َكَذلِكَ يَجْعَُل اللّهُ الرِّجْسَ  َأن يُضِلَّهُ يَجْعَْل صَدْرَهُ َضيًِّقا حَرَجًا َكَأن

}وَيَضِيقُ صَدِْري  �سبحانه وتعاىل:  يُؤْمِنُون{]االأنعام: 125[. وقوله  اَل  َّذِينَ  ال عََلى 

وَال يَنَطلِقُ لِسَانِي َفَأرْسِْل إِلَى هَارُونَ{]ال�سعراء: 13[. 

الو�سو�سة: ارتبطت الو�سو�سة بكل من النف�ص وال�سدر، ومل ترتبط بالقلب   )5(
وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  ورد  بالنف�ص  الو�سو�سة  وارتباط  بالفوؤاد.  وال 
}وَلََقدْ خََلْقنَا اْلِنْسَانَ وَنَعَْلمُ مَا ُتوَسِْوسُ بِهِ نَْفسُهُ وَنَحْنُ َأْقرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِْل الْوَِريدِ{

َّذِي  ]ق: 16[. وارتباط الو�سو�سة بال�سدر ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }ال

يُوَسِْوسُ فِي صُدُوِر النَّاس{]النا�ض:5[. 

خام�سا: الوظائف النف�سية املرتبطة بكل من النف�ض والفوؤاد وحدهما يف القراآن الكرمي:
الوظائف  من  باثنني  يرتبطان  كليهما  والفوؤاد  النف�ص  باأّن  النتائج  تفيد   
النف�سية يف القراآن الكرمي، وهما: التثبيت والهوى كما يت�سح من االآيات القراآنية 

التالية:
ارتبط التثبيت بكل من النف�ص والفوؤاد، ومل يرتبط بالقلب وال بال�سدر،   )1(
َّذِينَ يُنْفُِقونَ  وارتباط التثبيت بالنف�ص ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَمََثُل ال
َأمْوَالَهُمُ ابْتَِغاءَ مَرَْضاةِ اللَّهِ وََتْثِبيًتا مِنْ َأنُْفسِِهمْ . . {]البقرة: 265[. اأي فثبتتهم اأنف�سهم 

ملا اأنفقوا اأموالهم ابتغاء مر�ساة اهلل، و�سححت عزمهم واآراءهم. ب�سبب 
يقينهم باهلل، وت�سديقهم بوعده )الطربي، ج2، �ض143(. وارتباط التثبيت بالفوؤاد 
جُمَْلًة  الُْقرْآنُ  عََليْهِ  ُنزَِّل  لَوْال  َكَفرُوا  َّذِينَ  ال }وََقاَل  وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  ورد 
وَاحِدَةً َكَذلِكَ لِنَُثبِّتَ بِهِ ُفؤَادََك وَرَتَّلْنَاهُ َترْتِيل{]الفرقان: 32[. وقوله �سبحانه وتعاىل: 
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َُّقصُّ عََليْكَ مِنْ َأنبَاء الرُّسُِل مَا ُنَثبِّتُ بِهِ ُفؤَادََك وَجَاءََك فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعَِظٌة  }وَُكلًّ ن

وَذِْكرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ{]هود: 120[. 

ال�سدر.  وال  بالقلب  يرتبط  ومل  والنف�ص،  الفوؤاد  من  بكل  الهوى  ارتبط   )2(
وارتباط الهوى بالنف�ص ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }. . َأَفُكلَّمَا جَاءَُكمْ 
رَسُوٌل بِمَا اَل َتهْوَى َأنُْفسُُكمُ اسَْتْكبَرُْتمْ . . {]البقرة: 87[. وقوله �سبحانه وتعاىل: 
الْهُدَى{]النجم:  رَبِِّهمُ  مِنْ  وَلََقدْ جَاءَهُمْ  نُْفسُ  اأْلَ َتهْوَى  وَمَا  نَّ  الظَّ إاِلَّ  يَتَِّبعُونَ  إِنْ   . .{

23[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }وََأمَّا مَنْ خَافَ مََقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّْفسَ عَِن الْهَوَى{

}رَّبَّنَا  بالفوؤاد ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل:  ]النازعات: 40[. وارتباط الهوى 

ي َأسَْكنتُ مِن ُذرِّيَّتِي بِوَادٍ َغيِْر ذِي َزرٍْع عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَِّم رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلةَ َفاجْعَْل 
ِّ
إِن

 : اأيخْ يَشُْكرُونَ{]اإبراهيم: 37[.  لَعَلَّهُمْ  الثَّمَرَاتِ  إِلَيِْهمْ وَارُْزْقهُم مِّنَ  َتهِْوي  النَّاِس  َأْفئِدَةً مِّنَ 

ِهمخْ )الزجاج، ج3، �ص121(.  ِزُع اإلَيخْ ِئَدَة َجماَعٍة ِمَن الّنا�ِص تَنخْ َعلخْ اأفخْ ِاجخْ
�ساد�سا: الوظائف النف�سية املرتبطة بالقلب وال�سدر وحدهما يف القراآن الكرمي:

باثنني من الوظائف  يرتبطان  القلب وال�سدر وحدهما  باأّن  النتائج  تفيد   
النف�سية وهما: الغل والغيظ كما تفيد االآيات القراآنية كما يلي:

يف  الفوؤاد  اأو  بالنف�ص  يرتبط  ومل  والقلب،  ال�سدر  من  بكل  الغل  ارتبط   )1(
وتعاىل:  �سبحانه  قوله  يف  ورد  بال�سدر  الغل  وارتباط  القراآنية.  االآيات 
 إِخْوَانًا عََلى سُرٍُر مَُّتَقابِلِنيَ{]احلجر: 47[. وقوله 

ٍّ
}وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِرهِم مِّنْ غِل

 َتجِْري مِن َتحْتِِهمُ اأَلنْهَارُ وََقاُلواْ 
ٍّ
�سبحانه وتعاىل: }وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوِرهِم مِّنْ غِل

رَبِّنَا  لََقدْ جَاءتْ رُسُُل  اللّهُ  َأنْ هَدَانَا  لَوْال  لِنَهَْتدِيَ  ُكنَّا  لِهَـَذا وَمَا  َّذِي هَدَانَا  ال لِلّهِ  الْحَمْدُ 

وارتباط   .]43 َتعْمَُلون{]االأعراف:  ُكنُتمْ  بِمَا  ُأوِرثُْتمُوهَا  الْجَنَُّة  تِلُْكمُ  َأن  وَُنودُواْ  بِالْحَقِّ 

َّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَُقوُلونَ  الغل بالقلب ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَال



{307}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

لَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا 
ِّ
َّذِينَ سَبَُقونَا بِالمِيَاِن وَال َتجْعَْل فِي ُقُلوبِنَا غِلًّ ل رَبَّنَا اْغفِرْ لَنَا وَِلِخْوَانِنَا ال

َّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ{]احل�سر: 10[.  إِن

الفوؤاد.  اأو  بالنف�ص  يرتبط  ومل  وال�سدر،  القلب  من  بكل  الغيظ  ارتبط   )2(
وارتباط الغيظ بال�سدر ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }هَا َأنُتمْ ُأوالء ُتحِبُّونَهُمْ 
واْ عََليُْكمُ اأَلنَامَِل  هِ وَإَِذا لَُقوُكمْ َقاُلواْ آمَنَّا وَإَِذا خََلوْا عَضُّ

ِّ
وَاَل يُحِبُّونَُكمْ وَُتؤْمِنُونَ بِالْكَِتاِب ُكل

الصُّدُوِر{]اآل عمران: 119[. وارتباط  بَِذاتِ  اللَّهَ عَلِيمٌ  إِنَّ  بَِغيْظُِكمْ  مُوُتواْ  ُقْل  الَْغيْظِ  مِنَ 

الغيظ بالقلوب ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَيُْذهِبْ َغيَْظ ُقُلوبِِهمْ وَيَُتوبُ 
اللَّهُ عََلى مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{]التوبة: 15[. 

�سابعا: الوظائف النف�سية املرتبطة بالقلب والفوؤاد وحدهما يف القراآن الكرمي:
الوظائف  من  باثنني  يرتبطان  كليهما  والفوؤاد  القلب  باأّن  النتائج  تفيد   
النف�سية وهما: التقلب واحلركة الداخلية القلقة، وال�سغو كما يت�سح من االآيات 

القراآنية التالية:
ارتبطت احلركة القلقة والتقلب بكل من القلب والفوؤاد، ومل ترتبط بالنف�ص   )1(
اأو ال�سدر، وارتباط احلركة القلقة والتقلب بالقلوب يدل عليه قوله �سبحانه 
وتعاىل: }ِرجَاٌل اّل ُتلِْهيِهمْ تِجَارَةٌ وَال بَيْعٌ عَن ذِْكِر اللَّهِ وَإَِقاِم الصَّلةِ وَإِيَتاء الزََّكاةِ يََخاُفونَ 
يَوْمًا َتَتَقلَّبُ فِيهِ الُْقُلوبُ وَاأَلبْصَارُ{]النور: 37[. ويدل عليه بلوغ القلوب احلناجر 

الذي ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }إِْذ جَاؤُوُكم مِّن َفوْقُِكمْ وَمِنْ َأسَْفَل مِنُكمْ 
 .]10 نُونَا{]االأحزاب:  الظُّ بِاللَّهِ  وََتُظنُّونَ  الْحَنَاِجرَ  الُْقُلوبُ  وَبََلَغتِ  اأَلبْصَارُ  َزاَغتْ  وَإِْذ 

وقوله �سبحانه وتعاىل: }وََأنذِرْهُمْ يَوْمَ اآلِزَفةِ إِذِ الُْقُلوبُ لَدَى الْحَنَاِجِر َكاظِمِنيَ مَا 
يَُطاعُ{]غافر: 18[. وارتباط التقلب واحلركة القلقة  الِمِنيَ مِنْ حَمِيٍم وَال شَفِيٍع  لِلظَّ

بُ َأْفئِدََتهُمْ وََأبْصَارَهُمْ َكمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ 
ِّ
بالفوؤاد ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَُنَقل
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بِهِ َأوََّل مَرَّةٍ وَنََذرُهُمْ فِي ُطْغيَانِِهمْ يَعْمَهُونَ{]االأنعام: 110[. 

ال�سدر،  اأو  بالنف�ص  يرتبط  ومل  وحدهما  والفوؤاد  بالقلب  ال�سغو  ارتبط   )2(
وارتباط ال�سغو بالفوؤاد ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَلَِتصَْغى إِلَيْهِ َأْفئِدَةُ 
مُّْقَتِرُفونَ{]االأنعام: 112[. وارتباط  مَا هُم  يُؤْمِنُونَ بِاآلخِرَةِ وَلِيَرَْضوْهُ وَلِيَْقَتِرُفواْ  اَل  َّذِينَ  ال

ال�سغو بالقلوب ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }إِن َتُتوبَا إِلَى اللَّهِ َفَقدْ صََغتْ 
ُقُلوبُُكمَا . . {]التحرمي: 4[. 

حتليل نتائج البحث وتف�سريها ومناق�ستها:
ارتبطت  والفوؤاد  وال�سدر  والقلب  النف�ص  اأّن  البحث  نتائج  من  ات�سح   
التي  الوظائف  وت�سمل  وظيفة،  وع�سرين  واحد  مع  بع�سها  اأو  كلها  م�سرتكة 
ارتبطت بها مظاهر �سلوكية وعمليات نف�سية وعقلية متنوعة وهي: العلم والتعلم، 
التثبيت،  االإميان،  االبتالء،  اال�ستكبار،  واإدارتها،  وامل�ساعر  املعلومات  تخزين 
التقلب واحلركة الداخلية، التقوى، احلاجة، احلرج، احل�سرة، الِذكر، ال�سغو، 

ال�سيق، الطماأنينة، الغل، الغيظ، الك�سب، الهدى، الهوى، والو�سو�سة. 
وهذه الوظائف النف�سية تتعلق باملظاهر املختلفة ل�سلوك االإن�سان ون�ساطه   
باملكونات  الوظائف  تلك  ارتباط  يف  تفاوت  هناك  ولكن  �سخ�سيته،  ومالمح 
املذكورة ب�سور خمتلفة فمنها ما ارتبط بجميع املكونات االأربعة ومنها ما ارتبط 

بثالثة منها ومنها ما ارتبط باثنني فقط، وميكن تف�سري ومناق�سة ذلك فيما يلي:
مع  ارتبط  الذي  الوحيد  اجلانب  هو  والتعلم  العلم  باأّن  النتائج  اأفادت  اأوال: 
املكونات االأربعة: النف�ص والقلب وال�سدر والفوؤاد. واملالحظ اأّن العلم والتعلم 
هو ال�سلوك الذي يبداأ مع االإن�سان منذ امليالد وي�ستمر معه عرب مراحله العمرية 
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يدل  والفوؤاد  وال�سدر  والنف�ص  القلب  من  بكل  ارتباطه  فاإّن  املختلفة، ولذلك 
ت�ستطيع  والتعليم حتى  التعلم  بتنوع طرق  االهتمام  على  ويدل  اأهميته،  على 
اأن تخاطب املكونات املختلفة يف �سخ�سية االإن�سان قلبا ونف�سا و�سدرا وفوؤادا. 
ولذلك فاإّن قابلية االإن�سان للتعلم عالية جدا مقارنة بغريه من الكائنات، ولذلك 
يرى الباحثون يف جمال التعلم والتعليم اأّن الب�سر يقللون كثريا من قيمة ذكائهم 
وقدراتهم على التعلم )Ormrod، 2012، 25(. ومن جانب اآخر فاإّن الباحثني يف 
التعلم قد بينوا اأّن التعلم يحدث على م�ستويات متدرجة ابتداء من االرتباطات 
والتقليد  وال�سحيحة  اخلاطئة  واملحاوالت  املتزامن  واالقرتان  امل�سروطة، 
واملحاكاة اإىل م�ستويات املعرفة والتجهيز العقلي والذاكرة وما وراء الذاكرة 
 Mclnerney & Mclnerney and Woolfolk & Margetts،(وغريها من االأبعاد الداخلية
مع  بالتعلم،  والفوؤاد  وال�سدر  والقلب  النف�ص  من  كل  ا�سرتاك  ويدل   .)2002

العلم بتعدد م�ستويات التعلم اأّن هذه املكونات متفاوتة يف م�ستوياتها ب�سورة 
تراتبية من حيث الوجود والتنظيم والعمق يف �سخ�سية االإن�سان. 

ثانيا: اأفادت النتائج بارتباط اثنني من الوظائف النف�سية بالقلب والنف�ص وال�سدر 
واإدارتها،  امل�ساعر  املعلومات  تخزين  اجلوانب هي:  وتلك  الفوؤاد،  بدون  فقط 
واال�ستكبار. وت�سري االآيات اإىل نوع املعلومات التي يتم تخزينها واإدارتها من قبل 
النف�ص والقلب وال�سدر اأنّها معلومات غري يقينية تظهر جوانب عدم االت�ساق 
ال�سلوكي وال�سخ�سي لالأفراد، فمثال جند القلب يخزن معلومات ولكن ال�سلوك 
�سبحانه  قوله  يف  ورد  كما  لذلك  خمالفا  يكون  االإن�سان  من  ال�سادر  اللفظي 
وتعاىل: }.. يَُقوُلونَ بَِأْفوَاهِِهم مَّا لَيْسَ فِي ُقُلوبِِهمْ وَاللّهُ َأعَْلمُ بِمَا يَْكُتمُون{]اآل عمران:167[. 
وكذلك املعلومات املخفية يف النف�ص كما يف قوله �سبحانه وتعاىل: }. . يُْخُفونَ 
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فِي َأنُْفسِِهمْ مَا اَل يُبْدُونَ لَكَ . . {]اآل عمران: 154[. وكذلك ال�سدر يختزن معلومات 

ويخفيها ولكن ال�سلوك اخلارجي ال يتنا�سب مع حجم وكمية تلك املعلومات 
َّذِينَ آمَنُواْ اَل َتتَّخُِذواْ بَِطانًَة مِّن دُونُِكمْ اَل يَْأُلونَُكمْ  كما يف قوله �سبحانه وتعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
بَيَّنَّا لَُكمُ  مَا عَنِتُّمْ َقدْ بَدَتِ الْبَْغَضاءُ مِنْ َأْفوَاهِِهمْ وَمَا ُتْخفِي صُدُورُهُمْ َأْكبَرُ َقدْ  خَبَااًل وَدُّواْ 

اآليَاتِ إِن ُكنُتمْ َتعْقُِلونَ{]اآل عمران: 118[. وهذا يت�سق مع اجلانب النف�سي االآخر املرتبط 

بالنف�ص والقلب وال�سدر والذي  ارتباط اال�ستكبار  اأي  الثالثة  املكونات  بهذه 
عّرف  وقد  الذات،  تقومي  يف  خلل  على  تدل  توهمية  معرفية  عملية  اإىل  ي�سري 
�ص بها االإن�سان من اإعجابه  باأنّه احلالة التي يتخ�سّ االأ�سبهاين الكرب واال�ستكبار 
بنف�سه، وذلك اأن يرى االإن�سان نف�سه اأكرب من غريه )االأ�سفهاين، 2011، �ض697(. ويبدو 
يت�سمن  النف�سية  واال�سطرابات  االأمرا�ص  �سوء  يف  اأنّه  اال�ستكبار  معنى  من 
 .)Narcissistic Personality Disorder( الرنج�سية  ال�سخ�سية  ا�سطراب 
تقييم  يبالغون يف  الرنج�سية  ال�سخ�سية  االأفراد من ذوي  اأّن  الدرا�سات  وتفيد 
قدراتهم ويزهون باإجنازاتهم، ويت�سفون بوجود حاجة غالبة لالإعجاب، ونق�ص 
اأنّهم  النا�ص يعتقدون  العاطفي مع م�ساعر االآخرين، ومثل هوؤالء  التقم�ص  يف 
متفوقون عن االآخرين، ويتوقعون منهم اأن يعرفوا ذلك. . ومع ذلك فاإّن وراء 
هذا التباهي والزهو باالإجنازات واملواهب، هناك تقدير اأو اعتبار ه�ص للذات، 
فهم يحتاجون ب�سكل ثابت اإىل اإعادة التوكيد واالطمئنان، وعندما ال يواتيهم 
مزمن  اال�سطراب  وهذا   .)Davey، 2014(وعدوانيني غا�سبني  ي�سبحون  ذلك 
و�سامل يف ال�سخ�سية ولُه �سفاته ومالحمه ال�سلوكية، وي�سنف كواحد �سمن 
ع�سرة ا�سطرابات لل�سخ�سية يف الدليل الت�سخي�سي واالإح�سائي لال�سطرابات 
النف�سية )DSM5(. اأي اأّن اال�ستكبار يدل على حالة معرفية �ساللية عن طريق 
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توهم العظمة. 
وبالنظر للنتائج يت�سح عدم م�ساركة الفوؤاد يف كل من اال�ستكبار وتخزين   
املعلومات واإدارتها مع اأنّه م�سارك يف التعلم، وهذا يدل على اأّن الفوؤاد يقوم 
بدور اأويل يف االإح�سا�ص ونقل املعلومات ولي�ص يف تخزينها واإدارتها وتقوميها 
اأو توهمية، ومما يدل على الدور  واتخاذ قرارات ب�ساأنها �سواء كانت �سحيحة 
�سبحانه  قوله  يف  كما  اأخرى  قراآنية  اآيات  يف  باحلوا�ص  ارتباطه  للفوؤاد  احل�سي 
وتعاىل: }وَاللّهُ َأخْرَجَُكم مِّن بُُطوِن ُأمَّهَاتُِكمْ اَل َتعَْلمُونَ شَيًْئا وَجَعََل لَُكمُ الْسَّمْعَ وَاأَلبْصَارَ 

وَاأَلْفئِدَةَ لَعَلَُّكمْ َتشُْكرُون{]النحل:78[. 

ثالثا: ت�سري النتائج اإىل اأّن القلب والنف�ص وحدهما ي�سرتكان يف كل من االإميان، 
التقوى، الِذكر، الطماأنينة، الهدى، الك�سب، واحل�سرة. ومعظم هذه اجلوانب 
هي عمليات روحية عليا، وهذا يدل على اأّن هذه العمليات تتطلب ات�ساقا بني 
القلب والنف�ص، ويدل على �سرورة التكامل فيها، ويدل على مركزية القلب 
والنف�ص يف اجلانب الروحي. ويدل هذا على دور القلب والنف�ص يف االأمان 
وال�سحة النف�سية. فاملعنى العام للتقوى هو حفظ من االأذى اأو ال�سرر باتخاذ 
حاجز دونه )جبل، 2012، مج4، �ض1762(. وت�سري التقوى اإىل عملية عقلية روحية توؤثر 
اأعلى  بلوغ  على  الطماأنينة  وتدل  االإن�ساين.  بال�سلوك  املتعلق  القرار  اتخاذ  يف 
ذلك  على  يدل  كما  القلق،  من  بحالة  املرور  بعد  النف�سية  ال�سحة  م�ستويات 
َناُن: ال�ّسكوُن بعد االنزعاج" )االأ�سفهاين، 2011،  ِمئخْ َماأخِْنيَنُة واالطخْ تعريف الطماأنينة: "الطُّ
�ض 524(. ويدل الك�سب على ال�سلوك االإيجابي الهادف الذي يوؤدي اإىل نتائج 

اإيجابية مرغوبة ويعرف الك�سب باأنّه: "ما يتحّراه االإن�سان مما فيه اجتالب نفع، 
ِب املال، وقد ي�ستعمل فيما يظّن االإن�سان اأنه يجلب منفعة،  وحت�سيل حّظ، َكَك�سخْ
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ع ال�سيء  ثم ا�ستجلب به م�سّرة" )االأ�سفهاين، 2011، �ض907(. والك�سب يدل على: َجمخْ
ٍد ما، اأخًذا من حيث كان )جبل، 2012، مج4، �ض1939(.  وحت�سيله )�سيًئا بعد �سيء( بُجهخْ
اأّما الهدى والهداية فتدل على �سيئني هما: معرفة ال�سلوك ال�سوي والتقدم يف 
بلطف،  داللة  "الهداية  ومنها:  الهداية؛  معاين  ذلك  اإىل  ت�سري  كما  فيه؛  ال�سري 
)ابن  �َساِد  رخْ إِ ِلالخْ ُم  التََّقدُّ اأي�سا:  تعني  والهداية  الهدّية" )االأ�سفهاين، 2011،�ض835(.  ومنه: 
العمليات  على  تدل  التي  اجلوانب  هذه  ارتباط  ونالحظ  �ض1027(.   ،2001 فار�ض، 

بالقلب  النف�سية  واحلاالت  ال�سلوك  جمال  يف  منها  الروحية  وخا�سة  االإيجابية 
والنف�ص مما يدل على الوظائف الروحية للنف�ص والقلب. 

ونالحظ اأي�سا ارتباط احل�سرة بكل من القلب والنف�ص، ومع اأّن احل�سرة   
تدل على حالة �سالبة، اإال اأنّها يف االأ�سل ت�سري اإىل تقومي ذاتي للمواقف وال�سلوك. 
ِء")ابن فار�ض، 2001، �ض 245(. واملعنى املحوري للح�سر  يخْ ِف ال�سَّ "فاحل�سر اأ�سله ِمنخْ َك�سخْ
هو زوال ما ينبت اأو يلزم لتغطية ال�سيء تغطيه الزمة حلفظ قوامه زوااًل متوالًيا اأو 
رُة: الغّم على ما فاته والندم عليه، كاأنه انح�سر  بالًغا. )جبل، 2012، مج1، �ض433(. واحَل�سخْ
اأو اأدركه  اأو انح�سر قواه من فرط غّم،  عنه اجلهل الذي حمله على ما ارتكبه، 
اإعياء من تدارك ما فرط منه )االأ�سفهاين، 2011، �ض 234(. واملالحظ اأّن احل�سرة ارتبطت 
بكل من النف�ص والقلب وذلك على م�ستويات، فاحل�سرة التي ارتبطت بالنف�ص 
ارتبطت  التي  احل�سرة  اأّما  عنه،  والت�سلية  منه  التخل�ص  م�ستوى ميكن  على  تدل 

بالقلب فتدل على العذاب املتمكن واملوؤدي الذي ال ميكن التخل�ص منه. 
فاحل�سرة التي ارتبطت بالنف�ص جاءت يف �سياق النهي، وذلك يف قوله   
وَيَهْدِي  يَشَاء  مَن  يُضِلُّ  اللَّهَ  َفِإنَّ  حَسَنًا  َفرَآهُ  عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ  ُزيِّنَ  }َأَفمَن  وتعاىل:  �سبحانه 
اأّن  يَصْنَعُون{]فاطر:8[. ومبا  بِمَا  اللَّهَ عَلِيمٌ  إِنَّ  نَْفسُكَ عََليِْهمْ حَسَرَاتٍ  يَشَاء َفلَ َتْذهَبْ  مَن 
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احل�سرة هنا وردت منهيا عنها، فهذا يدل على اإمكانية معاجلتها والتخل�ص منها، 
وقد جاءت االآية م�سلية للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم: }َفل َتْذهَبْ نَْفسُكَ عََليِْهمْ 
العذاب  �سياق  فقد جاءت يف  بالقلب  ارتبطت  التي  احل�سرة  اأّما  حَسَراتٍ{. 

َّذِينَ  َأيُّهَا ال املتمكن الذي ال ميكن اإزالته؛ كما ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }يَا 
َكاُنواْ  َّوْ  ل ُغزًّى  َكاُنواْ  َأوْ  اأَلرِْض  فِي  َضرَبُواْ  إَِذا  لِخْوَانِِهمْ  وََقاُلواْ  َكَفرُواْ  َّذِينَ  َكال َتُكوُنواْ  اَل  آمَنُواْ 
بِمَا  وَاللّهُ  وَيُمِيتُ  يُحِْيـي  وَاللّهُ  ُقُلوبِِهمْ  فِي  حَسْرَةً  َذلِكَ  اللّهُ  لِيَجْعََل  ُقتُِلواْ  وَمَا  مَاُتواْ  مَا  عِندَنَا 

َتعْمَُلونَ بَصِري{]اآل عمران:156[. 

رابعا: ت�سري النتائج اإىل اأّن النف�ص وال�سدر وحدهما ي�سرتكان يف كل من: االبتالء، 
اإىل اال�سطرابات  ت�سري  ال�سيق، والو�سو�سة. وهذه اجلوانب  احلاجة، احلرج، 
هي  النف�ص  علم  يف  فاحلاجات  االإن�سان،  لها  يتعر�ص  التي  النف�سية  وال�سغوط 
اأ�سا�ص الدوافع، اأي اأّن ظهور احلاجات ميثل حالة �ساغطة على االإن�سان ودافعة 
اآخر  له لكي ي�سعى الإ�سباع احلاجة)L-Petri & Govern، 2013، 556(. ومن جانب 
فاإّن احلرج ميثل اأي�سا عامال �ساغطا على االإن�سان يدفعه للتخل�ص منه، فاحلرج 
يف القراآن يعني ال�سيق ال�سديد: "وكل )َحَرج( يف القراآن فهو مبعنى ال�سيق 
النف�سية  ال�سغوط  باأّن  الدرا�سات  )جبل، 2012، مج1، �ض410(. وتفيد  املنع  اأو  ال�سديد 
متداخلة مع اجلوانب ال�سخ�سية واملعرفية والدوافع االإن�سانية ومفهوم الذات 
 Sarafino، 2002،( الفرد  لها  يتعر�ص  التي  ال�ساغطة  والظروف  الذات،  وتقدير 
95(. وهذا التداخل يف�سر لنا ترابط كال من احلاجة )التي تتولد منها الدوافع(، 

واحلرج وال�سيق واالبتالء )التي ت�سري اإىل ال�سغوط النف�سية( مع بع�سها البع�ص 
يف دائرة النف�ص وال�سدر. ونظرا لوجودها يف هذا امل�ستوى بعيدا من القلب 

فاإّن العالج يكون �سهاًل. 
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وقد  الو�سو�سة،  يف  ي�سرتكان  وال�سدر  النف�ص  اأّن  جند  اآخر  جانب  ومن   
�سياقات  يف  وردت  وقد  فقط،  بهما  مرتبطة  القراآن  يف  الو�سو�سة  كلمة  وردت 
َوا�ِص، وهو  َو�َسة: اخلطرة الّرديئة، واأ�سله من الَو�سخْ ت�سري اإىل �سلبيتها. ومعنى الَو�سخْ
اخلفي  الكالم  على  وتدل  �ض869(.   ،2011 )االأ�سفهاين،  اخلفّي  والهم�ص  احللي،  �سوت 
يف اختالط؛ الأّن ما يخفى وال يبني ال يك�سف عن كالم مرتب )جبل، مج2، 2012، �ض 
954(. وهذا يدل على اإي�سال معلومة ب�سورة خفية اإىل مركز املعلومات واإدارتها 

ا�سطراب  بني  ترابط  هناك  اأّن  النف�سية  الدرا�سات  وتفيد  والنف�ص.  ال�سدر  يف 
الو�سوا�ص القهري وبع�ص اال�سطرابات وامل�سكالت النف�سية االأخرى، ويت�سف 
ا�سطراب الو�سوا�ص القهري بوجود الو�ساو�ص املقتحمة واالأفكار املعاودة والتي 

 .)Davey، 2014، 365( يجد الفرد اأنّها مزعجة وال ي�ستطيع التحكم فيها
اأّن  اأي  فقط،  وال�سدر  بالقلب  والغيظ  الغل  ارتباط  اإىل  النتائج  ت�سري  خام�سا: 
القلب وال�سدر ي�سرتكان وحدهما يف الغل والغيظ، وهما عمليتان انفعاليتان 
وي�سريا اإىل حاالت مرتفعة من امل�ستوى االنفعايل، الذي يحتاج اإىل التنفي�ص 
والتفريغ لكي يكون الفرد يف حالة �سوية، وقد اأرود الرازي يف تف�سريه: "والِغّل 
ُخُل،  : يَدخْ ِب، اأيخْ ِميِم الَقلخْ ِفِه اإىل �سَ َغِة: وهو الَِّذي يَُغلُّ ِبُلطخْ ُل اللُّ د. قاَل اأهخْ هو احِلقخْ
يف  انخَْغلَّ  ويُقاُل:  ِقيَقِة،  الدَّ نُوِب  الذُّ اإىل  ِباحِليَلِة  وُل  الُو�سُ وهو  الُغُلوُل  وِمنُه 
ِميِم الُفوؤاِد )الرازي،  ُخُل يف �سَ َغَل ِفيِه اإذا َدَخَل ِفيِه ِبَلطاَفٍة، كاحُلبِّ يَدخْ ِء، وتََغلخْ يخْ ال�سَّ
2012، مج7، �ض284(. فالغل يدل على تخلل �سيء، وثبات �سيء، كال�سيء يغرز )ابن 

فار�ض، 2001، �ض768(. ولذلك فاإّن نزع الغل من ال�سدور والقلوب ميثل نعيما من 

النعم التي يهناأ بها اأ�سحاب اجلنة، كما ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }وَنَزَعْنَا 
وَمَا  لِهَـَذا  هَدَانَا  َّذِي  ال لِلّهِ  الْحَمْدُ  وََقاُلواْ  اأَلنْهَارُ  َتحْتِِهمُ  مِن  َتجِْري   

ٍّ
غِل مِّنْ  صُدُوِرهِم  فِي  مَا 
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ُكنَّا لِنَهَْتدِيَ لَوْال َأنْ هَدَانَا اللّهُ لََقدْ جَاءتْ رُسُُل رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَُنودُواْ َأن تِلُْكمُ الْجَنَُّة ُأوِرثُْتمُوهَا 

نف�سية  الغل حالة �سالبة وعملية  اأّن  َتعْمَُلون{]االأعراف:43[. فهذا يدل على  ُكنُتمْ  بِمَا 

موؤملة متالأ الفرد �سقاء. وكذلك الغيظ، فهو حالة مرتفعة موؤملة من الغ�سب الذي 
الغ�سب  فيها  يرتبط  التي  الدرجة  الأنّه ميثل  تفريغا،  اأو  واإزالة  اإّما كظما  يتطلب 
التي  احلرارة  وهو  غ�سب،  اأ�سّد  باأنّه:  الغيظ  االأ�سفهاين  عّرف  وقد  باالنتقام. 
يجدها االإن�سان من فوران دم قلبه )االأ�سفهاين، 2011، �ض619(. ولذلك جاء يف معر�ص 
وتعاىل:  �سبحانه  قوله  كما ورد يف  قلوبهم  املوؤمنني ذهاب غيظ  االمتنان على 
يَشَاء وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم{]التوبة:15[. وتفيد  ُقُلوبِِهمْ وَيَُتوبُ اللّهُ عََلى مَن  }وَيُْذهِبْ َغيَْظ 

الدرا�سات واالأبحاث يف علم النف�ص احلديث باأّن الغ�سب يتميز عن غريه من 
خطرا  ميثلون  الغا�سبني  االأ�سخا�ص  الأّن  االجتماعي،  اأثره  ب�سبب  االنفعاالت 

 .)Shiota & Kalat، 2014، 374( بالن�سبة للجميع
القلب والفوؤاد وحدهما يف كل من ال�سغو  اإىل ا�سرتاك  النتائج  ت�سري  �ساد�سا: 
�ض544(.   ،2001 فار�ض،  )ابن  ِل  َيخْ املخْ َعَلى  يَُدلُّ  وال�سغو  الداخلية.  واحلركة  والتقلب 
واملعنى املحوري ميل ال�سيء عن اجتاه االرتفاع اإىل جانب. . واأ�سغيت اإىل 
ال�سغو  اأّن  على  يدل  )جبل، 2012، مج3، �ض1262(. وهذا  نحوه  ب�سمعك  ملت  فالن: 
يدل على عملية نف�سية ح�سية، فهو ميل عاطفي ح�سي، وهذا ي�سري اإىل اجلانب 
احل�سي للقلب والفوؤاد، وقد ات�سح اأّن الفوؤاد مرتبط بالعمليات احل�سية كما ورد 
�سابقا ارتباطه بال�سمع والب�سر. اأّما التقلب فهو ي�سري اإىل حالة ف�سيولوجية داخلية 
تدل عليها احلركة الع�سوية لبع�ص املكونات املعلومة الظاهرة، فالفوؤاد ارتبطت 
يَوْمًا  حركته وتقلبه بحركة االأب�سار كما يف قوله �سبحانه وتعاىل: }. . يََخاُفونَ 
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االأب�سار  بزوغان  ارتبطت  القلب  وحركة  وَاأَلبْصَار{]النور:37[.  الُْقُلوبُ  فِيهِ  َتَتَقلَّبُ 

وبلوغ احلناجر فكاأمّنا حتركت القلوب من موا�سعها حتى و�سلت للحناجر كما 
ورد يف قوله �سبحانه وتعاىل: }إِْذ جَاؤُوُكم مِّن َفوْقُِكمْ وَمِنْ َأسَْفَل مِنُكمْ وَإِْذ َزاَغتْ 
�سبحانه  وقوله   .]10 نُونَا{]االأحزاب:  الظُّ بِاللَّهِ  وََتُظنُّونَ  الْحَنَاِجرَ  الُْقُلوبُ  وَبََلَغتِ  اأَلبْصَارُ 

الِمِنيَ مِنْ حَمِيٍم وَال  وتعاىل: }وََأنذِرْهُمْ يَوْمَ اآلِزَفةِ إِذِ الُْقُلوبُ لَدَى الْحَنَاِجِر َكاظِمِنيَ مَا لِلظَّ
شَفِيٍع يَُطاعُ{]غافر: 18[. 

الهوى  هما:  وظيفتني  يف  معا  والفوؤاد  النف�ص  ارتباط  اإىل  النتائج  ت�سري  �سابعا: 
والتثبيت، والهوى يدل على حاجة نزوعية قوية، فقد قال اهلل �سبحانه وتعاىل: 
ي َأسَْكنتُ مِن ُذرِّيَّتِي بِوَادٍ َغيِْر ذِي َزرٍْع عِندَ 

ِّ
على ل�سان اإبراهيم عليه ال�سالم: }رَّبَّنَا إِن

الثَّمَرَاتِ  مِّنَ  وَارُْزْقهُم  إِلَيِْهمْ  َتهِْوي  النَّاِس  مِّنَ  َأْفئِدَةً  َفاجْعَْل  الصَّلةَ  لِيُقِيمُواْ  رَبَّنَا  الْمُحَرَِّم  بَيْتِكَ 

ِهمخْ )الزجاج،  ِزُع اإلَيخْ ِئَدَة َجماَعٍة ِمَن الّنا�ِص تَنخْ َعلخْ اأفخْ : ِاجخْ لَعَلَّهُمْ يَشُْكرُونَ{]اإبراهيم: 37[. اأيخْ

ج3، �ض121(. اأي ت�ستاق واأ�سله من االنحطاط ب�سرعة )ابن امللقن، 2011، �ض196(. ويَقاُل: 

ًوا �َسِديًدا  ِوي َهِويًّا َفِهَي َهاِويٌَة اإَِذا َعَدتخْ َعدخْ َوُه اإَِذا َماَل، َوَهَوِت النَّاَقُة تَهخْ َهِوَي نَحخْ
ُه )القرطبي، 2001، مج2، �ض543(.  (؛ َماأخُْخوٌذ ِمنخْ ِهمخْ ِوي اإِلَيخْ لُُه: )تَهخْ ٍر، َوَقوخْ َكاأَنََّها يِف َهَواِء ِبئخْ
ما.  �سيء  نحو  الدافعة  القوية  االنفعالية  واحلالة  امليل  قوة  على  يدل  فالهوى 
وعلى عك�ص الهوى يكون التثبيت فكاأمّنا النف�ص والفوؤاد وحدهما يرتبطان يف 
مبمار�سة  يتم  والتثبيت  للتثبيت،  يحتاجان  ولذلك  القوية،  وامليول  االنفعاالت 
وتعاىل:}وَمََثُل  �سبحانه  قوله  يف  ورد  كما  للنف�ص،  بالنف�ص  ال�ساحلة  االأعمال 
َّذِينَ يُنْفُِقونَ َأمْوَالَهُمُ ابْتَِغاءَ مَرَْضاةِ اللَّهِ وََتْثِبيًتا مِنْ َأنُْفسِِهمْ . . {]البقرة: 265[. اأي فثبتتهم  ال

واآراءهم.  عزمهم  و�سححت  اهلل،  مر�ساة  ابتغاء  اأموالهم  اأنفقوا  ملا  اأنف�سهم 
ِفُقونَها  يُنخْ  : اأيخْ �ض143(.  ج2،   ،2012 )الطربي،  بوعده  وت�سديقهم  باهلل،  يقينهم  ب�سبب 
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ُ َعَليخْها )الزجاج، 2006، ج1، �ض229(. ويتم التثبيت بتلقي القراآن  يَن اأنَّها مِمّا يُِثيُب اهللَّ ُمِقرِّ
للفوؤاد، كما هو مبني يف قوله  بالن�سبة  ال�سابقني من ال�ساحلني  ومعرفة ق�س�ص 
َّذِينَ َكَفرُوا لَوْال ُنزَِّل عََليْهِ الُْقرْآنُ جُمَْلًة وَاحِدَةً َكَذلِكَ لِنَُثبِّتَ بِهِ  �سبحانه وتعاىل: }وََقاَل ال
َُّقصُّ عََليْكَ مِنْ َأنبَاء  ُفؤَادََك وَرَتَّلْنَاهُ َترْتِيل{]الفرقان: 32[. وقوله �سبحانه وتعاىل: }وَُكلًّ ن

الرُّسُِل مَا ُنَثبِّتُ بِهِ ُفؤَادََك وَجَاءََك فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعَِظٌة وَذِْكرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ{]هود: 120[. 

غريها  مع  ا�سرتكت  النف�ص  اأّن  اإىل   )7( رقم  اجلدول  يف  النتائج  ت�سري  ثامنا: 
من املكونات يف 17 وظيفة نف�سية، واأّن القلب ا�سرتك مع غريه من املكونات 
من  املكونات يف 10  من  مع غريه  ا�سرتك  ال�سدر  واأّن  نف�سية،  يف 13 وظيفة 
الوظائف النف�سية، واأّن الفوؤاد ا�سرتك مع غريه من املكونات يف 5 من الوظائف 
النف�سية  النف�ص هي االأكرث م�ساركة يف الوظائف  اأّن  النف�سية. وهذا يدل على 
مع املكونات االأخرى، واأّن الفوؤاد هو االأقل م�ساركة يف الوظائف النف�سية مع 

املكونات االأخرى. 
واملكونات  الفوؤاد  بني  حاالت  اأربع  هناك  اأّن   )6( رقم  اجلدول  يبني  تا�سعا: 
النف�ص   )1( يلي:  كما  وذلك  م�سرتكة،  وظائف  بها  ترتبط  مل  االأخرى  النف�سية 
والقلب والفوؤاد. )2( النف�ص وال�سدر والفوؤاد. )3( القلب وال�سدر والفوؤاد. 
و)4( ال�سدر والفوؤاد. وهذا ي�سري اإىل اأّن الفوؤاد يرتبط جزئيا فقط باملكونات 
ال�سخ�سية الثالثة االأخرى: النف�ص والقلب وال�سدر، وهذا يوؤكد اجلانب احل�سي 

للفوؤاد اأكرث من اجلانب املعنوي. 
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خامتة
تو�سيات البحث:
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لل�سخ�سية  املختلفة  املكونات  على  للتعرف  وال�سلوكية  والعقلية  النف�سية 
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تقييم النظريات النف�سية املختلفة التي تذخر بها الدرا�سات النف�سية يف �سوء    .2

احلقائق القراآنية عن اجلوانب النف�سية لالإن�سان. 
اال�ستفادة من هذه الدرا�سة يف التمييز بني مفهوم القلب والنف�ص وال�سدر    .3
األفاظا  ولي�ست  م�ستقلة  �سخ�سية  مكونات  باعتبارها  القراآن  يف  والفوؤاد 

مرتادفة.
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القومية املصرية يف شعر أمحد شوقي »دراسة أدبية نقديةِ«
د. حممد عبد الق�در الأمني حمد النيل • 

ملخــــ�ض
القومية هي ذلك االجتاه الذي ي�ستهدف تعميق االإح�سا�ص لدى اأبناء اأمة   
من حيث االنتماء والوعي وقد وجدت يف �سعر �سوقي وا�سحة كال�سم�ص يف 
راد �سحاها. هدفت الدرا�سة اإىل اإبراز اأبعاد القومية امل�سرية يف �سعر �سوقي، 
درا�سة امللمات التي حلت ب�سوقي وال�سعب امل�سري مما دفعه لت�سخري �سعره عما 
التحليلي.  الو�سفي  املهج  الدرا�سة  اتبعت  واأبنائه.  به عواطفه جتاه وطنه  جتي�ص 
تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها: برع �سوقي يف ت�سوير الواقع يف م�سر 
ومعاناة ال�سعب و�سخر �سعره الر�سني لبعث القومية امل�سرية يف وجدان اأهله. 
عا�سر �سوقي اأحداث وطنية كثرية تاأثر بها واأثرت عليه مما انعك�ص جلياً يف ثنايا 
العربية  الدول  على  تكالب  الذي  لال�ستعمار  ت�سٍد  �سعره  يف  القومي.  �سعره 
كنانة  يف  ربيح  �سهم  ل�سوقي  وكان  اخل�سو�ص  وجه  على  م�سر  وعلى  عموماً 
ال�سعب امل�سري ويف  اأحداث معاناة  ب�سعره  الذود عن حيا�ص الوطن. �سور 
هذا تاأكيد وا�سٌح لدور ال�ساعر القومي الذي يحمل بني جنبيه فوؤاد رجل عظيم 
تعلقه وا�ستياقه  يهتم بجالئل االأعمال . بعد �سوقي عن وطنه يف منفاه زاد من 
مل�سقط راأ�سه ودار خالنه فربة ال�سعر جاءته طائعة خمتارة يف تيه اأملدل واإدالل 
الفاتنات ليعرب بلغة ر�سينة وم�ساعر جيا�سة عن حبه لوطنه ومن بعد ذلك يكون 
قد ر�سخ قيمة عليا لل�سعر ال ي�ساآها اإال كل خبري طب حاذق للغة. اإن �سعر �سوقي 
الدرا�سة  تو�سي  ال�سبك.  الت�سوير وح�سن  العاطفة وجمال  فيه �سدق  القومي 
بالبحث الدقيق عن دور ال�سعر يف بعث ال�سعور القومي جتاه االأوطان للتاأكد 

احلقيقة الرا�سخة للعالقة املتينة املوثقة بني اأي �ساعر واملجتمع الذي يعي�ص فيه.
الإ�سالمية. والدرا�سات  العربية  اللغة  ق�سم   ، رفاعة  الرتبية  كلية  البطانة،  جامعة  امل�سارك،  والنقد  الأدب  اأ�ستاذ  	•

د. 
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Abstract
 Nationalism is the dimension that aiming at deepening the 
sensibility to the people in terms of affiliation and awareness which 
is found in Shawqi,s Poetry as clear as the sun at sunup. The study 
aimed at raising the dimension of Egyptian Nationalism in Ahmed 
Shawqi,s Poetry and studying the calamities suffered by Shawqi 
and Egyptian people and that encouraged him to exploit his poems 
for his emotions at his country and its people. Descriptive analytical 
method has been followed and a number of results have achieved, 
some of them are as follows: Shawqi has excelled in depicting 
Egyptian reality and Egyptians, suffering so that he exploits his 
sober poetry to raise nationalism in their sentimentality, he lived with 
many patriotic events which influenced on him and then reflected 
it in his national poetry, there is resistance in his poetry against 
colonization who aggressed towards Arab countries, specially, 
Egypt and Shawqi has played a profitable role in defending his 
homeland, he portrayed the events of Egyptian suffering which is 
an indicator of great man who concerns with great works, his exile 
made him more hankered for home country which made him more 
sentimental and his poetry more sober, in such a way, he could have 
established high value to the poetry, and his national poetry shows 
sincere emotions, aesthetic portrayal and good formulation. The 
study recommends accurate investigation into the role of poetry in 
evocating national feelings towards the countries for making sure 
of established reality that there is reliable relationship between 
poets and the societies in which they live. 
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مقدمـــــة
اآله  وعلى  امل�سطفى  النبي  على  وال�سالم  وال�سالة  وكفى  هلل  احلمد   

و�سحبه و�سلم ت�سليما كثرياً وبعد. 
حياة  وي�سور  �سادقاً  تعبرياً  النفو�ص  به  تختلج  عّما  يعرب  ال�سعر  فاإن   
اأن يعرب ال�ساعر عن واقع  دقيقاً، ومن مهمات ال�سعر اجل�سام  املجتمع ت�سويراً 
واالرتباط  واالأخالق  القيم  جمال  يف  اأرحب  اآفاٍق  نحو  به  وي�سعد  جمتمعه 
الوثيق باالأوطان واذكاء نار القوميات وهذا ما ذهب اإليه اأحمد �سوقي يف ثنايا 

�سعره الذي عرب فيه عن انتمائه القومي اإىل وطنه. 
اأهداف البحث:

اإظهار معنى القومية وال�سعر القومي.  1ـ 
تو�سيح مواطن القومية املختلفة يف �سعر اأحمد �سوقي.  2ـ 

معرفة االأ�سباب التي اأدت اإىل اإ�سعال نار القومية يف �سعر �سوقي.  ــ  3
قوميته  الأبعاد  امل�سورة  ل�سوقي  ال�سعرية  الن�سو�ص  بع�ص  وحتليل  درا�سة  4ـ 

امل�سرية. 
منهج البحث:

القومية  الأبعاد  تتبعه  يف  التحليلي  الو�سفي  املنهج  على  البحث  �سلك   
امل�سرية يف �سعر �سوقي
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مفهوم القومية واالأدب القومي:
القومية لغًة:

وردت كلمة القومية يف املعاجم العربية حاملة معان كثرية منها:" القومية   
من لفظ "القوم" وتعني االإقامة باملكان، وجمعها اأقاوم واأقائم واأقاومي واأقوام، 

وتعني اجلماعة من النا�ص. وقوم كل رجل: �سيعته وع�سريته)1(. 
القومية ا�سطالحًا:

يف اال�سطالح، القومية: "هي ذلك املذهب الذي يبحث يف ال�سفات   
ال�سخ�سية  "هي  اأي�ساً:  تعّرف  بع�ص")2(.  عن  بع�سها  االأمم  متّيز  التي  االأ�سا�سية 
اجلماعية الأية اأمة، اأو هي الواقع التاريخي واللغوي والثقايف الذي يحوي نتاج 
ومعطيات جميع التجارب االإن�سانية التي خا�ستها اجلماعة الب�سرية منذ ن�ساأتها 
روابط  عدة  تفاعل  على  قام  مميزاً  وا�سحاً  تبلوراً  �سخ�سيتها  تبلورت  اأن  اإىل 

م�سرتكة خا�سة بهذه االأمة")3(. 
"جمتمع طبيعي من الب�سر يرتبط بع�سه  باأنها:  يعّرفها االإيطايل مان�سيني   
ببع�ص بوحدة االأر�ص واالأ�سل، والعادات واللغة من جراء اال�سرتاك يف احلياة 

ويف ال�سعور االجتماعي")4(. 
م�سرتكة،  لغة  له  �سعب  يف  اجتماعي  "عقد  باأنها:  حنا  جورج  يعرفها   
اقت�سادية  وم�سلحة  م�سرتك،  وم�سري  م�سرتك،  وتاريخ  م�سرتكة،  وجغرافية 
لبن  العرب  ل�سان  �ص557-556.    ،1983 الكويت،  الر�سالة،  دار  الرازي،  عبدالقادر  بن  بكر  اأبي  بن  حممد  ال�سحاح:  خمتار   )1(
منظور، ت: عبداهلل علي الكبري- حممد اأحمد ح�سب اهلل- ها�سم حممد ال�ساذيل، مادة القوم، دار املعارف، القاهرة، م�سر "بدون 

�سنة الطبعة"، ج5�ص3787-3786. 
الفكر ال�سيا�سي للح�سري: د. اأحمد الرجي، ط1، م. الأهايل، دم�سق، �سوريا، 1997، �ص8.   )2(

التيار القومي يف ال�سعر العراقي احلديث منذ احلرب العاملية الثانية 1939 حتى نك�سة حزيران 1967: د. ماجد اأحمد ال�سامرائي،   )3(
�ص13. 

ماهي القومية: �ساطع احل�سري، دار املاليني، بريوت، لبنان، 1963، �ص40.   )4(
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مادية م�سرتكة، وثقافة نف�سية م�سرتكة، وهذا العقد يجب اأن يكون فيه كل هذه 
املقومات جمتمعة")1(. 

الهوية القومية:
"من هو" من  اأو مبعنى مب�سط  انتمائه،  باأولويات  املواطن  "معرفة  هي:   
حيث االنتماء اجلمعي، وما يرتتب عل ذلك من اأولويات االنتماء واالإح�سا�ص 

بالتكامل مع ال�سركاء والتمايز عن الغري")2(. 
االجتاه القومي: 

هو ذلك االجتاه الذي ي�ستهدف تعميق االإح�سا�ص لدى اأبناء اأمة من حيث   
والوعي  بالعاطفة  هوؤالء  القومية ومقوماتها، وحتريك  مبفهوم  والوعي  االنتماء 
معاً لرتجمته يف �سلوك وممار�سات اأبناء اأمة بحيث ي�سبح الهدف القومي هدفاً 

اأ�سا�سياً)3(. 
االأدب القومي:

هو التم�سك باملو�سوعات التي تهم كل اأبناء االأمة الواحدة، والتحم�ص   
لها من حيث االجتاه نحو الدفاع عن الق�سايا الوطنية، واإبراز ما يحث القراء 

على التم�سك بقيمهم يف مواجهة خطر حقيقي اأو مت�سور)4(. 
قوم  اإىل  الفرد  بانتماء  �سعور  ب�ساطة هي  بكل  القومية  باأن  القول  ميكن   
معينني تربطهم اأوا�سر معينة تكون موحدة تقريباً، واالأمة هي جمموعة اأقوام، 

اأي نف�ص اجلماعة تكون ب�سكل اأكرب. 
معنى القومية العربية: د. جورج حنا، دار بريوت للطباعة والن�سر، لبنان، 1957، �ص30.   )1(

ال�سالم واأزمة الهوية يف م�سر: فاروق يو�سف اأحمد، مكتبة عني �سم�ص، القاهرة، 1982، �ص5.   )2(
والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�ص  ي�سدرها  �سهرية  ثقافية  كتب  �سل�سلة  الغني،  عبد  م�سطفى  د.  الرواية:  يف  القومي  الجتاه   )3(

والآداب"188"، الكويت،1994، �ص15. 
1984م،  لبنان،  ببريوت،  لبنان  مكتبة  ط2،  املهند�ص،  وكامل  وهبه  جمدي  والأدب:  اللغة  يف  العربية  امل�سطلحات  معجم   )4(

�ص300. 
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ر�سمية  بلغة  ُكِتب  بعينهم  قوم  اأدب  القومي  االأدب  اإن  الدرا�سة  راأت   
م�سائل  يعالج  اأدب  اأي  تربطهم �سالت عدة.  الب�سر  من  متداولة بني جمموعة 
مالزمة  طبيعية  ظاهرة  القومي  ال�سعور  اإن  قومي.  نطاق  �سمن  حم�سورة 
قوم  يح�ص  فعندما  الع�سر،  طبيعة  ح�سب  تختفي  اأو  تظهر  ولكنها  لالإن�سان، 
باال�سطهاد واحلرمان، تتجّلى ظاهرة القومية وتظهر اأنيابها يف الواقع. مهما �سكن 
االإن�سان الق�سور؛ فاإن ذلك لن ين�سيه وطنه الذي عا�ص فيه اآباوؤه واأجداده، فاإن 

�سورة الوطن املحمول يف القلب ين�سج حوله ال�ساعر �سعره)1(. 
ن�ساأة فكرة القومية يف م�رش:

�سنوات  "1798م1805-م"،  م�سر  يف  نابليون  ق�ساها  التي  ال�سنوات  كانت   
جهاد و�سراع بني ال�سعب امل�سري وامل�ستعمرين، وكانت لهذه املقاومة اأثر كبري 
يف ال�سعور القومي عند امل�سريني. وهذا ال�سعور القومي جعل من اإبراهيم با�سا 
اأن يدعو اإىل ف�سل االأقطار العربية عن الدولة العثمانية وتاأ�سي�ص مملكة عربية، 

واأخذ هذا ال�سعور يجد �سداه يف االأدب وعند االأدباء)2(. 
كان االحتالل االأوربي لالأرا�سي العربية مبثابة �سدمة فكرية واجتماعية   
هّزت حالة ال�سعف يف جمتمع م�سريف تلك الفرتة، فالفرن�سيون مل يبقوا كثرياً 
يف م�سر، ولكنهم تركوا ن�ساطاً ثقافياً ملحوظاً، وهذا الن�ساط ظهر خالل فرتة 
مطبعة  فاأ�س�ست  الفرتة،  تلك  تلت  التي  با�سا"1805م–1849م"  علي  حممد 
وكذلك  الر�سمية،  اجلريدة  1828م  امل�سرية  الوقائع  1882م،واإ�سدار  بوالق 
اإر�سال اإحدى ع�سرة بعثة علمية اإىل اأوربا بني عامي 1826 1847-م، وتاأ�سي�ص 
التيار القومي يف ال�سعر العراقي احلديث منذ احلرب العاملية الثانية 1939 حتى نك�سة حزيران 1967: . ماجد اأحمد ال�سامرائي،   )1(
دار احلرية للطباعة- توزيع الدار الوطنية للتوزيع والإعالن، اجلمهورية العراقية، من�سورات وزارة الثقافة والإعالم، �سل�سلة 

الدرا�سات"344"، 1983، �ص13. 
الجتاه القومي يف ال�سعر العربي احلديث: د. عمر الدقاق، ط4، دار ال�سرق العربي �سارع �سوريا، بريوت، لبنان، 1985م، �ص19-18.   )2(
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عدد من معاهد التعليم، كان اأ�سهرها مدر�سة االأل�سن التي اأ�س�سها حممد حممد 
علي يف �سنة 1836م واأ�سبح مديرها رفاعة الطهطاوي. ثم بداأت فرتة ترجمة 
ن�سطة يف عهدي حممد علي واإ�سماعيل 1863م- 1879م، حيث ترجمت مئات 

الكتب عن اللغات االأجنبية املختلفة، وبف�سل مطبعة بوالق)1(. 
تبلور الوعي القومي يف م�سر يف عهد حممد علي با�سا بعد اأن حّولها   
الأطماعه التو�سعية، واأ�سبحت اأكرث ن�سوجاً فرتة االحتالل االإجنليزي 1882م، 
اأن عا�ص فرتة �سكون وتردد  اأحمد عرابي ومع ثورة 1919م، ثم بعد  وهزمية 

ي�سهد تطوراً ملحوظاً يف الثالثينيات)2(. 
ظهرت ثمار هذه النه�سة يف املجال االأدبي يف حدود اآخر عقدين من   
لهذا اجليل من  الطهطاوي حيث كان معلماً ومر�سداً  بف�سل رفاعة  القرن  ذلك 
املرتجمني، واهتّم حممد علي بالعلم والفن التطبيقي ولكنه مل يهتم بال�سعراء، 
اأجل ذلك  النا�سئة، من  القومية  الروح  فقتل  ثياب م�سرية،  تركياً يف  الأنه كان 
مل يتحّرر ال�سعب امل�سري ب�سكل كامل، بل اأ�سبحوا اأدوات ت�ستغل ل�سرائب 

ورغبات حممد علي با�سا)3(. 
يتفق املوؤرخون والدار�سون على اأن رفاعة الطهطاوي"1801م1873-م"   
هو اأول �سخ�سية م�سرية اهتمت مبفهوم الوطن، بل يعده حممد عمارة "اأبو الفكر 
الوطني"، ويعد اأحد ثالثة مفكرين م�سريني اهتموا بهذا املجال، وي�ساطره يف 
ذلك علي مبارك، وح�سني املر�سفي، ح�سب راأي اأني�ص �سائغ �ساحب كتاب 

الجتاهات واحلركات يف ال�سعر العربي احلديث: د. �سلمى اخل�سراء اجليو�سي، ت: . عبد الواحد لوؤلوؤة، مركز درا�سات الوحدة   )1(
العربية، بريوت، لبنان، 2007م، �ص34. 

الجتاه القومي يف الرواية،  م�سطفى عبد الغني، �ص16.   )2(
الأدب العربي املعا�سر يف م�سر،�سوقي �سيف،ط5، دار املعارف مب�سر، م�سر "بدون �سنة الطبعة"، �ص39.   )3(
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الفكرة القومية)1(. 
الوعي  بداية  هي  التي  1881م1882-م  العرابية)2(  للثورة  كانت   
ال�سيا�سي امل�سري، الف�سل يف ظهور نه�سة �سعرية قومية بعد الركود والفتور 

التي اأ�سابها، فاأفرزت البارودي ثم �سوقي وحافظ وخليل مطران وغريهم)3(. 
ظهرت يف م�سر منذ اأواخر القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين   
فكرة البحث عن الذات والهوية، وقد ك�سفت عن ذاتها يف حركة االإ�سالح 
اأمني،  قا�سم  يد  على  االجتماعي  واالإ�سالح  عبده،  حممد  يد  على  الديني 
انعك�ست  ثم  واالجتماعي  الديني  امل�ستويني  على  الذات  حترير  كان  والهدف 
ذاتها يف االإطار ال�سيا�سي يف دعوة لطفي ال�سيد: م�سر للم�سريني، وميثل اأحمد 

�سوقي �ساعر هذه احلقبة التي ظهرت فيها اأنياب القومية)4(. 
يقول �ساطع احل�سري:" واأخذ ال�سعور بالعروبة يف م�سر يغمر نفو�ص   
امل�سريني �سيئاً ف�سيئاً، حتى ا�ستد خالل احلرب العاملية الثانية، وبلغ حده االأق�سى 
بعد تاأ�سي�ص جامعة الدول العربية وعند بدء احلركات ال�سيا�سية واحلربية الإنقاذ 
فل�سطني من براثن ال�سهيونية. ولكن االإخفاق الذي منيت به هذه احلركات اأثر 

يف هذا التيار الفكري تاأثرياً �سيئاً وعر�ص فكرة العروبة لنك�سة األيمة جداً")5(. 

حممد ح�سني هيكل والدعوة اإىل الأدب القومي امل�سري حتى 1932م: جناح طلعت عطية، ر�سالة ماج�ستري "غري من�سورة"، اجلامعة   )1(
الأمريكية يف بريوت، لبنان، 1993م، �ص15. 

الثورة العرابية: حركة وطنية ظهرت يف عهد اخلديوي توفيق، قادها اأحمد عرابي "1839م-1911م"، نادى باإعادة احلياة النيابية   )2(
وباإن�ساف ال�سباط الوطنيني امل�سريني وحقوقهم امل�سروعة من اأيدي �سباط الرتك وال�سراك�سة، ثم تطورت اإىل حركة عامة ) الثورات 
الوطنية يف م�سر واأثرها يف تطور ال�سعر املعا�سر: اإليا�ص بيطار، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة الي�سوعية يف بريوت، لبنان، 1976م، 

�ص19(. 
الثورات الوطنية يف م�سر واأثرها يف تطور ال�سعر املعا�سر، اإليا�ص بيطار، �ص17.   )3(

ال�سعر يف اإطار الع�سر الثوري، عز الدين اإ�سماعيل، ط1، دار القلم، بريوت، لبنان، 1974، �ص45.   )4(
م�سر العروبة: عبا�ص خ�سر، جملة الر�سالة، العدد 882، الأدب والفن يف اأ�سبوع، ن�سر بتاريخ 29-5-1950م.   )5(
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حياة ال�ساعر اأحمد �سوقي:
والدته واأ�سوله:

هو اأحمد �سوقي بك بن علي بن اأحمد �سوقي بك، ولد بباب اإ�سماعيل   
�سهادة  اأن  اإذ  موؤكداً  التاريخ  هذا  ولي�ص  1868م،  �سنة  اأكتوبر  يف  بالقاهرة 

اللي�سان�ص التي نالها من جامعة باري�ص اأثبت انه ولد يف اأكتوبر �سنة 1870م. 
قد حّدث عن نف�سه يف مقدمة ال�سوقيات حيث قال:" �سمعت اأبي يرد   
يحمل  يافعاً  الديار  فالعرب، ويقول:" اإن والده قدم هذه  االأكراد  اإىل  اأ�سلنا 
و�ساية من اأحمد با�سا اجلزار اإىل وايل م�سر حممد علي با�سا فاأدخله الوايل يف 
معيته، ثم تداولت االأيام، وتعاقب الوالة الفخام. وهو يتقلد املراتب العالية، 
للجمارك  عاماً  اأميناً  با�سا  �سعيد  اأقامه  اأن  اإىل  ال�سامية،  املنا�سب  يف  ويتقلب 
امل�سرية"، وكان اأحمد هذا عربيٍا كردياً. اإذن جد اأحمد �سوقي كان من املهاجرين 
االأكراد اإىل م�سر حيث تزوج من فتاة �سرك�سية رزق منها بابنه "علي �سوقي" 
ثم مات االأب خملفاً ثروة كبرية، وعندما كرب علي �سوقي تزوج من فتاة تركية 
والذي  برتكيا،  االأنا�سول  من  حليم" وهو  "اأحمد  اأبوها  ا�سم  وكان  مهاجرة، 
كانت زوجته يونانية االأ�سل. ولهذا فاأحمد �سوقي من اأ�سرة م�سرية جتتمع فيها 

اأ�سول: عربية وكردية وتركية ويونانية و�سرك�سية)1(. 
ن�ساأته:

ح�سل �سوقي على ثروة كبرية من اأبيه، ولكنه بّددها يف �سكرة �سبابه،   
ويتحدث ال�ساعر عن والدته، فيقول حدثني �سيد ندماء الع�سر املرحوم ال�سيخ 
اأباك واأنت حمل مل يو�سع بعد، فق�ّص عليَّ حلماً  علي الليثي فيقول:" لقيت 

وطنية �سوقي، . اأحمد حممد احلويف، �ص128-127.   )1(
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راآه يف نومه فقلت له واأنا اأمازحه: ليولدّن ذلك ولد يخرق-كما تقول العامة- 
خرقاً يف االإ�سالم". ثم يقول ال�ساعر فزرت ال�سيخ يف مر�ص املوت وكان بيده 
ن�سخة من جريدة االأهرام وقال يل: هذا تاأويل روؤيا اأبيك يا �سوقي، فقلت: وما 

تلك يا موالي؟ قال ق�سيدتك التي تقول يف مطلعها)1(:
َذَهُب ٌة  ِف�سَّ َفهَي  احَلَبُب  َكاأ�َسها  َحفَّ 
لََبُب ِبها  ماِئٌج  ُدَرٌر  َدواِئٌر  اأَو   

هاهي ذي يف يدي اأقروؤها، فا�ستعذت باهلل. وقلت له:" احلمد هلل الذي   
جعل هذه هي اخلرق ومل ي�سّر بي االإ�سالم فتيال")2(. 

اأخذته جدته االأم "متراز" اليونانية وكفلت برتبيته حيث كانت يف ي�سر   
ونعمة وعلى �سلة وطيدة بالق�سر عك�ص اأبيه الذي اأتلف ما ورثه من اأبيه، فكّفلته 

لوالده، واأ�سبحت م�سغوفة به تقوم على تربيته)3(. 
يقول اأحمد �سوقي وهو يتحدث عن نف�سه، اأن جدته اأدخلته يوماً على   
اخلديوي اإ�سماعيل وهو ابن الثالثة، ويقول:" وكان ب�سري ال ينزل من ال�سماء 
من اختالط اأع�سابه فطلب اخلديوي بدرة من الذهب ثم نرثها على الب�ساط عند 
قدميه، فوقعت على الذهب ا�ستغل بجمعه والعب به، فقال جلدتي: ا�سنعي معه 
مثل هذا، فاإنه ال يلبث اأن يعتاد النظر اإىل االأر�ص. قالت: هذا دواء ال يخرج اإال 
من �سيدليتك يا موالي، قال: جيئي به اإيلَّ متى �سئت، اإين اآخر من ينرث الذهب 

يف م�سر")4(.

مقدمة ال�سوقيات ال�سحيحة، ج1 �ص43.   )1(
امل�سدر ال�سابق، ج1 �ص44-43.   )2(

�سوقي �ساعر الع�سر احلديث، .�سوقي �سيف، �ص10.   )3(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج1�ص44.   )4(
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حت�سيله الدرا�سي:
دخل اأحمد �سوقي يف مكتب ال�سيخ �سالح وهو يف الرابعة من عمره   
يف  متفوقاً  وكان  "التجهيزية"،  "املبتديان" فاإىل  مدر�سة  يف  ثم  1873م  �سنة 
ع�سرة  خم�ص  وعمره  فيها  وتخرج  له،  مكافاأة  املجانية  فمنح  الثانوية،  درا�سته 
�سنة، ثم اأخذ يف تعليمه الطريق املدين، ثم در�ص �سنتني يف مدر�سة احلقوق �سنة 
اأن�ساأت احلكومة  اأن  املوؤهل للدرا�سة، وبعد  بالرغم من �سغر �سنه غري  1885م 
مدر�سة احلقوق ق�سم للرتجمة، دخل فيها �سنتني اأخريني ثم منح بنظارة املعارف 
ال�سهادة النهائية يف ق�سم الرتجمة، وكان يتقن اللغة الفرن�سية والرتكية، وله اإملام 

باللغة االإ�سبانية)1(. 
يف فرتة الدرا�سة التي ق�ساها يف مدر�سة احلقوق، طالع ما وقعت يده   
نوا�ص  واأبي  الرومي  وابن  البحرتي  دواوين  منها  وال�سعر،  االأدب  كتب  من 
"هوغو ومو�سي"، وقراأ  اأي�ساً من �سعر  واملتنبي واملعّري وبهاء الدين، وطالع 

من املوؤلفات النرثية البن خلدون "املقدمة" و"الكامل" للمربد)2(. 
البالغة،  فنون  يدّر�سه  االأزهر  علماء  من  الب�سيوين  حممد  ال�سيخ  كان   
وراأى يف �سوقي بواكري العبقرية، حتى اأنه كان يعر�ص ق�سائده على �سوقي قبل 
من  ويعدل  وي�سحح  وي�سيف  �سوقي ميحو  الوقائع، وكان  ن�سرها يف جريدة 
�سعره. وكان ال�سيخ الب�سيوين قد حتدث عن النبوغ الباكر ل�سوقي اإىل �ساحب 

العر�ص، فكانت هذه ال�سهادة طريق الو�سول اإىل الق�سر)3(.

ثقافة التالقي يف اأدب �سوقي، �ص10.   )1(
يف رحاب �سوقي، �ص8.   )2(

�سوقي �ساعر الع�سر احلديث، د.�سوقي �سيف، �ص13.   )3(
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�سوقي يف الق�رش:
منوال  على  ن�سج  فقد  طالب،  وهو  توفيق  اخلديوي  ميدح  �سوقي  كان   
اأ�ستاذه الب�سيوين يف التقرب اإىل اخلديوي، واأتاح له علي با�سا مبارك فر�سة لقاء 
اخلديوي توفيق، فقال له اخلديوي:"قراأت يا �سوقي يف اجلريدة الر�سمية اأنك 
اأعطيت ال�سهادة النهائية، وكنت انتظر ذلك الأحلقك مبعيتي، لكن لي�ص بها االآن 
حمل خال، فهل لك يف االنتظار حتى يهيئ اهلل لك اخلري". اأخربين باأنه �سيدخل 
مبذراً-  اأبي- وكان  �سهور حتى عنّي  ب�سعة  وانتظرت  قبلي،  ما  اأبي يف عمل 

مفت�ساً يف اخلا�سة اخلديوية، ثم عينُت بعده مرتجماً بديوان اخلديوي)1(. 
الرحلة اإىل فرن�سا:

ل على تعينه حتى بعثه اخلديوي على نفقته اإىل فرن�سا �سنة  مل يق�ص َحوخْ  
1887م، ليدر�ص القانون واالآداب الفرن�سية يف اأربعة اأعوام، يف مونبيليه عامني 
دخل مدر�سة احلقوق، ثم ق�سى عطلة يف اجنلرتا باأمر من اخلديوي مع الطلبة 

بعد انتهاء الدرا�سة يف مونبيليه. 
يف ال�سنة الثالثة يف باري�ص اأ�سيب مبر�ص �سديد جعله بني احلياة واملوت،   
وملا متاثل ال�سفاء اأ�سار االأطباء بق�ساء عطلة يف اأفريقيا، فاختار اجلزائر، ومكث 
فيها اأربعني يوماً، ثم عاد اإىل باري�ص لي�ستاأنف درا�سته فيها، وح�سل على اإجازته 
النهائية يف اآخر ال�سنة الثالثة، ثم ق�سى �ستة �سهور بعدها، وعاد اإىل الوطن عام 

1893م)2(. 
كانت رحلة �سوقي اإىل فرن�سا نعمة عليه، فقد اأخرجته من �سجنه ومالأت   
عينيه مبفاتن احل�سارة يف فرن�سا واجنلرتا والتعرف على اآدابهما، وانطلقت به اإىل 

�سوقي �ساعر الع�سر احلديث، �سوقي �سيف، �ص14.   )1(
وطنية �سوقي، احلويف، �ص129.   )2(
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م�سارح فرن�سا، وقد قراأ ال�سحف والكتب القانونية واالأدبية، وقراأ ل�سعراء كبار 
اأر�سالن  �سكيب  باالأمري  والتقى  وغريهم،  مو�سيه  ودي  والمرتني  هوغو  اأمثال 
"ال�سوقيات"،  اأ�سّميها  اأن  واإذا ظهرت  �سعرية،  له جمموعة  يكون  اأن  له  ومتنى 
نف�سه يف م�سر من مدح  بها  قيد  التي  القيود  اأن يخرج عن  ي�ستطع  ولكنه مل 

للخديوي، بل ا�ستمر باإر�سال ق�سائد املدح للخديوي اإىل م�سر)1(. 
بعد عودته اإىل الوطن - وكان قد تويف اخلديوي توفيق-، عنّي يف قلم   
الرتجمة بالق�سر وعا�ص يف القاهرة يف منزل اأبيه باحلنفي، ثم انتقل اإىل املطرية 

الق�سر)2(.  من  قريباً  هاينء" ليكون  اأبن  "كرمة 
�سوقي يف زمن اخلديوي عبا�ض الثاين:

تويف اخلديوي توفيق �سنة 1891م، فتوىل ابنه عبا�ص الثاين زمام احلكم،   
فلم يهتم ب�سوقي العتقاده اأن �سوقي �ساعر فقط واأنه بحاجة اإىل �سيا�سي، اإىل اأن 
اأقنع اأ�سدقاء اخلديوي عبا�ص الثاين "بطر�ص غايل وب�سارة تقال وم�سطفى كامل"، 
باأن �سوقي رجل �سيا�سة اأي�ساً، وطلب بطر�ص غايل توظيفه يف اخلارجية، وتاأييداً 
املقربني  من  اأ�سبح  اأن  اإىل  ال�سعر،  واإمارة  االأدب  من  مكانة  يف  و�سع  لذلك 
للخديوي وناط به مهاماً كثرية، وقّدمه على جميع رجاله. ،عا�ص �سوقي من �سنة 
1892م اإىل �سنة 1914م حبي�ص املدائح باخلديوي عبا�ص ومل يتغري وجه �سعره، 

حيث كان بعيداً عن ال�سعب)3(. 
قد تزوج �سوقي من خديجة �ساهني فحملت معها ثروة كبرية من اأبيها،   

ورزق بابنة �سماها اأمينة و�سبيني علي وح�سني)4(.
�سوقي �ساعر الع�سر احلديث، �سوقي �سيف، �ص15.   )1(

يف رحاب �سوقي، �ص10.   )2(
�سعراء الوطنية يف م�سر "تراجمهم و�سعرهم الوطني واملنا�سبات التي نظموا فيها ق�سائدهم": عبدالرحمن الرافعي، ط3، دار   )3(

املعارف، القاهرة، م�سر، 1992م، �ص45. 
تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري، ط12، من�سورات املكتبة البول�سّية، بريوت، لبنان، 1987م، �ص973.   )4(
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يف املنفى:
العاملية االأوىل يف �سنة 1914م بني دول احللفاء ودول  ن�سبت احلرب   
دول  جانب  اإىل  العثمانية  االإمرباطورية  وقوف  االإجنليز  وا�ستنكر  املحور، 
تركيا،  يف  اخلديوي  وكان  للعثمانيني  التابع  عبا�ص  اخلديوي  فخلعوا  املحور، 
فمنعوه من العودة، واأقامت مكانه ح�سني كامل، وبداأوا باإتباع اخلديوي ويف 
اخلديوي  �ساعر  وعوقب  وخطواته،  حركاته  فتابعوا  �سوقي،  اأحمد  مقدمتهم 

بالنفي، فاختار بر�سلونة مقاماً له، فق�سى نحو خم�ص �سنوات فيها. 
هذه االأحداث مكنت من �سوقي و�ساعريته اخلروج من املعتقل الذي   
حب�ص فيه، الق�سر و�ساحب الق�سر، فانتقل اإىل عامل النور حيث اخلروج من 
قيود الق�سر، واإن ا�ستقبلها باحلزن واالأمل والفراق وقلة املال، ولكن كان �سوقي 
حمتاجاً لهذا احلزن والفراق. فقد اأح�ص باحلياة من طرفيها: احلزن والفرح)1(. 
الهدنة  اإعالن  فر�سة  اغتنم  حيث  االأندل�ص،  بالد  فيها  زار  برحلة  قام   
اآثار العرب، ويف اأثناء نفيه كتب اأندل�سياته  يف �سنة 1918م، فطاف فيها زائراً 

معار�ساً البحرتي وال�سريف الر�سي ومو�سحات �سعراء االأندل�ص)2(. 
الرجوع اإىل م�رش:

اأوائل �سنة 1920م وا�ستقبل ا�ستقبااًل حافاًل،  عاد �سوقي اإىل م�سر يف   
وبداأت الدورة الثانية يف حياته االأدبية، بعد رجوعه من املنفى "اإ�سبانيا"، فلم 
يعد يفكر يف الق�سر، فاأ�سبح حراً طليقاً، فخل�ص لفنه و�سعبه، وموؤهاًل ليكون 

اأمرياً يف ال�سعر. 
�سوقي �ساعر الع�سر احلديث، �ص32-31.   )1(

للطباعة  التجاري  املكتب  من�سورات  احلاوي، ط1،  اإيليا  له:  قدم  مندور":  �سوقي: حممد  "اأحمد  احلديث  العربي  ال�سعر  اأعالم   )2(
والن�سر والتوزيع، بريوت، 1970م، �ص36. 
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عاد اإىل م�سر يف اأعقاب الثورة على املحتلني، و�سهد ا�ستقالل م�سر �سنة   
1922م، فيطرب لها، ثم يحزن الإلغاء اخلالفة العثمانية �سنة 1924م، وينخرط 
بكل جوارحه يف هموم �سعبه، وم�سري اأمته. وزاره طاغور �ساعر الهند الكبري 

�سنة 1926م، واختري ع�سواً يف جمل�ص ال�سيوخ. 
اأ�سبوعاً لالحتفاء ب�سوقي، اتخذ �سبغة  يف �سنة 1927م، نظم بالقاهرة   
قومية، حيث ا�سرتكت فيه الدول العربية جميعاً مبندوبني، وح�سور �سعراء كبار 
بويع فيها اأمرياً لل�سعراء. وبني �سنة التتويج ووفاته، كانت فرتة مراجعة - دون 

انقطاع- والعودة اإىل امل�سرح ال�سعري)1(. 
وفاته:

اأ�سيب �سوقي بت�سلب يف �سرايينه الإ�سرافه يف �سرب الكحول، وا�سطر   
اإىل مالزمة الفرا�ص حتى وافاه االأجل، ويف ال�ساعة الثانية �سباحاً من يوم 14 
)منت�سف  بالتحديد  املنية،  جاءته  رعباً،  قلبه  مالأ  الذي  جاء  1932م،  اأكتوبر 
ال�ساعة الرابعة �سباحاً( يف ليلة 14 اأكتوبر "ت�سرين االأول" �سنة 1932م، يقول 
وكان  دياب  توفيق  االأ�ستاذ  زار  قد  اأباه  اأيامه:"اإن  اآخر  عن  �سوقي  ح�سني  ابنه 
�سباحاً، حيث  الثانية  ال�ساعة  تويف يف  وقد  مداعباته،  اإىل  ويرتاح  كثرياً  يحبه 
اأيقظني اخلادم بقوله اأن اأباه تعبان ويطلبه، فاأ�سرعت اإىل حجرته فوجدت اأمي 
بارئها)2(،  اإىل  فا�ست روحه  قد  اأنه  فعلمت  يجيب،  تناديه وهو ال  قلقة  بجانبه 
وما انت�سفت ال�ساعة اخلام�سة من اليوم نف�سه حتى اكتّظ ميدان التحرير برجال 
ال�سعراء  اأمري  �سفحة  طوت  النهاية  وبهذه  العلم،  وطالب  وال�سحافة  االأدب 

الأدب العربي املعا�سر يف م�سر: د.�سوقي �سيف، ط10، دار املعارف، م�سر، 1992م، �ص113-112.   )1(
الأيام الأخرية يف حياة هوؤلء: حنفي املحالوي، )اقراأ( �سل�سلة ثقافية �سهرية، العدد 762، دار املعارف، القاهرة، م�سر، 2012م،   )2(

�ص29. 
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القادمة.  االأجيال  عرب  خالداً  و�سيظل  خالداً  اجلميع  قلوب  يف  وبقي  ج�سدياً، 
وتويف ال�ساعر بالقاهرة خملفاً وراءه ما يزيد عن 25500 بيت �سعري)1(.

اأبعاد القومية امل�رشية يف �سعر �سوقي:
اأواًل: الغربة واحلنني يف �سعره:

اأوطانهم، وهي حالة ال  بعيداً عن  يعي�سون  النا�ص  قليلة من  فئة  الغرباء   
يح�سد �ساحبها عليه، ول�سّدته على النف�ص جمع اهلل بني قتل النف�ص واخلروج 
َأِو اخْرُجُوا  َأنُْفسَُكمْ  اْقُتُلوا  َأِن  َكَتبْنَا عََليِْهمْ  َّا  َأن }وَلَوْ  اآية واحدة فقال:  الوطن يف  من 
َّهُمْ َفعَُلوا مَا يُوعَُظونَ بِهِ لََكانَ خَيْرًا لَهُمْ وََأشَدَّ َتْثِبيًتا{  مِنْ دِيَاِرُكمْ مَا َفعَُلوهُ إاِلَّ َقلِيٌل مِنْهُمْ وَلَوْ َأن

]الن�ساء: 66[. 

غربة  الغربة،  عانى  من  وكل  اأ�سيلة،  اإن�سانية  عاطفة  الوطن  اإىل  احلنني   
االأهل والوطن �سعر باحلنني وال�سوق اإليهما، قد عرف �سوقي الغربة عن م�سر 

مرتني)2(:
حيث  توفيق،  اخلديوي  من  بتوجيه  فرن�سا  اإىل  التعليمية  رحلته  كانت   
تاقت  واإنخْ  للوطن،  و�سوقه  حنينه  عن  يك�سف  ومل  فيها،  �سنوات  اأربع  ق�سى 
نف�سه وحّنت اإىل االأهل الأن ال�ساعر كان يف مرحلة �سبابه وحتت �سيطرة الو�ساية 

اخلديوية. 
فرتة املنفى التي قاربت اخلم�ص �سنوات، ولكن هذه الغربة جاءت بعد   
االأ�سعار عن  من  الكثري  املرحلة  ولهذا جند يف هذه  االحتالل،  �سلطة  من  نفي 

احلنني. 
ذكرى ال�ساعرين، �ساعر النيل واأمري ال�سعراء)درا�سات- مراثي- مقارنات(: جمعها ورتبها: اأحمد عبيد، ط1، الق�سم الثاين،   )1(

املكتبة العربية يف دم�سق، بدون تاريخ الطبع، �ص308و309. 
www. �ص7،  الآلوكة،  منتدى  ر�سوان،  عبداحل�سيب  د.يا�سر  و�سوقي(:  املعري  بني  مقارنة  الوطن)درا�سة  اإىل  احلنني  عنا�سر   )2(

 .alukah.net
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الأن  الثقافية،  الناحية  من  جداً  مهمة  ل�سوقي  بالن�سبة  املنفى  فرتة  تعد   
ال�ساعر وجد وقتاً لالطالع على االأدب العربي وتاريخ االأندل�ص واأدبه، ف�ساًل 
عن عالقة متينة مع ال�ساعر ابن زيدون االأندل�سي، وقبل هذه الفرتة مل يكن يهمه 
ال�سعر الوجداين بل رّكز على �سعر املديح و�سعرائه متاأثراً بال�ساعر املتنبي الذي 
عا�ص حياته يف البالط وبني االأمراء، كحال �سوقي الذي كان يعي�ص يف الق�سور 
امللكية، ولكن بعد املنفى تاأثر ب�سعراء كبار كابن زيدون، واأح�ّص �سوقي بالغربة 
واحلنني وفراق الوطن فجاء ال�سعر الوجداين ترجماناً ملا اآل اإليه و�سعه، فاأح�ّص 

بالوطن و�سعبه املقهور، وبالتايل جاء �سعر الغربة واحلنني)1(. 
كان حنني �سوقي يتجه باجتاهني طرديني، اجتاه نحو م�سر وطنه وحا�سره   
وم�ستقبله، واجتاه اآخر نحو م�سر ما�سيه وتاريخه وجذوره ولغته، ومتثل هذا 
االجتاه يف ق�سيدة )كبار احلوادث يف وادي النيل( الذي يعر�ص تاريخ م�سر 
واأجمادها. وقد اتخذ �سوقي عدة و�سائل وعالمات لهذا ال�سوق متمثاًل بالبلبل 

اأو نائح الطلح، و�ساري الربق، ومعطرة الوادي . 
اأي  االأخريين من عمره  العقدين  بارز يف  ب�سكل  �سوقي  ظهرت وطنية   
الوادي  ومعرة  البواخر  ا�ستدعاءه  ولعل  الوطن،  اإىل  املنفى ورجوعه  بعد  ما 
اإىل  ي�سري  وما  ذلك  على  دليل  والع�سافري  والبالبل  االإ�سكندرية  و�سواطيء 
مكانتهم من نف�سه، وهو ي�سور حالة قلبه كلما راأى ال�سفن تهمُّ مبغادرة امليناء، 
وهو يعاتب البحر �ساحب اجلود والكرم يف القدمي واحلديث، ولكن مل يعد 
البحر بحراً، وال ال�سفن �سفناً، وو�سفهما بالبخل، الأنهما منعا ال�ساعر من العودة 

اإىل الوطن. 
اأندل�سيات �سوقي وحنينه: ح�سن عبداهلل القر�سي، جملة العرب، عدد 12، ايلول عام 1970م، ، �ص1063.   )1(
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طفاًل  ال�سالم  عليه  مو�سى  كان  عندما  مو�سى،  باأم  نف�سه  ال�ساعر  ي�سبه   
يخ�سى عليه من بط�ص فرعون، فاألقي يف اليم باأمر من اهلل ورعايته ثم اأعاده اهلل 
لها، حتى اإذا انتهت الفتنة عاد �ساملاً اإىل اأمه، وبنّي اأن فوؤاده اأفرغ من فوؤاد اأم 

مو�سى)1(:
يُغادينا َوَريحاٍن  ِم�سَر  بَرِّ  ِمن  يُراِوُحنا  َروٍح  ِمن  نَخُل  َفَلم  ِبّنا 
َكاأُمِّ مو�سى َعلى ِا�سِم اهلَلِ تَكُفُلنا َوِبِا�سِمِه َذَهَبت يف اليَمِّ تُلقينا

يف حنينه مل�سر، يقول)2(:  
َوتََرفَّعُت َعن َجدا ُكلِّ ِجب�ِص يَُدنِّ�ُص نَف�سي  َعّما  نُت نَف�سي  �سُ

ال�سعر  يف  فالنيل  امل�سرية،  بالوطنية  احلديث  االأدب  يف  النيل  اقرتن   
ل�سان  يغ�سب ويثور ويريد ويرعد ويعد، كل هذا جاء على  العربي احلديث 
غا�سبة  م�سر  اأن  به  فاملق�سود  النيل  يغ�سب  وعندما  �سوقي،  ومنهم  ال�سعراء 

وثائرة وواعدة)3(. 
 قد انفعل �سوقي لنهر النيل حينما قال)4(:

َجر�ِص ِباأَرَخَم  َطرُيُه  نََغَمت  اأَيكاً  اجَلزيَرَة  اأَرى  َوَكاأَيّن 
رٌح ِمن ُعباٍب َو�ساَحت َغرُي ِنك�ِص ِهَي بَلقي�ُص يف اخَلماِئِل �سَ
ِبِعر�ِص يَوماً  يَُجنَّ  مَل  َقبَلها  ِعر�ساً  ِللنيِل  تَكوَن  اأَن  َح�سُبها 

املنزلية،  واال�ستخدامات  ال�سرب  يف  امل�سريون  عليه  يعتمد  النيل  نهر   
وهو م�سدر للرزق يف �سيد االأ�سماك، ويجعله ال�ساعر �ساعي الربيد، وينا�سده 
عن اأخبار االأحبة و�سمائلهم، وكل ما يف النف�ص من حنني وا�ستياق، وهنا ال�ساعر 

ال�سوقيات ال�سحيحة، ج2�ص104.   )1(
امل�سدر ال�سابق، ج2�ص44.   )2(

النيل يف الأدب امل�سري: د.نعمات اأحمد فوؤاد، دار املعارف بالقاهرة، م�سر، 1962م، ، �ص311.   )3(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج2�ص46.   )4(
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يبدو تاأثره باملدر�سة الرومان�سية وا�سحاً فيقول)1(:
ِاهلَلِ يا نَ�َسماِت النيِل يف ال�َسَحِر َهل ِعنَدُكنَّ َعِن االأَحباِب ِمن َخرَبِ
َعَرفُتُكنَّ ِبَعرٍف ال اأَُكيُِّفُه ال يف الَغوايل َوال يف الَنوِر َوالَزَهِر
ِمن بَع�ِص ما َم�َسَح احُل�سُن الُوجوَه ِبِه بنََي اجَلبنِي َوبنََي الَفرِق َوال�َسَعِر
الُطَرِر ِمَن  اأَو طيباً  الَغداِئِر  ِمَن  اأََرجاً  اأَثناَء ال�ُسرى  َعِلقنُتَّ  َفَهل 
�سُه نَ�سَمٌة يرَُثِ ِهجنُتَّ يل لَوَعًة يف الَقلِب كاِمَنًة َواجُلرُح اإِن تَعرَتِ

راهباً  قلبه  من  ويجعل  و�سفريها،  البواخر  منظر  ياأخذه  فال�ساعر  لهذا   
قوي االإح�سا�ص بها، يقول �سوقي)2(:

َجر�ِص بَعَد  َعَوت  اأَو  الَليِل  َل  اأَوَّ َرنَّت  الَبواِخُر  اإِذا  ُم�سَتطاٌر 
ِبَنق�ِص �ساَعُهنَّ  ُثرَن  ُكلَّما  َفطُن  ِلل�ُسفِن  لوِع  ال�سُ يف  راِهٌب 
َوَحب�ِص مِبَنٍع  مولَعاً  لَُه  ما  بَخيٌل  اأَبوِك  ما  اليَمِّ  ِابَنَة  يا 

اإنه" قلب �سوقي احلنان الذي يزداد يف البعد وفاء ويف الغربة ذكرى   
�سجيجها  وتعاىل  البواخر،  هدرت  كلما  الهف  م�ستطار  بعد  وهو  وحنيناً، 
وعجيجها، اأما م�سر موطن الروح وم�ستودع الهوى فيطري �سعاعاً ويتفجر حقداً 
وغ�سباً على ق�سوة الذين ق�سوا باإبعاده عن وطنه وحب�سوا عنه خيارته ومنعوه 

اال�ستمتاع باأجوائه والعي�ص يف ظالله")3(. 
املنفى،  من  عودته  بعد  م�سر  اإىل  اأقلته  التي  ال�سفينة  ي�سكر  ال�ساعر   
اأعاديه الذين كادوا له، وظاهروا على  ويخاطب تلك البالد وميدحها، ويذكر 

ال�سوقيات ال�سحيحة، ج2�ص122.   )1(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج2�ص45.   )2(

اأندل�سيات �سوقي وحنينه: ح�سن عبداهلل القر�سي، �ص1063.   )3(
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اإخراجه من وطنه ونفيه)1(، فيقول)2(:
�َسَكرُت الُفلَك يَوَم َحَويِت َرحلي َفيا مِلُفاِرٍق �َسَكَر الُغرابا
َفاأَنِت اأََرحِتني ِمن ُكلِّ اأَنٍف َكاأَنِف املَيِت يف الَنزِع ِانِت�سابا
الِنقابا َرمى  َكالَبِغيِّ  ِبَوجٍه  يَراين  َخّواٍن  ُكلِّ  َوَمنَظِر 
َخرابا كانَت  اأَخالُقُهم  اإِذا  َقوٍم  بُنياُن  ِبعاِمٍر  َولَي�َص 

يختم �سوقي ق�سيدة النيل باأبيات انتظرها النا�ص وهو حب الوطن، فهو   
امل�ستقر االأمني للجميع)3(:

ُلنا الَهوى لََك اأَفُرٌخ �َسَنطرُي َعنها َوهَي ِعنَدَك تُرَزُق مِمّا يَُحمِّ
تَخُفُق ِعرٍق  ِبَغرِي  فيِه  َوتَكاُد  ُقلوبُنا  الرُتاِب  اإِلَيِهم يف  تَهفو 
َواأَرَفُق اأَبَرُّ  ِبِهم  َوِمنَك  ِمّنا  َجاللُُه  َجلَّ  َواهلَلُ  لَُهم  تُرجى 

ومعنًى، ومل  لفظاً  االأو�ساف  برع يف  ملا  الوطني  �سوقي  اإح�سا�ص  لوال   
يكن اإح�سا�ص فرد ي�سعر بعظمة اأمة ذات ماليني وهو فاقد االإح�سا�ص بها، )بل 
كان �سعوره بعظمة بلده قد اأوحى اإليه اأنه موكل باأن ميالأ باالإ�سادة بتلك العظمة 
اأذن الزمان و�سمع الدهر، ليم�سي مزدهياً به يف كل مكان، تلك مرتبة يف ال�سعور 
الوطني واالعتزاز باأجماد بلده، قلما ترقى اإليها اإال م�ساعر زعماء الوطنية الذين 
عن  والدفاع  الوطن  بهذا  االرتقاء  يف  يندفعوا  اأن  اإىل  بلدهم  عظمة  تدفعهم 

حيا�سه والفناء من اأجله اإن دعا داعي الوطن()4(. 
وطنية �سوقي اأّدت اإىل نفيه، حيث خاف املحتل من �سعره يف التاأليب   
احلرية  مقيد  و�سعب  ملكه،  عن  مبعد  فاأمريه  منهم،  ال�سعب  وتنفري  عليهم، 

املتنبي و�سوقي، عبا�ص ح�سن، ط1�ص335.   )1(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج1�ص67.   )2(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج1�ص73.   )3(

اأحمد �سوقي ال�ساعر الإن�سان، اأحمد عبداحلميد، �ص98.   )4(
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مغت�سب احلقوق، ويف الغربة ال ين�ص �سوقي وطنه يحن اإليه واإىل النيل، فيقول 
نونيته امل�سهورة)1(:

يا ناِئَح الَطلِح اأَ�سباٌه َعوادينا نَ�سجى ِلواديَك اأَم نَاأ�سى ِلوادينا
ت َجناَحَك جالَت يف َحوا�سينا ماذا تَُق�صُّ َعَلينا َغرَي اأَنَّ يَداً َق�سَّ
نادينا َغرَي  َوِظاّلً  الَغريِب  اأَخا  �ساِمِرنا  َغرَي  اأَيكاً  الَبنُي  ِبنا  َرمى 
ُكلٌّ َرَمتُه الَنوى ري�َص الِفراُق لَنا �َسهماً َو�ُسلَّ َعَليَك الَبنُي �ِسّكينا
يَُلّبينا اجَلناَحنِي َعيٍّ ال  ِمَن  ِدٍع  مِبُن�سَ ال�َسوُق مَل نرََبح  اإِذا َدعا 
َقنا اإِنَّ املَ�ساِئَب يَجَمعَن املُ�سابينا َفاإِن يَُك اجِلن�ُص يا ِابَن الَطلِح َفرَّ

باأبعاده  املرء  له  يتعر�ص  الذي  الظلم  فيها  ينعي  مناجاته  اإحدى  فهذه   
وطنه  اإىل  يحن  الذي  الطائر  هذا  النائح،  بالطائر  وجدانياً  وامتزاجه  وطنه،  عن 
واإىل ع�ّسه، ومير�ص الطائر مبر�ص الفراق، فينتقل من غ�سن اإىل غ�سن يف تثاقل 
وحزن، كذلك فاإن �سوقي اأبعد عن وطنه، فهو يحن اإليها يجر �ساقيه اأملاً بني مواقع 
االأندل�ص، بل الغريب يجد عالجاً ملر�سه اجل�سماين، ولكن ال يجد العالج النف�سي 

الذي ي�سفى به نف�سه، اإذ ي�سعر بالوح�سة واحلنني بالرغم من جمال االأندل�ص. 
ال�سعر اأول و�سيلة يلجاأ اإليها العربي للتعبري عن م�ساعره فرحاً اأو حزناً،   
والوطنية تظهر م�ساعر ال�سوق واحلنني للوطن، ومهما �سكن االإن�سان الق�سور، 

فذلك لن ين�سيه وطنه، فهذا �ساعرنا قد قال كثريايًف حنني م�سر. 
ثانيًا: االإح�سا�ض مبعاناة ال�سعب والوقوف اإىل جانبهم:

وي�سارك  حمنهم  يالم�ص  عما  االأدبي  الن�ص  يف  يبحثون  دائماً  النا�ص   
باآالمها  ويبوح  خوف  دون  احلق  يقول  ملن  تطرب  النف�ص  اأن  حيث  اأملهم،  يف 

ال�سوقيات ال�سحيحة، ج2�ص103.   )1(
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فهناك  اإىل هذه املحن يف ظل االحتالل،  ال�ساعر  فينظر  واالإح�سا�ص مبعاناتها، 
�سعب عاجز عن احلركة حتت وطاأة اال�ستعمار، �سعب مبتلى بالعبودية والتبعية، 

مفتقر اإىل العلم الذي به حتيا االأمم. 
يت�سمن دور ال�ساعر يف تنبيه ال�سعب اإىل واقعه املر الإيقاظه من غفلته   
وا�ستنها�ص همه، والبد لل�ساعر اأن ميتلك موقفاً ايجابياً جتاه ما يعا�سره من اآالم 
كالرف�ص  متعّددة  �سيغ  عرب  �سعره  يف  يظهر  املوقف  وهذا  واحتالل،  وظلم 

والتحري�ص وا�ستنها�ص الهمم واإظهار العيوب. 
حقيقة  لهم  وذاكراً  العربية  لل�سعوب  قا�سياً  خطاباً  ال�ساعر  يوجه  بل   
�سورة  ويك�سف  تعطى،  وال  توؤخذ  احلقوق  واأن  الكاذبة،  ووعوده  االحتالل 
يف  دعوا  واإن  ال�سعوب  بائعوا  باأنهم  الوطن  اأبناء  من  اأتباعه  اأمام  امل�ستعمر 

د�ساتريهم احلرية للجميع. 
يرى اإن املحتل من ي�ّسري اأمور البالد، وما حكامنا اإال اأدوات يف اأيديهم،   
واأن ال�سعب املقاوم يهلك باأيديهم ويجوع اأن ا�ست�سلم لهم، وال�ساعر له وعي 
بنتائج الر�سوخ والعبودية، ولهذا ي�سهم عن طريق �سعره الوطني يف تاأييد خط 

اجلماهري الذي يواجه امل�ستعمر. 
الّرقي  معاين  من  حتتويه  وما  العلمية  م�سر  بنه�سة  يهتم  �سوقي  اأخذ   
واال�ستقالل واالكتفاء الذاتي، فاألقى ق�سائد متنوعة دعا امل�سريني اإىل النه�سة 
يف  وتخلف  ف�ساد  من  م�سر  له  تعر�ست  ما  اإ�سالح  يف  وامل�ساعدة  والعمل 
النه�سة، بل طلب منها  امل�سرية يف هذه  املراأة  ين�ص دور  كافة املجاالت، ومل 
امل�ساركة مع الرجل، اإذ يحق لها التعليم الأنها مربية االأجيال ومن�سئة املواطنني 

ال�ساحلني. 
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يقف ال�ساعر مع �سعبه يف حمنته حتت ظل اال�ستعمار والو�ساية، وهو   
الراف�ص  موقفه  عن  ويعرب  امل�سروعة،  االأهداف  اإىل  للو�سول  اجلماهري  يقود 
اأن الدولة  اأجنبية، فهو يرى  لكل �سلطة جائرة، وم�ساحبة الطغاة حتت و�ساية 
العي�ص  مرارة  من  يعاين  ال�سعب  تركت  بينما  واأعوانه،  املحتل  خلدمة  و�سعت 
للحفاظ  القوة  اأ�سباب  امتلكت  اإذا  اإال  حريتها  الدولة  متتلك  وال  واال�ستعباد، 
اإىل  فيدعوها  الوطنية،  بالق�سايا  �سوقي  ارتبط  ولهذا  و�سيادتها.  هيبتها  على 
احلرية والعدالة، وي�سعى اإىل الق�ساء على جذور اال�ستعمار واآثاره، فال يرتك 

طبقة اإال يناديها يف �سبيل حتقيق االأهداف املن�سودة. 
الو�سع  من  اخلال�ص  �سبيل  اجلماهري  اأما  يطرح  ال�ساعر  اأن  القول  ميكن   
طريق  على  لالأمم  هادياً  بالعلم  العميق  اإميانه  واإىل  البالد،  تعي�سه  الذي  ال�سيء 

النهو�ص والتقدم واال�ستغناء عن املحتل واال�ستقالل االقت�سادي. 
من اأ�سباب بقاء االأمة اأن تظل قائمة حتى ت�سرتد اأر�سها، ويدعو ال�سعب   
اإىل املواجهة وموا�سلة ال�سمود وال�سرب على الظروف القا�سية كي يعود االأمل 

مرة اأخرى. 
روح  غر�ص  خالل  من  ال�سعب  توعية  على  يرّكز  اأنه  �سعره  من  يت�سح   
الثورة فيه عن طريق طرح معاناته اأمام عينيه وتنبيهه اإىل واقعه املر، واأن ال�سعب 

ميلك القدرة على تغيري هذا الواقع االأليم. 
كان افتخار العرب مبا�سيهم قبل احلرب العاملية االأوىل ديدن ال�سعراء،   
ولكن االنت�سارات التي حققوها اأثناء احلرب مب�ساعدة احللفاء جعلت من مادة 
فدعا  امل�سرق.  باحلا�سر  املا�سية  منجزاتهم  تربط  باحلا�سر،  املا�سي  تربط  الفخر 
ال�سعراء اإىل بعث القومية يف امل�سرق العربي وكذلك يف م�سر، واجتهت اأنظار 
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العرب اإىل ال�سريف ح�سني بن علي ملك احلجاز اأماًل يف اأن يحافظ على اخلالفة 
ويكالأ القومية العربية، واأن العرب كانوا يبحثون عن زعيم يجمع العرب حتت 

راية واحدة، وبدت القومية العربية ت�سم كل ال�سعوب العربية،
رابعًا: االإ�سادة بالّرموز الوطنية:

ما من اأمة تخلو من بطل وطني اأو قومي، يتج�سد �سخ�سيته اأثناء احلروب   
واأيام ال�سلم، ويتخذ �سيغاً خمتلفاً، والبطل القومي عند كل �سعب فيها �سفات 
اأبطاله القوميني، ولكن يحاول اأن يجعل ال�سعوب لها �سفات حملية متمثلة يف 
كل مواطن، والغر�ص من كل ذلك هو اإثارة النخوة عند ال�سعب يف مواجهة 

التحديات. 
مع  والكورد  العرب  معارك  تربز يف  والكوردية  العربية  البطولة  ظلت   
م�سر  فرن�سا  باحتالل  بداأت  احلديث  الع�سر  التاريخ، ويف  مدار  املحتلني على 
وا�سطرت  جديد،  من  تبداأ  العربي  ال�سعور  جذوة  فاأخذت  نابليون،  بقيادة 
االحتالل  بعد  الكورد  عند  التوجه  بداأ هذا  م�سر. وكذلك  مغادرة  اإىل  فرن�سا 
االأثناء برزت  العاملية االأوىل، ويف هذه  بعد احلرب  الظاملة خا�سة  واالتفاقيات 
البطولة العربية والكوردية، و�سّعر نار الكفاح اأبطال كتبت ماآثرهم من ذهب)1(. 

م�سطفى كامل)2( 1873م 1908-م:
الذي  امل�سري  فال�سعب  بقادته،  االإ�سادة  �سعبه  مع  وقوفه  جوانب  من   
اأن يحّبه، بل  اأحّب م�سطفى كامل "1873م1908-م"، جعل من �سوقي اأي�ساً 
يعد �سوقي من اأ�سدق اأ�سدقاء م�سطفى كامل واأكرثهم اأعجاباً به، اإذ اأنه يعد من 

البطولة يف ال�سعر العربي، �ص109و110.   )1(
م�سطفى كامل: منا�سل ولد يف القاهرة �سنة 1873م، حيث كان هّمه اأن يوقظ الوعي القومي عند امل�سريني، ويطلع العامل الأوربي   )2(
على ظلم ال�ستعمار، وكانت و�سائله الأعالم، اأ�س�ص احلزب الوطني �سنة 1907م، تويف يف �سنة 1908م.)اجلامع يف تاريخ الأدب 

العربي- الأدب احلديث، حنا الفاخوري، �ص200(. 



{347}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

اأ�سدقاء الطفولة، ف�سارك �سوقي م�سطفى يف جهاده ويف رثاءه. 
فيقول يف وطنيته، اإذ يخاطبه يف ق�سيدة "�سهيد احلق"، وهي ق�سيدة   

ملهبة للعاطفة الوطنية)1(:
وناما؟ معّلمهم  عن  �سهرنا  جياًل  اجليل  هذا  قبل  اأتذكر 
واللجاما القي�سرية  �سكيم  اإليهم  بّغ�سنا  احلق  ِمهاُر 
جاما يدّي  بني  ال�سعُر  وكان  بجاٍم  ي�سقيهم  كان  لواوؤك 
اخلتاما معتَّقها  عن  نا  �سخْ ف�سَ رحيقاً  ا�ستبقوا  الوطنية  من 
ُمداما وزكا  قرارٍة  بكل  اأ�سواًل  فزكا  مها  كرخْ غر�سنا 

يقول اأي�ساً)2(:  
مناما اأو  خرافٍة  من  حديثاً  وكانت  اعتدلتخْ  الوطنية  بك 
دعاما لها  اجلالء  و�سريَت  منها  االأوطان  ق�سية  بُنيتخْ 

كان �سوقي �سديقاً مل�سطفى كامل زعيم الوطن، فلما وافاه االأجل تاأثر   
تاأثراً عميقاً لرحيله فقال)3(:

والداين ماأمٍت  يف  قا�سيهما  ينتحبان  عليك  امل�سرقان 
يقول يف رثائه)4(:  

لُّ فوق النرّياِت مكاين تف يف الورى بق�سائدى وجُتِ َت تهخْ قد كنخْ
اإمكاين القري�ُص وخانَنى  نى فيَك  ِبنخَْت فعقَّ مـــــاذا دهانـــي يوم 

الوطن  على  الغرية  اأظهر  الذي  كامل  م�سطفى  ذكرى  يف  �سوقي  قال   

ال�سوقيات ال�سحيحة، ج1�ص264و265.   )1(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج1�ص265.   )2(

امل�سدر نف�سه، ج3�ص167.   )3(
امل�سدر نف�سه، ج3�ص170.   )4(
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والعجب من احتالل اأر�سه)1(:
ال�ِسري من  وحياة  اأثر  له  من  ميت  مل 
ال�سفر غابة  بعدت  واأن  غائبا  اأدعه 
والقمر ال�سم�ص  اآبت  كلما  الف�سل  اآبب 
احلفر من  اأثانا  قد  متمتم  نور  رب 
واخلري اخلري  ميت  م�سى  من  امليت  اإمنا 
ي�سر مل  مات  واإذا  يفد  مل  عا�ص  اإذا  من 

له  اأثر  وال  يرحل  من  هو  امليت  واأن  باالأجماد،  حافلة  �سرية  له  فالفقيد   
قلوب  يبقى خالداً يف  االأجماد  بينهما، الأن �ساحب  �سا�سع  احلياة والفرق  يف 

النا�ص. 
جمداً  �سرتتدي  ا�ست�سهاده  بعد  م�سر  واإّن  الوطن،  �سهيد  �سوقي  يعده   

يتعاىل على جميع البلدان، فيقول)2(:
باأمان فُنم  م�سر  ثََرى  هذا  غرامها  �سهيد  ويا  م�سَر  بَّ  �سَ يا 
اأخلع على م�سر �سبابك عالياً والخْب�صخْ �سباب احلور والولدان

�سعد زغلول)3( " 1919م- 1927م":
انتهاء  عقب  الربيطانية  احلكومة  على  م�سر  ق�سية  زغلول  �سعد  عر�ص   
احلرب العاملية االأوىل، فرف�ست اخلارجية الربيطانية هذا العر�ص، وبعد مناو�سات 
�سيا�سية نفي زغلول اإىل مالطة، وحدثت ا�سطرابات وثورات ومقاطعة لالإجنليز 

ال�سوقيات ال�سحيحة، ج3�ص99.   )1(
امل�سدر ال�سابق، ج3�ص170.   )2(

�سعد زغلول: ولد يف اإبيانة وتخرج يف الأزهر، وا�سرتك يف الثورة العرابّية و�سجن �سهورًا ثم اأ�سبح قا�سيًا فم�ست�سارًا، ثم توىل وزارة   )3(
املعارف، ومن ثم توىل رئا�سة جمل�ص الوزراء �سنة 1919م، تويف يف �سنة 1927م، وهو رائد الكفاح الوطني الذي �سارك يف ثورة �سعبية 

�سد الحتالل مع كافة طبقات املجتمع.)اجلامع يف تاريخ الأدب العربي – الأدب احلديث، حنا الفاخوري، �ص200(. 
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قادتها جماهري ال�سعب من كافة فئاته، ومل تخمد اإال باإعالن اال�ستقالل، ورجع 
زغلول اإىل م�سر، واأخذت م�سر كامل �سالحياتها عام 1936م، ورافق �سوقي 

هذه االأحداث وان�سد فيها. 
كانت �سلة �سوقي ب�سعد زغلول وثيقة، ثم �سابها نوع من اجلفوة، ومن   
ثم التقى الرجالن يف �سوي�سرا مب�ساٍع من ال�سيخ اجلديلي، وكان اللقاء موؤثراً 
حيث تبادال بينهما ذكريات املا�سية والعزيزة عليهما، واملعلوم اأن كل من �سعد 

و�سوقي كانا معجبان بع�سهما بع�ساً)1(. 
اأ�ساد �سوقي بكفاح �سعد زغلول يف ق�سيدة "�سعد با�سا زغلول"، فقال   

يف رثائه)2(:
ت�سكُب الدمُع على "�سعد" دماً اأمًة من �سخرة احلق بناها
�سفاها ّم  �سُ يف  هو  واإباء  ينبوعــها  يف  هو  لباٍن  َمن 
فتاها باحلق  االإميان  وا�ستقى  كـــهاباً  عليه  الــحق  لُّقَن 
رجاها األقت  قائدها  وعلى  وِدمــا  واأمناً  مااًل  بذلخَْت 
فق�ساها بـــحقوق  وابتلته  بها  اأوفــــى  ذمة  حّملته 

رفع زغلول �سعار "م�سر للم�سريني"، ويرى امل�سريون اأن �سعد زغلول   
�سبب النك�سة لذا هجاه �سوقي بق�سيدة �سهرية. 

اال�ستقالل  اإىل  وقائدها  االأمة  زعيم  بفقدانها  فاجعته  لل�سعب  يج�ّسد   
واحلرية، �سوت فقدوه يف املنابر الن�سالية �سد امل�ستعمر)3(:

حاها وانحنى ال�سرق عليها فبكاها �سّيعوا ال�سم�ص ومالوا ب�سُ
اأبو �سوقي: الأ�ستاذ: ح�سني �سوقي، مطبعة م�سر، م�سر، 1947م، �ص123.   )1(

ال�سوقيات ال�سحيحة، ج3�ص188.   )2(
امل�سدر ال�سابق، ج3�ص185.   )3(
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اأحمد عرابي "1881م/1883م":
االأحياء  ثمراته  ومن  الوطني،  للوعي  انفجارا  كانت  العرابية  الثورة   
الكال�سيكي يف ال�سعر، حيث قام بهذا االإحياء البارودي، و�ساركه بعدها اأحمد 

�سوقي وحافظ اإبراهيم وخليل مطران. 
تعّد ثورة عرابي اأول ثورة تخّرج من العن�سر الع�سكري، وكانت ت�ستمد   

الفكرة القومية قواها مناالإ�سالم يف هذه الفرتة. 
عاد عرابي من منفاه "�سريالنكا" اإىل م�سر عام 1903م، فكرث القول فيه   
بني مادح وقادح، وكان �سوقي ممن حمل على عرابي حمالت قا�سية، حيث كان 
هاجم  وقد  الق�سر،  �سلطان  على  كان خروجاً  العرابية  والثورة  الق�سر،  �ساعر 
عرابي يف ق�سائد ثالثة، ن�سرت الق�سيدة االأوىل يف "املجلة امل�سرية" التي كان 
يرتاأ�سها خليل مطران بعنوان "عاد لها عرابي"، والق�سيدة الثانية بعنوان "عرابي 
اأو  العظام  "�سوت  بعنوان  الثالثة  والق�سيدة  "اللواء"،  يف  وماجني" ن�سرها 
عرابي اأمام قتلى التل الكبري" وهي معركة خ�سر فيها اأمام االإجنليز عام 1882م، 
ن�سرها يف "اللواء" اأي�ساً، بل تكرر هجومه على عرابي يف ثنايا بع�ص ق�سائده 

اأي�ساً)1(. 
رغم كل هذا الهجوم، اأال ان �سوقي قد غري راأيه فيما بعد، فاأ�ساد بالثورة   
العرابية وقوتها، بثورة 1919م يف جمال االإ�سادة بالد�ستور، واأكد هذا الد�ستور 

�سرحاً بناه االآباء يف الثورة العرابية)2(:
بنيان اآبائهم م�سوا ب�سالحهم وبنني مل يجدوا ال�سالح فثاروا
جدار وال�سجون  امل�سانق  ومن  حائط  املدرج  التل  من  فيه 

وطنية �سوقي، احلويف، �ص275و276.   )1(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج2�ص164.   )2(
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حمد فريد)1(:
يرثي �سوقي ال�سهيد الوطني حممد فريد الذي اأفنى حياته وماله ودنياه   

يف �سبيل ا�ستقالل الوطن �سنة 1924م، اإذ يقول يف �سهيد الغربة)2(:
فـــريُد، �سحـــايـــانــــا كثرُي؛ واإمنا جمال ال�سحايا انت فيه فريُد
َت يف اخللق غايٌة وال فوق ما قا�سيَت فيه مزيُد فما خلخْف ما كابدخْ
�سريُد البالد  باآفاق  واأنت  بـائ�ٌص  فــــيهن  اأنت  ع�سرا؛  تغّربت 

يقول)3(:  
اأال فــي �سبيل اهلل واحلقِّ طـــارف من املال، مل تبخلخْ به، وتليُد
وجودك بعد املال بالنف�ص �سابراً اإذا جِزع املح�سور، وهو يجوُد

ي�سيد باملرحوم اأمني الرافعي يف رثائه)4(:  
ونــزيال وادياً  النيل  اأيقظوا  رهٍط  بقــــية  بـــه  فقدنــا  قـــد 
�ُسهوال وكـــالرقيم  ُحزونا  كالكهِف  باالأم�ص  وكــان  حركوه 
يـــا اأمي احلقوق اأّديَت حـتى مل تُخن م�سر يف احلقوق فتيال

يقول)5(:  
االأجنيال رتّل  كــالــحوارى  حلناً  )الق�سية(  يف  النا�ص  تن�سد 
الّرعيال تقيم  اأو  ال�سّف  تِزن  تتاأّخر  لــم  اجلهاد  فـــي  ما�سياً 

حممد فريد: ولد مبدينة القاهرة يوم الثنني 20 كانون الثاين عام 1868م، دخل املدار�ص احلكومية وا�ستمر يف موا�سلة تعليمه حتى   )1(
ح�سل على �سهادة احلقوق عام 1887م، نا�سل �سد الإجنليز، وكانت اجتاهاته الفكرية تدور حول حمور الوطنية والإ�سالمية، توىل 
زعامة احلزب الوطني بعد وفاة الزعيم م�سطفى كامل عام 1908م، تويف يوم ال�سبت 15 ت�سرين الثاين عام 1919م. ) حممد فريد 
بك املحامي ودوره يف احلركة الوطنية امل�سرية: ن�سري خري اهلل التكريتي، جملة الرتبية والعلم، العدد 1، املجلد16، كلية الآداب، 

جامعة تكريت، العراق، 2009م، �ص57و59و65(. 
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج4�ص63.   )2(

ال�سوقيات ال�سحيحة، ج4�ص633.   )3(
ال�سوقيات ال�سحيحة، ج3�ص147.   )4(

امل�سدر ال�سابق، ج3�ص147.   )5(
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ميكن القول، اأن �سوقي اأن�سد يف الثورة ورجاالتها مبا ينا�سب احلدث،   
فاأن�سد يف م�سطفى كامل و�سعد زغلول وحممد فريد وعمر املختار وغريهم، 
والبد من مراعاة البيئة التي عا�ص فيها معظم حياته وقربه من البالط، بعيداً عن 

ال�سعب حتى منفاه.
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خامتــــة
النبي املجتبى امل�سطفى،  احلمد هلل بداأً وختماً وال�سالة وال�سالم على   

وعلى اآله الطيبني الطاهرين، اأما بعد ..
فاإّن من دعائم القومية امل�سرية يف �سعر �سوقي غر�ص حب الوطن يف   
فيهم،  القومية  الغرية  واإثارة  اأبنائه  الوطن يف  قطره، وبعث روح  اأهل  نفو�ص 
واالإ�سادة مبا�سيهم املجيد، وتخليد قادة ورجال الوطن الذين قدموا ت�سحيات 
كثرية للبلد يف مواجهة اال�ستعمار والت�سدي لهم، ودح�ص خططهم وك�سف 
نواياهم ال�سيئة، وقد ا�ستغّل �سوقي الكثري من املنا�سبات التي مرت به وب�سعبه 

الإيقاظ ال�سعور القومي وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية:
�سعره  و�سخر  ال�سعب  ومعاناة  م�سر  يف  الواقع  ت�سوير  يف  �سوقي  برع    .1

الر�سني لبعث القومية امل�سرية يف وجدان اأهله . 
عا�سر �سوقي اأحداث وطنية كثرية تاأثر بها واأثرت عليه مما انعك�ص جلياً يف    .2

ثنايا �سعره القومي. 
يف �سعره ت�سٍد لال�ستعمار الذي تكالب على الدول العربية عموماً وعلى    .3
م�سر على وجه اخل�سو�ص وكان ل�سوقي �سهم ربيح يف كنانة الذود عن 

حيا�ص الوطن. 
وا�سٌح  تاأكيد  هذا  ويف  امل�سري  ال�سعب  معاناة  اأحداث  ب�سعره  �سور     .4
لدور ال�ساعر القومي الذي يحمل بني جنبيه فوؤاد رجل عظيم يهتم بجالئل 

االأعمال . 
بعد �سوقي عن وطنه يف منفاه زاد من تعلقه وا�ستياقه مل�سقط راأ�سه ودار    .5
خالنه فربة ال�سعر جاءته طائعة خمتارة يف تيه اأملدل واإدالل الفاتنات ليعرب 
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بلغة ر�سينة وم�ساعر جيا�سة عن حبه لوطنه ومن بعد ذلك يكون قد ر�سخ 
قيمة عليا لل�سعر ال ي�ساآها اإال كل خبري طب حاذق للغة. 

وح�سن  الت�سوير  وجمال  العاطفة  �سدق  فيه  القومي  �سوقي  �سعر  اإن    .6
ال�سبك. 

ال�سعور  بعث  يف  ال�سعر  دور  عن  الدقيق  بالبحث  الدرا�سة  تو�سي   
القومي جتاه االأوطان للتاأكد احلقيقة الرا�سخة للعالقة املتينة املوثقة بني اأي �ساعر 

واملجتمع الذي يعي�ص فيه.
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فاعلية اإلشراف الرتبوي يف تطوير العملية التعليمية مبدارس ومراكز الرتبية اخلاصة
»دراسة ميدانية حملية مدني الكربى ، والية اجلزيرة - 2020م«

اأ.د. زينب حممد اإبراهيم ك�ص�ب ••	 اأ. ف�ئقة خ�لد حممد عبد اهلل •	

ملخـــ�ض
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف تطوير العملية الرتبوية   
مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة، ومعرفة ما اإذا كانت هناك فروق يف تقدير اأفراد العينة 
الرتبية اخلا�سة  الرتبوية مبدار�ص ومراكز  العملية  تطوير  الرتبوي يف  االإ�سراف  بفاعلية 
املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  العلمي(.  املوؤهل  املدر�سة،  )نوع  الدرا�سة  ملتغريات  تبعاً 
الو�سفي التحليلي واال�ستبانة اأداة للدرا�سة. تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها: 
فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف حت�سني اجلانب املهني للمعلمني كان بدرجة متو�سطة مبتو�سط 
ح�سابي )1. 615( وانحراف معياري )0. 011(، ظهرت فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف 
التعليمية بدرجة �سعيفة مبتو�سط ح�سابي )1. 417( وانحراف معياري  البيئة  حت�سني 
مبتو�سط  الدرا�سي  املنهج  لتح�سني  الرتبوي  االإ�سراف  فاعلية  و�سوح،   ،)086  .0(
ح�سابي )1. 457( وانحراف معياري )0. 079(، فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف حت�سني 
االإدارة املدر�سية كان بدرجة متو�سطة مبتو�سط ح�سابي )1. 636( وانحراف معياري 
االإ�سراف  لفاعلية  عالية  بدرجة  �سعف  النهائية  املح�سلة  اأن  يعني  وهذا   )102  .0(
الرتبوي مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة، ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية مبدار�ص 
ومراكز الرتبية اخلا�سة تعزى ملتغري نوع املدر�سة، ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
يف مدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة تعزى ملتغري املوؤهل العلمي. خل�ست الدرا�سة اإىل 
اأهمها: التطوير املهني للمعلمني مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة  جملة من التو�سيات 
واالهتمام بالبنى التحتية، تقرتح الدرا�سة اإجراء درا�سات حول تطوير عملية االإ�سراف 

للحد من امل�سكالت التي تواجه مدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة.
باحثة. 	•

ال�سودان.  - اجلزيرة  جامعة   - بروفي�سور  	••
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Abstract
 The study aimed to know the effectiveness of educational 
supervision in developing the educational process in schools and special 
education centers, and to find out whether there are differences in the 
evaluation of the sample members of the effectiveness of educational 
supervision in developing the educational process in schools and 
special education centers according to the variables of the study (type 
of school, academic qualification). The study used the descriptive and 
analytical method and the questionnaire as a tool for the study. The 
study reached several results, the most important of which are: The 
effectiveness of educational supervision in improving the professional 
side of teachers was in a medium degree with an arithmetic mean (1.615) 
and a standard deviation (0.011). The effectiveness of educational 
supervision in improving the educational environment appeared to a 
weak degree with an arithmetic mean (1.417) and a standard deviation 
(0.086). Clarity, the effectiveness of educational supervision to improve 
the school curriculum with an arithmetic mean (1.457) and a standard 
deviation (0.079). The effectiveness of educational supervision 
in improving school administration was of a medium degree with 
an arithmetic mean (1.636) and a standard deviation (0.102). This 
means that the final outcome is highly weak for the effectiveness of 
educational supervision. In special education schools and centers, there 
are no statistically significant differences in special education schools 
and centers due to the school type variable. There are no statistically 
significant differences in special education schools and centers due to 
the scientific qualification variable. The study concluded with a number 
of recommendations, the most important of which are: Professional 
development for teachers in schools and special education centers 
and attention to infrastructure. The study proposes conducting studies 
on developing the supervision process to reduce the problems facing 
schools and special education centers.
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مقدمــــــــة
كان االإ�سراف الرتبوي قدمياً عملية تبنى على مفهوم عدم الثقة باملعلم   
وعدم قيامه بدور اإيجابي يف العملية الرتبوية وكان الرتكيز على �سلوك املعلم 
داخل ال�سف وخ�سو�ساً ما يرتبط بهذا ال�سلوك من ناحية �سبط النظام واأ�ساليب 
تلقني املادة وكان هم املفت�ص ت�سقط اأخطاء املعلم وعرثاته لي�ص من اأجل توجيهه 

وتطوير عمله بل من اأجل عقابه وتاأنيبه )اخلطيب 2001-م �ض21(. 
ولكن مع تغري النظرة اإىل املدر�سة ووظيفتها اإىل مدير املدر�سة وواجباته   
وايل املتعلم وجعله حمور العملية الرتبوية ومع تقدم البحوث يف الرتبية وعلم 
النف�ص والعلوم االجتماعية االأخرى تطور مفهوم االإ�سراف الرتبوى حتى اأ�سبح 
التعليمية  العملية  عنا�سر  خمتلف  بني  تفاعل  فيها  يتم  تعاونية  دميقراطية  عملية 
وبيئية وحملية  وب�سرية  مادية  واإمكانيات  درا�سية  ومناهج  معلمني وطالب  من 
وكنتيجة لعملية التفاعل يطراأ حت�سن على كافة عنا�سر العملية التعليمية حيث اأن 
خمرجات العملية الرتبوية يف جمملها غري تامة كنتيجة حتمية ل�سعف مدخالتها 
فاإن االأمل املرجو للخروج من هذا الواقع املرتدي باالهتمام باالإ�سراف الرتبوى 
الذي يهدف اإىل حت�سني التعليم، فاإذا ا�ستطعنا اأن نوجد اإ�سرافاً تربوياً دميقراطياً 
املطلوب  ال�سبيل  يف  االأوىل  ال�سحيحة  اخلطوة  خطونا  قد  بذلك  نكون  فاإننا 

لت�سحيح م�سار العملية التعليمية من اأجل تربية مثمرة. 
بع�سها  تفتي�ساً ويف  العربية  بالدنا  مازال يف  الرتبوي  االإ�سراف  اأن  غري   
االآخر توجيهاً لذلك يجب اإعداد امل�سرفني الرتبويني اإعداداً اإ�سرافياً دقيقاً وفق 
حت�سني  وهو  بهم  املنوط  بالدور  القيام  ي�ستطيعون  بحيث  �سليمة  علمية  معايري 
اأ�ساليب  عدة  على  اأهدافهم  حتقيق  يف  الرتبويون  امل�سرفون  ويعتمد  التعليم، 
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الدرو�ص  االإ�سرافية،  واملداولة  الزيارات  وتبادل  ال�سفية  الزيارة  مثل  اإ�سرافية 
التطبيقية، االإ�سراف االكلينيكي والتعليم امل�سغر

م�سكلة الدرا�سة:
يعترب االإ�سراف الرتبوي عملية ثنائية التفاعل بني امل�سرف واملعلم بق�سد   
حت�سني العملية التعليمية والبد اأن يكون مواكباً للمنهج املر�سوم، وقد اأظهرت 

كثري من الدرا�سات اأن هنالك م�سكلة يف االإ�سراف الرتبوي . 
وترى الباحثة من خالل درا�ساتها لالإ�سراف الرتبوي وزياراتها للمدرا�ص   
ومراكز الرتبية اخلا�سة عدم فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف تطوير العملية الرتبوية 
ويعزى ذلك اإىل عدم تنفيذ بع�ص املعلمني لتوجيهات امل�سرف الرتبوي وعدم 
ال�سوؤال  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تنح�سر  للم�سرفني  التدريبية  الدورات  توفري 

الرئي�سي التايل:
مبدار�ص  الرتبوية  األعمليه  تطوير  يف  الرتبوي  االإ�سراف  فاعلية  مدي  ما   

ومراكز الرتبية اخلا�سة؟ وتتفرع منه االأ�سئلة التالية:
ومراكز  مبدار�ص  الرتبوية  العملية  تطوير  يف  الرتبوي  االإ�سراف  فاعلية  ما    .1

الرتبية اخلا�سة يف حت�سني اجلانب املهني للمعلمني. 
ومراكز  مبدار�ص  الرتبوية  العملية  تطوير  يف  الرتبوي  االإ�سراف  فاعلية  ما    .2

الرتبية اخلا�سة يف حت�سني البنية التعليمية. 
ومراكز  مبدار�ص  الرتبوية  العملية  تطوير  يف  الرتبوي  االإ�سراف  فاعلية  ما    .3

الرتبية اخلا�سة يف حت�سني املنهج الدرا�سي. 
تدريب  الرتبويه من خالل  العمليه  تطوير  الرتبوي يف  اال�سراف  فاعلية  ما    .4

مدير املدر�سه يف عده مهارات . 
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اأهمية الدرا�سة:
املقدر  الدور  اخلا�سة  الرتبية  ومراكز  مدار�ص  على  الرتبوي  لالإ�سراف   
الرتبوي  العمل  باملدار�ص والتاأكد من �سالمة  املعلمني  االإ�سراف على عمل  يف 
يف تطوير العملية الرتبوية باملدار�ص واملراكز هذه املهنة ذات ح�سا�سية ال تتحمل 

االأخطاء بكافة اأنواعها. 
الدرا�سة التالية تتناول بال�سرح واالإفا�سة مو�سوع االإ�سراف الرتبوي فى   
تطوير العملية الرتبوية مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة مبحلية ودمدين الكربى 

اإذيُعرف باالإ�سراف ويعرف اأدوار امل�سرف الرتبوي ومن اهميتها التايل:
تنبع اأهمية هذه الدرا�سة من االأهمية البالغة لالإ�سراف الرتبوي يف مدار�ص ومراكز 

الرتبية اخلا�سة ودوره فى تطويرالعملية الرتبوية وتنمية كفايات املعلمني. 
يف  اخلا�سة  الرتبية  ومراكز  مدار�ص  على  الرتبوى  االإ�سراف  مفهوم  تو�سيح 
للدار�سني واملهتمني  الدرا�سة مرجعاً  اأن تكون  �سوء االجتاهات احلديثة. ميكن 

باالأو�ساع التعليمية. 
اأهدف الدار�سة:

تهدف الدرا�سة اإىل:  
التعرف على فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف تطوير العمليه الرتبويه مبدار�ص    .1

ومراكز الرتبية اخلا�سة. 
ميدان  يف  العاملني  لدى  والعملية  العلمية  الكفايات  تطوير  على  العمل    .2

املدار�ص واملراكز لذوى االحتياجات اخلا�سة. 
تقدمي مقرتحات لزيادة فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف تطوير العمليه الرتبويه    .3

مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة. 
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فرو�ض الدرا�سة:
املعلمني  تقدير  درجة  بني  اإح�سائية  داللة  ذات  فردية  فروق  توجد  هل   
ملتغري  يرجع  اخلا�سة  الرتبية  ومراكز  مدار�ص  على  الرتبوي  االإ�سراف  لفاعلية 

النوع )ذكر(، )اأنثي(. 
هل توجد فروق فردية داللة اإح�سائية بني درجة تقدير املعلمني لفاعلية   
نوع  ملتغري  يرجع  اخلا�سة  الرتبية  ومراكز  مدار�ص  على  الرتبوي  االإ�سراف 

املدر�سة. 
منهجية الدرا�سة:

جترى الدرا�سة عن طريق املنهج الو�سفي التحليلي .   
اأداة الدرا�سة :

يتم جمع البيانات عن طريق اال�ستبانة املطبوعة للمعلمني مبدار�ص ومراكز   
الرتبية اخلا�سة مبحلية ودمدنى الكربى. 

حدود الدرا�سة:
احلدود املكانية: الدرا�سة حمددة مبراكز ومدار�ص الرتبية اخلا�سة بود مدين. 

احلدود الزمانية: جترى الدرا�سة يف العام 2019م 2021-م
احلدود مو�سوعية الدرا�سة: فاعلية االإ�سراف الرتبوي فى تطوير العمليه الرتبويه 

مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة. 
م�سطلحات الدرا�سة:

االإ�رشاف الرتبوي:
بانه جمموعة من االن�سطه املدرو�سه التى  عرفه طاف�ص )2004،�ص73(   
،وحت�سني  ذواتهم  تنميه  على  املعلمني  مل�ساعده  خمت�سون  تربويون  بها  يقوم 



{367}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

جميع  ،وتذليل  وخارجها  ال�سف  غرفه  داخل  والتقومييه  التعليميه  ممار�ساتهم 
ال�سعوبات اىل تواجههم ،ليتمكنوا من تنفيذ املناهج املقرره وحتقيق االهداف 
الرتبويه املر�سومه ،بهدف احداث تغريات مرغوبه فى �سلوك التالميذ وطرايق 

تفكريهم في�سبحوا قادرين على بناء جمتمعهم والدفاع عن وطنهم . 
مفهوم ذوى االحتياجات اخلا�سة:

العاديني  االأفراد  اأفراد املجتمع يق�سرون عن م�ستوى  هم جمموعه من   
واإمكاناتهم  قدراتهم  مع  يتنا�سب  مبا  بهم  اخلا�سة  الرعاية  يتطلب  الزى  االأمر 
التوافق  من  اأف�سل  م�ستوى  اإىل  بهم  الو�سل  ميكن  ،حتى  اخلا�سة  وظروفهم 

ال�سخ�سي او النف�سي او االجتماعي )عبد اهلل،2002(. 
حملية ود مدين الكربى:

وت�سمل  الوالية  عا�سمة  وهي  اجلزيرة  والية  حمليات  من  واحدة  هي   
خم�سة وحدات اإدارية وتقع عا�سمتها على ال�سفة الغربية لنهر النيل االأزرق بها 
رئا�سة الوالية والوزارات املختلفة كما يف حملية ود مدين العديد من اجلامعات 

واملعاهد العليا. 
العملية الرتبوية:

هي جمموعه االإجراءات والن�ساطات التي حتدث داخل الف�سل الدرا�سي   
والهادفة اىل تعليم املتعلم نظريا ومهاريا واجتاهات فعاله وايجابيه ،وهى اأي�سا 
التعليمية  وللعملية   ، وخمرجات  مدخالت  من  يتكون  الذى  املعريف  النظام 
الفرتة  ثمارها اجليدة خالل  لتعطى  بينها  فيما  تتفاعل  التي  العنا�سر  العديد من 

. )MAWD003. COM( اجليدة خالل الفرتة املحددة
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االإطار النظري:
اأواًل: تعريف االإ�رشاف الرتبوي:

فال�سرف  الرتبوي،  االإ�سراف  مل�سطلح  التعريفات  تعددت  التعريفات:   
يف اللغة هو العلو و�سرف اأي عال يف دين اأو دنيا، واأ�سرف اأطلع من فوق. 
املعنى  "اأن  �ص63(   ، )2000م  الر�سيد  ويذكر   . �ض1064(   ، 2000م  اآبادي،  )الفريوز 

وهذه  والتميز  وال�سفقة  والعلو  الف�سل  معنى  على  ا�ستمل  لالإ�سراف  اللغوي 
ال�سديري  ويذكر  الرتبوي" .  لالإ�سراف  الرتبويني  تعريفات  مع  تتالءم  املعاين 

)2001م ، �ص15-17( عدداً من التعريفات لالإ�سراف الرتبوي منها:
هو:  الرتبوي  االإ�سراف  اأن  العربي  اخلليج  لدول  الرتبية  مكتب  عّرف   
"العملية التي يتم فيها تقومي وتطوير العملية التعليمية، ومتابعة كل ما يتعلق بها 
التي  العمليات  جميع  على  االإ�سراف  ي�سمل  وهو  الرتبوية،  االأهداف  لتحقيق 
جتري يف املدر�سة، �سواء اأكانت تدري�سية اأم اإدارية اأم تتعلق باأي نوع من اأنواع 
الن�ساط الرتبوي يف املدر�سة وخارجها، والعالقات باأي نوع من اأنواع الن�ساط 
الرتبوي يف املدر�سة وخارجها، والعالقات والتفاعالت املوجودة فيما بينها" . 
 )85 و�ستانلي،)1998،  جاروبا  يعرف   )2001( ال�سديري  عن  نقاًل   
االإ�سراف الرتبوي اأنه حالة تعليمية لكل من املدر�سني وم�سرفيهم، واأحياناً تعني 
ترك اأفكار تعليمية قدمية وا�ستبدالها بتعلم طرق جديدة للتفكري والتطبيق، وعلى 
املدر�سني  وعلى  وفهمهم.  املدر�سني  بروؤية  يثقون  كيف  يتعلموا  اأن  امل�سرفني 
املدر�سني  مل�ساعدة  جمعوها  التي  املعلومات  �سي�ستخدمون  امل�سرفني  باأن  الثقة 
وم�ساعدة اأنف�سهم، وتظهر النتائج عادة ب�سكل اأخوي وتعاوين وحم�سن لعالقة 

الطرفني يف �سبيل فهم اأف�سل ملجريات االأمور يف الف�سل الدرا�سي . 
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"عملية  هو  الرتبوي  االإ�سراف  اأن  �ص137(   ،2003( ن�سوان  ويرى   
تعاونية ت�سخي�سية حتليلية عالجية م�ستمرة تتم من خالل التفاعل البّناء امل�ستمر 

بني امل�سرف، واملعلم بهدف حت�سني عمليتي التعليم والتعلم". 
االإ�سراف الفني هو "خدمة فنية تقوم على اأ�سا�ص من التخطيط ال�سليم،   
فيعرفه   Griggs اأما قرجز  التعليم والتعلم" ،  اإىل حت�سني عمليتي  يهدف  الذي 
اإثارة وتوجيه منو كل طفل  لغر�ص  املعلمني  واإثارة وتوجيه منو  "تن�سيق  اأنه  على 
للم�ساركة الذكية يف املجتمع والعامل الذي يعي�ص فيه )اخلطيب واآخرون، 2001، �ض127(. 
العربية  املنظمة  تعريف   )13 �ص  )2006م،  و�سليمان  ح�سني  ويذكر   
التعليمي بكل  للموقف  �ساملة  للرتبية والثقافة والعلوم لالإ�سراف وهو: عملية 
وتفاعل  ات�سال  اأداة  اأنه  كما  املدر�سية  والبيئة  واملنهج  والطالب  املعلم  عنا�سره 
بني املوؤ�س�سات التعليمية واالإدارة، وتنمية �ساملة لقدرات العنا�سر امل�ساركة يف 

العملية التعليمية، كما اأنه حت�سني الواقع امليداين . 
تعريف الباحثة:

ا�سا�ص  على  تقوم  م�ستمرة  عالجية  تعاونية  عملية  الرتبوي  االإ�سراف   
التخطيط ال�سليم الذي يهدف اإىل حت�سني عمليتي التعليم والتعلم . 

ثانيًا:اأهمية االإ�رشاف الرتبوي:
يعترب االإ�سراف الرتبوي حجر االأ�سا�ص يف تطوير العملية التعليمية، وقد   
تزايدت اأهميته ب�سبب امل�سكالت والق�سايا التي تواجهها االأنظمة الرتبوية، مثل 
 ، القحطاين )2011م  املبتدئني. ويذكر  اأو  املوؤهلني  املدر�سني غري  زيادة عدد 

�ص14( النقاط التالية للداللة على اأهمية االإ�سراف الرتبوي .
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مل تعد الرتبية حماوالت ع�سوائية بل عملية منظمة لها نظرياتها ومدار�سها    .1
الفكرية املتعددة . 

يحتاج االإن�سان بطبيعته اإىل امل�ساعدة والتعاون مع االآخرين وعمل امل�سرف    .2
يكمل عمل املعلم

التحاق عدد من غري املوؤهلني تربوياً للعمل يف مهنة التدري�ص .    .3
ثالثًا: اأهداف االإ�رشاف الرتبوي:

واآخرون  اخلطيب  ذكرها  االأهداف  من  جمموعة  الرتبوي  لالإ�سراف   
)2001، �ص 53( كالتايل:

حت�سني موقف التعليم ل�سالح التلميذ، وهذا التح�سني ال يكون ع�سوائيا،    .1
اأن التوجيه )االإ�سراف( يهدف اإىل التح�سني املبني  بل يكون خمططا اأي 

على التخطيط ال�سليم والتقومي واملتابعة . 
م�ساعدة املعلمني على حتديد اأهداف عملهم، وو�سع خطة لتحقيق هذه    .2

االأهداف . 
يعمل  اأن  ينبغي  لذا  ت�سخي�سية عالجية،  تعاونية  عملية  الرتبوي  االإ�سراف    .3
و�سعف،  قوة  من  فيه  ما  واإبراز  التعليمي  املوقف  ت�سخي�ص  على  املوجه 

وتوجيه املعلمني لعالج ال�سعف وحتا�سي املزالق وتدارك االأخطاء . 
يهدف االإ�سراف الرتبوي اإىل حماية التالميذ من نواحي ال�سعف يف املادة    .4

الدرا�سية اأو العالقات االجتماعية اأو املثل والقيم التي ي�سلكها املعلم . 
رابعًا: اأ�ساليب االإ�رشاف الرتبوي:

للمواقف  نقدية  حتليلية  جتريبية  عملية  الرتبوي  االإ�سراف  اأن  حيث   
منا�سبة  ومدى  املدر�سة،  يف  الرتبوية  العملية  بواقع  ارتباطها  ومدى  الرتبوية 
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الو�سائل واالأدوات والتجهيزات يف املدر�سة و�سالحية املباين املدر�سية لتحقيق 
)االأفندي: 2002م  متعددة ذكرها  اأ�ساليب  لالإ�سراف  فاإن  ولهذا  املحددة،  االأهداف 

�ض51-54( و )العاجز: 2002م �ض 127( يف االآتي:

1. الزيارات ال�سفية. 
2. اللقاءات الرتبوية واالجتماعات. 

3. ور�سة العمل الرتبوية. 
4. الدرو�ص النموذجية. 

5. االجتماع الفردي باملعلم. 
6. زيارة املدر�سة. 

خام�سًا::عنا�رش العملية التعليمية: 
عنا�سر  ثالثة  من  تتكون  معريف  نظام  عن  عبارة  التعليمية  العملية  اإن   

رئي�سية وهي: 
املدخالت - العمليات - املخرجات .   

�ساد�سًا: خ�سائ�ض العملية التعليمية:
تتميز العملية التعليمية بخ�سائ�ص عديدة: ذكرها )االأغا. 2000م: 15(   

و)االأ�سطل، اخلالدي، 2005م: 29( فيما يلي:
فهي عملية �ساملة جلميع اأفراد ال�سعب، فهي عملية تتم علي م�ستوي جميع    .1

الطبقات وجلميع االأفراد. 
اإنها املهنة االأم فهي عملية �سابقة واأ�سا�سية لدخول اأي مهنة اأخري.    .2

هي عملية �ساملة م�ستمرة من املهد اإيل اللحد فال تتوقف عند زمن.    .3
لها اأهداف حمددة ت�سهم يف تغيري �سلوك الطالب .    .4
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تعتمد علي اأنظمةة وعمليات م�ستمرة ميكن مالحظتها ومتابعتها ومراجعتها    .5
باإ�ستمرار 

�سابعًا: اأهداف العملية التعليمية:
التعليمية يف ثالثة نقاط  العملية  اأهداف  يلخ�ص احليلة )2007م: 71(   

رئي�سية:
تعليمها  طرق  و  املنا�سبة  التعلمية  املادة  اختيار  على  املعلم  م�ساعدة    .1

وتقوميها. 
م�ساعدة امل�سوؤلني يف معرفة مدي جناح عمليتي التعلم و التعليم.    .2

�ساعد املتعلم يف تنظيم جهوده و ن�ساطاته من اأجل اإجناز ما خططته عملية    .3
التعليم. 

ثامنًا: مفهوم الرتبية اخلا�سة:
تعددت وتنوعت التعريفات للرتبية اخلا�سة:  

"هي كل الربامج الرتبوية املتخ�س�سة والتي تقدم لفئات من االأفراد غري   
اأق�سي حد ممكن  اإىل  قدراتهم  تنميه  م�ساعدتهم علي  اجل  العاديني وذلك من 
وحتقيق ذواتهم وم�ساعدتهم علي التكيف والتوافق يف املجتمع الذي ينتمون 

اإليه ".
كما تعرف باأنها " ذلك العلم الذي يهتم باإعداد وتهيئته وتدريب االأفراد   
غري العاديني وذوو امل�سكالت اخلا�سة والعمل علي م�ساعدتهم واإيجاد حلول 
مل�سكالتهم بهدف اإعدادهم حلمل امل�سوؤولية واالعتماد علي النف�ص واإيجاد دور 

اجتماعي لهم داخل موؤ�س�سات املجتمع بكافة اأنواعها".
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تا�سعًا: اأهداف الرتبية اخلا�سة: 
اأو رعايتها ويتم ذلك  لعالجها  االإعاقة واملوهبة  املبكر حلاالت  االكت�ساف    .1

بوا�سطة اأدوات القيا�ص والت�سخي�ص املنا�سبة لكل فئة من هذه االإعاقات. 
الرتبية  فئة من فئات  تتنا�سب مع كل  التي  التعليمية  اإعداد وتوفري الربامج    .2

اخلا�سة. 
واإمكانياتهم  االأفراد  قدرات  تنمو  كي  ومتنوعة  كاملة  تربوية  فر�ص  تقدمي    .3
ومهاراتهم النمو الكامل مثل احتيار طرق التدري�ص املالئمة لكل فئة وكذلك 
الو�سائل التعليمية والتكنولوجية حيث يعترب كل �سخ�ص من هذه الفئات 

حالة منفردة حتتاج اإيل و�سائل وطرق تختلف عن الفئة االخري. 
توفري فر�ص الرعاية االجتماعية للتالميذ مبا يتنا�سب وقدراتهم وميولهم.    .4

عا�رشًا: الدرا�سات ال�سابقة: 
درا�سة �سماهر عبداهلل العتيق –الريا�ص– جامعة االإمام حممد 2015م – بعنوان 
ال�سعوبات التي تواجه امل�سرف الرتبوى فى متابعه عمل مدر�سي مدار�ص الرتبية 

اخلا�سة مبدينة الريا�ص. 
بامل�سرف  املناطة  العلمية  الرتبوية  االأدوار  درا�سة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
يف  الرتبوى  امل�سرف  مهنة  تعيق  التي  العراقيل  ومناق�سة  بها  بالقيام  الرتبوى 
مدار�ص الرتبية اخلا�سة يف الريا�ص. اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي. 
اختارت الباحثة )30( م�سرف ومعلم )مدار�ص املرحلة املتو�سطة واالبتدائية( 

كعينة للدرا�سة، ثم توزيع اال�ستبانة على عينة البحث.
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النتائج:
قلة زيارات امل�سرفني للمدار�ص ب�سبب االأعباء املهنية االأخرى.    .1

الكادر املهني قليل التجربة واالأقل تاأهيل اأكادميي يوؤدي �سعوبات مهنية.    .2
العربية  االإمارات  االإمارات– جامعة  درا�سة نا�رش فهد املالكي )2008م(–دولة 
االحتياجات  ذوى  مدار�ص  على  امل�سرفني  عمل  يف  املهنية  الكفايات  بعنوان: 

اخلا�سة. 
عليها،  املتعارف  املهنية  الكفايات  معايري  درا�سة  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
لذوى  املدار�ص  معلمي  عمل  على  واأثرها  املهنية  بالكفايات  االإخالل  درا�سة 
ا�ستخدم  التحليلي.  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت  اخلا�سة.  االحتياجات 

الباحث اال�ستبانة التي مت توزيعها على )50( فرد هم عينة الدرا�سة. 
النتائج:

تقل الكفايات املهنية لدى م�سرفى املدار�ص وذوى االحتياجات اخلا�سة.    .1
عدم تاأهيل امل�سرفني ينعك�ص �سلباً على اأدائهم.    .2

درا�سة نادية ق�سم اهلل عبداهلل )2012م( يف جامعة كردفان بعنوان: حت�سني دور 
امل�سرف الرتبوى يف مدار�ص ذوى االحتياجات اخلا�سة. 

ذوى  مدار�ص  يف  الرتبوى  امل�سرف  دور  حت�سني  اإىل  الدرا�سة  هدفت   
االحتياجات اخلا�سة يف �سوء مفهوم اجلودة من خالل التعرف على االأدوار 
االإ�سرافية املطلوبة من امل�سرف الرتبوى اأن يقوم بها يف االإ�سراف على املدر�سة، 
املعلمني  نظر  وجهة  من  منه  املطلوبة  لالأدوار  امل�سرف  ممار�سة  مدى  ومعرفة 
اأهداف  وموجهاً وحتقيق  معلماً  الدرا�سة )50(  عينة  وبلغت  املدار�ص  ومدراء 
الدرا�سة ثم ا�ستخدام اال�ستبانة وتوزيعها على اأفراد عينة الدرا�سة وا�ستخدمت 
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االأ�ساليب االإح�سائية املنا�سبة لتحليل البيانات وتو�سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن 
امل�سرف الرتبوى ميار�ص جميع جماالت دوره املهني بدرجة عالية واأنه ال توجد 
فروق ذات داللة اإح�سائية يف متو�سطات ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة حول 
درجة ممار�سة امل�سرف االأدوار االإ�سرافية املطلوبة منه تعزي ملتغريات الدرا�سة 
ذات  فروق  وجود  واأظهرت  كما  العلمي،  واملوؤهل  – معلم(  )مدير  واملهنية 
داللة اإح�سائية فى متو�سطات ا�ستجابة اأفراد عينة الدرا�سة حول درجة ممار�سة 

امل�سرف لالأدوار االإ�سرافية املطلوبة منه تغذي ملتغري �سنوات اخلربة. 
نزار �سالح ح�سني – الرتبية – جامعة اخلرطوم –2001م– الدرجة العلمية    .2

ماج�ستري: دور االإ�سراف الرتبوى يف ترقية مهنة معلم الرتبية اخلا�سة. 
املعلمني كما ذوى  ترقية ومتابعة عمل  الرتبوى دور مهم يف  لالإ�سراف   
االحتياجات اخلا�سة لذا هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على اأهمية االإ�سراف 
مدار�ص  يف  الثانوية  املرحلة  ملعلمي  التدري�سية  الكفايات  تطوير  يف  الرتبوى 
ا�ستخدمت  املعلمني  نظر  وجه  من  اخلرطوم  بوالية  اخلا�سة  االحتياجات  ذوى 
الدرا�سة املنهج الو�سفي واحل�سول على املعلومات ثم ت�سميم ا�ستبانة وزعت 
على مائة معلماً ومعلمة لعدد من املدار�ص من الوالية حيث �سمل التوزيع جميع 
 SPSS املحليات، وبعد معاجلة البيانات اأح�سائياً با�ستخدام الربنامج االإح�سائي
تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن االإ�سراف الرتبوى يعد دوراً كبرياً يف ترقية مهنة معلمي 

مدار�ص ذوى االحتياجات اخلا�سة. 
الدر�ص،  وتنفيذ  التخطيط  املعرفية،  الكفايات  ا�سئلة  طرح  التقومي   
اإدارة  كفايات  وهي  �سعيفاً  فيها  االإ�سراف  دور  كان  كفايات  هنالك  ولكن 
وبع�ص  ال�سخ�سية،  الكفايات  اخلا�سة،  االحتياجات  ذات  املدر�سة  ال�سف يف 
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الكفايات الفرعية االأخرى، تو�سى الدرا�سة بااللتزام باملعايري العلمية وال�سفات 
الرتبوى  لالإ�سراف  الفعالة  املعينات  توفري  الرتبوى  امل�سرف  ال�سخ�سية الختيار 
من ي�ستطيع امل�سرف تاأدية مهامه على اأكمل وجه، حت�سني و�سع امل�سرف الرتبوى 
اأ�ساليب  اأ�سا�سية يف  مهارية  دورات  اإقامة  واقت�سادياً،  واجتماعياً  وثقافياً  مهنياً 
االإ�سراف الرتبوى، كما اقرتحت الدرا�سة اإجراء املزيد من الدرا�سات حول هذا 

املو�سوع. 
اإجراءات الدرا�سة امليدانية:

ي�ستعر�ص الباحث يف هذا الف�سل االإجراءات املنهجية وعر�ص ومناق�سة النتائج 
مع التو�سيات واملقرتحات. 

منهج الدرا�سة:
طبيعة  مع  يتنا�سب  الأنه  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  ا�ستخدمت   

هذه الدرا�سة. 
جمتمع الدرا�سة:

يتكون جمتمع الدرا�سة من مدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة مبحلية مدين   
وبلغ  ومركز  مدر�سة   )24( باملحلية  واملراكز  املدار�ص  عدد  بلغ  حيث  الكربى 
حجم عينة الدرا�سة الكلي )6( مدار�ص ومراكز للرتبية اخلا�سة، حيث وزعت 

الباحثة )50( ا�ستبانة.
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جدول رقم )1(
اإح�سائية بعدد املدار�ض واملراكز احلكومية واخلا�سة

خا�ض / املدار�ض واملراكز
حكومي

عدد 
املعلمني 

13 معلمحكوميموؤ�س�سة اجلزيرة لالإعاقة الذهنية 
22 معلمحكوميموؤ�س�سة اأم كلثوم للتاأهيل ال�سحي )اأ�سا�ص/ثانوي(

5 معلمنيخا�صمركز ال�سريف للتوحد
5 معلمنيخا�ص مركز الزهور لذوي االحتياجات اخلا�سة 

5 معلمنيحكوميمدر�سة فدا�سي لالإعاقة الذهنية
5 معلمنيخا�صمركز التوحد 

معلم املجموع   50
ومعلمة

اأداة الدرا�سة:
ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة وهي اأداة جلمع البيانات املتعلقة مبو�سوع   

البحث. 
عر�ض ومناق�سة البيانات:

متهيد:
اأ�سئلة  �سوء  على  ومناق�ستها  البيانات  عر�ص  الف�سل  هذا  يت�سمن    

الدرا�سة. 
ال�سوؤال االأول:

ما فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف تطوير العملية الرتبوية مبدار�ص ومراكز   
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  على  لالإجابة  اخلا�سة.  الرتبية 
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واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل حمور من حماور 
الدرا�سة. 

لالإجابة على ال�سوؤال)اأ( والذي ن�سه ما مدى فاعلية االإ�سراف يف حت�سني   
اجلانب املهني للمعلمني.

جدول رقم )2(
يو�سح الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ودرجة املوافقة وترتيب ال�سوؤال

يف املحور االأول فاعلية االإ�رشاف يف حت�سني اجلانب املهني للمعلمني
الو�سط العبـــــــــــــارةالرقم

احل�سابي
االإنحراف 

املعياري
درجة 
الرتتيباملوافقة

تزويد املعلم باأ�ساليب القيا�ض والتقومي الرتبوي 1
احلديثة املنا�سبة لكل فئة

8متو�سطة0. 170711. 5000

1متو�سطة0. 174751. 8200ت�سجيع املعلمني على ترقية اجلانب املهني2
امل�ساهمة يف تاهيل وتدريب املعلمني للعمل يف 3

جمال الرتبية اخلا�سة
5متو�سطة0. 173095. 5800

الرتبية 4 وزارة  ت�سعها  التي  اخلطط  تنفيذ 
والتعليم

2متو�سطة0. 179693. 7600

3متو�سطة0. 177222. 6600حتليل عملية التعليم والتعلم5
التدري�سية 6 املهارات  على  املعلمني  تدريب 

احلديثة
3متو�سطة0. 174533. 6600

ت�سميم دورات حديثة لتعلم مهارات التعامل 7
االإن�ساين مع ذوي االحتياجات اخلا�سة

9�سعيفة0. 164555. 4600

التي 8 امل�سكالت  حل  يف  املعلمني  م�ساعدة 
تواجههم

6متو�سطة0. 167491. 5600

7متو�سطة0. 161312. 5400ت�سجيع املبادرات ال�سخ�سية للمعلمني9
متو�سط0. 111949. 6156املجموع

امل�سدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات اال�ستبانة 2018م 
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االإ�سراف  فاعلية  العينة حول  اأفراد  ا�ستجابات  جدول رقم)2( يو�سح   
املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  حيث  للمعلمني  املهني  اجلانب  حت�سني  يف  الرتبوي 
احل�سابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن كل عبارة من 

عبارات املحور االأول. 
االإ�سراف  فاعلية  عبارات حمور  اأكرث  اأن  يت�سح من اجلدول رقم )2(   
الثانية  العبارة  املعلمني هي  نظر  للمعلمني من وجهة  املهني  يف حت�سني اجلانب 
التي تن�ص على )ت�سجيع املعلمني على ترقية اجلانب املهني( حيث ح�سلت على 
و�سط ح�سابي )1. 8200(، تليها العبارة الرابعة التي تن�ص علي )تنفيذ اخلطط 
التي ت�سعها وزارة الرتبية والتعليم( حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1. 
7600(، تليها العبارة اخلام�سة وال�ساد�سة اللتان ن�ستا على )حتليل عملية التعليم 
بدرجات  احلديثة(  التدري�سية  املهارات  على  املعلمني  )تدريب  والتعلم(، 
مت�ساوية يف الو�سط احل�سابي بلغ )1. 6600(، بينما كانت اأقل عبارات حت�سني 
اجلانب املهني للمعلمني موافقة العبارة ال�سابعة )ت�سميم دورات حديثة لتعلم 
مهارات التعامل االإن�ساين مع ذوي االحتياجات اخلا�سة( حيث ح�سلت على 
على  تن�ص  والتي  االأوىل  العبارة  وتليها   )4600  .1( ح�سابي  متو�سط  اأقل 
فئة(  لكل  املنا�سبة  احلديثة  الرتبوي  والتقومي  القيا�ص  باأ�ساليب  املعلم  )تزويد 
حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1. 5000( وتليها العبارة التا�سعة والتي 
تن�ص على )ت�سجيع املبادرات ال�سخ�سية للمعلمني( حيث ح�سلت على و�سط 

ح�سابي )1. 5400(. 
االإ�سراف يف  فاعلية  ما مدى  ن�سه  ال�سوؤال )ب( والذي  لالإجابة على   

حت�سني البيئة التعليمية 
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جدول رقم )3(
يو�سح الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ودرجة املوافقة ال�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة حول فاعلية االإ�رشاف يف حت�سني اجلانب املهني للمعلمني
الو�سط العبــــــــــارةالرقم

احل�سابي
االنحراف 

املعياري
درجة 
الرتتيباملوافقة

لذوي 10 املدر�سية  البيئة  حت�سني  يف  امل�ساعدة 
االحتياجات اخلا�سة 

1متو�سطة0. 170595. 5400

لرتاعي 11 املدر�سية  املباين  تاأهيل  يف  االإ�سهام 
احتياجات كل فئة من الفئات اخلا�سة

7�سعيفة0. 163116. 3600

املنا�سب 12 الوقت  يف  املنا�سب  القرار  اتخاذ 
فيما يتعلق بالبيئة املدر�سية

3�سعيفة0. 167643. 4600

ب�سورة 13 املدر�سية  البيئة  ا�ستمارة  ت�سميم 
قيا�سية

3�سعيفة0. 167643. 4600

تطوير 14 تعرت�ض  التي  امل�سكالت  ت�سخي�ض 
البيئة املدر�سية

8�سعيفة0. 148697. 2600

و�سع 15 يف  التعليمية  بالعملية  املعنيني  م�ساركة 
االأهداف املراد حتقيقها

5�سعيفة0. 157143. 4000

2�سعيفة0. 164650. 4800حتليل اأمناط التفاعل يف �سوء عالقة الزمالة16
الق�سور 17 اأ�سباب  وت�سخي�ض  احلالة  مالحظة 

واقرتاح خطة عالجية
6�سعيفة0. 163535. 3800

�سعيف0. 108648. 4175املجموع
امل�سدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات اال�ستبانة 2018م

مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد   
عينة الدرا�سة عن كل عبارة من عبارات املحور الثاين كما هو مبني من اجلدول 

رقم )3(.



{381}العـدد احل�دي  والع�صـرون - �صفر 1443هـ / �صبتمرب  2021م

املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يو�سح   )3( رقم  جدول   
البيئة  حت�سني  يف  االإ�سراف  فاعلية  حمور  على  العينة  اأفراد  ال�ستجابات 

التعليمية. 
يت�سح من اجلدول رقم )3( اأن اأكرث عبارات حمور حت�سني البيئة التعليمية   
)امل�ساعدة يف  تن�سل على  والتي  العا�سرة  العبارة  املعلمني هي  نظر  من وجهة 
املدر�سية لذوي االحتياجات اخلا�سة( حيث ح�سلت على و�سط  البيئة  حت�سني 
ح�سابي )1. 5400(، تليها العبارة ال�ساد�سة ع�سر والتي تن�ص على )حتليل اأمناط 
التفاعل يف �سوء عالقة الزمالة( حيث ح�سلت على و�سط ح�سابي )1. 4800(، 
تليها العبارة الثانية ع�سر )اتخاذ القرار املنا�سب يف الوقت املنا�سب فيما يتعلق 
بالبيئة املدر�سية( والثالثة ع�سر والتي تن�ص على )ت�سميم ا�ستمارة البيئة املدر�سية 
بينما   ،)4600  .1( احل�سابي  الو�سط  نف�ص  على  ح�سلتا  ولقد  قيا�سية(  ب�سورة 
كانت اأقل عبارات حت�سني البيئة التعليمية موافقة العبارة الرابعة ع�سر والتي تن�ص 
على )ت�سخي�ص امل�سكالت التي تعرت�ص تطوير البيئة املدر�سية( حيث ح�سلت 
تليها العبارة احلادية ع�سر والتي تن�ص  اأقل متو�سط ح�سابي )1. 2600(،  على 
على )االإ�سهام يف تاأهيل املباين املدر�سية لرتاعي احتياجات كل فئة من الفئات 
اخلا�سة( حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1. 3600(، تليها العبارة ال�سابعة 
ع�سر والتي تن�ص على )مالحظة احلالة وت�سخي�ص اأ�سباب الق�سور واقرتاح خطة 

عالجية( حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1. 3800(. 
وميكننا القول اأن حمور حت�سني البيئة التعليمية كاأحد حماور فاعلية االإ�سراف   

الرتبوي بدرجة كبرية حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي بلغ )1. 4175(. 
ترى الباحثة اأن �سعف االإ�سراف الرتبوي اأدى اإىل عدم االإهتمام بالبيئة   

التعليمية. 
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املحور الثالث:
جدول رقم )4( يو�سح الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ودرجة   

املوافقة وترتيب ال�سوؤال يف املحور الثالث.
اال�سراف يف  فاعلية  مدى  ما  ن�سه  والذي  ال�سوؤال )ج(  على  لالإجابة   

حت�سني املنهج الدرا�سي.
جدول رقم )4(

يو�سح الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ودرجة املوافقة ال�ستجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة حول فاعلية االإ�رشاف يف حت�سني املنهج الدرا�سي

الو�سط العبــــــــــارةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيباملوافقة

مع 18 تتنا�سب  التي  الدرا�سية  باملناهج  االهتمام 
تنمية مهارات ذوي االحتياجات

6�سعيفة0. 163535. 3800

ت�سعها 19 التي  باملناهج  املخت�سة  اخلطط  تنفيذ 
وزارة الرتبية والتعليم

1متو�سطة0. 185928. 5800

ا�رشاك املعلمني يف روؤية ما يجب اأن تكون عليه 20
املناهج اجلديدة

7�سعيفة0. 166271. 3600

على 21 للح�سول  منهجية  تقنية  ا�ستخدام 
املعلومات)ا�ستبانة، بطاقة، مالحظة. . (

2متو�سطة0. 178792. 5400

4�سعيفة0. 173290. 4400ت�سميم برامج ت�سخي�سية ملناهج الرتبية اخلا�سة22
املتعددة 23 والو�سائط  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام 

مع  الن�ساط  او  التفاعل  امكانية  يتيح  ب�سكل 
املعلمني

4�سعيفة0. 167491. 4400

يف 24 بامل�ساركة  االمور  الولياء  الفر�سة  اتاحة 
االن�سطة الال�سفية للوقوف على احلالة العالجية 

الطفالهم

3�سعيفة0. 176158. 4600

�سعيف0. 107952. 4571املجموع
امل�سدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات اال�ستبانة 2018م
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اأفراد عينة  املعيارية الإجابات  املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات  ا�ستخراج  مت   
الدرا�سة عن كل عبارة من عبارات املحور الثاين كما هو مبني يف اجلدول رقم )4(. 

جدول رقم )4( يو�سح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات   
اأفراد العينة على حمور فاعلية االإ�سراف يف حت�سني املنهج الدرا�سي. 

يت�سح من اجلدول رقم )4( اأن اأكرث عبارات حمور حت�سني املنهج الدرا�سي   
)تنفيذ  على  تن�ص  والتي  ع�سر  التا�سعة  العبارة  هي  املعلمني  نظر  وجهة  من  موافقة 
على  ح�سلت  حيث  والتعليم(  الرتبية  وزارة  ت�سعها  التي  باملناهج  املخت�سة  اخلطط 
على  تن�ص  والتي  والع�سرون  احلادية  العبارة  تليها   ،)5800  .1( ح�سابي  و�سط 
)ا�ستخدام تقنية منهجية للح�سول على املعلومات)ا�ستبانة، بطاقة، مالحظة( حيث 
ح�سلت على و�سط ح�سابي )1. 5400(، تليها العبارة الرابعة والع�سرون والتي تن�ص 
على  للوقوف  الال�سفية  االن�سطة  يف  بامل�ساركة  االمور  الولياء  الفر�سة  )اتاحة  على 
بينما  متو�سط ح�سابي )1. 4600(،  والتي ح�سلت على  العالجية الطفالهم(  احلالة 
كانت اأقل عبارات حت�سني املنهج الدرا�سي موافقة العبارة الع�سرين والتي تن�ص على 
املناهج اجلديدة( حيث ح�سلت  اأن تكون عليه  ما يجب  املعلمني يف روؤية  )ا�سراك 
تن�ص على  الثامنة ع�سر والتي  العبارة  تليها  اأقل متو�سط ح�سابي )1. 3000(،  على 
)االهتمام باملناهج الدرا�سية التي تتنا�سب مع تنمية مهارات ذوي االحتياجات( حيث 

ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1. 3800( . 
وميكننا القول اأن حمور حت�سني املنهج الدرا�سي كاأحد حماور فاعلية االإ�سراف   

الرتبوي بدرجة كبرية حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي بلغ )1. 4571(. 
ترى الباحثة اأن لالإ�سراف الرتبوي اأهمية بالغة يف التوا�سل مع املعلمني   
واأولياء االأمور والوزارة مما يتيح ا�ستخراج منهج متكامل لهذه الفئة املهمة من 

ذوي االحتياجات اخلا�سة. 



جملة ت�أ�صيل العلوم {384}

لالإجابة على ال�سوؤال )د( والذي ن�سه دور امل�سرف يف تطوير االإدارة   
املدر�سية، بتدريب مدير املدر�سة 

جدول رقم )5(
يو�سح الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري ودرجة املوافقة ودرجة املوافقة ال�ستجابات 
اأفراد عينة الدرا�سة حول دور امل�رشف يف تطوير االإدارة املدر�سية، بتدريب مدير املدر�سة 

الو�سط العبــــــــــارةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
الرتتيباملوافقة

واإدارة 25 اختيار  يف  فاعليته  على  لالإ�رشاف 
العالقات االإن�سانية

1متو�سطة0. 187342. 8200

يف 26 املوازنة  اإعداد  يف  فاعليته  لالإ�رشاف 
مدار�ض ذوي االحتياجات اخلا�سة

2متو�سطة0. 187155. 6600

5متو�سطة0. 178480. 5800لالإ�رشاف فاعليته يف اإدارة االأزمات27
4متو�سطة0. 178246. 6000لالإ�رشاف دور مقدر يف امل�سكالت املهنية28
داخل 29 املتعلقة  امل�سكالت  االإ�رشاف  يحل 

الف�سل
6متو�سطة0. 178870. 5200

اخلطط 30 اإعداد  يف  املقدرة  فاعليته  لالإ�رشاف 
ال�سنوية

3متو�سطة0. 185141. 6400

متو�سطة0. 110231. 6367املجموع
امل�سدر: اعداد الباحثة باالعتماد على بيانات اال�ستبانة 2018م

اأفراد عينة  املعيارية الإجابات  املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات  ا�ستخراج  مت   
الدرا�سة عن كل عبارة من عبارات املحور الثاين كما هو مبني يف اجلدول رقم )5(. 

جدول رقم )5( يو�سح املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات   
اأفراد العينة على حمور فاعلية االإ�سراف يف حت�سني املنهج الدرا�سي. 

يت�سح من اجلدول )5( اأن اأكرث عبارات حمور دور امل�سرف يف تطوير   
االإدارة املدر�سية موافقة من وجهة نظر املعلمني هي العبارة اخلام�سة الع�سرون 
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والتي تن�ص على )لالإ�سراف على فاعليته يف اختيار واإدارة العالقات االإن�سانية( 
ال�ساد�سة  العبارة  تليها   ،)8200  .1( ح�سابي  و�سط  على  ح�سلت  حيث 
والع�سرون والتي تن�ص على )لالإ�سراف فاعليته يف اإعداد املوازنة يف مدار�ص 
 ،)6600  .1( ح�سابي  و�سط  على  ح�سلت  حيث  اخلا�سة(  االحتياجات  ذوي 
اإعداد  املقدرة يف  فاعليته  تن�ص على )لالإ�سراف  الثالثون والتي  العبارة  تليها 
اخلطط ال�سنوية( والتي ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1. 6400(، بينما كانت 
العبارة  موافقة  املدر�سية  االإدارة  تطوير  يف  امل�سرف  دور  حمور  عبارات  اأقل 
االأزمات(  اإدارة  فاعليته يف  )لالإ�سراف  تن�ص على  والتي  والع�سرون  ال�سابعة 
التا�سعة  العبارة  تليها   ،)5800  .1( ح�سابي  متو�سط  اأقل  على  ح�سلت  حيث 
والع�سرون والتي تن�ص على )يحل االإ�سراف امل�سكالت املتعلقة داخل الف�سل( 

حيث ح�سلت على متو�سط ح�سابي )1. 5200( . 
املدر�سية  االإدارة  تطوير  يف  امل�سرف  دور  حمور  اأن  القول  وميكننا   

وتدريب املدير على عدة مهارات ح�سل على و�سط ح�سابي )1. 6367(.
تدريبية  دورات  بعقد  الرتبوي  االإ�سراف  اهتمام  عدم  اأن  الباحثة  ترى   
اإدارة  �سعف  اإىل  اأدى  االإدارية  باملهارات  واالإملام  التطوير  على  املدير  ت�ساعد 

وتنمية مدار�ص ذوي االحتياجات اخلا�سة.
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خامتــــــــــة
النتائج:

تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج اأهمها:  
فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف حت�سني اجلانب املهني للمعلمني كان بدرجة    .1

متو�سطة مبتو�سط ح�سابي )1. 615( وانحراف معياري )0. 011( 
ظهرت فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف حت�سني البيئة التعليمية بدرجة �سعيفة    .2

مبتو�سط ح�سابي )1. 417( وانحراف معياري )0. 086( . 
مبتو�سط  الدرا�سي  املنهج  لتح�سني  الرتبوي  االإ�سراف  فاعلية  و�سوح،    .3

ح�سابي )1. 457( وانحراف معياري )0. 079( . 
فاعلية االإ�سراف الرتبوي يف حت�سني االإدارة املدر�سية كان بدرجة متو�سطة    .4

مبتو�سط ح�سابي )1. 636( وانحراف معياري )0. 102(
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة تعزى    .5

ملتغري نوع املدر�سة
اخلا�سة  الرتبية  ومراكز  مدار�ص  يف  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال    .6

تعزى ملتغري املوؤهل العلمي. 
التو�سيات:

خل�ست الدرا�سة اإيل جملة من التو�سيات اأهمها:  
التطوير املهني للمعلمني مبدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة واالهتمام بالبنى    .1

التحتية . 
من  للحد  االإ�سراف  عملية  تطوير  حول  درا�سات  اإجراء  الدرا�سة  تقرتح    .2

امل�سكالت التي تواجه مدار�ص ومراكز الرتبية اخلا�سة. 
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امل�سادر واملراجع
اأواًل: امل�سادر:

الكرمي. القراآن  	•
ثانيًا املراجع:

واأدوار  التعليم  )مهنة  2005م   ، فريال   ، واخلالدي  اإبراهيم   ، االأ�سطل    .1
االإمارات  –العني–  اجلامعي  الكتاب  دار  امل�ستقبل(  مدر�سة  يف  املعلم 

العربية املتحدة. 
الرتبية  برامج  يف  امل�سيف  املعلم  دور  )2000م(،  طلعت  هلني  االأغا،    .2
العملية ومدى ممار�سته له من وجهة نظر املعلمني، ر�سائل ماج�ستري غرية 

من�سورة، اجلامعة االإ�سالمية، غزة. 
احلبيب، عبد الرحمن. )2008م(. التوجيه واالإ�سراف الرتبوي يف دول    .3

اخلليج العربي. مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج. الريا�ص . 
يف  حديثة  اجتاهات  )2006م(،  �سليمان.  اهلل  وعو�ص  �سالمة  ح�سني،    .4

االإ�سراف الرتبوي. االأردن. 
احليلة، حممد حممود )2007م(، مهارات التدري�ص ال�سفي، دار امل�سرية   .5

للن�سر والتوزيع، عمان، االأردن. 
رداح اخلطيب واآخرون . 2001م االإدارة واالإ�سراف الرتبوي - اجتاهات    .6

حديثة، - دار الكتب العربي - لبنان
ال�سرعية  العلوم  م�سريف  معرفة  "مدى  )2000م(.  خالد.  الر�سيد،    .7
االأهداف ال�سلوكية ومراعاتها اأثناء اإ�سرافهم يف املرحلة الثانوية". ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة. كلية الرتبية، جامعة امللك �سعود. الريا�ص . 
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ال�سديري، حممد. )2001م(. "اأداء االإ�سراف الرتبوي يف اإدارات الرتبية    .8
والتعليم مبنطقة الريا�ص باململكة العربية ال�سعودية". ر�سالة دكتوراه غري 

من�سورة، كلية الرتبية. جامعة امللك �سعود. الريا�ص . 
املكتب  العربي،  الوطن  يف  الرتبية  )2002م(،  العزيز  عبد  اهلل،  عبد    .9

اجلامعي، االإ�سكندرية. 
فوؤاد علي العاجز، مفهوم االإ�سراف الرتبوي يف �سوء االجتاهات احلديثة    .10
، اأ�ستاذ الرتبية امل�ساعد بكلية الرتبية – اجلامعة االإ�سالمية بغزه – 2000م 
حممود �سالح حممود: واقع االإ�سراف الرتبوي يف جمال تنمية كفايات    .11

املعلمني، ر�سالة ماج�ستري، 2005م . 
الن�سر  دار  االأردن،   ، الرتبوي  االإ�سراف  يف  ق�سايا  طاف�ص،  حممود    .12

2005م. 
والتطبيق،  النظرية  بني  الرتبوي  واالإ�سراف  االإدارة  يعقوب:  ن�سوان،    .13

االأردن – دار الفرقان، 2003م. 
ثالثًا: الر�سائل اجلامعية:

ال�سرعية  العلوم  م�سريف  معرفة  "مدى  )2000م(.  خالد.  الر�سيد،    .1
االأهداف ال�سلوكية ومراعاتها اأثناء اإ�سرافهم يف املرحلة الثانوية". ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة. كلية الرتبية، جامعة امللك �سعود. الريا�ص . 
ال�سديري، حممد. )2001م(. "اأداء االإ�سراف الرتبوي يف اإدارات الرتبية    .2
والتعليم مبنطقة الريا�ص باململكة العربية ال�سعودية". ر�سالة دكتوراه غري 

من�سورة، كلية الرتبية. جامعة امللك �سعود. الريا�ص .
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