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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه واملعريف، الفكري اإلصالح يدانم يف تعمل جملة التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة
عاصر.  اإلسالمي احلضاري املشروع مرتكزات من

ُ
 امل

 واملنهجية الفكر إصالح على اجلّاد للعمل املثقفني  ومجهور والباحثني واملفكرين للعلماء مرفأ   تكون ألن اجمللة تسعى
 يتمثل أكرب هدف لتحقيق سعيا   أمجع، لإلنسانية خدمة واإلقليم، اللغة حدود متجاوزة األمة، مستوى على اإلسالمية

 العاملي. الصعيد على اإلنساين الفكر مستوايت ترقية يف
 ماّدة تقدمي بغية العالية اجلودة ذات العلمية األحباث التخصصية، لألحباث والفكر اإلسالمية الدراسات جملة تستهدف

 املذكورة، رؤيتنا حتقيق مسرية يف هبا يُعتد علمية مرجعية لتشّكل واملتخصصني، واملثقفني للباحثني مفيدة متقنة؛ علمية
  منها دعما   ومقاالهتم أحباثهم لرتقية والتيارات املشارب خمتلف من والكّتاب الباحثني مع ابلتواصل اجمللة إدارة وتتعهد
 اإلنساين. الفكر منظومة وترقية إصالح جمال يف الفكرية  واجلهود العلمية للحركة
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Abstract: 

The aim of this research is to find solutions to the problems and challenges that affect the 

occupational performance of the employees of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the 

Sultanate of Oman. Having reviewed the literature review related to the study, the researcher used 

the inductive method. Besides the descriptive method is sued to describe the phenomenon. 

Moreover, the researcher used the field research method through which the statistical data were 

analyzed and the results were interpreted. He also used the questionnaire as a research instrument 

to collect the data. A random sample of 359 employees were selected. The study concludes that 

incentives enhance employees’ occupational performance, and so there is a very positive relation 

between granting incentives and gifts to employees and enhancing their work performance. The 

results show that the points of acceptance between (medium and very high) and in percentages 

ranging from 66.29% to 89.75% indicate that the degree of impact is relatively high.  

Keywords: incentives, occupational performance, employees, management, Oman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/4/2019 

Received in revised form1 5/ /2019 
Accepted 20/6/2019 

Available online 15/7/2019   



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 3 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

1.0 Introduction    

A clear sight into the management theories in the western’s human resources curriculum witnessed 

different stages of development aiming at clarifying the importance of incentives, their concepts 

and definitions and their impact on human performance in institutions. More recent studies 

endeavor to promote the sense of workers through the development of ideas and values, in addition 

to stimulate such a sense by means of external factors such as an increase in rewards in return for 

increased productivity. 

Such theories have done great efforts trying to define incentives and their effect with respect to the 

process of raising the performance of the employees and making them achieve the goals of the 

institution. In what is called “Management Theory Jungle” provided by the American 

administration scientist Haroldz Kontz Forest, which seeks to find out the importance of 

management in relation to the influence on others, the significance, intensity and multiplicity of 

incentives are located. In addition, such studies have elucidated that job performance is now crucial 

in the administrative process since the process of enhancing job performance is implemented via 

the policy of motivation being a cornerstone which motivates staff in the institution to work 

vigorously and actively. It besides motivates managers to follow-up with their employees with 

regard to their duties and responsibilities. In this way, the employees are motivated to actively and 

vigorously work, thus, their performance is improved.  

Job performance mirrors the extent of achievement and completion of the functions of the 

individual, which reflects the way it’s completed, since job performance has an important role in 

the goals of institutions as it clarifies the ideal utilization of human resources. Therefore, human 

resources are led to continuous development, thus, they are be able to cope with the changes that 

occur within time. Competition among prestigious and leading institutions has reached its peak in 

creating an attractive and polarizing environment for human competencies, reducing and 

minimizing the reasons of alienation and searching for a different place. As such, institutions have 

embarked on studying each and every cause and factor which leads to such polarizing 

environments. Of these causes and factors are incentives in their two kinds.  

1.1 Significance of the Study  

This study tries to find solutions for the problems and challenges which the Ministry of Agriculture 

and Fisheries encounter in respect with the performance of employees and the solutions suggested 

to overcome such problems and challenges. This study would benefit ministry of education by 

introducing a new strategy that put an end for the problems and challenges facing employees in 

the Ministry of Agriculture and Fisheries. This would, therefore, enhance work performance as 

well as improve the outcome of the ministry. 

1.2 Problem Statement  

The problem of this study is taken from the recommendations given in previous studies, i.e. al-

Faris (2011) and Abu-Shaykha (2000), who confirmed the importance of the salary increase and 

the reconsideration of the implemented system of incentive. Furthermore, the huge number of 

resignations among the employees in the Ministry of Agriculture and Fisheries which is normally 

accompanied by work dissatisfaction, complains about the lack of rewards, and the poor 

occupational affiliation of employees which affected the performance of work in that institution. 
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1.3 Research Questions 

The main question of this study talks about the role of incentives in enhancing the performance of 

the staff of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman. This question has 

the following sub-questions: 

1- What is the importance of incentives in Islam and their impact on performance? 

2-  Is the role of incentives in improving the performance of employees of the Ministry of 

Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman? 

3-  Is there any statistically significant relationship between the physical and psychological 

incentives in improving the performance of the employees of the Ministry of Agriculture and 

Fisheries? 

1.4 Objectives of the Study 

1- To explain the importance of incentives in Islam and their impact on performance. 

2- To clarify the role of incentives in improving the performance of employees of the Ministry of 

Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman. 

3- To investigate whether there is any statistically significant relationship between the physical 

and psychological incentives in improving the performance of the employees of the Ministry of 

Agriculture and Fisheries. 

1.5 Research Hypothesis  

There is a relationship between the physical and psychological incentives with respect to 

enhancing the performance of the employees of the Ministry of Agriculture and Fisheries. 

1.6 Limitations of the Study  

The researcher only tackles incentives and their role in enhancing the performance of employees 

from the perspective of the Civil Service. There is only a random sample of employees of the 

Ministry of Agriculture and Fisheries. The study only focused on Muscat Governorate in Oman 

1.7 Definitions of the study: 

Incentives: external driving force which induces the person to make effort and do the work as 

required in the sense that it is equivalent to the performance of excellence. Therefore, incentives 

have a huge and direct impact on the direction of behavior, identification of trends and the increase 

of productivity at the level of employees’ satisfaction (Abu-Alnasar, 2009).  

Performance: an integrated system in which the human element is represented by the individual 

performance. This is due to the fact that the human element is the most effective component of 

performance because of its experience and capabilities to accomplish business (Al saud, 2006) 

The Ministry of Agriculture and Fisheries: it is a ministry which is independent in its 

administration and finance. It sets policies and programs for the development, exploitation, 

monitoring and evaluation of agricultural, animal and aquatic resources. This is to ensure its 

sustainability and the sustainability of its associated resources and to increase its contribution to 

GDP. 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 5 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

2.0 Literature Review  

2.1 Previous studies relevant to the current study 

The system of incentives and their role in enhancing workers’ performance  is a field study a 

master’s dissertation in (2006) focused on the staff of the faculties of applied science in the 

Sultanate of Oman ( Alankoudi, 2006). He used the descriptive analytical approach with the 

questionnaire as an instrument to collect the data needed for the study. The most important results 

of his study are:  the sample used in the study gets many incentives, in accordance with the Civil 

Service Law and its regulations. In addition, the researcher found some dissatisfaction about some 

of the incentives because they do not provide the required limit as a result of their work. Varied 

degrees of job satisfaction among study members also appeared. 

The role of incentives in improving the performance of doctors in military hospitals in the 

Sultanate of Oman.  Unpublished MA thesis (Al- waeli, 2006) 

This study shows that the most important incentives are promotions, courses, financial rewards 

and external assignments. As for psychological incentives, they are letters of appreciations, 

decorations and badges of honor. It is clear that there is a direct effect of incentives on doctors. 

This is shown in their discipline at work and the intense competition among them. The level of 

those doctors is very high. This was shown from their positive and upward trend towards 

outstanding performance.  

A study was conducted on employees’ psychology and its impact on civil defense personnel in 

Muscat. Unpublished MA thesis by (Al-amiri, 2008) 

One of the significant results was that of psychology presented in the satisfaction of the employees 

with respect to the direct supervision, effective management of centers, nature of work, human 

relations, respect for others, physical and psychological incentives, and a close relationship 

between job performance and psychological. 

2.2 Incentives in Islam: the first requirement: motivation in Islam as a spiritual basis: 

Islam is the religion of perfection in which the person is rewarded for his actions. This is ensured 

in both, the Noble Qur'an and Sunnah. Allah sent the Prophet Muhammad to express the heavenly 

message highest positions, ideals and most comprehensive guidance to man so that he may devote 

himself to succeeding God on His land. The motivation of modern systems and governments 

approach is still a small part compared to the Quranic approach and the Sunnah in order to create 

productive, creative and effective human competencies in the work who are eager for sincerity, 

creativity and practical production.  

According to William Johnston (1993) the industrial machine in the West, over the past years, 

considered man as a component of the process of production. However, such concepts have 

changed as it sees him, Man, as the basis of competition among institutions.  Allah says about this 

that “Verily, We have honored the children of Adam and carried them in land and sea and provided 

for them of the good things and preferred them to many of those We created” [Al-Isra': 70]. 

There have, therefore, been numerous studies on strategies to be taken to improve institutional 

performance, including the public health theory of the Motivator-Hygiene Theory. Comparison 

between the modern administrative theories on the one hand and the Islamic administrative model 

on the other will be addressed by the researcher in his study; the main purpose of the study is a 

theoretical approach between the Western model and Islamic model with respect to motivation. 

The researcher tries to explain that the theory of motivation is Islamic. He also tries to explain that 

the Islamic administrative theory of motivation included the theories of the modernists that the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Isra
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motive of motivation is the skill and behavior of the institution to know the appropriate incentive 

for everyone in the institution physically or psychologically. Thus, institutions are required to 

review the management methodology in general, and human resources management in particular, 

and benefit from the incentive system in Islam. 

The true Islamic approach is one of the most important elements of incentives, which other nations 

have followed and adopted its approach. The Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah 

be upon him) used to guide each of the Sahaabah (companions) to the appropriate skills and 

abilities through knowledge of the appropriate means. It was narrated that Anas ibn Malik said: 

The Prophet said: "the most merciful of my Ummah/nation towards my Ummah is Abu Baker; the 

one who adheres most sternly to the religion of Allah is Ummar; the most sincere of them in 

shyness is Uthman; the best judge is Ali; the most knowledgeable in Halal and Haram is Muaz bin 

Jabal; the most knowledgeable of them concerning inheritance is Zaid bin Thabit; the best reciter 

of the Quran is Ubbay Ibn Qa’ab’; Truly every nation has a trustworthy one, and the trustworthy 

of this nation is Abu Ubaidah (Al-trmizi’s Hadith. No.3790).  

In this context, it is noted that Islam raises its followers and teaches them to not go for what they 

cannot afford.  

There is no doubt that the follower of the Muslims scholars’ innovations, through the ages, find 

that there are a number of innovative works that they achieved in the land of their reality. Such 

innovative works were motivated by a religious incentive settled in their hearts, thus, embodying 

as a realistic work in the world of innovations, including but not limited to incentive of maintaining 

the prayer and its performance in time (Alukah, 2018) 

The subject of incentives with respect to the legislative system is considered of great significance 

due to their role in the promotion of work, the continuity of it, the love of tenderness, loyalty, and 

awakening in the workers the enthusiasm, motivation and desire. It also explodes their creativity 

and innovation in the work environment. 

“Motivating individuals has taken a special interest in the Islamic approach due to its crucial role 

in urging individuals to obey God, perform the work, and achieve the objectives of the employees, 

management and society” (Ahmed, p.176, 2011). 

2.3 The Islamic approach mentions two types of motivation: 

1- Positive motivation: it is based on providing incentives to individuals in order to create a desire 

to respond to the requirements of work and continue it, to adopt a behavior that leads to the 

development of their production, and to achieve their goals and management objectives at the same 

time. 

2- Negative motivation (intimidation): it is based on the issuance of sanctions against violators 

of instructions to encourage them to implement the instructions specified by the administration 

and the completion of work at the required levels (Ahmad, p, 101, 1990) 

Incentives are an integral part of the management of individuals in the investment of the human 

element and have a significant importance in the Islamic administrative proposition. They are 

reliable in activating the role of the human element in the public administration. The Islamic 

sources offer an ample room for incentives and their importance in life in general and in 

administrative work in particular which is considered as a public service performed by individuals 

for the benefit of the Muslim community (Bassiouni, p, 396, 2015) 

At the end and after showing the importance of incentives from an Islamic perspective, it is clear 

thus the great role played by incentives in honing People’s energies and employing them in the 
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useful benefits since they are considered the spiritual engine in the hearts of the people of the 

Islamic Ummah. If every person follows the Islamic Law and its teachings in terms of achieving 

the principle of motivation, we will achieve a lot of innovations and creations, and ensure the 

permanence of giving and improving the level of members of the Islamic nation. 

From an Islamic perspective, “incentives are defined as the tools and plans which would promote 

the interest of the individual with respect to his work in relation to its quality and quantity” ( Abd 

al-Hadi and Hamdi Amin,  p,214, 1990). Through this definition, it becomes clear thus that Islam 

puts a special interest with respect to incentives and the necessity of implementing them after every 

action in order to give effect to them. According to Hamza al-Jumae’e in his book entitled “factors 

of production in the Islamic economy”, the term “incentives” is a modern term that is not 

mentioned by the Muslim scholars in this image. Rather, they have defined it with respect to its 

meaning, subject and style. The various verses in the Holy Quran encourage  individuals to do 

good deeds, which  are best evidence of incentives and of the rewards that  the pious Muslim will 

receive on the Day of Judgment  for what s/he had done in the worldly life (Hamza, p:213).  

2.4 Incentives from an Islamic perspective  

Undoubtedly, the worldly incentives being psychological and physical play a fundamental role in 

encouraging innovation in all sectors of society and contribute clearly to the development of 

creative energies, which requires knowledge of the types of incentives from an Islamic perspective.  

Incentives are divided in nature into two main parts: 

2.5 Physical incentives:  

There are different kinds of physical incentives either found in the Quran or Sunnah. Incentives in 

Islamic Shariah used to motivate people in the different centuries to do good deeds in order to 

obtain the physical tender which they will receive for their work. Islam is based on honoring, 

motivating and encouraging the human being. In this context, the researcher would explain more 

on Islamic incentives. Generally, physical incentives are defined by some as those incentives 

which have a financial, economic and monetary nature (Ali, p: 214) 

According to Ahmad Ibrahim “motivation is an important thing called to by Islam which provides 

a range of means and plans that will raise more attention to the individual work in terms of quality 

and quantity. “Some of these are salaries, bonuses, participation in profits and daily wage.” 

)Ahmad Ibrahim, 1981, p, 10) 

Religious incentives have a great effect and contribution in the achievements of the nation. In the 

Islamic teachings, incentives are always there. Islamic considered providing different tools and 

plans which would raise the interest of the individual in his work in terms of quality and quantity. 

Allah says “we do not waste the wage of the righteous ones”. (Al-kahif: 30). The wage, reward, 

has a comprehensive concept for all the benefits which Allah has given to His righteous servants 

be it psychological or physical. Islam takes care of financial incentives and asks that they are fair 

enough and agreed upon by the employer and employee which must be immediate implemented 

to show its effect on work. In this context, the Prophet Muhammad says: “give the laborer his wage 

before his sweat daries” (Ibn Majah, No.1498)   

The Holy Quran recognizes the importance of incentive and the encouragement for man, as a word 

of reward expresses physical incentive. The Prophet's biography through a series of conversations 

shows the importance of physical incentive for the worker. There is no doubt that this incentive is 

one of the most important religious incentives that move the Muslim, who aspires to achieve that 

promise in his life and the day after.  
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The Messenger of Allah peace be upon him said: “Whoever introduces a good, then for his is a 

reward similar to whoever acts upon it without diminishing any of their rights. Who introduces an 

erroneous innovation which does not please Allah, then he shall receive sins similar to whoever 

acts upon it without diminishing any of their sins” (Muslim, Hadith No. 2138).  

Islam recognizes the physical incentive, makes it as the right for the worker and obligates the 

employer to offer it to him. Allah says "And for all degrees of what they have done, and for their 

work, they shall not be unjust." [Al-Ahqaf: 19]. The Prophet used to specify the wages of the 

employees by himself depending on the kind of job.  

The Prophet appointed Itab Ibn Usaiyed as a “Wali” /ruler/ for Mecca and specified a wage for 

him as one Dirham per day. That was the first wage given in Islam (Hisham and Malik, 1990). 

Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, gave wages to the workers, even if they did 

not need them in their living, followed by the philosophy of mediating without exaggeration or 

underestimation in determining wages. The purpose of their reward was to enable the Muslim to 

attain the necessities of life without having to resort to illegal methods. Abu Bakr, May Allah be 

pleased with him, after becoming the caliph has added an important principle where the married 

man gets double of the single (Abdul Azim, 1994, p: 193) 

Thus, it is clear that Islam has taken incentives, being the goal, which Man seeks to achieve, into 

consideration. Historically, the Islamic approach pays attention to the importance of physical 

incentives for a particular purpose by driving one to strive and increase the motivation to make all 

the means for production and giving to serve as role models for others. When a person is rewarded 

for his work every day, others will follow him to receive the same.  Islam has put an important 

role in the process of granting physical incentives and rewards. It is given to those who deserve it. 

Therefore, when there is any kind of reward and punishment, a good work is there.  If there is any 

incentive reward, it should be given to those who accomplish their tasks in accordance with Islamic 

principles (Metwalli, 1985) 

It can be remarked that physical incentives have a great role in Islamic laws and that the Prophet’s 

companions have considered them. They have great benefits according to the work done. Physical 

incentives have now become very popular among nations since they are rooted in the Islamic 

approach from the time of the Prophet. Physical incentives in Islam are a great hope for increasing 

the motivation of Muslims; they have got attention in Islam as the engine of nations and peoples. 

2.6 Psychological incentives 

In the same way as physical incentives, psychological incentives do have a great role in deriving 

the employee for more innovation as well as making him more loyal to his work. Historically, 

psychological incentives have been used by institutions in a form of encouragement, praising and 

honoring the innovators (Haitham, 2007, p: 2007).  

There is no doubt that psychological incentives are differently defined depending on different 

perspectives. Thus, the different definitions have supported the importance of psychological 

incentives. Some define them as the power which motivates Man to make great efforts (Hussein, 

2003, p: 50).  

The Quran has recognized the importance of psychological incentives. In the Quran, Allah says 

“Seek the gains of the life to come through your wealth without ignoring your share of this life” 

(al-Qasas, 77).  In this context, the Quran points to psychological incentives as when the human 

being balances between his life work and his work for the thereafter, he will be rewarded. 

Furthermore, the Quran points at incentives in different verses. In this verse “those who observe 

their prayers; those are the inheritors; who will inherit Paradise” (al-Mu’minon, 9-11), Allah 
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confirms on the importance of prayers and the benefits of observing them. As noted, Allah praises 

those who observe their prayers which is considered a psychological incentive. So, psychological 

incentives have taken a great importance in the Quran. This is clear as “And whosoever does a 

righteous deed, be it male or female, believing, We shall assuredly give him to live a goodly life; 

and We shall recompense them their wage, according to the best of what they did” (alnahi, 97). 

This is considered as a psychological incentive for the righteous people. In fact, we are not really 

aware of the Quranic verses which confirm the psychological incentive although we must be fully 

aware of that. This Quranic verse “Who is better in religion than he who surrender his purpose to 

Allah while doing good (to men) and follow the tradition of Abraham, the upright?” is the best 

evidence of psychological incentive for those who are loyal in their religion.  

Clearly thus, psychological incentives are presented in the Quran as a comprehensive term which 

Islam has called for since the first revelation. The Quranic proofs mentioned above are just a small 

portion of the lots of verses with respect to psychological incentives. In this context, the researcher 

emphasizes that the incentive is crucial for the purposes of innovation and creativity.  

The Prophet’s biography does also consider psychological incentives. It makes a relationship 

between the work and the incentive. Therefore, there should be an analysis to the different kinds 

of work thus, psychological incentives are identified. In the Prophet’s biography, it is found that 

the incentive is the ideal point in implementation. The Prophet says “you owe a duty to your soul; 

you owe a duty to your body; you owe a duty to your family; and your eye has a right on you” 

(Hadith agreed on: issued by al-Bukhari, No.1874).  This shows that Islam calls the employer not 

to tire the employee physically or mentally by making every service needed by the employees easy 

to get. In this, the Prophet says “O Handalah, hour and hour” (Muslim, No. 2750) this, in its turn, 

is considered a psychological incentive.  

The previous mentioned Hadiths have shown the importance of incentives. The hadiths came 

sometimes to persuade people to do good deeds and other times to warn them of the consequences 

of doing unlawful deeds. The Prophet motivated people to get paid from their work and selling. 

He says “no man earns than that which he earns with his own hands, and what a man spends 

himself, his wife, his child, and his servant, then it is charity.” (Ibn Majah, No.2138) The Prophet’s 

assignment of Osama bin Zaid as the leader for the Muslim army although he was less than 18 

years is a kind motivation to take responsibility. This as well happened with Ali Ibn Abu Talib 

when he appointed him as a judge when he was young in age.  

Thus, the Prophetic Sunnah has confirmed the importance of incentives as a tool in the process of 

production since psychological incentives which the Prophet used to implement worked to 

motivate the individuals to do great deeds. A clear evidence on this is when Abdullah bin Masoud 

asked the Prophet as “what is the best deed beloved to Allah”, the Prophet responded as “to pray 

at the time of the prayer, then he continued to ask “what else”, then the Prophet responded as 

“fighting in the sake of Allah” (al-Bukhari, No.527, and Muslim, No. 85). . Incentives have been 

a great motive for the Muslim scholars to discover Latitude and longitude to know the time of 

prayers  

At the end of this section, the researcher concludes that psychological incentives in the Quran and 

Sunnah are very close as they call for the same thing, i.e. motivating human beings (Mousa, p: 52) 

2.7 The role of incentives in enhancing job performance of the employees of the Ministry of 

Agricultural and Fishers in Oman Sultanate 

The Ministry of Agricultural and Fishers is a governmental body which is administratively and 

financially independent. It is located in Muscat Governorate. Agriculture has been a major factor 
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in the Omani factor since 1970 renaissance under His majesty the Sultan Qaboos Bin Said. The 

ministry has proved its importance in the development of the Omani national economy. As such, 

the department of agriculture was founded in August, 1970 and was attached directly to the Prime 

Minister Mr. Tariq bin Taymor al Said. After that, it was moved to be under the Ministry of 

economy in 1971 where in 1972 it became responsible for the fisheries sector. Then the Center for 

Economic Planning and Development was established which included the activities mentioned 

above. At that, it was headed by Excellency Abdul Hafiz Salem Rajab. In April 1973, the Center 

has been transformed into the General Development Authority, which was headed by HE Karim 

Al-Haremi. Thereafter, its dependency was transferred into the Ministry of Development in 

November 1973. November 1974 saw the establishment of the Ministry of Agriculture, Fisheries, 

Oil and Minerals, which included two directorates for agriculture and fish, where HE Saeed Bin 

Ahmed Al Shanfari was its Minister.  In May 1979, the 79/28 the Royal decree was issued to 

declare that an independent Ministry for agriculture and fisheries is established which was headed 

by HE Abdulhafiz Salim Ragab until 1986, where HE Shaykh Muhammad Bin Abdullah was 

appointed. 

The Royal Decree No. 30/92 was issued to amend the Ministry of Agriculture and Fishes to the 

Ministry of Agriculture and Fisheries on 25 April 1992. 

In 1997, HE Dr. Ahmed bin Khalfan Al-Rawahi was appointed Minister of Agriculture and 

Fisheries until 2001, when His Excellency Sheikh Salem Bin Hilal Al Khalili was appointed. On 

September 9, 2007, the Royal Decree No. 91/2007, establishing the Ministry of Fisheries, was 

issued the and therefore there were two Ministries as the Ministry of Agriculture and the Ministry 

of Fisheries. Then, the Royal Decree No. 93/2007 amended the name of the Ministry of Agriculture 

and Fisheries to the Ministry of Agriculture on 9 September 2007. The Royal Decree No. 31/2011 

was issued on 7 March 2011 which merged the Ministry of Agriculture and Fisheries under one 

name, the Ministry of Agriculture and Fisheries, where Dr. Fuad Bin Jaafar Al-Sagwani was 

appointed as Minister. It’s most important tasks are the development of policies, plans and 

programs for the development, utilization, monitoring and evaluation of agricultural, animal and 

aquatic resources, and ensuring its sustainability and the sustainability of its associated resources 

and increasing their contribution to GDP28.   

3.0 Research Methodology 

As long as the researcher is familiar with the dimensions of the phenomenon under study through 

the theoretical literature and previous studies related to the subject, the researcher used the 

quantitative descriptive methodology. The analysis and interpretation of the problem under study 

are done systematically and logically   

3.1 Data collection: Two types of data are collected by the researcher: 

1- Primary Data:  

To collect primary data, the researcher distributed questionnaires for the purpose of studying some 

of the research objectives and to summarize the information at the core of the research subject, and 

then to unpack and analyze it using the SPSS program and to select the appropriate statistical tests 

to arrive at indications of statistical value that support the research topic. 

2- Secondary Data: 

To collect the secondary data, the researcher reviewed books, articles and magazines relevant to 

this present study topic entitled “the role of incentives in improving the functional performance  of 

government institutions in Islamic societies: the Ministry of Agriculture and Fisheries in the 
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Sultanate of Oman as a model. The researcher also reviewed relevant references that may 

contribute to enriching the study scientifically. The aims of this are to find the latest studies on the 

subject of the study, and to examine the most appropriate scientific methods used in school 

syllabuses.  

3.2 Study sample consists of: 

1- Survey Sample: 

It consists of (30) individuals randomly chosen to standardize the study tools by employing 

appropriate methods in measuring reliability and consistency.  

2- Field Sample: 

The sample was randomized to the study population of 359 individuals or about (30.32%) of the 

study population out of (1184). This percentage is acceptable for statistical analysis and procedures 

in order to obtain the best and most accurate results. 

3.3 Methods used in interpreting and analyzing the data 

1- Inductive method: the researcher studied the important literature and scientific studies about 

this study. Through that, the researcher was able to determine the theoretical side of this study. He 

then documented and referenced such studies and literature.  

2- Descriptive method: the researcher scientifically described the subject of the study specifying 

the independent variables and the subsidiaries.    

3- Field study: The researcher selected a random sample of the employees of the Ministry of 

Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman for the purpose of measuring the role of 

incentives in improving the performance of employees in the institution referred to above. For this 

purpose, the researcher will use the questionnaire as an instrument to achieve the field study. The 

questionnaire was distributed to a survey sample for the purpose of determining its objective and 

stability and then it is presented to the arbitrators. After that, it was distributed to the sample of the 

study in order to analyze the results obtained from the field study.  

3.4 Statistical description of the sample according to individuals’ data 

1-Gender: table (1) shows that 66.9% of the study sample are male participants and 33.1% are 

female participants.  

2- Social status: the above table shows that 85.5% of the study sample are married, and 14.5% are 

single. 

3- Qualification: the above table shows that 3.6% of the sample are below the secondary level, 

25.6% are secondary, 9.5% are post-secondary, 5.6% (37.6%) have a bachelor's degree, and 18.1% 

have a postgraduate degree 

-4 Experience: the above table shows that 20.6% of the sample of the study are those with less 

than 5 years of experience, 27.6% have experience between 5-10 years, and 13.9% 10-15 years, 

16.4% have 15-20 years of experience, and 21.4% have more than 20 years of experience. 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 12 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

Variable  Variable groups Number Percentage in% 

Gender Male 240 66.9 

Female 119 33.1 

Social status Married  307 85.5 

Single 52 14.5 

Qualification Pre-secondary  13 3.6 

Secondary 92 25.6 

Post-secondary 34 9.5 

High diploma  20 5.6 

Bachelor 135 37.6 

Postgraduate 65 18.1 

Experience  Less than 5 year 74 20.6 

From 5 to 10 years 99 27.6 

From 10 to 15 years 50 13.9 

From 15 to 20 years 59 16.4 

More than 20 years 77 21.4 

Total  359 100 

 

3.5 Research instruments are divided into: 

1-Personal data including (gender, marital status, educational qualification, experience). 

2- Questionnaire: it concerns with the assessment of the role of incentives in improving the 

performance of employees of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman. 

It consists of three main parts, the first of which consists of 7 options, the second of which consists 

of 8 options, and the third of which consists of 7 options. 

3.5 Procedures followed by the researcher in conducting the questionnaire 

After the researcher’s investigation of the previous theoretical literature  related to the subject of 

the study, especially the study (Tarsha, 2015), the researcher got a benefit that he could formulate 

questions of the questionnaire with many amendments  to the words in order to suit the subject 

under the study environment and sample. The researcher also benefited from Anur’s study (2016) 

by considering the specialists’ opinions and views about statistical studies and education. This was 

done by the informal interviews. The researcher formulated the study instrument according to the 

supervisor’s instructions as follows: 

1- Identifying the main parts covered by the instrument. 

2- Formulating the headings of each part. 

3- Preparing the instrument in its initial form, including (25) options, and appendix No. (2) 

Illustrates the questionnaire in its initial form. The researcher Showed  the instrument to four 

referees ( who are from the Staff of University of Malaya)  specialized in different fields, two of 

them in the field of the Holy Quran, the third in the field of Shari'ah policy, and the fourth in the 

field of Islamic Faith. Appendix No.(1) gives information about the referees and their workplace) 

-4 Each Heading was given a scale listed according to the five-fold Likert scale (very large, large, 

medium, low, very few). The following scales were given (1, 2,3,4,5) and appendix No. (3) Shows 

the tool in its final form 
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3.6 Reliability and consistency of the questionnaire 

3.7 Reliability of the questionnaire 

Reliability of the questionnaire encompasses “the comprehension of all the elements that must be 

included in the analysis, on the one hand, and the clarity of the headings and their vocabulary on 

the other, which makes it understood to whoever wants to use it” (Aubidat, Adas & Abdalhaq, 

2001, p:179). The researcher narrowed up the questions of the questionnaire to verify the validity 

of the study tool, and was verified veracity of the questions of the questionnaire in two ways: 

1- Reliability of the referees: the researcher presented the study instrument in its preliminary 

form to four referees from the teaching staff at the University of Malaya. 

 Appendix (1) shows the names of the referees who assessed the study instrument. The researcher 

suggested the referees to give their opinions regarding the appropriateness of the statements to 

measure content, the clarity of the formulation of the statements, the appropriateness of all terms 

for all parts. The researcher also asked the referees’ opinion of what should be added, deleted or 

changed in the questionnaire. He also asked them to give their opinion about the required personal 

data from the sample, along with the Likert scale used in the questionnaire. Based on the 

observations and guidance provided by the referees, the researcher made the amendments agreed 

upon by the referees, where the amendments were made and thus the number of headings of the 

questionnaire is (22) headings after the number of questions was  (25) headings. 

3.8 Verification of the internal consistency of each heading in the questionnaire  

Reliability of each heading of the questionnaire is considered in this study in order for the 

researcher to be sure that each of the questionnaire heading belongs to its suitable area. The internal 

consistency of the questionnaire sections was calculated on a sample of the 30-point survey, by 

calculating the correlation coefficients between each heading and the total score of the field. 

 Table (2) demonstrates the correlation coefficient between each heading and its total score 

which it follows: 

Number of 

headings  

Heading  The correlation 

coefficient 

The total score  

Part 1: General concepts about incentives and their value 

 

1  

The Rewarding 

System stated  in 

the Law of Civil 

Services is 

appropriate 

0.673 

0.000*  

2 Rewards under the 

Civil Service Act 

encourage you to 

improve your 

performance at 

work. 

0.665 0.000*  

3 Procedures of 

occupational  

0.677 0.000*  
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promotion in the 

Civil Service Law 

are designed 

according to well-

considered 

standards 

4 The allowances 

granted to you 

make you feel 

good. 

0.791 0.000*  

5 Sharing things and 

responsibilities 

with your top 

manager motivates 

you to work. 

0.757 0.000*  

6 Your feelings of 

affinity to your 

work place 

motivates you to 

work harder 

0.803 0.003*  

7 There is no 

difference between 

physical and 

psychological 

incentives in their 

impact on your 

performance. 

 0.000*  

Part 2: occupational performance, its types, standards, steps of assessment, factors 

affecting it and the relation between incentives and occupational performance 

1  

To carry out the 

tasks entrusted to 

the employee with 

the efficiency and 

effectiveness 

required. 

0.734 

0.000*  

2  

Completing the 

tasks according to 

the instructions of 

the administration. 

0.701 0.000*  

3  

staff’s discipline 

concerning work 

hours 

0.762 0.000*  

4 Availability of 

employees’ 

readiness, 

willingness and 

0.677 0.000*  
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aptitude to carry out 

tasks.  

5 Good treatment of 

employees to 

reviewers. 

0.688 0.000*  

6 Taking care of the 

Ministry's 

properties. 

 

0.679 0.000*  

7  

The employee is 

keen to develop his 

work abilities 

0.745 0.000*  

8 Achieving work 

fast and accurately 

0.832 0.000*  

Part:3 The role of incentives in improving work performance  

1 The incentives 

offered by 

management 

improves work 

performance. 

0.730 0.000*  

2 The system 

followed by your 

institute makes you 

feel stable at work. 

0.694 0.000*  

 

3 

 

Granting authority 

by the management 

to the employee 

leads to 

improvement in 

work performance.  

0.611 0.000*  

4 Upgrading your job 

title improves your 

career. 

 

0.609 0.000*  

5  

Proper training 

makes the 

employee more 

capable of 

performing the 

work. 

0.580 0.000*  

6 That your 

management sets 

contracts with 

special service 

sectors about giving 

you privileges and 

0.683 0.000*  
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more facilities 

makes you feel 

good. 

7 Incentives have an 

impact in 

increasing 

employees’ 

accuracy and 

discipline at work. 

0.629 0.000*  

 

* The correlation is of statistical significance of (0.05 ≥α) 

3.9 Reliability of structural consistency 

Table (3) shows the correlation coefficients between the total score of each part of the 

questionnaire and the total score of the questionnaire headings   as a whole. This shows that the 

correlation coefficients shown are at the mean level (0.05), where the level of significance of each 

heading is less than (0.05). Thus, all questionnaire parts are reliable.  

Table (3) shows the correlation coefficient between each questionnaire heading and the total 

score of the questionnaire. 

Number  Parts Correlation 

coefficient 

Possible value  

 Part 1: preliminary 

concepts about the 

incentives and their 

mechanisms. 

0.738 

0.007*  

 Part2:work 

performance, its 

types, steps of 

evaluation, factors 

influencing it, and 

relationship of 

incentives with it 

0.953 

0.000*  

 Part 3: the role of 

incentives in 

improving work 

performance 

0.744 0.000*  

 

 * The correlation is statistically referred to by (0.05≥α) 

3.10 Consistency of the questionnaire heading 

The consistency of the study instrument “ensures that the answer will be almost the same if being 

repeatedly applied to the same people at different times” (Salah, 1995, p: 430)    ) the researcher 

conducted the steps of consistency on the same survey sample in two ways: Alpha coefficient 

Cronbach and the method of fragmentation. 
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3.10.1 Cronbach’s Alpha: the researcher used the Alpha Kronbach method to measure the 

consistency of the questionnaire as the first method for measuring consistency. Table (4) shows 

that the consistency coefficients are high. 

Table (4) shows the consistency coefficient of Cronbach’s Alpha to the questionnaire 

Number Headings  Number of 

headings   

Coefficient of 

Cronbach’s Alpha 

1 Preliminary 

concepts about the 

incentives and their 

mechanisms. 

7 0.787 

2 work performance, 

its types, steps of 

evaluation, factors 

influencing it, and 

relationship of 

incentives with it 

8 0.951 

3 the role of 

incentives in 

improving work 

performance 

7 0.828 

The total score of the questionnaire   0.876 

 

It is clear from the above table that the consistency coefficient is between 0.787-0.951 and the total 

consistency coefficient is equal to (0.876). This indicates that the questionnaire has a high degree 

of consistency. (Spearman - Brown Coefficient) and according to the following equation: Stability 

coefficient = (R 2) / (R +1) where R means: correlation coefficient, and table (5) shows the results. 

3.10.2 Split – Half Coefficient: 

Pearson’s correlation coefficient was found between the rate of individual questions of rank and 

the rate of matrilineal questions for each dimension. Correlation coefficients were corrected using 

the Spearman Brown’s correlation coefficient for correction. According to (Spearman - Brown 

Coefficient) the following equation is done: consistency coefficient = (R 2) / (R +1) where R 

means: correlation coefficient. 

Table (5) shows the consistency coefficient (the fragmentation method) of the questionnaire 

Number Enquires Fragmentation 

 Number of 

enquires  

Correlation 

coefficient  

Corrected 

correlation 

coefficient  

Possible 

value 

1 Preliminary 

concepts 

about the 

incentives 

and their 

mechanisms. 

7 0.865 0.927 *0.007 

2 Work 

performance, 

8 0.693 0.818  

0.000*  
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its types, 

steps of 

evaluation, 

factors 

influencing 

it, and 

relationship 

of incentives 

with it. 

 

 

 

 

 

3 The role of 

incentives in 

improving 

work 

performance. 

7 0.681 0.810 

0.000*  

 

The results demonstrated in the above table show that the Spearman Brown’s correlation 

coefficient is high and statistically significant. The questionnaire is set in the final format as shown 

in appendix 3. Thus, the researcher is sure about the validity and consistency of the questionnaire, 

which makes him fully confident in the validity of the questionnaire in analyzing the results, 

answering the study questions, and testing the hypotheses. 

3.11 Statistical methods used in the study 

Statistical methods enable the researcher to determine the appropriate statistical method based on 

the background of the research methodology used to analyze the data obtained through the study 

sample. The whole questionnaire is analyzed by “Statistical Package for the Social Sciences” 

(SPSS). 

3.11.1 The following statistical methods are applied: 

1- Percentages, frequencies and relative weight: This is mainly used for the purposes of knowing 

the frequency of categories of a variable and is used to describe the study sample. 

2- Cronbach's Alpha test, as well as the midterm test, to determine the stability of the questionnaire 

enquires. 

3- Pearson’s Correlation Coefficient, to measure the degree of correlation. This test examines the 

relationship between two variables. It was used to calculate the internal consistency, the structural 

reliability of the questionnaire, and the relationship between the variables. 

4- Independent Sample T-Test to determine if there are statistically significant differences between 

two sets of independent data. 

5- Testing one-way analysis of variance (ANOVA) 

6- LSD test for bilateral comparisons 
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Chapter 4: Data Analysis and Findings 

4.1 The reliability of the scale of the study 

To determine the scale used in the study, the length of options in the five-dimensional Likert scale 

was determined by calculating the range between the degrees of the scale (5-1 = 4) and then 

dividing it by the largest value in the scale to obtain the  length of the option selected (4 5 5 = 

0.80). Then this value was added to the lowest value in the scale (the beginning of the scale and 

the correct one) to determine the upper limit of this option on the scale. Thus, the scale length has 

become as shown in the following table: 

Degree of acceptance  Relative scale The scale length of each 

option 

Very little From 20%-36% From 1.00-1.80 

Little More than 36%-52% More than 1.80-2.60 

Moderate  More than 52%-68% More than 2.60-3.40 

High  More than 68%-84% More than 3.40-4.20 

Very high More than 84%-100% More than 4.20-5.00 

 

To interpret the results of the study and to measure the sample participants’ level, the researcher 

arranged the order of the arithmetic averages at the level of the instrument headings as a whole 

and the level of each heading. The researcher determined the acceptance degree according to the 

reliable measurement of study.  

4.2 The role of incentives in improving the performance of employees of the Ministry of 

Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman 

To discuss this heading, one Sample of t-Test was used to identify whether there were statistically 

significant differences in the average rating of the role of the incentives in improving the function 

of the middle class (3) according to the scale used. The arithmetic average and the relative weight 

of all parts are calculated in order.  

Table (7) shows the analysis of the questionnaire parts according to the employees’ answers. 

* The value of the t-table is at a significance level of 0.05, and the freedom level of "358" is 1.64  

Nr Parts Arithmetic 

average  

Relative 

weight  

Test 

value 

Possible 

value  

Sequence  Degree  

1 Preliminary concepts 

about the incentives 

and their 

mechanisms. 

3.888 77.76 21.21 0.000 2 High 

2 Work performance, 

its types, steps of 

evaluation, factors 

influencing it, and 

relationship of 

incentives with it. 

2.986 59.72 _0.361 0.000 3 Moderate 

3 The role of incentives 

in improving work 

performance. 

4.052 81.04 29.730 0.000 1 High  

The overall scale of the 

questionnaire 

3.642 72.84 21.773 0.000  High 
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Table (7) shows that the averages of the first and third parts  were close to each other in terms of 

relative weights, and somewhat different from the average of the second part in terms of relative 

weight.  It indicates the significance of physical and psychological incentives in improving the 

performance of the staff of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman.  

The overall score of the questionnaire as a whole has obtained a relative weight of (72.84%). This 

indicates the respondents’ strong approval concerning the extent of the contribution of physical 

and psychological incentives to improve the performance of the employees of the Ministry of 

Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman. 

The results of this study are in line with Al-Jessi’s study (2011) about the effectiveness of physical 

incentives in improving the performance of workers. The results are consistent with Al-Jessi’s 

study with a relative weight of (89.6%). The results of this study is also in line with Abu Shark’s 

study (2010) that  there is a statistically significant relationship between Physical incentives and 

staff performance, which was agreed on by  Yusuf’s study (2010). The researcher believes that 

these findings show the importance of incentives in improving the performance of the employees 

of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman. This is because the degree 

of employees’ consent was significant. This means that authorities and those in charge should 

consider this study and so seek to find the appropriate methods to activate incentives whose 

benefits have positive impact on human beings. 

4.3 Headings and their relative weight are classified as follows: 

1- Preliminary concepts about the incentives and their mechanisms. 

This represents the second categorization with a relative weight of 77.76%, which is a large 

contribution. This is in line with the findings of Anwar, 2016 whose study is relative to this study 

concerning this heading, as this heading represented (68.06%). The reason why the results of both 

studies are similar is that incentives and their mechanisms are what employees need to be 

motivated for a better work performance.   

2- Work performance, its types, steps of evaluation, factors influencing it, and its relation 

with incentives. 

This represents the third categorization with a relative weight of (59.72%). The findings of this 

study are in line with Tirsha’s study (2015) with a relative weight of 77.02%. The researcher 

attributed this to the fact that the members of the sample of the study generally agree about the 

positive relation between the job performance and methods of evaluation. 

3- The role of incentives in enhancing work performance. 

This represents the first categorization with a high relative weight of (81.04%). The researcher 

attributed this to the respondents’ feelings and need for incentives as a strong motivation to 

improve their work performance and professionalism. 

To know the relative percentage of each heading of the questionnaire, the research followed 

the following steps: 

1- Preliminary concepts about the incentives and their mechanisms. 

The t-test is used for one sample in order to calculate the arithmetic average and the relative 

percentage.  The t-test is also used for categorizing all headings and results in order as shown in 

table (8). It shows that all the participants’ responses are highly consistent and agree with each 
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other with relative weight between 70.36% and 81.94%. This clearly shows the extent of 

participants’ agreement that incentives have considerable impact on employees. 

Table (8) shows the arithmetic percentage, possible value and shows the headings of 

employees’ responses in order: 

Nr  Heading Arithmetic 

average  

Relative 

percentage  

Value of 

t-test 

Possible 

value 

Order Degree  

1 The system of 

rewards stated  in 

the Civil Services 

Law is appropriate 

 

3.93 78.66 18.07 0.00 4 High 

2  

Rewards under the 

Civil Services Law 

encourage you to 

improve your 

performance at 

work. 

3.66 73.30 13.18 0.00 6 High 

3  

Promotion criteria 

stated in the Civil 

Services Law are 

well-formulated. 

3.51 70.36 8.39 0.00 7 High 

4 The allowances 

granted to you 

make you feel good 

 

3.86 77.38 16.35 0.00 5 High 

5 Your direct contact 

and participation 

with your boss 

motivate you at 

workplace. 

4.08 81.72 22.25 0.00 2 High 

6 Your feeling of 

being a member at 

the workplace 

motivates you to 

greater effort. 

 

4.09 81.94 20.80 0.00 1 High 

7 Neither 

psychological nor 

physical  incentives 

have an impact on 

your work 

performance 

4.05 81.10 19.54 0.00 3 High 

 

* The value of the (t) in the table is at a significance level of 0.05, and the freedom level of "358" 

is 1.64 ± 
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The results show that the top two headings concerning the relative percentage are: 

1- Heading (6), which states that engagement employees with each other motivates them to do 

greater efforts represents the top classification with a high relative weight of (81.94%). The 

researcher attributes this to the fact that when an organization uses incentives to encourage 

employees, employees feel more engaged to this organization and this will then lead them to 

greater efforts. 

Heading (5), which states that "participation with your senior official motivates you to work," 

ranked the second top one with a relative weight of (81.72%). The researcher attributed this to the 

members of the sample of the study who believe that whenever there is an active participation 

between employees and their senior officials by consulting and asking their advice in finding some 

solutions related to work procedures or making decisions, the employees feel they are valuable in 

the company, thus, their work performance increases.  

2- Occupational performance, its types, standards, steps   of assessment, factors affecting it and 

the relation between incentives and occupational performance: 

The t-test is used for one sample in order to calculate the arithmetic average and the relative weight.  

The t-test is also used for categorizing all headings and results in order as shown in table (9). It 

shows that all participants’ responses are highly consistent and agree with each other with relative 

weight between 45.2% and 81.2%.  

Table (9) shows the arithmetic percentage, relative weight, possible value and the 

classification of heading according to the employees’ respondents.  

Nr Heading Arithmetic 

average 

Relative 

percentage  

Value 

of t-

test 

Possible 

value 

Order Degree 

1 Employee does 

the job 

effectively and 

efficiently. 

4.06 81.2 19.0 0.00 1 High 

2 Achieving 

occupational 

tasks according 

to the 

management 

instructions 

2.54 50.8 -7.4 0.00 6 Low 

3 Employees are 

disciplined 

concerning work 

hours 

2.61 52.2 -5.7 0.00 4 Moderate  

4 Employees have 

aptitude, 

willingness and 

satisfaction to do 

their job 

2.35 47 -11.1 0.00 7 Low 

5 Employees treat 

reviewers well 

2.546 50.81 -6.9 00.0 5 Low 
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6 Employees care 

for the properties 

of the ministry 

3.67 73.4 10.7 0.00 3 Low 

7 Employees care 

much to improve 

their 

occupational  

abilities 

3.83 76.6 13.5 0.00 2 High 

8 Employees are 

professionally 

fast  achieving 

their tasks 

2.26 45.2 -12.5 0.00 8 Low 

 

* The value of the t-table is at a significance level of 0.05, and the freedom level of "358" is 1.64  

The table demonstrates the results showing the top two headings concerning the relative 

percentage are: 

1- Heading (1), which states that "the tasks entrusted to the employees with the efficiency and 

effectiveness required", was ranked the first with a high relative weight of (81.2%). This is 

consistent with Kersh’s study (2015). The heading in this study has a degree of (significant) 

contribution with relative weight (77.02%). The researcher attributed this to the fact that the 

employees find clarity in the instructions of the management that the employees know how to 

perform efficiently and effectively.   

2- Heading (7), which states that "the employee is keen to develop his functional abilities", was 

classified second with a relative weight of (76.6%).  Table (10) shows the arithmetic average, 

relative weight, possible value and order of all headings according to the employees’ responses. 

Nr Heading Arithmetic 

average 

Relative 

percentage 

Value 

of t-

test 

Possible 

value  

Order Degree  

1 Incentives offered 

by management 

improves 

employees’ work 

performance 

3.89 77.93 13.95 0.000 6 High 

2 The management 

system that you 

follow makes you 

happy and stable 

at work 

3.31 66.29 4.92 0.000 7 Moderate 

3 Granting authority 

by the 

management to 

the employee 

improves your 

work performance  

 

4.08 81.67 24.59 0.000 4 High 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 24 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

4 Upgrading and 

prompting your 

job title improves 

your career 

 

4.17 83.56 22.62 0.000 3 High 

5 Proper training 

helps employees 

to do their task 

better 

4.48 89.75 35.49 0.000 1 Very 

high 

6 It makes you feel 

that you belong 

and be engaged in 

your organization 

when your 

organization set 

contracts with 

special private 

sectors to grant 

you some 

facilities and 

services. 

 

4.03 80.66 21.05 0.000 5 High 

7 Incentives have 

good impact and 

influence in 

employees’ 

professionalism 

and discipline  

4.37 87.41 30.25 0.000 2 Very 

high 

 

* The value of the (t) in the table is at a significance level of 0.05, and the freedom level of "358" 

is 1.64  

 

The table demonstrates the results showing the top two headings concerning the relative 

percentage are: 

1- Heading (5), which states that "appropriate training makes the employee more capable of 

performing work", is ranked the first with a relative percentage of (89.75%) l. The researcher 

attributed this to the fact that all members of the sample believe that training improves the abilities 

of the employees, and making them more efficient in accomplishing work tasks.  

2- Heading (7), which states that "incentives have an impact on increasing the accuracy and 

discipline of employees", is ranked second with a high relative percentage of (87.41%).  The 

researcher attributes that when employees get incentives, they will be motivated to be more 

professional and disciplined.  

3- The correlation of statistical significance, psychological and physical incentives and the 

occupational performance of employees of the Ministry of Agriculture and Fisheries. 
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To discuss this heading, the researcher has done this hypothesis: 

There is a statistically significant correlation with (0.05 α) between psychological and physical     

incentives and performance of employees at the Ministry of Agriculture and Fisheries in the   

Sultanate of Oman. The Pearson’s test was used to establish the relationship between the degree 

of psychological and physical incentives and the performance of employees of the Ministry of 

Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman. The results are shown in Table (11), which 

shows the correlation coefficient between the psychological and physical incentives and the 

performance of the employees of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of 

Oman. 

 

 Statistics  Role of incentives in 

improving occupational 

performance  

Role and mechanisms of 

incentives  

Coefficient of correlation 

 

0.71 

Possible values 0.00 

The sample size 359 

* Correlation has a significance level of 0.05 

The table shows that the possible value equals (0.00), which is less than (0.05). This proves that 

there is a correlational relation with statistical significance of (0.05 ≥α) between the psychological 

and physical incentives and the performance of the employees of the Ministry of Agriculture and 

Fisheries in the Sultanate of Oman. Since the correlation coefficient value is 0.61, this indicates 

that the relationship between incentives and employees’ work performance has a positive relation. 

This shows that employees’ performance is significantly related to the psychological and physical 

incentives. This is consistent with the theoretical part of the study, based on which the practical 

part is built. This, therefore, proves the novelty of the study. 

According to the correlation coefficient (R2), we find that it is equal to (0.3721), meaning that the 

percentage of variation in employees’ occupational performance resulting from psychological and 

physical incentives does not exceed (37.21%). This means that 62.79% of the variation of the 

occupational performance of the staff of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate 

of Oman is related to factors other than the psychological and physical incentives. In order to 

determine the effect of psychological and physical incentives on the performance of employees of 

the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman, the multiple linear regression 

test was performed as a dependent variable, while the psychological and physical incentives are 

the independent variable. The results are shown in Table (12), which shows the multiple linear 

regression test: 

Unmeasurable variables  Measurable 

variables 

Possible value  

The amount 

of impact 

per unit 

 

Measurable 

error 

 

Coefficient 

of correlation 

 

  Psychological and 

physical incentives  
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The table shows the extent to which psychological and physical incentives affect the progress of 

employees’ performance. The change in the degree of psychological and physical incentives by 

one unit leads to a change of 0.633 degrees in the improvement of staff performance. This value 

gives a special value to the findings of this study that psychological and physical incentives 

improve employees’ occupational performance. 

5.0 Conclusion 

The study shows that psychological and physical incentives significantly improved the 

performance of the staff of the Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman. 

This has been arrived at through the total score of the questionnaire, which obtained a relative 

percentage of (72.84%). This indicates that all the sample members reached a consensus.   The 

concepts related to the incentives and their systems practically go hand by hand that these 

incentives, with a relative weight of 77.76%, are what the employees need to be motivated. The 

study findings set and determine what can be a measure of the concepts and types of work 

performance, and the steps to measure it and factors affecting it through getting a relative weight 

of 59.72%.  The study shows that there is a significant impact of incentives in improving the 

performance of the ministry's employees in enhancing their effort to do their job.  The heading 

demonstrating that incentives improve the employee’s performance reached to a high relative 

weight of (81.04%).  One of the factors motivating employees is their feeling of belonging to their 

organization, which motivates them to do a greater effort. This obtains the first rank with a high 

relative weight of (81.94%). It is essential that employees share their managers in making 

decisions. This motivates them to work harder. This heading obtains the second rank with a high 

relative percentage of (81.72%). It is necessary for staff to have some courses in order to develop 

their abilities. This heading obtains the second rank with a relative percentage of (76.6%). The role 

of the incentives in improving the performance of the job, which was proved by all respondents, 

and which ranged between the degree of approval (medium, and very large), and relative weight 

percentages ranging between (66.29%) and (89.75%) which indicate the approval of a large 

degree. 

5.1 Recommendations  

1- It is necessary that Ministry of Agriculture and Fisheries in the Sultanate of Oman increases the 

physical gifts to its employees in order to increase their work performance. 

2- Psychological incentives and motivation is important to be considered when employees 

accomplish the goals set by the ministry. 

3- It is advisable to establish a new system encouraging psychological incentives to be granted to 

employees. 

4- It is important to set a new system for effectively valuating employees’ occupational 

performance. This is in order to know employees’ weaknesses and strength. 

5- It is important for the ministry to adopt a project/program supporting distinctive superior 

students by granting them a full scholarship to pursue their studies. 

6- There should be cooperation between departments of human resources and management of 

public relations concerning publishing the names of distinctive superior employees. 

7- Granting a valuable gift to those who find a solution to one of the ministry issues, or those who 

create or come up with a new invention in their specialty. 
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ABSTRACT  

All Praise is due to Allaah, we praise Him, and seek His help and forgiveness. We seek refuge in 

Allaah, Most High, from the evils of our own selves and from our wicked deeds. Whomever Allaah 

guides cannot be misguided, and whomever He leads astray cannot be guided. I testify that there 

is no true God worthy of being worshipped except Allaah, Alone, without partner or associate. I 

further testify that Muhammad is His slave and Messenger (PBUH). May Allaah’s salaah and 

salaam also be granted to the Prophet’s pure family and to all of his noble companions? After that, 

this is a research for the (Master) degree in Al-Tafseer, the subject is: Al Qasimi digression in his 

Tafsser and its relationship to the meaning; study and application. Al-Qasimi may God have mercy 

on him in his Tafseer -The virtues of interpretation- spoke about various science in Tafseer, 

jurisprudence, Hadeeth , creed, language and talk about the (miracle of the Holy Quran ) also the 

so called “Scientific Tafseer of the Holy Quran” which need to Bifurcation a lot in Hadeeth about 

the Subject that he mentioned doing many digression in his book and this things wasn’t strange, 

there are some old people like Al-Kortobi, Al-Razi and others .The problems of the Research: 

Digression represents in the Tafseer of Al-Qasimi phenomenon which observed by Tafseer reader 

and it is multi according to the meaning of Quran .Research Methodology: The nature of this study 

requires the adoption of an analytical descriptive method. 

Keywords :Al-Qasimi, Historical, digression, Tafsir, Mahasin Al-Ta’wil. 
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العقيدة، حتدث عن علوم شىت؛ يف التفسري، والفقه، واحلديث، و  -حماسن التأويل -يف تفسريه -رمحه اهلل-القامسي 

واللغة، وتطرق إىل احلديث عن وجوه إعجاز القرآن الكرمي، وما يسمى بـ"التفسري العلمي للقرآن الكرمي"، وقد اضطره 

رًدا عن املوضوعات اليت أوردها، واإلكثار من النقول عن غريه؛ مستطهذا التشعب اضطرارًا إىل إطالة النفس يف احلديث 
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يف كثري من مواضع الكتاب، وهو يف استطراده هذا مل يكن بدًعا من املفسرين؛ فمن القدامى جند القرطيب والرازي 

لحهاا قار  ي  متثل االستطرادات يف تفسري القامسي ظاهرة  مشكلة البحث وغريمها يستطردون كثريًا يف تفاسريهم.

راسة التفسري، وهي مع كثرهتا متنوعة تبًعا لتنوع املعىن القرآين ما بني تفسريية ولغوية وتارخيية وعلمية كونية...، وهذه الد

تصنف هذه االستطرادات، وتبحث مدى عالقتاا باملعىن القرآين، وذلك يف إطار أغراض االستطراد اليت ت وصل إلياا 

الفصل بني األصيل يف التفسري والدخيل عليه من الزيادات اليت من  أهداف البحث: اض.الباحث وغريها من األغر 

 وربط االستطرادات مبجريات األحداث يف تسليط الضوء على جاود القامسي يف تفسريه جنس االستطرادات.

اإلسالمية، ومواجاة التيارات   املفسرين يف ترسيخ القيم واملبادعىن بإبراز جاود .املسامهة يف إثراء الدراسات اليت ت  عصره

 تقتضي طبيعة هذه الدراسة اعتماد املناج االستقرائي الوصفي التحليلي.الفكرية املنحرفة. 

 : القامسي، التارخيية، استطرادات، تفسري، حماسن التأويل.الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

كتبوا   مور سواء كان أمًرا دينياا أو دنيوياا، وإن الذينال أحد يستطيع إنكار قيمة املعلومة التارخيية يف بيان أمر من األ

 التاريخ إمنا كتبوه ليفسر ملن بعدهم النتائج اليت وصلتام حبسب أسباهبا املتقدمة علياا.

فالتاريخ عبارة عن أحداث متتابعة، مناا سابق نسميه سبًبا أو مقدمة ومناا الحق نسميه مسبًبا أو نتيجة، ولرمبا وصلت 

ا؛ فإذا قرأوا تاريخ األمم قبلام عرفوا سبب ما وصلام أو استطاعوا تفسري ما حيدث بينام فضاًل  النتيجة قوًما مل يروا أسباهب 

والتاريخ دروس وعرب وعهات يستفيد هبا السعيد؛ وروايات التاريخ إن مل تكن للتعليم واالعتبار  ،عن تربيره ملن أراد التربير

 فال فائدة مناا.

هنيارها، كذلك يبني لنا ما كانت تقوم به من أعمال حسنة أو سيئة، اخ يبني لنا أماكن األمم وأسباب هنوضاا أو التاري

 ويبني لنا ما كانت تعتمده مناجا حلياهتا.

إن التاريخ لدى األمم ليس جمرد قصص وأساطري حتكى للتسلية، وإمنا هو للتعرف على األصول واألنساب واألعمال 

 دايات األمم وهناياهتا وأسباب هذا وذاك.والثقافات وب

وإذا كانت للتاريخ لدى األمم هذه القيمة الكربى، اليت جعلتام ينتباون إىل حقيقة االنتفاع بتارخيام فإن اإلسالم يعتين 

لى ع بالتاريخ أكرب عناية، ليس ألغراض دنيوية فحسب، وإمنا ألغراض دينية أيًضا كإثبات تاريخ التشريع وإثبات السابق

قال بأقواهلا  ومن أول من ،وملاذا احنرفت ،الالحق يف املذاهب واألقوال واآلثار، ومعرفة مىت بدأ احنراف فرقة من الفرق

أود أن ألفت النهر إىل أن تدوين التاريخ اإلسالمي مل يبدأ من عند املؤرخني، الذين جند أقدم كتاب وهنا ، ... إخل املنحرفة

 أرخت وامللوك" لإلمام ابن جرير الطربي، بل لقد سبقه كثري من الكتب، اليت الرسلكتاب "تاريخ   مكتمل يف التاريخ هلم هو

 حلركة اإلسالم واملسلمني على األرض.

أرخ القرآن لنزوله حني نزل عليه القرآن و  صلى اهلل عليه وسلمحركة التدوين التارخيي للمسلمني بدأت منذ ظاور النيب 
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مث تطور  .[185 ]البقرة: رق اِن"ٍت مِّن  ٱهل د ى  و ٱلف  و بـ يـِّن   لِّلنَّاس  ه د ى ق رء ان  نزِل  ِفيِه ٱلأ   ٱلَِّذي ر م ض ان   ر  ش ا"فقال تعاىل: 

 يدرِّسفكان  -رضى اهلل عنه-هـ( 68رضي اهلل عناما، املتوىف سنة ) التأريخ فكان أول من دون من الصحابة ابن عباس

ى اهلل رض-بن العاص  بن عمرو اهلل ومغازيه، وكان تالميذه يدوِّنون ذلك، وكذلك فعل عبد تالميذه نسب النيب 

هـ(؛ حيث كان ميلي تالميذه 74املتوىف سنة ) -رضى اهلل عنه-بن عازب  هـ(، ومثلاما الرباء63املتوىف سنة ) -عناما

هـ( أحد الفقااء السبعة املشاورين يف املدينة، كان 92)ت بن الزبري ومن جيل التابعني كان عروة، اهلل  مغازي رسول

نقل  وقد اهتم بأخبار السرية النبوية اهتماًما كبريًا، وكان كثري احلديث، وقد أول من بدأ بالكتابة حلياة الرسول الكرمي،

كثري بقوله: "كان عروة   وقد امتدحه ابن، وامللوك"، وابن حجر يف كتابه "فتح الباري" الرسلعنه الطربي يف كتابه "تاريخ 

ا بالسري، وهو أول من صنف يف املغا
ً
ا حافهًا ثبًتا حجة عامل

ً
 .(1)زي"فقيًاا عامل

هـ(، وهو حمدث ثقة، ألف كتاب "املغازي"، وكان حيدث الناس منه، وقد مر 103)ت بن شراحيل الشعيب مث عامر

 ، وكان ينقل أخبار سرية الرسول (2)"بن عمر فقال: "قد شادت القوم فاو أحفظ هلا وأعلم هبا اهلل على جملسه عبد

هـ(، توىل والية املدينة املنورة 105)ت بن عفان بن عثمان مث أبان، (3)بكل صدق وأمانة، فقد وصف بأنه حمدث ثقة

الرمحن مغازي  عبد بن بن مروان، واهتم بأخبار غزواته وسراياه، وأخذ عنه املغرية امللك مدة سبع سنوات يف خالفة عبد

 .(4)بن عثمان يعلماا للناس، ويأمرهم بتعليماا ، فكان أباناهلل  رسول

هـ(، وهو حمدث، صدوق قال ابن عيينة: "مل يكن أحد أعلم باملغازي والبدريني 123)ت بن سعد املدين مث شرحبيل

 .(6)؛ وذلك ملا ثبت عنه أنه احتفظ بقوائم فياا أمساء أهل بدر، وأمساء املااجرين األوائل(5)منه"

 هـ(، ثقة من كبار احملدِّثني، الذين اهتموا باملغازي وبسرية الرسول 124)ت بن شااب الزهري بن مسلم مث حممد

، وكتاباته (7)"وهو أول من استخدم طريقة مجع األسانيد ليكتمل السياق وتتصل األحداث دون أن تقطعاا األسانيد"

 .(9)"، ويعتمد عليه ابن إسحاق كثريًا يف السرية"(8)أول كتابات يف السرية
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بن إسحاق ترىب وتلقى العلم يف املدينة املنورة،  هـ(، وحممد152)ت بن إسحاق صاحب السريه حممد مث بعد ذلك

ألنه  ؛ويعد من أعلم الناس باملغازي، "لكن مروياته ال ترقى إىل درجة الصحيح، بل احلسن بشرط أن يصرح بالتحديث

حجية ابن إسحاق ما ورد عن ابن عدي قوله: "وقد فتشت أحاديثه، فلم ، وقد ذكر أكرم العمري يف شأن (10)مدلس"

أجد يف أحاديثه ما يتايأ أن يقطع عليه بالضعيف، ورمبا أخطأ، أو وهم، كما خيطئ غريه، ومل يتخلف يف الرواية عنه 

قبل  حياة الرسول وقد ألف ابن إسحاق كتابًا يف السرية النبوية اشتمل على " .(11)الثقات واألئمة وهو ال بأس به"

بعد البعثة حىت اهلجرة، مث حياته يف املدينة، ومغازيه، وبعوثه حىت  البعثة، وشيء من أخبار اجلاهلية، مث سريته 

ومناج ابن إسحاق يقوم يف مجلته على "إيراد األخبار باألسانيد اليت وصل ْته، وهذه األسانيد مناا املوصول،  .(12)وفاته"

فصل، يف حني أن بعض األخبار يوردها بدون إسناد، ويهار هذا على حنو واضح يف القسم األول ومناا املنقطع واملن

ولقد متيز ك تَّاب السرية يف هذه املرحلة بأمرين مها: "العدالة، والضبط"، ومها شرطان عند العلماء لتوثيق  .(13)من السرية"

األحاديث،  م يف التوثيق، ورغم نهرهتم هلم بأهنم حمدثون، مادهتمالرواة، وإن كانوا قد وثِّقوا عند احملدثني، رغم دقة شروطا

وليسوا إخباريني، مادهتم األخبار، والنقاد يتشددون يف مادة احلديث كثريًا، ويتساهلون يف قبول األخبار؛ فإن هذا 

خر ال يقتصر على ذكر آ غري أن بعض العلماء اجته يف تدوين األحداث اجتاًها التوثيق يعطي كتاباهتم قيمة علمية كبرية.

أحداث السرية النبوية، أو أحداث املسلمني فحسب، فراحوا يكتبون عن تاريخ األمم عامة، وبدأ هذا االجتاه مستقالا 

ِي احلديث والسرية يف منتصف القرن الثاين اهلجري تقريًبا ن كتب التاريخ واألخبار  بأوهبذا نستطيع القول  .(14)عن علم 

أصيلة استـ ق ْت مناا معلوماهتا بروايات مسندة، نستطيع التحقق من رواهتا، وميكننا إثبات الصحيح من كانت هلا مصادر 

 الباطل فياا.

 عند اإلمام القاسمي تاريخ األمم السابقة: المبحث األول

لتارخيي، فال يكاد خيلو موضع من مواضع القصص القرآين من االستطراد ا ،استطرادات القامسي التارخيية كثرية جداا يف تفسريه

 ونأخذ من هذه االستطرادات بعض النماذج ليتبني ذلك:
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أنه جاء إىل قومه يدعوهم لعبادة اهلل وحده فقال  عن نبيه نوح  يف سورة األعراف حني حيكي اهلل :األمنوذج األول

 ع ِهيم" ي ومٍ  ع ذ اب   ع ل يك م أ خ اف  ِإينِّ  ۥ  غ ري ه   إِل  هٍ مِّن  ل ك م م ا ٱللَّه   ٱعب د واْ  ي  ق ومِ  فـ ق ال   ۦق وِمهِ  ِإىل    ن وًحا أ رس لن ال ق د  "تعاىل: 

ملا سبقه من ذكر قصة آدم ينقل كالًما عن  أن حتدث القامسي عن مناسبة ذكر نيب اهلل نوح  فبعد .[59 ]األعراف:

 الرازي فيه استطراد تارخيي، يتحدث فيه عن فوائد القصص واالعتبار بالتاريخ، وفيه أيًضا حديث عن نسب نوح 

 وامسه فقال: "قال الرازي: وفيه فوائد:

بل هذه العادة  أحدها: التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدالئل والبينات، ليس من خواص قوم النيب 

 ... املذمومة كانت حاصلة يف مجيع األمم السالفة

 ثانياا: أنه تعاىل حيكي يف هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك املنكرين كان إىل اللعن يف الدنيا، واخلسارة يف اآلخرة،

 ... وعاقبة أمر احملقني إىل الدولة يف الدنيا، والسعادة يف اآلخرة

 وثالثاا: التنبيه على أنه تعاىل، وإن كان ميال هؤالء املبطلني، ولكنه ال ياملام، بل ينتقم مناا على أكمل الوجوه.

 تلمذ أستاًذا؛ فإذا ذكر هذه ؛ ألنه كان أمياا، وما طالع كتابًا، والورابعاا: بيان هذه القصص دالة على نبوة حممد 

 القصص على الوجه من غري حتريف وال خطأ، دلَّ ذلك على أنه إمنا عرفاا بالوحي من اهلل تعاىل.

، هكذا نسبه ابن بن آدم  بن شيث بن أنوش بن قينان بن مالئيل بن يارد بن أخنوخ بن متوشاحل هو آبن المك  ونوح

 األئمة، وأصله من التوراة.إسحاق وغري واحد من 

 .(15){ بعثنا، وهو أول نيبٍّ بعثه اهلل بعد إدريس، كذا يف "اللباب"أرسلناومعىن }

 فإن فيه استطراًدا مشل ثالثة أمور: وهذا الكالم من الرازي مع ما فيه من مناسبة لذكر نوح 

 األول: الفائدة من القصص القرآين.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 36 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

عىن التفسري ال يف صلب التفسري نفسه؛ ملا فيه من إبعاد القار  عن مواصلة امل وهذا األمر يكون حقه يف مقدمات كتب

 التفسريي املقصود لآلية.

 وعربيته من عجميته. ،واخلالف حول امسه هل هو اسم أم لقب الثاين: نسب نوح 

ا خاصاا ألمساء األنبياء بابً وهذا حقه يف كتب الرتاجم والسري، ولو أن مفسرًا أراد بيان مثل هذه األمور فيجعل يف كتابه 

 لكان أوىل. وسريهم يف مقدمة كتابه أيًضا ال يف صلب التفسري

 .الثالث: ذكر القوم الذين أرسل فيام نوح 

 ممن أرسل إليام". وهذا أنسب ما يف كالم الرازي لتفسري اآلية حىت يصل القار  إىل هدف رسالة نوح 

فقال: "قال ابن   م البن كثري يبني فيه تاريخ وجود الشرك وسببه يف قوم نوح وبعد أن فرغ من كالم الرازي أتبعه بكال

بن عباس وغري واحد من علماء التفسري: كان أول ما عبدت األصنام: أن قوًما صاحلني ماتوا، فبىن  اهلل كثري: قال عبد

مان جعلوا أجساًدا م، فلما طال الز قومام عليام مساجد، وصوروا صور أولئك فياا ليتذكروا حاهلم وعبادهتم فيتشباوا هب

على تلك الصور، فلما متادى الزمان عبدوا تلك األصنام ومسوها بأمساء أولئك الصاحلني: وداا وسواًعا ويغوث ويعوق 

 .(16)له" رسوله نوًحا فأمرهم بعبادة اهلل وحده ال شريك -وله احلمد واملنة-ونسرًا، فلما تفاقم األمر بعث اهلل سبحانه 

وهذا الكالم مع صحة وقوعه؛ فإنه كان ال ينبغي إيراده يف تفسري هذه اآلية؛ ألن هناك آيات يف سورة نوح تتحدث 

بِّ إِنَّهُۡم َعَصۡونِي َوٱتَّبَُعوْا َمن لَّۡم يَِزۡدهُ  " -ود وسواع ويغوث ونسر-عن هذه األمساء   قَاَل نُوٞح رَّ

 َوقَالُوْا  ٢٢َوَمَكُروْا َمۡكٗرا ُكبَّاٗرا  ٢١َمالُهُۥ َوَولَُدهُۥ  إَِّلَّ َخَساٗرا 

ا َوََّل ُسَواٗعا َوََّل يَُغوَث َويَُعوَق   ََّل تََذُرنَّ َءالِهَتَُكۡم َوََّل تََذُرنَّ َود ٗ

اٗل  ٢٣َونَۡسٗرا  لِِميَن إَِّلَّ َضلََّٰ
عند آيات سورة -هناك  فكان إيراد هذا النص ؛[24 -21 ]نوح: "َوقَۡد أََضلُّوْا َكثِيٗرۖا َوََّل تَِزِد ٱلظََّّٰ

 أوىل وأوقع وجينبه التكرار الذي ميله القار  ويثقل الكتاب بال جديد فائدة. -نوح
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 النقل عن أهل الكتاب: المبحث الثاني

من النقل عن أهل الكتاب يف استطراداته أثناء تفسريه لبعض آيات القرآن الكرمي، خاصة تلك  -رمحه اهلل-أكثر القامسي 

أهل الكتاب وبني املسلمني بعالقة كآية حتويل القبلةن وما كان من اآلصار على األمم السابقة ووضعه اهلل عن  اليت تربط بني

 ، أو مما خيص أهل الكتاب فيما جرى بينام وبني أنبيائام، أو مما جرى من حتريف أحبارهم ورهباهنم.أمة حممد 

 ومن هذه النماذج:

اٱ يف  و جِاك   تـ ق لُّب   نـ ر ى  ق د " يف تفسري قول اهلل تعاىل: - ا ا ل ةً ِقب فـ ل نـ و لِّيـ نَّك   ءِ لسَّم   ٱ ش طر   و جا ك   فـ و لِّ  ت رض ىـ 
 
 ر امِ حل  ٱ سِجدِ مل

ي م  قُّ حل  ٱ أ نَّه   ل م ون  ل ي ع ِكت  ب  لٱأ وت واْ  لَِّذين  ٱو ِإنَّ  ۥۗش طر ه   و ج وه ك م فـ و لُّواْ  ك نت م  م ا ث  و ح   م ل ون "ۡۡ ع مَّا ي ع بِغ  ِفلٍ  للَّه  ٱ و م اِمن رَّهبِِّ

معىن اآلية أراد أن يوضح علم الذين أوتوا الكتاب بأن هذه القبلة  -رمحه اهلل-بعد أن بنيَّ القامسي  [.144 ]البقرة:

{ راجع إىل مذكور سابق، وقد تقدم ذكر الرسول، كما تقدم أنه احلقهي احلق فقال: "قال الفخر: الضمري يف قوله }

القبلة، فجاز أن يكون املراد أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق، فيشتمل ذلك على أمر القبلة ذكر 

وغريها، وحيتمل أن يرجع إىل هذا التكليف اخلاص بالقبلة، وأهنم يعلمون أنه احلق، وهذا االحتمال األخري أقرب؛ ألنه 

 نوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله اهلل تعاىلأليق باملساق. مث ذكر من وجوه علمام لذلك: أهنم كا

ملا ظار عليه من املعجزات، ومىت علموا نبوته  قبلة إلبراهيم وإمساعيل علياما السالم، وأهنم كانوا يعلمون نبوة حممد 

 .(17)فقد علموا ال حمالة أن كل ما أتى به فاو حق، فكان هذا التحويل حقاا"

رمحه -ي .ولكن القامس{ أنه احلق من رهبمكان ميكن الفراغ من تأويل هذا اجلزء من اآلية أو تفسريه }إىل هذا احلد  

أراد أن يزيد األمر بيانًا، وأن يدين أهل الكتاب من كتبام، فأورد بعض النصوص من كتبام، أضافاا إىل تفسريه  -اهلل

 ي عنه فقال: "قلت: ومث وجه آخر أدق مما ذكره الفخر يف علمام حقِّيَّة ذلكالسابق وتفسري الرازي الذي نقله القامس

، ولكافة من اتبعه، باستقبال الكعبة، من مجلة االستعالن ، وبيانه أن أمره تعاىل للنيبِّ التحويل وأنه من أعالم نبوته 
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ن سفر التثنية )ويقال اإلصحاح الثالث والثالثني م يف فاران املذكور يف التوراة إشارة خلامت النبيني وبشارة به، فقد جاء يف

االستثناء( هكذا: وهذه هي الربكة اليت بارك هبا موسى رجل اهلل بين إسرائيل قبل موته فقال: جاء الرب من سيناء 

 وأشرق هلم من سعري وتألأل من جبل فاران.

توراة على موسى يف طور سيناء واإلجنيل على ؛ ألن اهلل تعاىل أنزل الوهذه البشارة تنبه على موسى وعيسى وحممد 

كان يسكن أرض اخلليل من سعري بقرية تدعى الناصرة، وتأللؤه من جبل فاران عبارة   عيسى يف جبل سعري؛ ألنه 

 .(18)يف جبل فاران، وفاران هي مكة" عن إنزاله القرآن على حممد 

يروون،  وليس من باب اعتبار تصديق أهل الكتاب فيما فالقامسي استدل على صحة القرآن مبا يف أسفار أهل الكتاب،

 على اعتبار إقامة احلجة عليام مبا يصدقون. وإمنا

كون فاران -مث يزيد القامسي األمر وضوًحا يف كون فاران هي مكة مبا يورده من كتبام أيًضا فيقول: "ال خيالفنا يف ذلك 

هكذا: وكان اهلل مع  ن سفر التكوين يف حال إمساعيل أهل الكتاب، ففي اإلصحاح احلادي والعشرين م -هي مكة

كان سكناه يف   وال شك أن إمساعيل  الغالم فكرب، وسكن يف الربيَّة وكان ينمو رامي قوس، وسكن يف بريَّة فاران.

عالم أ وقال ابن األثري: ويف احلديث ذكر جبل فاران اسم جلبال مكة بالعرباينِّ له ذكر يف مكة وفياا مات وهبا دفن.

مل يقنع بكالم الفخر الرازي، ولكنه أتى بنصوص من كتب  -رمحه اهلل-فالقامسي  .(19)النبوة، وألفه األوىل ليست هبمزة"

تمد القامسي يف نقله ومل يع أهل الكتاب تبني ما أثبته القرآن من علمام بأن القبلة حنو البيت احلرام مبكة املكرمة حق.

دها أو اإلجنيل وحده، ولكنه تطرق إىل ما ألفه بعض ك تَّاب الياود والنصارى، فذكر عن أهل الكتاب على التوراة وح

يان معىن يف قصة أصحاب الكاف بعد أن أمت ذكرها وبعد ب مناا ما يستشاد به لغرضه يف التفسري والبيان، ومن ذلك:

ِتهِ ال   ر بِّك   ِكت ابِ   ِمن يك  إِل   أ وِحي  م ا  ل  تٱو   : "اآليات املتعلقة هبا حىت انتاى إىل قول اهلل تعاىل ِلم   د  ِمن  ۦ م ب دِّل  ِلك  و ل ن جتِ 

 .[27 ]الكاف: " ت ح دام ل ۦد ونِهِ 
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"هلؤالء الفتية أصحاب الكاف ذكر يف تواريخ املسيحيني، عيد سنويٌّ يقام تذكارًا هلم، يف اليوم السابع  قال القامسي:

 .(20)"....والعشرين من شار متوز؛ لكوهنم اْضط ِادوا من قبل األمراء اليونانيني، 

دة الذين ى بعض املالحأراد من إيراد قصة أصحاب الكاف من كتب غري املسلمني الرد عل -رمحه اهلل-وكأن القامسي 

قالوا: "إن نبأهم ال ي عرف أصاًل"؛ ومل يعتمد على ما ذكره املسلمون وحدهم يف كتبام، حىت ال يكون هناك مطعن 

-بالتحيز أو التدليس أو االنفراد باخلرب؛ فأتى بكالم لغري املسلمني يتحدثون فيه عن عدد أصحاب الكاف وقصتام 

 . -رمبا كما حكاها القرآن الكرمي

ويبدأ القامسي رواية صاحب كتاب "الكنز الثمني يف أخبار القديسني" عن أصحاب الكاف وعددهم فيقول: "قال صاحب 

ا. مكسيميانوس وماخلوس. ومرتينيانوس. وديونيسيوس. ويوحنالرتمجة: هؤالء الشاداء السبعة كانوا إخوة باجلسد. وأمساؤهم: 

 .(21)"...وسارابيون. مث قسطنطني. 

م كانوا يف زمن : إهنم شباب وأهنلحتدث صاحب الكتاب عن قصة أولئك الفتية كما حتدث عنام القرآن تقريًبا، فقاهكذا 

االضطااد ضد املسيحيني، وأهنم جيعلون هلم يوًما يذكروهنم فيه، ويتذكرون "األعجوبة اليت بواسطتاا قد ظارت أجسادهم 

 املقدسة يف املغارة القريبة من مدينة أفسس".

ِلك  أ ع " ذا النص يعطي املعىن املراد من قول اهلل تعاىل:وه  ِفيا ا ب  ال  ر ي لسَّاع ة  ٱ و أ نَّ ح ّق  هِ للَّ ٱ و عد   أ نَّ  لِي عل م واْ  ع ل يِام ث رن او ك ذ  

 "امَّسِجد ِامل ن تَِّخذ نَّ ع ل ي رِِهمأ مل ب وْا ع ل ى  غ   لَِّذين  ٱ ق ال   هِبِم ل م  أ ع رَّبُـّا م ب ني  نا ِامع ل ي ن واْ بٱ فـ ق ال واْ  أ مر ه م ب ينـ ا م يـ تـ ن  ز ع ون   ِإذ

غري أن صاحب الكتاب املؤلف مل حيدد طريقة استشااد هؤالء الفتية، وكذلك القرآن مل يتحدث عن  .[21 ]الكاف:

ذلك بعدما بعثام اهلل تعاىل وأحياهم وعثر الناس عليام ليكونوا هلم من اهلل آية، كيف مات أولئك الفتية؟ ال أحد يعلم 

ن يبعثام م إمنا هو ضرب من التخمني ال غري، أما قبل أبالضبط ما حدث هلم إال اهلل تعاىل، وكل ما قيل يف كيفية موهت

اهلل وبعد أن جاروا لقومام باحلق الذي ينبغي هلم أن يكونوا عليه من الدين الصحيح والتوحيد اخلالص فإن القرآن 
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ب   أ نَّ  ح ِسبت  أ م  " حكى لنا ما جرى هلم فقال اهلل تعاىل: ًبا ِتن ااي   ء  ك ان وْا ِمن   لرَِّقيمِ ٱو   ك افِ لٱ أ صح    ِفتي ة  لٱأ و ى  ِإذ ع ج 

 مث َّ  اِسِنني  ع د د ك افِ لٱ يف  ء اذ اهِنِم ى  ع ل   ف ض ر بن ا ر ش دا رِن امأ   ِمن ل ن او ه يِّئ  ةً ر مح   لَّد نك   ِمن ء اتِن افـ ق ال وْا ر بَـّن ا  ك افِ لٱِإىل  

 .[12 -9 ]الكاف: "ا أ م دً  ل ِبث واْ  ِلم ا ص ى  أ ح زب نيِ حلِ ٱ أ يُّ  لِن عل م   بـ ع ثن  ا م

لك جمتنبني معتصمني به من بطش امل -أي: جلئوا إليه-فالقرآن الكرمي يسجل لنا أن الفتية هم الذين أووا إىل الكاف 

 فيه شرك قومام باهلل تعاىل، راغبني يف أن يقوموا يف هذا الكاف بعبادة اهلل وحده ال شريك له.

ال: وأما نوع فيقول: "مث ق -عدم العلم بكيفية موت هؤالء الفتية-كتاب هذه الشاادة ويسجل القامسي عن صاحب ال

استشاادهم فليس مبعروف؛ ألن أعماهلم اجلاادية يف سبيل اإلميان مل توجد مدوَّنة يف التواريخ الكنائسية املدققة؛ بل 

يث وجدت فيما بعد أجسادهم يف إن املؤكد عنام أن استشاادهم كان زمن امللك داكيوس، حذاء مدينة أفسس؛ ح

 مغارة ليست بعيدة من أهل هذه املدينة.

ت بة الكنائسيني يرت ااد، عرف ون بأنه ملا اختفى هؤالء الفتية يف تلك املغارة هربًا من االضطؤ مث قال: فالبعض من الك 

ان يف مدينة قتلوا من أجل اإلميأمرهم فأغلق عليام باب املغارة بصخور عهيمة. وهكذا ماتوا فياا. وغريهم يروون أهنم 

أفسس. وبعد موهتم نقلت أجسادهم ودفنت يف املغارة املذكورة. وآخرون يهنون أهنم حبسوا أنفسام أحياء باختبائام 

يف املغارة املذكورة، ليموتوا برضاهم، هربًا من خطر أنواع العذاب القاسية اليت كان يتكبدها املسيحيون يف ذاك االضطااد 

 .(22) ."الوحشيِّ 

وهنا تتجلى لنا قيمة حفظ اهلل تعاىل لكتابه القرآن الكرمي، ويهار فضله على هذه األمة املسلمة حني ترى غريها من 

 األمم يرتددون فيما بينه القرآن قواًل واحًدا شافًيا؛ ألن كتبام غري حمفوظة.

ل فيقول: مث يوضح ما أفاده من هذا النق عن صاحب الكتاب "الكنز الثمني" -رمحه اهلل-إىل هنا ينتاي نقل القامسي 

"هذا ما اقتطفناه من كتاب "الكنز الثمني" وبه تعلم ما لدى أهل الكتاب املسيحيني من االختالف فيام، الذي أشار 
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 له القرآن الكرمي.

رها أحرق بالنار ثوقد جاء يف "تاريخ الكنيسة": إن أقوال وأعمال الشاداء يف املسيحية مل ينقل مناا إال القليل؛ ألن أك

( وإن من القرن الثامن فصاعًدا، اعتىن الروم والالتيُّون جبمع حياة الشاداء 303إىل  293مدة العشر سنوات من سنة )

األولني غري أن األكثر حذاقة، حىت الذين يف حضن الكنيسة الرومانية، يسلِّمون اآلن بأن أكثر األخبار أحاديث 

 .(23)ملفقة"

بال  فيه من جاة القامسي حني نقل ما نقل عن كتب النصارى وغريهم يف هذا الشأن يعترب خروًجا وهذا االستطراد امل

هِتِمبِ  أ عل م  ق ل رَِّّبِّ  " عن حد املعقولية يف البيان املتعلق باآلية؛ فاألمر حمسوم بقول اهلل تعاىل:  ف ال   ق ِليل ِإالَّ  ي عل م ا م مَّا ِعدَّ

 .[22 ]الكاف: "اأ ح د مِّنا م ِفيِام ت ست فتِ  و ال   اظ  ِار  ِمر اء ِإالَّ  ِفيِام مت  ارِ 

 قصص األنبياء والصالحين :المبحث الثالث

لعل دافعه يف و  أشدَّ العناية يف قصص األنبياء والصاحلني، وأفاض يف بياهنا واستطرد  هلا كثريًا، -رمحه اهلل -اعتىن القامسي

هِتِم مَّا ي ع أ عل م  ق ل رَِّّبِّ  " ذلك: العربة والدرس من قصصام أخًذا بقول اهلل جل وعال:  ۡۡ ِفيِام مت  ارِ  ف ال   ق ِليل ِإالَّ  مل م ا  بِِعدَّ

 [.111 ]يوسف: " اأ ح د مِّنا م ِفيِام ت ست فتِ  و ال   اظ  ِار  ِمر اء ِإالَّ 

 اهلل يوسف:: قصة نيب األولاألمنوذج 

 على قاعدته اليت أطلقاا يف حكاية القصص وهي: "أن قصص -رمحه اهلل -ومن أصدق النماذج يف استطرادات القامسي

ادث ولذلك ال تذكر الوقائع واحلو … القرآن الكرمي ال يراد هبا سرد تاريخ األمم أو األشخاص، وإمنا هي عربة للناس

سمياا امللل والرّم، ويؤتى فياا باجلرّة وأذن اجلرة، كما يف بعض الكتب، اليت تبالرتتيب، وال تستقصى فيذكر مناا الطّم 

 .(24)األخرى مقدسة"

وغريه  -رمحه اهلل -؛ حيث أفرد هلا مبحثًا مطواًل نقل فيه عن البقاعيما كان يف استطراده على قصة نيب اهلل يوسف 
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مع إخوته، وانفرادها بسورة كاملة مل تذكر يف غريها، على خالف النمط القرآين يف ذكر  وجوه العرب من قصة يوسف 

 القصص األخرى أنه يقصاا يف أكثر من موضع بأكثر من عبارة ملقاصد كثرية.

تقدمه،  بار منمن أنباء الرسل، وأخ -صلوات اهلل عليه -: "هذه السورة من مجلة ما قصَّ على النيبّ -رمحه اهلل -قال القامسي

[ اآلية، وإمنا أفردت على حدهتا، ومل تنسق على 120 ]هود: "وكال نقص عليك"مما فيه التثبت املشار إليه يف قوله تعاىل: 

قصص الرسل، مع أهنم يف سورة واحدة، ملفارقة مضموهنا تلك القصص، أال ترى أنَّ تلك قصص إرسال من تقدم ذكرهم 

ة م، وإهالك مكذبيام؟ أما هذه القصة، فحاصلاا: فرج بعد شدة، وتعريف حبسن عاقبعليام السالم، وكيفية تلقي قومام هل

باجلّب والبيع وامرأة العزيز وفقد  بفقد ابنيه وبصره، وشتات بنيه، وامتحن يوسف  الصرب، فإنه تعاىل امتحن يعقوب 

،  [ اآلية88 ]يوسف: وأهلنا الضر"مسنا األب واإلخوة والسجن، مث امتحن مجيعام بشمول الّضر، وقلة ذات اليد 

فقد انفردت هذه القصة بنفساا، ومل تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب وموسى عليام السالم، ...

ا م وما جرى يف أممام، فلاذا فصلت عنام، وقد أشار يف سورة برأساا إىل عاقبة من صرب ورضي وسلم ليتنبه املؤمنون إىل

 .(25)يف طّي ذلك"

، ولكنه تابع حديثه هذا بنقل آخر حتدث فيه باحلديث عن أهداف قصة يوسف  -رمحه اهلل -ومل يكتف القامسي

فقال: "وجاء  عن أهداف القصص القرآين، وأثر القصة عموًما يف النفس البشرية، مث أورد فيه ما تعلق بقصة يوسف 

ذكر إال ما تأّمل هذا القصص، جتده ال ي… رتبية واآلداب يف قصص القرآن: يف كتاب )النهام واإلسالم( يف حبث ال

يناسب اإلرشاد والنصح، ويعرض عن كثري من الوقائع، إذ ال لزوم له، وال معّول علياا، فال ترى قصة إال وفياا توحيد 

ص على صر من تلك القصوعلم ومكارم أخالق، وحجج عقلية، وتبصرة وتذكرة، وحماورات مجيلة تلّذ العقالء، والقت

، وكيف جاوز فياا كل ما ال عالقة له باألخالق، من مدنية املصريني وأحواهلم إىل ما حكاه عن يوسف الصّديق 

اخلالصة والثمرة، أال ترى كيف صدرت حبديث سجود الشمس والقمر والكواكب له يف الرؤيا، داللة على أنَّ للطفل 

 -أوهلم وآخرهم -وتربية رؤساء األمم مناا، فتأمل يف كالم احلكماء...ه وأفعاله ورؤياه؟ استعداًدا يهار على مالحمه، وأقوال
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جتد إمجاعام على أّن سياسة أخالق النفس أّوال فاملنزل فاملدينة كل واحدة مقدمة لالحقتاا، مثرة لسابقتاا، إذ ال يعقل أن 

 .(26)نزله!"يسوس منزله من مل يسس نفسه، أو يسوس أمته من مل يدبر إدارة م

، وبعدها أورد كالًما عن حسن السياسة مث استمر احلديث عن أمثلة حلسن اإلدارة من أِّب بكر الصديق والصحابة 

أخرج  -سياسة النفس والعشرية -األمران وذكر كالًما للفاراِّب يف "آراء أهل املدينة الفاضلة" حىت قال: "وملا مّت له 

 .(27)" من السجن معهًما مبجاًل وترقى من تعليم الصعلوك يف السجن إىل تعليم امللوك على العروش

من األخالق الفاضلة، واهلمة العالية، والنفس املطمئنة، والثقة باهلل، والبعد  وبعد أن ذكر القامسي ما امتاز به يوسف 

زه عن البذاءة وسوء اخللق، ذهب يذكر أن هذه املقدمات األخالقية كلاا كانت عبارة عن مؤهالت عن الفواحش، والتن

لرئاسته أهل مصر، ونقل يف ذلك ما ذكره صاحب املدينة الفاضلة من شروط يف رئيساا، وبعد ذلك كله قال: "ذكرنا 

م فطن وعقول راجحة على الرجوع إىل كتاهبمنوذًجا عن هذه السورة استنشاطًا هلمم العقالء، وحثاا ملن هلم ذكاء و 

ونهرهم فيه، وإزالة لشبه من ارتاب يف هذه القصص فأعرض وجلَّى أن قصص القرآن مجيعاا مملوءة باحلكم كاذه 

وما مثل هؤالء يف سريهم إال كمثل رجل أويت آلة خبارية ليسقي هبا احلرث من النار، فجلس جبانباا وترك ... القصة

 .(28)انتاى"...يتفكر: من أين هذا احلديد؟ ومل جيلب املاء؟ وإىل أي مسافة يرتفع، وما العلة فيه،  استعماهلا وأخذ

لى، مبثابة املوعهة ملن أراد السري على الصراط املستقيم؛ ليبل  املقام األع -رمحه اهلل -وكانت هذه اخلامتة من القامسي

 ويكون معهًما عند اهلل تعاىل وعند الناس.

ذلك فعليه أن يتعلَّم من القصص القرآين، وأن يتأدب بأدبه، ويرتىب على مائدته، ويتخلق بأخالقه؛ فمن فعل فمن أراد 

 هذا جنا وفاز، ومن حاد عنه خاب وخسر.

يف سائر القصص القرآين على هذا النمط من اإلطالة واالستطراد اللذين خيرجان بالكتاب  -رمحه اهلل -ولقد سار القامسي

 عن هدفه.
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أنَّ القامسي اكتفى مبا يف كل آية من معىن، ومبا يف كل قصة من عهة وعربة، وذكر ذلك يف موضعه مرتبطا ارتباطا مباشرا  ولو

القار   نبالتفسري، من غري تطويل ينسي القار  أنه يطالع كتابا لتفسري القرآن الكرمي، لكان ذلك أفضل للكتاب، وأربط لذه

 مبوضوع التفسري ومعناه.

 لرابع: السيرة النبوية وتاريخ اإلسالمالمبحث ا

ًما، مناا:  التأريخ اإلسالمي بدأ أول ما بدأ يف القرآن الكرمي، ولعل يف هذا األمر ِحك 

 التنبيه على أمهية حفظ التاريخ والسرية ملا فيه من الدروس والعرب.-1    

 ول الثقات.التنبيه على التوثيق يف احلفظ، بأن يكون اخلرب مرويًا من طريق العد-2

 اإلشارة إىل أنَّ القرآن وعاء للتاريخ.-3

 اإلشارة إىل أنَّ السرية النبوية ال خترج عن إطار السنن الربانية يف خلقه.-4

 ولكنه من عند اهلل تعاىل. بيان أنَّ القرآن ليس من عند حممد -5

حىت تنتاي األحداث، مث يكتب ما يشاء بالصيغة اليت يراها حتسن صورته  النتهر  لو كان القرآن من عند النيب 

وأصحابه كما يفعل سائر امللوك حىت يف هزائمام، ولكن اهلل تعاىل حكى األحداث كما هي من غري جماملة على النحو 

 التايل:

ما فعل مع سحرة فرعون يف سورة املائدة، وك امتدح من يستحق املدح والثناء، كما فعل مع رجلي قوم موسى  -

وبعض أصحابه يف آخر سورة املزمل،  يف األعراف وغريها، ومع رجل سورة يس، ومع امرأة فرعون، ومع النيب 

يف آية سورة التوبة والذين بايعوه يف آية  وكما فعل مع السابقني األولني من املااجرين واألنصار أصحاب النيب 

 سورة الفتح.
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يستحق اللوم، كما فعل مع املنافقني يف سورة البقرة وغريها، حىت أنزل سورة خاصة هبم ألقى باللوم على من  -

وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع رماة أحد  تفضحام ومساها "املنافقون"، ومع بين إسرائيل الذين كفروا بالنيب 

نفسه يف  يف سورة آل عمران، ومع الذين قالوا ملوسى "اذهب أنت وربك فقاتال؛ إنا هاهنا قاعدون"، ومع النيب 

ن دقائق بن حارثة يف سورة األحزاب، بل إن القرآن حتدث ع واقعة األعمى يف سورة عبس، ويف واقعة زوجة متبنيه زيد

يف بيته، لو أراد صاحباا أن يكتباا بنفسه ملا جاءت على اهليئة اليت جاء هبا القرآن الكرمي من  حياة النيب من 

ورضي اهلل تعاىل عنان أمجعني،  املصارحة واملكاشفة، وبيان بعض األسرار املنزلية، وذلك كما يف آية التخيري ألزواجه 

 وكما يف سورة التحرمي.

 القرآن مبا يوضح أنه من عند من ال مصلحة له عند أحد، بل الكل مفتقر إليه، متكل عليه. وبيان املدح والذم يف

وعلى هذا فإنَّ استطراد أحد املفسرين أو ج لِّام أو حىت كلام بذكر أحداث السرية النبوية يف تفسري القرآن الكرمي هلو 

 العام، تاريخ، والسرية النبوية جزء من التاريخ اإلنساينأمر له وجاهته، وال غبار على فاعله؛ إذ كما قلت: القرآن وعاء لل

 .الذي حتدث القرآن عن كثري من أحداثه منذ خلق اهلل آدم 

ناء بعض النماذج الستطراد القامسي يف السرية النبوية وتاريخ اإلسالم أث -إن شاء اهلل تعاىل -ويف هذا املبحث سأذكر

 تفسريه للقرآن الكرمي.

 ومن هذه النماذج:

 ِمن غ د وت  و ِإذ " استطراًدا عن غزوة أحد يف سورة آل عمران، عند تفسري قول اهلل تعاىل: -رمحه اهلل -ما ذكره القامسي

 ٱ تـ بـ وِّ    أ هِلك  
 
ِعد  لِل ؤِمِنني  مل يٌع ع ِليمٌ  للَّه  و ٱ ِقت الِ م ق   يبني القامسي أنَّ هذه اآلية مرتبطٌة باآلية  [.121 عمران: ]آل "مسِ 

رب واْ و تـ تـَّق واْ ال  ي ض رُّك م  ت ص و ِإن هِب ا اْ ي فر ح و س يِّئ ة  ت ِصبك م و ِإن ت س ؤه م ح س ن ة س سك مِإن مت   " اليت قبلاا وهي قول اهلل تعاىل:

يط" م ل ون  مب ا ي ع للَّه  ٱ ِإنَّ  اش ي ك يد ه م لك أنَّ اهلل تعاىل من حيث املساءة واملسرة، ورتب على ذ[ 120 عمران: ]آل حمِ 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 46 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

يان أنَّ عاقبة الصرب ولب ذكر أوال غزوة أحد مث غزوة بدر لرتتيب اآلية السابقة، مع أنَّ ترتيب األحداث يقتضي العكس،

مث شرع بعد ذلك يف ذكر قصة الغزوة مستنًدا إىل كتب السري واملغازي، ملخًصا القصة مناا، ومع هذا امللخص  النصر.

" أي: خرجت "ِمْن أ ْهِلك  تـ بـ وِّ  " أي :تنزل "اْلم ْؤِمِنني   الذي ذكره القامسي فإنه أطال يف بياهنا فقال: "و ِإْذ غ د ْوت 

" أي: أماكن ومراكز يقفون في يٌع ع ِليٌم" ذهب اجلماور وعلماء املغازي إىل أنَّ هذه اآليةم قاِعد   اا " لِْلِقتاِل و اللَّه  مسِ 

نزلت يف وقعة أحد، والسر يف سوق هذه الوقعة األحديّة وإيالئاا البدرية، وهو تقرير ما سبق؛ فإن املدعي فيما قبلاا 

صربوا واتقوا،  اب النصر واملعونة ودفع مضار العدّو، إذا هماملساءة باحلسنة واملسرة باملصيبة وسنة اهلل تعاىل فيام يف ب

والتغيري إذا غريوا، أي: اذكر هلم ما يصدق ذلك من أحوالكم املاضية حني مل يصربوا يف أحد فأصيبوا، وسّرت األعداء 

ىل تدقيق النهر هتييج لغريه إ مصيبتكم، وحني صربوا واتبعوا فنصروا وساء العدّو نصرهم، ويف توجيه اخلطاب إليه 

 .(29)" -كذا يستفاد من تفسري البقاعيّ   -واتباع الدليل، من غري أدىن وقوف مع املألوف

هبذا املختصر املستفاد من كالم البقاعي حتدث القامسي عن تفسري اآلية وعلة تأخري احلديث عن غزوة بدر بعد غزوة أحد، 

العدو وما  أحد، فأوضح أنَّ لِله تعاىل حكمة يف ذلك، وهي بيان ما يسرمع أن الرتتيب التارخيي يقتضي أنَّ بدرا كانت قبل 

 يسوءه، وما ينصر اهلل به املؤمنني، وهو الصرب واالتباع، وما يكون سبب خذالهنم، وهو عدم الصرب أو عدم االتباع.

ياا واحِلك م املستنبطة ف مث يشرع القامسي يف بعض تفاصيل قصة الغزوة من حيث سبباا وتارخياا وعدد اآليات اليت نزلت

 .مناا؛ والغايات احملمودة هلا 

 الخاتمة

كم أفدت  من هذه الرحلة املباركة اليت طفت فياا بكتاب "حماسن التأويل للقامسي"، وهو حبقٍّ يعد  ويف هناية املطاف أقول

مكتبًة كاملًة مجع فياا أنواًعا من العلوم شىت، وهذه ميزة متيز هبا تفسري القامسي عما سواه من التفاسري، وكان هلذه الرحلة 

 :مناا بعض النتائج أردت تدويناا يف خامتة البحث، 
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جامًعا لعدد   -رمحه اهلل -أواًل: ملا سرت مع الكتاب باستطراداته املتنوعة من علوم شرعيٍة وأدبيٍة وطبيعيٍة، وجدت الشيخ

 كبرٍي من املؤلفات املستقلة يف علوماا على شكل ملخصات مفيدٍة ماتعٍة.

ا إذا ما قورنت يان اآلية املراد مبا حيتاج إليه املفسر يف ب ثانًيا: هذه امللخصات مع كوهنا مفيدٌة ماتعٌة فإهنا طويلة جدا

ا على القار ، حىت إنين كنت أحيانًا أنسى أنين أقرأ يف كتاب تفسرٍي.  تفسريها، بل وطويلة جدا

ا من خالل عرضه لقضايا العقيدة وما يتعلق هبا من مس -رمحه اهلل -ثالثا: كان االجتاه السلفي للشيخ ًً  ائل.واضًحا جدا
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ABSTRACT  

The lexicographical roots of some words have been mentioned only once in the Holy Qur’an, 

which is called uniqueness. This research shows the linguistic miracle in that uniqueness because 

the unique roots are about a quarter of the total roots of three letters, and the number of these words 

is about four hundred. This creates a difficulty to talk about all of this in a short article. This 

difficulty constitutes the problem of research, so the research was confined to the words in the 

verses of the rulings, and the presentation of the miracle of the Qur’anic linguistic uniqueness. 

This highlights the importance of this research whose aim is to search for the secret of these words' 

uniqueness in the context of the verses they occurred in. The researcher adopted the analytical 

methodology by which these words will be analyzed by clarifying the linguistic, interpretive and 

rhetorical meanings .The researcher found the following results: the research denies what the late 

linguists call synonymy because each word is not a synonym for the other and does not carry the 

same semantic implication. The root uniqueness comes in conjunction with the semantic 

uniqueness.  

 Keywords: interpretation, Quran, rhetoric, miracles, uniqueness.  

 

 ملخص البحث

بةض األلفاظ يف القرآن الكرمي مل ير  جذرها املةجمي فيه إال عرة واحدة، وهو عايسمى بالتفر ، ويُظهر البحث 

، نسبة ورو  اجلذور املتفر ة يقارب الربع عن جمموع جذور القرآن الثماثيةوجه امإعجاز اللفظي يف ذلك التفر  ، فإن 

عفر ة وهذا مما يصةب احلديث عنه كله يف هذا املقا ، وهنا تكمن وقد وصل عد  هذه املفر ات ملا يقارب األربةمائة 

ها،  تفر بيان إعجاز القرآن اللفظي يفعشكلة البحث لذا اقتصر البحث على األلفاظ اليت ور ت يف آيات األحكا ، و 

يها، وعلكت فوعن هنا تظهر أمهية هذا البحث، والذي يهدف إىل البحث عن عر تفر  هذه اللفظة يف اآلية اليت ور ت 
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يف البحث املنهج التحليلي، وذلك بتحليل هذه األلفاظ عن طريق توضيح املةىن اللغوي والتفسريي والبماغي، وقد 

ظهرت النتائج التالية: أن البحث ينفي عا اصطلح عليه املتأخرون بالرتا ف، فكل لفظة ال تأيت يف عقابل األخرى وال 

 تفر  اجلذري بالتزاعن عع التفر  املةنوي.حتمل نفس الداللة املةنوية، فيأيت ال

 : التفسري، القرآن، البماغة، امإعجاز، التفر .الكلمات المفتاحية

 

 مقدمة

احلمد هلل املتفر  يف علكوته وجربوته، والصماة والسما  على نبيه وعبةوثه، حممد بن عبد اهلل وعلى آلة وصحبه 

 أعا بةد وعن وااله...

عسرية االهتما  باملفر ة القرآنية، وااللتفات لإلعجاز البماغي فيها، ففي القرآن  فإن هذا البحث أتى ليكمل

الكرمي ألفاظ مل ير  جذرها املةجمي إال عرة واحدة فحسب، ويف هذا إعجاز لفظي وبياين يتوجب الوقوف عنده، 

 فالةرب عن شأن بماغتهم عد  التكرار يف املفر ات والرتاكيب واالبتكار والتجديد.

حصر نطاق البحث عن عةىن لفظ هذه املفر ة املتفر ة، ومبا أن عد  الكلمات بةد إحصاءها وصل إىل وين

( كلمة عتفر ة، فلن يسةنا املقا  هنا العتظهارها كلها عع  راعتها، لذا عنكتفي يف هذا البحث بةرض األلفاظ 379)

 واعتةراض عاتيسر عنها بالدراعة. املتفر ة يف آيات األحكا ،

التوحيد -اليت ور ت فيها األواعر والنواهي، ممن اليدخل يف عياق اخلرب عن اهلل  األحكا  أي آياتصو  بواملق

، أو عن خلقه كالقصص، والتصنيف بآيات األحكا  عشهور وعضى عليه الفقهاء، وهي -وعايتةلق به عن علو  الغيب

 ، وفيما يلي عرض لبةض هذه األلفاظ.نوعان: الةبا ات واملةاعمات
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 التحديد المفاهيمي اللغوي

 التعريف بمصطلح التفرد، وأبرز الكتب التي تحدثت عن التفرد بالقرآن

 التةريف اللغوي للتفر :

كل َشْيء عتوّحد ،و (2)والَفريُد: الشذر ،الَفْرُ  عا كاَن وحَده،(1)ُوْحَدة   الفاء والراء والدال أصل صحيح يدل على

 .(3)الَِّذي اَل َنِظري َلهُ فقد انْ َفر ، وََكأن أصل اْلَفر : 

 التةريف االصطماحي لأللفاظ املتفر ة:

 واملقصو  بالتفر  حتديدا هو تفر  اجلذر املةجمي هلذه الكلمة، فكل كلمة جذرها مل يشتق عنه كلمة أخرى غريها

 هي املرا ة بالبحث.

 أبرز الكتب اليت حتدثت عن األلفاظ املتفر ة يف القرآن:

 –  1973القرآن" للمؤلف حممد السّيد الداو ي، هذا الكتاب صدر عن  ار املةارف عا  كتاب "عن كنوز  .1
 .ه  1393

 ، عن عركز نون للدراعات 2001عةجم "الفرائد القرآنية" للمؤلف األعتاذ باعم البسوعي، وقد صدر عةجمه عا   .2
 .القرآنية

عا   الدكتور عاطف املليجي، هذا الكتاب صدركتاب " ليل األلفاظ الوحيدة يف القرآن الكرمي" للمؤلف األعتاذ  .3
2004 . 

  2011 راعة بةنوان: "اللفظ الفريد يف القرآن اجمليد" للمؤلف حسان أمحد راتب املصري صدر هذا الكتاب عا   .4
 .وهو عن ضمن علسلة )متكني اللغة الةربية( عن عنشورات هيئة الةاعة السورية للكتاب التابةة لوزارة الثقافة

لةزيز إبراهيم ا املضارع منوذجا" للمؤلف الدكتور كمال عبد-نوان "بماغة الفرائد الفذة يف القرآن الكرميكتاب بة .5
،  2010 -ه  1431األعتاذ املساعد يف قسم البماغة واأل ب النقدي يف جاعةة الفيو ، صدر كتابه هذا عا 

 .عن الدار الثقافية للنشر يف القاهرة
اهلل عبد  يف القصة القرآنية "، للمؤلف األعتاذ الدكتور عبد -غية يف الفرائد القرآنيةكتاب بةنوان: "األعرار البما .6

الغين عرحان، أعتاذ البماغة والنقد يف كلية اللغة الةربية بالقاهرة، وكلية الةلو  امإنسانية جباعةة امللك خالد بأهبا، 
 ض. ، عن  ار احلضارة للنشر يف الريا2012-ه1433صدر كتابه هذا عا  
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 المبحث األول: 

 األلفاظ المتفردة في سياق آيات العبادات.

ور ت يف القرآن الكرمي عدة ألفاظ عتفر ة، ويف عياقات خمتلفة، ويف هذا املبحث عنبنّي األلفاظ املتفر ة يف عياق  

 آيات الةبا ات، وذلك عن خمال املطالب التالية:

 "َواْلَمْرَوةَ " المطلب األول: المفردة القرآنية:

 َعَروَ الجذر: 

 المعنى اللغوي:

 (.158رة: ..." اآلية )عورة البقِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِعْن َشَةائِِر اللَِّه : "ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل

ْرو
َ
 َهَذا عن اْعم: َعْرَوة، وَعروان اْلَواِحَدة الَقدَّاح، ِحَجارَة وهي أيضا الشَّْمس، يف  برّاقة بِْيض   رِقَاق ِحَجارَة: امل

َها النَّار عن ِهيو  (5)مبكة املروة مسيت ، وهبا(4)اشتقاقه رو أَبيض َكأَنَُّه البَ رَ ، و الَقّداحات الَّيِت خيرج ِعن ْ
َ
ْروُ (6) يكون امل

َ
: ، وامل

َرْوراةُ بفاِرَس،  َعِديَنة   ، وَعْروُ الرِّْيحِ  طَيَِّبةُ (8)الرَّياِحني عن وهي َضْرب   (7)نَ ْبت  
َ
ْروُ  وامل

َ
 فيها َشْيءَ  ال الَّيِت  اأَلْرضُ  َشَجر   وامل

 .(9)َعَرْوًرى واجَلمعُ 

واملةىن احملوري للجذر هو: حدة حمتواة يف اجلر  تنتشر عنه بتجد : كالنار والرائحة يف املرو مبةنييه، وعن ذلك: املروة 

ل غليظة فسوي ظاهرها لتتمهد للساعني، وعن ذلك األصاجلبل الذي يف هناية السةي، وكأهنا كانت يف األصل كتما 

َرْوراة: األرض أو املفازة اليت الشيء فيها، واحلدة فيها جفاف باطنها فهي قفر النبات فيها
َ
 . (10)امل

 المعنى التفسيري:

 واملرو؛ الصفا رعائ ن و  حر  اهلل، يف اللذين االمسني هبذين املسميني إحدى اجلبلني: املوضع هذا واملرا  باملروة يف 

 األصفاء عائر ون  االمسني هبذين املةروفني اجلبلني بذلك عىن أنه عبا ه ليةلم والما ، األلف فيهما أ خل ولذلك

 .(11)واملرو
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 :البالغيات 

وبالرغم عن أن جبلي الصفا واملروة يشرتكان يف كوهنما يف عكة وميثمان شةرية عن شةائر اهلل؛ إال أن جذر املروة 

تفر  هنا يف هذا املوضع عن القرآن فحسب، يف عقابل تكرر جذر الصفا )صفو( عايقارب السبةة عشر عرة يف )عرو( 

 القرآن.

، ولذلك مسي احلجر األعلس هبا، بينما أصل املرو يةين الصمابة (12)وأصل الصفا يدل على اخللوص عن كل شائبة

يته ا النار هبا، ولذلك الصفا جذرها عتداول يف القرآن ألمهومسيت احلجارة البيضاء اليت تربق ويقدح عنه (13)يف الشيء 

يف التةبري عند عياق الرعاالت والرعل والدعوة هلل، وعلى هذا جاء تفر  جذر املرو عند ذكر شةرية السةي يف القرآن، 

 وذلك لتفر  ذكر هذا احلكم يف هذا املوضع فحسب. 

 "َرَمَضانَ "المطلب الثاني: المفردة القرآنية: 

 َرَعضَ لجذر: ا

 المعنى اللغوي:

 (185بقرة: " اآلية )عورة ال...َشْهُر َرَعَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرَآُن  ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل: "

ةِ  عن احِلجارة َحر  : ، والرََّعضُ (14)وغريِه َحر   عن شيء يف ِحدَّة   على يدل عطر  أصل والضا  وامليم الراء  َحرِّ  ِشدَّ

، القو َ  ، وأرعضَ (15)احَلرِّ  شدَّة   يةين ُعلَتهبة   الَقْيظ، والرَّعضاءُ  ُحْرقةُ : والرََّعضُ  الرَّْعضاُء، واالعمُ  الشمس،  اشتدّ  ِإذا احَلر 

، (17)أَْوَجَةين: َأي أْرَعَضين،: يُ َقال أَْوَجع؛ َعا كل  :  ، وامإْرعاضُ (16)َوَغريه الرعل على الشَّْمس َوقع شّدة: َعَلْيِهم، والرََّعض

 ونصل   َرعيض   ، وَشْفرَة  (18)قَّ ِلريَِ  تدقه مث أعلسني حجرين بني جتةله أن وهو َرْعًضا، أَْرُعُضهُ  فأنا النَّْصل َرَعضت قد: ويقال

،  .(19)َرعيض   حا    وكل َوقيع ، أي َرعيض 

دة كاحتواء احلجارة على احلرارة، وكاحلواملةىن احملوري للجذر: هو احتواء جوف الشيء على غليظ، حدة أو حرارة،  

 .  (20)يف النصل
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 المعنى التفسيري:

 :(21)جوهو  واملفسرون على أن رعضان يف اآلية هو شهر الصيا  املةروف، وإمنا اختلفوا يف عبب تسميته على

 .(22)اهلل شهر أي رعضان شهر: القائل قول وعةىن تةاىل، اهلل اعم إنه -1

 وجوه: على اشتقاقه يف اختلفوا مث وشةبان، رجب كشهر  للشهر اعم أنه -2

 :فهؤالء تباينت أقواهلم: فقيل:فمن قال أنه عن الرعض وهي شدة احلر األول ، 

  أَلن الةرب ملا نقلوا َأمسَاء الش ُهور َعن الل َغة اْلَقِدميَة مّسوها باألزعنة اليت هي فيها فوافق رعضان

ج فيه ذو احلجة، والذي يرتبع فيه ربيع األول ، كما يقال للشهر الذي حي(23)أيا  رعض احلر

 .(24)وربيع اآلخر

 (25)احلرّ  بِشدَّة وافقَ  َصوعه وجوبَ  وقيل: ألن. 

 (26)املوعظة عن فيه حَتْرَتِقُ  القلوبَ  ألنَّ : وقيل. 

 (27)حترق أي الذنوب فيه ترعض وقيل: ألنه. 

  :فهؤالء هلم توجيهني ، أنه مسي حدمها أوالثاين: بأنه عشتق عن رَعضُت النْصَل: إذا  قَ ْقَته بني حجرين لريقَّ

هذا الشهر برعضان ألهنم كانوا يرُعُضون فيه أعلحتهم، ليقضوا عنها أوطارهم يف شوال  قبل  خول األشهر 

 .(29)أنه مسي رعضان ألنه يرعض ذنوب عبا هواآلخر ، (28)احلر 

 .(30)واألصح أن رعضان اعم هلذا الشهر كشهر رجب وشهر شةبان

 :البالغيات 

وعند القول السالف يف تأصيل اجلذر، جند أن شدة وقع الشمس على األرض تنتج عنها حرارة لذلك قيل أرض 

رعضاء أي حارة، وشدة  ق النصل بني احلجرين تنتج عنها حدة، لذلك قيل نصل رعيض أي حا ، ويف هذا مجع لكل 

ةربية يف وقت احلر، تزاعن نقل تسمية الشهور للاألقوال اليت قيلت يف اشتقاق شهر رعضان، ففي تسميته يف اجلاهلية؛ ل
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أو ألن الةرب كانت حتد فيه عيوفها لتقضي حاجتها قبل  خول األشهر احلر ، ويف امإعما  ألن الصيا  فيه حرارة 

حسية يف اجلوف عن أثر الةطش وخمافه، أو عةنوية يف القلب، ألهنا حترتق فيه عن املوعظة أو حترتق الذنوب ألجل 

عمال الصاحلة فيه، أو ألن الصيا  يرعض القلوب لريققها، ويرعض الذنوب كذلك فيدقها باألجر والةمل حصول األ

 الصاحل. 

ويف تفر  جذر رعضان يف القرآن الكرمي  الئل الختفى، فهذا الشهر عتفر  بني الشهور، لنزول القرآن فيه،  

لياليه، فكان  و  يف أياعه، وكذلك عضاعفة األجر يف قيا وحلصول ليلة القدر فيه، وهو الشهر الوحيد املتفر  بفرض الص

 هذا التفر  تبةا لكل هذا وأكثر.   

 "َصْلًدا"المفردة القرآنية: المطلب الثالث: 

 َصَلدَ  الجذر:

 المعنى اللغوي:

َواأْلََذى َكالَِّذي يُ ْنِفُق َعاَلُه رِئَاَء  بِاْلَمنِّ يَا أَي  َها الَِّذيَن َآَعُنوا اَل تُ ْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل: "

" اآلية )عورة البقرة: ... رََكُه َصْلًدات َ النَّاِس َواَل يُ ْؤِعُن بِاللَِّه َواْليَ ْوِ  اآْلَِخِر َفَمثَ ُلُه َكَمَثِل َصْفَوان  َعَلْيِه تُ رَاب  فََأَصابَُه َواِبل  ف َ 

264.) 

 أعَلسُ  أي َصْلد   وَجبني   َصلد ، ، يقال َحَجر(31)َويُ ْبس   َصمَابَة   على يدل صحيح، واحد أصل والدال والما  الصا 

،  خُيرِج ومل َصّوت ، أي ِإذا(33)نَارا القا حُ  يُورِ  مل ِإذا صلو اً، الزَّْندُ  َصَلدَ : ، َويُ َقال(32)ِجداً  ََبيل   أي َصْلد   ورجل   ياِبس 

 باحَلجر ُشبِّه ْيِه،َعلَ  شةر اَل  الَِّذي اْلموضع: اجلَبني الص لبة، وأصما ُ  الغليظة اأَلْرض: والصِّلداءةُ  نَارا، والصِّْلداء

 .(34)األْعَلس

واملةىن احملوري للجذر هو: تصلب الشيء متا  الصمابة عع عماعة عطحه حبيث الينفذ عنه شيء، كاحلجر واألرض 

 .(35)للبخيل فكل هذا فيه عةىن عد  نفاذ شيء املوصوفني، وعثله صلد الزند إذا صوت ومل يور، ورجل صلد
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 المعنى التفسيري:

 فيه نبتي ال عا األرض عن وهو عا صلب احلجارة عن واملةىن عند املفسرين على عا هو عليه يف اللغة، فالصلد

 .(37)تراب َعَلْيه لَْيسَ  أجر  نقيا ، واملةىن أي(36)ينبت ال الذي باحلجر شيء، تشبيهاً 

 فأصابه تراب، ليهع كان  الذي الصفوان مبنزلة املنافق، فأعماهلم ولةمل املؤذي، املانّ  اهلل لةمل ويف هذا عثل ضربه

 هلم أن الظاهر يف املسلمون يراهم شيء، وال عليه تراب ال نقيا فرتكه الرتاب، عن عليه مبا فذهب املطر، عن الوابل

 ألنه كله؛  لكذ اضمحل اهلل إىل وصاروا القياعة يو  كان  فإذا به، يراءوهنم مبا الصفوان هذا على الرتاب يرى كما  أعماال

 .(38)عليه شيء ال أعلس فرتكه الرتاب، عن الصفوان على كان  مبا املطر عن الوابل ذهب كما  هلل يكن مل

 البالغيات:

فإن هذان ؛ -أي عد  النفاذ-ومبا أن األصل الواحد يف املا ة هو الصمابة حبيث ال ينمو عنها أثر وال تنبت شيئا 

القيدان )الصمابة وعد  النفاذ(، مها عن جةل هناك فارقا بني هذه املا ة وبني عقارباهتا عن الصلب والشد والصفو 

 ، ويف التفر  عا يدل على شدة النهي عن التحلي هبذه الصفة اليت هي عن صفات املنافق، والتنفري عنها.(39)وأعثاهلا

 المبحث الثاني:

 سياق آيات المعامالتاأللفاظ المتفردة في 

ور ت يف القرآن الكرمي عدة ألفاظ عتفر ة، ويف عياقات خمتلفة، ويف هذا املبحث عنبنّي األلفاظ املتفر ة يف عياق 

 آيات املةاعمات، وذلك عن خمال املطالب التالية:

 "يَ َتَخبَّطُهُ " المطلب األول: المفردة القرآنية:

 َخَبطَ الجذر: 
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  المعنى اللغوي:

الشَّْيطَاُن ِعَن اْلَمسِّ  الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُعوَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُ  الَِّذي يَ َتَخبَّطُهُ  هذه املفر ة يف قوله تةاىل: " ور ت

 (.275" األية )عورة البقرة: ...

، َخبَّلهو  فَأَجنَّه بأَذى َعسَّه إذا امإنسان خْيِبط ، والشيطان(40)وَضْرب َوْطء   على يدل واحد أصل والطاء والباء اخلاء

 ضربتها إذا ،َخْبطَاً  الشجر وَخَبْطت، (42)وختَّبْطَته َخَبْطَته فقد بَِيِدك َضربته َشْيء ، وكل(41)توطأْتهُ : الشيء وخَتَبَّْطتُ 

 .(44)ضرب البةري الشيء َبف يده اخلَْبطِ  ، وأصلُ (43)ورقها ليسقط بالةصا

 المعنى التفسيري:

 يقو  كما  إال قبورهم نع القياعة يو  يقوعون التفسري على أن املرا  بالتخبط هنا هو حقيقته، واملةىن ال ومجاهري أهل

 يتخبطه الشيطان وكأن َخْبطَة ،: واخلبل باجلنون الشيطان إصابة اجلنون، وتسمى أي، املسّ  عن الشيطان يتخبطه الذي

 . (45)فيخّبله برْجِله وَيَطُؤهُ 

 البالغيات:

 بط على الّضرب، هو  اللة التخ-بدال عن التةبري بالضرب-جيةل عن التةبري هبذه اللفظة عناعبا للسياقوالذي 

، لذلك ناعب وصف عس الشيطان آلكل الربا (46)بةصاه الّشجر والّرجل بيده، األرض البةري كخبط  اعتواء، غري على

قوى يف التحذير عن تفر  املفر ة عا يةطي  اللة أ باجلنون وكيفية صرعه إياه وختبطه فيه كما ختبط الةصا الشجر، ويف

 الربا وبيان عاقبة صاحبه.

 "ُغزًّىالمطلب الثاني: المفردة القرآنية: "

 َغَزوَ الجذر: 
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 المعنى اللغوي:

ْخَواهِنِْم إِ ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل: " َذا َضَربُوا يف اأْلَْرِض يَا أَي  َها الَِّذيَن َآَعُنوا اَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوقَاُلوا مِإِ

 (.156" اآلية )عورة آل عمران: ...أَْو َكانُوا ُغزًّى َلْو َكانُوا ِعْنَدنَا َعا َعاتُوا َوَعا قُِتُلوا 

 :(47)اعتةماالن يف اللغة -املةتل واحلرف والزاء الغني-وللةرب يف هذا اجلذر 

 عواضع: ازيوال َمغ وال َمْغزاةُ  غاز ، مجع: والُغزَّى َغْزوة ، والواحدة َغْزواً، أَْغُزو شيء: يقال َغَزْوتُ  األول: طلب 

 ، وَعْغزى(49)عطلبكَ  َعا: اأْلَعر َهَذا عن َعغزَاكَ  َوَعا تطلُب، َعا: َأي تَ ْغزو، َعا: ، َويُ َقال(48)الَغْزِو واملناقب

 .(50) الَدْينِ  عن عليه عايل وأخَّرت أعهلته: الرجل َعقصده، وأغَزْيتُ : الكما 

 :ةدب والُ َها يتأخرُ  الَّيِت  اْلغنم عن ، واملْغزِيةُ (51)ِلقاُحها َعُسرَ  أي النَّاقةُ  : يقال: أَْغَزتِ الل َقاحُ  باب يف واآلخر 

 .(52)بَأَخرَة   محلت أِلَن ََّها َشْهَرْين، َأو ِبَشْهر اْلغنم

واملةىن احملوري للجذر: هو طلب الشيء عمما ويف اخلارج ولو يف القول وبالقول، وليست مبةىن عطلق القصد وامإرا ة 

بل قصد بالةمل، فيقال: غزا الشيء أي طلبه حىت يصل إليه، وعغزى الكما  أي عا يُطلب هبذا الكما  وبسبب هذا 

أي طلبك يف عقا  الةمل واحلركة، وعن عصا يقه: احلركة إىل جانب الةدو وطلبه ليقاتله، وامإعهال  القول، و"عا عغزاك؟"

يف تأ ية الدين وجةل املديون يف وعع حىت يطلب عا عليه وحيصله، وكذلك التأخري يف الوال ة عن وقتها حيث جتةل 

 .(53)صاحبها يف طلب الولد حىت تلد وكذلك يف عسر اللقاح

 فسيري: المعنى الت

 ملن يقولون أهنم ار،الكف هؤالء قول عن بذلك واملرا  بالغزو يف هذه اآلية هو طلب الةدو يف عبيل اهلل، واهلل خيرب

 بما هم يف أقاعوا اوكانو  عندنا، عن خرجوا يكونوا مل لو: جتارة أو اهلل طاعة يف فيه خرج عفر يف عات أو فقتل عنهم غزا

 جل اهلل إىل ذلك أن وجيهلون وغما، قلوهبم يف حزنا ذلك قوهلم اهلل جيةل كي  ذلك، يقولون وهم قتلوا، وعا عاتوا عا
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 هم باهلل، اليقني عوء عنه عن هناهم فيما هبم يتشبهوا أن اآلية هبذه املؤعنني اهلل هنى الذين إن: قيل وقد وبيده، ثناؤه

 .(54)وأصحابه علول ابن أيب بن اهلل عبد

 البالغيات:

بالغزو هنا بدال عن اجلها ، هو ملا ختتص به عفر ة الغزو يف الداللة على اخلروج حملاربة الةدو، بينما  ويف التةبري

اجلها  يدل على اعتفراغ الوعع يف عدافةة الةدو، وكذلك عفر ة اجلها  عاعة وتشمل جماهدة الةدو وجماهدة الشيطان 

، ِإَذا َضَربُوا يف اأْلَْرِض خلروج بداللة اجلملة اليت قبلها ، بينما املرا  يف اآلية التنصيص على ا(55)وجماهدة النفس

وكذلك ختصيص اجلها  جبها  الةدو أي الغزو، فألجل هذا وذاك كان اختيار هذه املفر ة عناعبا للسياق عن عفر ة 

 اجلها .

باب امإميان بالقضاء  يف ويف التفر  عايدل على عزيد حتذير عن تر يد أقوال أهل النفاق واكتساب طبائةهم املتدنية

 . والقدر، وعوء أ هبم عع اهلل 

 "ُحوبًا" المطلب الثالث: المفردة القرآنية:

 َحَوبَ الجذر: 

 المعنى اللغوي:

ُلوا اخْلَِبيَث بِالطَّيِِّب َواَل تَ ور ت هذه املفر ة يف قوله تةاىل:  أَْعَواهَلُْم ِإىَل أَْعَواِلُكْم ِإنَُّه  ْأُكُلوا َوَآتُوا اْلَيَتاَعى أَْعَواهَلُْم َواَل تَ َتَبدَّ

 (.2" )عورة النساء: َكاَن ُحوبًا َكِبريًا

 الصّياح شّدة: ، والتََّحو بُ (56)عتقاربة وكلها عسكنة، أو حاجة أو إمث، إىل يتشةب واحد أصل والباء والواو احلاء

احْلزن، : واحَلْوبَة، (57) أل ّ ا فؤا  رِقَّةُ : أيضاً  احلاجُة، واحَلْوبة: واحَلْوبَةُ  َحْوبًَة، وحابَ  الكبري، امإمثُ : والتضرّع، واحلُوبُ 

 .(58)شكوى عن املتحزِّن: واملتحوِّب
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واملةىن احملوري للجذر هو: عجز أو ثقل عن ضةف، وعن ذلك الثقل بصورة الةجز عرب باحلوب عن امإمث عن حيث 

وى، اليت هي اهلم واحلزن، والتحوب الذي هو التوجع والشكأن امإمث ثقل كما عرب عن الذنوب باألثقال، وكذلك احلوبة 

 إمنا يكون عن بماء بالغ امإضةاف أو امإيما .

 المعنى التفسيري:

 .(59)واملفسرون على أن املرا  باحلوب هنا يةين امإمث الكبري والذنب الةظيم

 البالغيات:

احلوب  الزجر عن الذنب، حيث أن أصل وضع كلمةويف التةبري باحلوب بدال عن الذنب؛ فهذا ألن يف احلوب عةىن 

، وهذا فيه زيا ة هني عن علب حق (61)، فسمي امإمث حوبا ألنه يُ ْزَجُر عنه(60)يف اللغة، عأخوذ عن زجر اجلمل ليمضي

 اليتيم.

عبا ه عن أكل عال اليتيم إىل عال  ويف تفر  املفر ة  اللة على تشنيع هذه الفةلة وتقريع ملرتكبها، بداللة أنه هنى 

 والذ  بلغأ الويل ، وهذا يةين أن هذا الويل عستغن مباله، وعع ذلك طمع يف عال اليتيم بغري حاجة، ولذلك كان القبح

 ، فجاء التفر  إعةانا يف التوبيخ.(62)أحق

 الخاتمة

ها يف اللغة وقد يكون لفرا ة املفر ة نفس ؛التفر  قد يكون عائد لفرا ة ذكر احُلكم يف القرآنقد تبني لنا أن و 

  جذرها هي األنسب أو لكون املفر ة املتفر ، وندرة اعتةماهلا، وقد يأيت التفر  بتفر  املفر ة باملةىن املطلوب يف اآلية

 .للسياق عن املقاربات هلا يف املةىن الةا 
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 نتائج البحثومن 

املرا  هو تفر   وليس-جذرها اللغوي يف القرآن الكرمي كله، أن املقصو  باأللفاظ املتفر ة، هي اليت تفر   (1

ة وهذا التفر  اجلذري خيتلف باختماف املةاجم واللغويني يف اشتقاق املفر  القرآني -الصيغة الصرفية فقط

 وإرجاعها ألصلها.

تفر  لاملفر ة لفظ وعةىن، والبحث قد اعتند على تفر  اللفظ الظاهري يف جذره، واعتةان بالبحث عن ا (2

املةنوي خلف التفر  اللفظي، وهذا يصب يف عواضيع امإعجاز البماغي للقرآن الكرمي ويفتح أفقا للتفكر 

 والتدبر يف ألفاظه وعةانيه.

البحث ينتفي فيه عا اصطلح عليه املتأخرون بالرتا ف، فكل لفظة ال تأيت يف عقابل األخرى وال حتمل نفس  (3

 ىل.الداللة املةنوية اليت حتملها األو 

 قد تةد ت أعباب التفر  يف اآليات حبسب اختماف عوضوع اآلية وعياقها، غري أن أبرز هذه األعباب: (4

 .تفر  املوضوع )اخلرب/ القصة/ احلكم( يف ذلك املوطن عن القرآن فيأيت التفر  اجلذري عوائما عع التفر  املوضةي 

 بدورها بزيا ات يف املوضوع عتفر ة التفر  فيها وقع اليت السورة لكن عكررا اآلية عةىن يكون قد. 

 اللغة، أو لكوهنا تمائم السياق أكثر عن غريها. يف االعتخدا  يف املفر ة لندرة التفر  يأيت قد 

 رآن.عليه لغلبة تكراره يف الق الضوء الوصف، لتأكيد املةىن، وتسليط التفر  يف عياق يأيت قد 

 فرا ة لآلية، عواء كانت يف عياق األفرا  واألقو  )األعيان(، ل يأيت التفر  اجلذري بالتزاعن عع التفر  املةنوي

 الفةل والتصرف، أو يف عياق املةاين واألحكا  )األذهان(، لفرا ة الصفة وكل هذا يف باب التشنيع والتقبيح.

 وختاما الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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ABSTRACT  

The spread of extremist organizations and the support of Western media through international 

networks, and the use of these new technologies through social media and Internet sites to achieve 

their goals all helped to spread extremist thought. As Jordan country that is open to social media 

and as the youth most used to the Internet, this has helped and spread the extremist ideology among 

young people on whom society depends on its progress and stability. This is the problem of 

research. This seeks to correct distorted Islamic faith in the minds of young people by correcting 

society's view of Islam and not linking extremism to it. A statement of the role and responsibility 

of Islamic advocacy and media in combating extremist ideology and extremist groups. Here is the 

importance of research. The purpose of this research is to find out the prevalence of religious 

extremism among Jordanian youth. And uncover the most prominent reasons for the widespread 

phenomenon of extremism among Jordanian youth. And to identify the role of advocacy and the 

Islamic media in reducing the spread of extremism. This research shows the following results: The 

survival of young people from extremism and deviation is in the advice and guidance as well as 

the adoption of the moderate religion rather than displacement and obscurity. The researcher 

believes that one of the causes of extremism is the misinterpretation of religion, its purpose and 

purpose, and the delinquency of extremism and religious extremism in some categories, but they 

are few and present. 

Keywords: Extremism, Advocacy, Media, Islam. 

 

 ملخص البحث

إن انتشار التنظيمات املتطرفة ودعم اإلعالم الغريب هلا من خالل الشبكات الدولية، واستخدام هذه التنظيمات التقنيات 
احلديثة عرب وسائل التواصل االجتماعي ومواقع اإلنرتنت لتحقيق أهدافها كل ذلك ساعد يف انتشار الفكر املتطرف. 

الجتماعي وبوصف الشباب هم األكثر استخداما لإلنرتنت ساعد وبوصف األردن بلد منفتح على وسائل التواصل ا
هذا وسرّع يف انتشار الفكر املتطرف بني الشباب الذين يعتمد عليهم اجملتمع يف تقدمه واستقراره. وهنا تكمن مشكلة 

سالم البحث.ويسعى هذا لتصحيح العقيدة اإلسالمية املشوهة يف أذهان الشباب من خالل تصحيح نظرة اجملتمع لإل
وعدم ربط التطرف به. بيان دور ومسؤولية الدعوة واإلعالم اإلسالمي يف حماربة الفكر املتطرف واجلماعات املتطرفة. 
وهنا تظهر أمهية البحث. ويهدف هذا البحث إىل معرفة مدى شيوع ظاهرة التطرف الديين لدى الشباب األردين. 

م ة التطرف لدى الشباب األردين. والتعرف على دورالدعوة واإلعالوالكشف عن أبرز األسباب اليت أدت إىل شيوع ظاهر 
اإلسالمي يف احلد من انتشار التطرف. وتظهر من خالل هذا البحث النتائج التالية: أن جناة الشبامبن التطرف واالحنراف 
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ثة أن من أسباب احهو يف اتباع النصح واإلرشاد وكذلك باتباع الدين الوسط احلنيف بدل التشرد والغلو. وترى الب
التطرف هو الفهم اخلاطئ للدين وغايته ومقصده، واجلنوح للغلو والتشدد يف الدين من بعض الفئات ولكنهم قلة 

 وموجودين.

 .التطرف، دور، الدعوة، اإلعالم، اإلسالمالكلماتالمفتاحية: 

 

 المقدمة

احلياة  العتدال والوسطية يف كل جانب من جوانبيعترب اإلسالم دين الوسطية واالعتدال،فقد دعا ديننا احلنيف اىل ا 

وهنى عن الغلو والتطرف, ولكن االنسان اليوم مل يشعر بالوسطية وباألمن والطمأنينة لوجود عقائد فاسدة تدعو اىل 

 ريالتطرف والغلو والنزوع إىل الفوضى على الرغم من سقوط االيديولوجيات اإلحلادية يف العامل اإلسالمي. مماأوقع الكث

يف التنازع، وافرتقت األمة إىل فرق متناحرة مهها إرغام خصمها على قبول رأيها بأي شكل.فابتعدت عن املنهج الوسط 

الذي دعا له النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصبح مسة التفكري لدى شباهبا املغاالة والتطرف يف مجيع جماالت احلياة. 

ل اإلعالم ا جيعل كثري من الناس تبتعد عنه، وهذا ما جنحت به بعض وسائفالتطرف تشويه لصورة اإلسالم وتنفري منه مم

الغربية بأن عملت على الربط بني اإلسالم وبعض احلركات املتطرفة مع أن اإلسالم هو أكثر نظام حيارب التطرف 

شكاله وحارب أواستغلت فئة الشباب ليت متثل العمود الفقري للصحوة االسالمية.لذا حارب اإلسالم التطرف بكافة 

احلركات التطرفية اليت شّوهت مسعته، ونفّرت الكثري من املسلمني عن دينهم وصدت الكثري من الدخول يف 

اإلسالم.واحلقيقة أن اإلسالم دين السالم بريء من التطرف وأهله والواجب دحض هذه الصفة عن ديننا احلنيف وهي 

 مسؤولية اجلميع وعلى رأسهم اإلعالم اإلسالمي.
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 المبحث األول: تعريف التطرف لغة واصطالحا  

يعد التطرف من القضايا الرئيسية اليت يهتم هبا الكثريين، ألهنا تتأثر وتؤثر يف غريها من الظواهر اجملتمعية. وقد شاع 

فاهيم اليت استخدامها مؤخراً يف العامل العريب نظراً لزيادة جماالت هذه الظاهرة. وعلينا أن نعلم أن مفهوم التطرف من امل

 يصعب حتديدها أو إطالق تعميمات بشأهنا فإذا رجعنا اىل مفهوم التطرف يف اللغة واالصطالح جند أن: 

 

 المطلب األول: التطرف لغة

تطرف الشيء: مطاوع طرف: أتى الطرف، أي منتهى الشيء، صار طرفا "غصن متطرف". تطرفت الشمس: 

ه "تطرف رغيفا". تطرف يف إصدار أحكامه: جاوز حد أوشكت أن تغرب. تطرف الشيء: أخذه من أطراف

, فحد االعتدال نسيب خيتلف من جمتمع اىل آخر وفقا لنسق القيم السائدة يف كل جمتمع ، االعتدال ومل يتوسط

 فما يعتربه جمتمع من اجملتمعات سلوكا متطرف من املمكن أن ن يكون مألوفاً يف جمتمع آخر.

 حا  المطلب الثاني: التطرف اصطال

التطرف  كما يعرف  ,هو املغاالة السياسية أو الدينية أو املذهبية أوالفكرية، وهو أسلوب خطر ومدمر للفرد واجلماعة

. يعرف بأنه: الشدة أو )1(أيضاً: بأنه مصطلح يستخدم للداللة على كل ما يناقض االعتدال والتوسط زيادة أو نقصاناً 

املغاالة والذهاب يف أي موضوع أو يف أي سلوك إىل أقصى األطراف. أو الذهاب إىل املبالغة أو الصرامة أو اإلفراط أو 

 .)2(أبعد احلدود أو الوصول اىل هناية الطريق أو إىل هناية الطرف اآلخر

 المطلب الثالث: المقصود باإلعالم اإلسالمي

جديد،  حىت اآلن؛ فهو مصطلحالباحثون املتخصصون يف اإلعالم مل جيمعوا على تعريف جامع لإلعالم اإلسالمي 

عريف الدكتور توتعريفاُت العلوم ال تستقر إال بعد بيان جوانبه املختلفة، واالتفاق على أسسه ومبادئه، ومع ذلك نورد 

تزويد الناس باألخبار الصحيحة، واملعلومات السليمة، واحلقائق الثابتة اليت تساعدهم على ":عبداللطيف محزة له بقوله
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صائب يف واقعة من الوقائع أو مشكلة من املشكالت، حبيث يعرب هذا الرأي تعبريًا موضوعيًّا عن عقلية تكوين رأي 

 .")3(اجلماهري واجتاهاهتم وميوهلم
وما يتعلق به من رؤية لألحداث والقضايا  الركايب العابدين زين فقد بينه األستاذ الباحث اإلسالمي اإلعالممقصود  أما

واألخبار والعالقات من منظار إسالمي إعالمي، فقال: "نقل املبادئ وشرحها شرًحا واضًحا وصحيًحا وثابًتا، ومستهدفًا 

هم باملعلومات الصحيحة مبوضوعية أيًضا، معربًا عن عقلية اجلماهري، ومراعاة األسلوب واللغة تنوير الناس  وتثقيفهم ومدَّ

والدكتور الشنقيطي يصف اإلعالم اإلسالم بأنه إعالم عن اهلل وهلل؛ أي: إنه محل مضامني . )4(اليت ختاطب اجلماهري"

سنها ونقائها اهلل إىل الناس كافة بأساليب ووسائل تتفق يف مسوِّها وح الوحي اإلهلي ووقائع احلياة البشرية احملكومة بشرع

 مبقاصِد الشرع احلنيف -غايًة ووسيلًة  -وتنوعها مع املضامني احلقة اليت تعرض من خالهلا، وهو حمكوم 

واإلعالم، وال  غ،يالحظ االحتياط والدقة يف تعريف الشنقيطي؛ فقد بنيَّ ما احتوى على "احلكمة" يف التبلي)5(وأحكامه

 -وجيب أن يكون اإلعالم .)6(...{بد منها يف هذا اجلانب استجابًة ألمر اهلل تعاىل:}ادُْع ِإىِل َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة 

خالًصا هلل؛ أي: ال يبتغي من وراء تقدمي هذه املعلومات واحلقائق شهرًة أو منصًبا يف الدنيا،  -سواء بالقول أو العمل 

. أن تكون 1 :ا عن اإلسالم وجهاًدا يف سبيل اهلل وخالًصا لوجهه الكرمي؛ إذ إن ميزان قبول األعمال شرطانبل دفاعً 

 .أن تكون خالصة لوجه اهلل . 2.موافقة للشريعة

واحلقيقة أن الشيخ الركايب ال ميانع من تطبيق تعريف اإلعالم مبعناه العام على اإلعالم اإلسالمي، والَفرق أن 

دره وضعي، بينما اإلسالم مصدره إهلي، كما أن اإلعالم اإلسالمي نشاط شامل، وفيه األسوة أو القدرة، األول مص

تزويد الناسباألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة واحلقائق الثابتة؛ وذلك لتكوين :ودليله يف هذه أن من صفات اإلعالم

والتعبري عن عقلية اجلماهري واجتاهاهتا أو ميوهلا العقليةوالوضوح،  املوضوعيةرأي عام حول هذه املعلومات, وكذلك 

عكس الغموض والصراحة؛ ألهنا تقنع القارئ أو املستمع أو املشاهد والتوثيق؛ فيجب ذكر املصادر يف كل حالة والصدق 

 .التثقيف وخماطبة العقول ال الغرائز والتنوير أو

https://www.alukah.net/culture/0/29205/
https://www.alukah.net/authors/view/culture/1072/
https://www.alukah.net/culture/0/8496/
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 المبحث الثاني: أهم المصطلحات المتعلقة والمرادفة للتطرف في المعنى

هناك العديد من املفاهيم اليت هلا عالقة بالتطرف،وستقتصر الباحثة على بعض املصطلحات اليت هلا عالقة بالتطرف 

 واجلمود. يتم استعماهلا يف الوقت احلاضر: كالتعصب واإلرهابالديين:كالغلو، التنطع، التشدد، وبعض املفاهيم اليت 

 المطلب األول: الغلو

معىن . (7)معىن الغلو لغًة: يقال غال السعر زاد وارتفع وجاوز احلد.وغال فالن يف الدين: تشدد فيه وجاوز احلد وافرط

, ويعرفهاحلافظ (8)ذمه على ما يستحق وغري ذلكابن تيمية: جماوزة احلد بأن يزاد يف محده أو الغلو اصطالحاً: كماعرّفه 

نالحظ ان تعريف ابن تيمية وابن حجر مل يتجاوز , (9)ابن حجر بأنه: املبالغة يف الشيء والتشديد فيه بتجاوز احلد

 حدود اللغة مع اضافة توضيحات بسيطة.

ا ينتج عنه املبالغة وتفكريه فيهويعرف الغلو اصطالحاً:بأنه حالة نفسية ختل بتوازن الشخص وتقديره لألمور 

. فالغلو يف الدين مذموم وحمرم وقد دل على حترميه قوله تعاىل:}ُقْل (10)والتشدد يف ما يعتقد إىل درجة جتاوز حدود الدين

َر احلَْقِّ َواَل تَ تَِّبُعوْا أَْهَواء قَ ْوٍم َقْد  قَ ْبُل َوَأَضلُّوْا َكِثريًا َوَضلُّوْا َعن َسَواء  َضلُّوْا ِمنيَاأَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا يف ِديِنُكْم َغي ْ

ِبيل ,فالُغُلّو أخصُّ من التطرُّف حبسبان أنّه جماوزة احلد الطبيعي يف الزيادة والنقص. ففي حال النقص يسمى )11({السَّ

املسيح ابن مرمي أنّه  قول النصارى يفُغلّواً إذا بالغ يف النقص، فيقال: غال يف النقص، وكذلك يف الزيادة إذا بالغ فيها ك

اهلل وابن اهلل والروح القدس، تعاىل اهلل عّما يقولون علوًا كبرياً.فالعالقة بني الغلو والتطرف أن املغايل يبالغ يف األمر 

 املشروع إىل درجة اخلروج عن حال التوسط واالعتدال، واملتطرف ينحاز إىل طرف الشيء ويتجاوز حده،ويرتك التوسط

 واالعتدال.
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 المطلب الثاني: اإلرهاب

اإلرهاب معناه: هو أسلوب أو طريقة لغرض حتقيق طموح سياسي جلماعة منعزلة وحمبطة، أدركت أن ال أمل للوصول 

واْ }َوأَعِ , وقد ورد مصطلح اإلرهاب يف قوله تعاىل:(12)إىل ما تريده إال عن طريق ختويف األغلبية بإشاعة الرعب والتضليل دُّ

ن قُ وٍَّة َوِمن رِّبَاِط اخْلَْيِل تُ ْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم...{ هَلُم فاملعىن الشرعي ملفهوم اإلرهاب اقتصر على ,)13(مَّا اْسَتطَْعُتم مِّ

، وقد جاء مصطلح آخر للداللة على املمارسات الكارثية والدموية وهو اإلفساد. فمعناه أدق (14)اخلوف والتخويف

 .(15)رهاب ألنه حيمل يف معناه التخريب والتدمري، والقتل وسفك الدم، والظلم واهلالك لذلك كان عقابه شديدمن اإل

ُلواْ أَْو ُيَصلَّبُ قال تعاىل: َا َجزَاء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض َفَساًدا أَن يُ َقت َّ ْن ِخالٍف اْ أَْو تُ َقطََّع أَ و }ِإَّنَّ ْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِّ

نْ َيا َوهَلُْم يف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيم{ فاإلرهايب يستعمل العنف ويستهدف إرضاخ ,)16(أَْو يُنَفْوْا ِمَن اأَلْرِض َذِلَك هَلُْم ِخْزٌي يف الدُّ

ى وجوب احرتام . فاإلسالم يؤكد علاجلماعة آلرائه وفرضها بالقوة، من خالل جتذيراخلوف وزرع القلق يف حميط اجملتمع

حقوق اآلخرين ك  حق احلياة، وحق األمن، وعدم جواز التعدي عليها، وتوعد من يتعدى عليها أشد العقوبات، ومن 

َنا َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قَ َتَل نَ ْفًسا بَِغرْيِ ن َ هذه احلقوق حق احلياة قال تعاىل: َا فْ }ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتب ْ ٍس أَْو َفَساٍد يف اأَلْرِض َفَكَأَّنَّ

يًعا...{ َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأَّنَّ فعد قتل إنسان مبثابة قتل للناس مجيعاً. فاألمن نعمة من اهلل , )17(قَ َتَل النَّاَس مجَِ

يت هتدد خماطر. واالرهاب والعنف من الوسائل واالساليب الفاإلنسان إذا مل يشعر به يعيش قلقاً خائفاً مما حييط به من 

 حياة الناس، وتفقد اجملتمع الشعور باألمن واالمان.

 

 المطلب الثالث: التعصب

ومعناه اصطالحاً: التشدد وأخذ األمر بشده وعنف، وعدم قبول املخالف ورفضه واألنفة من أن يتبع غريه ولو كان 

التحيز لفكرة أوشخص فيجعله يتمسك برأيه وال يقبل اآلخر سواء كان صوابا أم , ويُعّرف أيضاً: (18)على صواب

, فالتعصب نوعان تعصب حممود، وتعصب مذموم، فالتعصب احملمود هو التعصب لكتاب اهلل وسنة نبيه، (19)ال
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ا هنا عن نأما التعصب املذموم فهو الذي يتناىف مع روح الشريعة االسالمية مبا فيها من رحابة ومساحة. فحديث

التعصب املذموم، وما يؤدي إليه من آثار وأنه لداء عضال فتك بعقول األمم ، وحطم املبادئ، وفتك باألرواح ، 

, قال تعاىل واصفا ( 20)وأنه ألول داء ابتلي به اخللق، فإبليس اللعني أول عاص كان سبب معصيته هو التعصب

ْنهُ َخَلْقَتيِن إبليس: ٌر مِّ , فهذا تعصب واعتزاز من إبليس بعنصره. ومن أسباب )21( ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتهُ ِمن ِطني{}...قَاَل أَنَاْ َخي ْ

 :(22)التعصب

 . اتباع اهلوى واإلعجاب بالرأي.1

 . حتقيق مآرب شخصية ومصاحل دنيوية. 2

ن بعض م. عدم قبول اآلخر بتجاهله وعدم االنصات اليه.ومن صور التعصب املذموم يف وقتنا احلاضر ما نراه 3

املسلمني من التعصب لبلده أو لونه أو قبيلته وإن كانوا على باطل، ومن أنواع التعصب املشاهد أيضا بني كثري من 

الشباب املسلم ما نراه من التعصب للنوادي واملنتخبات حيث أدى هذا الفعل القبيح للشحناء والبغضاء بدل احملبة 

ىل املشاجرة واالقتتال.فليحرص املسلم على استغالل وقته يف ما واإلخاء حيث جّرهم إىل ما هو أشد من ذلك إ

 .(23)ينفعه يف الدارين، وليحرص على اتباع احلق والعمل به

 والتشدد المطلب الرابع: التنطع

, (24)ومعنىالتنطع: هو املتعمق الباحث عما ال يعنيه، هذا وقد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي املعاين والقياس

, (25).ثًا"َهَلَك اْلُمتَ َنطُِّعوَن" قَاهَلَا َثاَل عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

هلكاملتنطعون: هم املتعمقون املغالون يف الكالم، املتكلمون بأقصى حلوقهم، مأخوذ من النطع، وهو الغار األعلى من 

, فاإلنسان الذي حيرم ما أحل اهلل يكون متنطع واإلنسان الذي يكلف (26)وفعاًل.الفم، مث استعمل يف كل تعمق قواًل 

ويوجب على نفسه عبادات وتكاليف مل يوجبها اهلل حبيث يفضي به إىل مشقة عظيمة فهو تنطع.ومعىن التشدد: هو 
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رة رضي اهلل عنه عن عن ايب هريالتعمق والتكلف واملبالغة يف األعمال الدينية وترك الرفق ، والزيادة على ما شرعه اهلل. 

ُدوا َوقَارِبُوا، وَ النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه، َفَسدِّ يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ  .(27)...(أَْبِشُروا،ِإنَّ الدِّ

لدينية ويرتك أحد يف األعمال ا واملشاّدة بالتشديد املغالبة ويقال شاده يشاده مشادة إذا قواه. واملعىن ال يتعمق

، واملقصود منع اإلفراط املؤدي إىل احلالل، أو املبالغة يف التطوع املفضي إىل ترك (28)الرفق إال عجز وانقطع فيغلب

األفضل. والتشدد يكون جبعل ما ليس واجبا وال مستحبا مبنزلة الواجب أو املستحب، وما ليس حمرما أو مكروها مبنزلة 

كروه.إن املتشددين لألسف نسوا الرفق وتعاملوا بالغلظة واخلشونة يف دعوهتم وحماورهتم وهم ال يفرقون يف ذلك احملرم وامل

بني كبري وصغري، وال بني من له حرمة خاصة كاألب واألم ومن ليس كذلك وال بني من له حق التوقري والتكرمي كالعامل 

.قال تعاىل واصفا نبيه حممد )29(ن بني من هو معذور ومن ليس كذلكوالفقيه واملعلم واملريب ومن ليس كذلك، وال يفرقو 

َن الّلِه لِنَت هَلُْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلَك...{:صلى اهلل عليه وسلم  هنا مرادفة الغلظة)30(}فَِبَما َرمْحٍَة مِّ

ا، والصالة اللني وعدم الغلظةفالبناء على القبور، واختاذ املساجد عليه للشدة يف املعين فقد كانت صفة األنبياء مجيعهم

 عندها،هذه زيادة على ما شرعه اهلل.

 المطلب الخامس: الجمود

وهو التخلف والركود والوقوف يف وجه كل تطور ومقاومة كل ما هو جديد، خاصة ما يتعلق بالتطور العلمي: كالتلفاز 

، اجملال الفكري. فأحكام الدين املتعلقة بالعقائد، والعبادات والقيم اخلُلقية، ثابتة ال تتغريمثال،.... وما هو جديد يف 

بل إن ثباهتا واستقرارها لتستقر معها احلياة وتطمئن العقول والقلوب. أما ما يتعلق بالفقه ففيه ما هو ثابت كاألصول 

الذي جيعل من اإلسالم دين آخرة فقط، واحلال أن اإلسالم  فالفرد اجلامد هو 31الكلية  ومنه ما هو مرن كالفروع اجلزئية

هو دين دنيا وآخرة ، واجلامد هو الذي شهر احلرب على العلوم الطبيعية والرياضية والفلسفية وفنوهنا حبجة أهنا من علوم 

يعكس بشكل  وإن عدم القدرة على التجديد32الكفار وحصر اجملهودات يف العلوم الدينية فقط واحملاضرات األخروية
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عام حقيقة النهج السليب الذي تعيشه األمة والذي جعلها جتنح  حنو الركود واجلمود واالتكال على الغري يف أهدافها 

 املصريية، وهذه االتكالية أدت إىل موت األمة ووقوعها حتت سيطرة من ميلكون احلداثة.

 المبحث الثالث: أقسام التطرف

  تنوعة ستقتصر الباحثة على ذكر بعض منها:قسم العلماء التطرف إىل أقسام م

التعصب للرأي تعصبا ال يعرتف معه لآلخرين بوجود  ومجود الشخص على فهمه مجودا ال يسمح . التطرف الديني: 1

له برؤية  واضحة ملصاحل اخللق، وال مقاصد الشرع وال ظروف العصر، وال يفتح نافذة للحوار مع اآلخرين، وموازنة ما 

وهو االبتعاد عن الوسطية يف الدين، سواء بالغلو والتشدد والتعصب أو بالتسيب وعدم االلتزام  33عندهم.عنده مبا 

 :34بقواعد الدين الصحيح. وقد يكون التطرف الديين باآليت

التعصب للرأي تعصبا ال يعرتف لآلخرين برأي، ويسمح لنفسه باالجتهاد يف أدق القضايا الفقهية وال جييز ذلك أ.

 عصره. لعلماء

 حماسبة الناس على الفروع والنوافل كأهنا فروض واالهتمام هبا واحلكم على إمهاهلا بالكفر واإلحلاد.ب. 

 هم وأمواهلم، وهم بالنسبة له متهمون باخلروج عن الدين.ويبلغ مداه حني يصل إىل استباحة دمائج.

ليهودية معينة جتاه أصحاب ديانة أخرى كا فقد يكون التطرف الديين على عدة أوجه: فقد يكون تطرف أصحاب ديانة

ضد املسلمني ، أو قد يكون تطرف طائفة معينة داخل الديانة الواحدة جتاه طائفة أخرى من نفس الديانة كالشيعة 

 والسنة يف اإلسالم.

حماربته و وهو التشدد جلماعه او حزب او فكر سياسي معني وعدم قبول الرأي اآلخر ومعاداته . التطرف السياسي: 2

بكافة الوسائل. لذلك جيب أن ينتبه السياسيون إىل ضرورة السعي لتجاوز النزعات الذاتية واألنانية الفردية، إذا ما أرادوا 

أن حتقق التجربة الدميقراطية غايتها وهي بناء الوطن وخلق حياة سعيدة وجمتمع حر ودولة حديثة عليهم احملافظة على 

 انظر الرواشدة زهري أو عاطف  التطرف اإليديولوجي. 35منهج االستقامة واالعتدال.
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اخلطاب القرآين َّنوذجًا متكاماًل للحوار الناجح بني أفراد اجملتمع العتماده العقل يف طرح ميثل . التطرف الفكري:3

أ والصواب وبني طاملسائل العقائدية وما يتعلق باخلالق والوجود، ألن أعّز ما عند اإلنسان هو عقله الذي ميّيز به بني اخل

اخلري والشر، ولذا نقرأ يف غري سورة اإلشارة إىل العقل والتذكري والتفكري بصيغ خمتلفة، مثال ذلك ما جاء يف سورة البقرة 

َنا َعَلْيِه آبَاءنَا ْل ن َ }َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل الّلُه قَاُلوْا بَ يف سياق اإلجابة غري العقالنية للرافضني الرساالت اإلهلية:  تَِّبُع َما أَْلَفي ْ

ً َواَل يَ ْهَتُدون{ واآلية األخرى يف "سورة يونس" عن ابتعاد األمم عن السبيل املؤدي اىل )36(أََوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن َشْيئا

َي ِإالَّ أَن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حتَْ  }... أََفَمن يَ ْهِدي ِإىَل احلَْقِّ َأَحقُّ أَن يُ تََّبَع أَمَّنمعرفة اخلالق:  ؟! وبذا جند أن )37(ُكُمون{الَّ يَِهدِّ

سبل املعرفة القرآنية تعتمد اإلقناع بالدليل والربهان، واذا ما فشل اإلنسان من الوصول إىل هذه املعرفة واحلقائق القرآنية، 

حدث رًا وجاحدًا وايضًا السبب يف شقائه واندثاره كما يتفإنه لن يكون متطرفًا يّدعي صّحة ما يقول، إَّنا يكون كاف

القرآن الكرمي عن األقوام اليت تنّكرت خلطاب العقل وركبت رأسها واستجابت ألهوائها ومصاحلها اآلنية فكان مصريها 

 )38(.اىل زوال

 المبحث الرابع: التطرف في اإلسالم وحل مشكلته

وليس هلا أصول شرعية وإَّنا استعملت كلمة)الغلو( للداللة عليها. قال التطرف ككلمة مل ترد يف الكتاب والسنة 

{تعاىل: }ُقْل يَاأَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا يف ِديِنُكْم   :وقال تعاىل )39(}يَاأَْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوْا يِف ِديِنُكْم َواَل تَ ُقوُلوْا َعَلى الّلِه ِإالَّ احلَْقِّ

َر احلَْقِّ وَ  ِبيل{َغي ْ املقصود بالغلو هنا هو التطرف وجتاوز )40(اَل تَ تَِّبُعوْا أَْهَواء قَ ْوٍم َقْد َضلُّواْ ِمن قَ ْبُل َوَأَضلُّواْ َكِثريًا َوَضلُّواْ َعن َسَواء السَّ

يَن ُيْسٌر، َوَلْن احلد, وقد هنى الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن التطرف والغلو حيث قال: " يَن َأَحٌد ِإالَّ يُ ِإنَّ الدِّ َشادَّ الدِّ

ُدوا َوقَارِبُوا فكل اآليات واألحاديث الواردة يف الغلو والتطرف جاءت للنهي عنه ألن فيه مشقة على  )41(..."َغَلَبُه، َفَسدِّ

اإلنسان, وألن دين اإلسالم دين اليسر ورفع احلرج وهي خصيصة من خصائص اإلسالم الذي ميزه عن سائر األديان 

يِن ِمْن َحرٍَج{وقال تعاىل:  )42(} يُرِيُد الّلهُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر{تعاىل: لقوله إن املتأمل و , )43(}َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

باملفهوم السليب  لقوةايف القرآن الكرمي والسنة النبوية يتبني له أن هنالك إشارات قوية تدعو إىل نبذ العنف واستعمال 
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إال يف حالة الوقوع حتت ظلم اآلخر أو عدوانه ، كما أنه ال إكراه على الدخول يف اإلسالم بالقوة وال قتل للنفس اليت 

 حرم اهلل إال باحلق.

 المطلب األول: مفهوم اإلسالم عن التطرف والغلو
 عالقة اإلنسان بالكون وعالقة اإلنسان باآلخرال شك أن اإلسالم نظام اجتماعي متكامل ، ينظم عالقة اإلنسان بربه و 

، تقوم يف أساس بنائه العقيدة ، وتتوىل الشريعة التنظيم على خمتلف املستويات ، ويطبع كل ذلك مبدأ الوسطية بتوازن 

اإلسالمية عدل  إن الوسطيةو)44(}وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا...{داخلي وسلوكي ناتج عن توازن السنن، قال تعاىل: 

وتوازن، يقابل من جهة بتطرف املغاالة ، ومن جهة ثانية بتطرف االحنالل ، وكال التطرفني مدان يف اإلسالم. ومن 

معاين الوسطية اليت وصفت هبا األمة يف اآلية الكرمية معىن العدل ، وتفسري الوسط يف اآلية بالعدل مروي عن النيب 

هنا  أن النيب صلى اهلل عليه وسلم فسر الوسط» مام أمحد عن أيب سعيد اخلدري صلى اهلل عليه وسلم فقد روى اإل

والعدل والتوسط والتوازن عبارات متقاربة املعىن ، فالعدل يدل على التوسط بني الطرفني املتنازعني دون  )45(«بالعدل

 ميل أو حتيز إىل أحدمها ، وهو بالتايل ضد التطرف واملغاالة .

 جذور مشكلة التطرف والحد منهاالمطلب الثاني: 

إن املشكلة اليت تعاين منها اجملتمعات والشعوب يف الوقت احلاضر، تدّخل السياسة واألمن وحىت االقتصاد ملعاجلة ظاهرة 

ليست من اختصاصها، ورمبا يكون التجنيد الواسع ملواطنني من أوروبا وأمريكا يف صفوف تنظيم "داعش" خري دليل 

نظيم أسرية بامتياز، فالنجاح الذي حققه هذا الت –ليست اقتصادية وال سياسية، إَّنا هي اجتماعية على أن املشكلة 

اإلرهايب يف عقر دار الغرب، إَّنا جاء من خالل فشل األسرة يف الغرب من احلول دون تسّرب أبنائها اىل مهاوي التطرف 

وهنا يقفز التساؤل عن حجم اهتمام األسر يف البالد .واإلرهاب ، ومن مث االنتقام من اجملتمع ومن االنسانية مجعاء

االسالمية بالثقافة القرآنية، وليس بالقرآن الكرمي تالوًة وحفظاً؟ وإن التالوة والقراءة، مع ما هلا من فضل وآثار عميقة 

سيما إذا كانت مع، العلى النفس، فان القراءة مع املذاكرة واملدارسة ترتك آثاراً ذات أبعاد واسعة يف حياة الفرد واجملت
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مع االستعانة بالكتب واملؤلفات اليت تشرح الدالالت واملضامني القرآنية وتستخرج العرب منها، مبا يسهل عملية رسم 

 خريطة سليمة للتفكري توصل صاحبها إىل حقائق احلياة والكون وكل ما يهم اإلنسان.

 

 الخاتمة

األردن ودور الدعوة السمحة واإلعالم اإلسالمي يف فهم جذور من خالل الكالم عن تطرف الشباب املسلم يف 

 املشكلة, ظهرت للباحثة النتائج التالية:

. أن جناة الشباب من التطرف واالحنراف هو يف اتباع النصح واإلرشاد وكذلك باتباع الدين الوسط احلنيف بدل 1

 التشرد والغلو.

ئات غايته ومقصده، واجلنوح للغلو والتشدد يف الدين من بعض الف. أن من أسباب التطرف هو الفهم اخلاطئ للدين و 2

 ولكنهم قلة وموجودين.

. أن ظاهرة التطرف ما هي إال نتيجة أو صورة معربة عن األوضاع السائدة يف اجملتمع، وهي ظاهرة اجتماعية تعكس 3

 اجملتمع.اساته اخلطرية على الفرد و ابتعادا شديدا عن االعتدال والوسطية, كما تشكل اجتاها سلبيا له آثاره وانعك
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ABSTRACT 

The topics of political crimes, its research and implementation are important and significant topics 

in light of the continuation of the ruling based on the perspectives of the Islamic law (Shariah) as 

well as the positive law in terms of legalizations and adaptations of this important matter. 

Moreover, there is no doubt that it would be useful to compare the various perspectives on this 

matter so as to identify the similarities and the differences between the ruling of Shariah and ruling 

of positive law. Here lies the research problem. This research aims to clarify the meaning of 

political crime and its concept in the various views of the Islamic law and the positive Libyan law. 

The researcher follows the methods of inductive, descriptive, and comparative approach, seeking 

to achieve the research objectives and to answer the research questions related to the many issues 

and provisions in regard to political crime from the perspectives of the Islamic law and the 

provisions of the Libyan Penal Code. The research findings suggest that the concept of political 

crime is defined as: the criminal act that collides with the political system of a state, from the 

outside as the independence of the state and territorial sovereignty and its relationship with other 

states which are classified in the Islamic law into crimes of opinion, actual crimes and those have 

no penalty for the freedom of opinion and expression. The concept of internal political crimes is 

those that affected the internal sovereignty of a state, including constitutional rights, other crimes 

against the form of government and the organization of public authorities and constitutional 

institutions. 

Keywords: Crime, Politics, Shariah, Positive Law, Libya. 
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 ملخص ال

من الواضح أن موضوع اجلرائم السياسية ودراستها واإلفادة منها من املوضوعات املهمة واخلطرية يف ظل استمرار نظام 
احلكم من منظور الشريعة اإلسالمية وكذلك يف نظر القانون الوضعي من حيث معرفة التكيفات الشرعية والقانونية هلذا 

بني االجتاه  تظهر أوجه االتفاق واالختالف حىتاملقارنة بني تلك القضايا وال شك أنه من املفيد إجراء املوضوع املهم. 
مفهومها بني و  وكان هدف البحث يف توضيح معىن اجلرمية السياسية .وهنا تكمن مشكلة البحث. الشرعي والقانوين

يف  تساؤالته نجابة عواإليف سبيل حتقيق أهداف البحث يسعى الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي اللييب. والباحث 
كام قانون العقوبات حأسالمية، ويف اسية من منظور الشريعة اإليحكام املتعلقة باجلرمية السبيان الكثري من املسائل واأل

وم اجلرمية السياسية أن مفهقد هنج املنهج االستقرائي، والوصفي، واملقارن. وجاءت نتائج البحث متمثلة يف و اللييب، 
اضيها وسالمة أر  ةسواء من جهة اخلارج كاستقالل الدول ةرم الذي يدطدم ما النظام السياسي للدولهو: الفعل اجمل

ئم فعلية واليت ال ي وجراأسالمية اجلرمية السياسية إىل جرائم ر شريعة اإلالواليت منها تقسيم وعالقتها بالدول األخري. 
 ةمتس سالمة الدول اليتاجلرائم  هي ةالداخلي ةاجلرائم السياسين مفهوم وإ .ي والتعبريأيوجد عقوبة هبا على حرية الر 

واملؤسسات  ة, وتنظيم السلطات العامةضد شكل احلكوم املوجهةاجلرائم ة وغريها من , وتشمل احلقوق الدستوريةالداخلي
 ة.الدستوري

 ليبيا.، قانون الوضعيال ،شريعةال ،سياسةال ،رميةاجل: المفتاحية الكلمات

 

 

 المقدمة

سترباء تقتضيها اتعترب اجلرائم يف األصل هي حمظورات شرعية زجر اهلل تعاىل عنها حبّد وتعزيز، وهلا عند التهمة حال 

تهمة وقبل ثبوهتا فأمَّا حاهلا بعد ال السياسة الدينية، وهلا عند ثبوهتا وصحتها حال استيفاء توجبها ألحكام الشرعية،

د وأما من ناحية وظيفة القانون؛ فالقانون عامًة يعين خدمة الدولة وأفراد اجملتما وس عترب حبال النظر فيها،توصحتها ف

حاجتها، وكل قانون على حدة ، وظيفة يؤديها هي السبب يف إجيادها، والدافا إىل تقنينه، ومهما اختلفت أنواع 

يًعا خلدمة اجملتما وإسعاده، فالقانون الذي يفرض التع ه خدمة اجملتما عن ليم اإلجباري وظيفتالقوانني فإهنا هتدف َجِم
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طريق نشر التعليم وحماربة األمية ، والقانون الذي يعاقب على اجلرائم وظيفته خدمة اجملتما عن طريق حفظ األمن فيها 

وحماربة اإلجرام، والقانون الذي مينا التظامل بني الناس وظيفته خدمة اجملتما عن طريق حفظ احلقوق الفردية وتوزيا 

احلها، وبذلك حلاجات اجملتما وتلبية لضروراهتا ومحاية لد ادالة وبث الطمأنينة بني األفراد، وهكذا تسن القوانني سمدّ الع

حلق اباع إمنا هو القانون العادل الذي يتحقق به النفا وتعم به الفائدة ويسري وفق منهاج ييظهر أن القانون واجب ال 

 .على هدي من شريعة اهلل سبحانه وتعاىل

 المبحث األول: التعريف بالجريمة السياسية من منظور الشريعة اإلسالمية 

يل بني زال حمل جدال طو  وما اجلرمية السياسية قدمية قدم التنظيمات السياسية، ولكن حتديد مفهومها صعب جداً 

فاء الدبغة السياسية اضاجلرمية بالسياسة واحلكم، و  هالسياسة والفقه والقضاء وصعوبة التحديد هذه تكمن يف عالقة هذ

اسي كذلك جرام السيخر فمفهوم اإلآراء ختتلف من حاكم إىل املداحل واآل هراء وهذأن السياسة مداحل و أعليها. ومبا 

 تعامل السلطة حكام خطرية يفأخر ويرتتب على حتديد مفهوم اجلرمية السياسية نتائج و آخيتلف من نظام سياسي إىل 

حبسب الظروف املكانية  اً كبري   جرام بالسياسة غري متفق عليه بل خيتلف اختالفاً ن وصف اإلإ والقضاء ما اجملرم السياسي

 والزمانية والشعوب والنظم السياسية اليت حتكمها.

 لغة ةالمطلب األول: الجريم

ارتكب ي أجرم، واجرتم فهو جمرم، أي أذنب أويقال: فالن  هرمه وقطعجي أو جرمية جيرمه، أمشتقه من جرم جيرم، 

خالقية بعضها و امتناع يتعارض ما القيم األأوللجرمية معىن اجتماعي وهو كل فعل , جرمية، واجلرم والذنب يعين اجلرمية

ما املعىن القانوين أ ,فكار املتعارف عليها يف اجملتما واليت استقرت يف وجدان اجلماعةو كل فعل يتعارض ما األأو كلها، أ

من ساس يسوس  ةامتناع جيرمه القانون ويقرر له جزاء جنائيا طبقا للتشريا اجلنائي والسياسو أللجرمية فهو كل فعل 

مرهم أي جعلوه يسوسهم وهي مددر ساس، يقال ساس الوايل الرعية أالقوم  ةمر سياسه مبعىن دبره وقام به وسوساأل

نه يقوم عليها أو يسوس الدواب مبعىن أهي القيام على الشيء مبا يدلحه، فيقال هو يسوس رعيته  والسياسةوهناهم ، 
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سالمي قال ويف الفكر اإل ,(1)ويف احلديث الشريف: " كان بنو اسرائيل يسوسهم انبياؤهم" ويرعاها والوايل يسوس رعيته

 اخلاصةياء على نبفهي من األ ةخر إىل الطريق املنجي يف الدنيا واأل بإرشادهمابن عابدين "السياسة هي اصالح اخللق 

المي: فيقال يعاقب سوقد تكون السياسة والتعزيز كلمتان مرتادفتان يف الفقه اإل والعامة يف ظاهرهم وباطنهم ال غري"

تعين خدمة اجملتما  سالمسالمي خيتلف عن مفهومها يف الفكر الغريب، ففي اإلومفهوم السياسة يف الفكر اإل, (2)سياسه

م والسيطرة على سلوب التحكأو أوتلبية رغباته بينما يف الغرب تعين فن حكم اجلماعة  هجل تنظيمأوالتضحية من 

  .تقان املراوغة وحسن التخلصإالشعب مبا يف ذلك 

 

 المطلب الثاني: الجريمة اصطالحا  

ذن إفاجلرمية السياسية  (3)هنا الفعل الذي يرتكب ضد الدولة بدافا سياسيأشهر ما قيل يف تعريف اجلرمية السياسية أو 

و هي اجلرائم أفراد هي اليت تقا انتهاكا للنظام السياسي للدولة كشكل الدولة ونظامها السياسي واحلقوق السياسية لأل

د التنظيم خري هي اجلرائم اليت تكون موجهة ضأاليت تكون موجهة مباشرة ضد الدولة باعتبارها هيئة سياسية وبعبارة 

رائم وهي اجل واجلرم السياسي احلقيقي هو اجلرم الوحيد فقط ضد احلكومة والنظام السياسي. .(4)السياسي للدولة 

الجرام ن يكون الدافا إىل هذا اأشكل دولة شريطة  املوجهة ضد الشكل السياسي جملموعة معينة من الناس تعيش يف

هذا  ول من استعملأسالمي، و فقه اإل.مل يكن مدطلح اجلرمية السياسية معروفا يف ال(5)منزها عن الغايات الشخدية

 بو زهرة يف كتابه اجلرمية والعقوبة مث تبعه الكتاب املسلمون وذلك تقليدا للقانون الوضعي يفأاملدطلح الشيخ حممد 

"اجلرمية السياسية هي اليت ـ: ـبو زهرة بأالتعريف وطريقة التفريق بني اجلرمية السياسية واجلرائم العادية، وقد عرفها الشيخ 

 رائهمآلو قادة الفكر السياسي أشخاص احلكام بوصف كوهنم حكاما، أو على أيكون فيها اعتداء على نظام احلكم 

اجلرمية  نه يف صدد تعريفأزهرة قد تضمن مدطلح السياسة مرتني رغم  أبون تعريف الشيخ أنالحظ . (6)السياسية"

فعال، وهذا ال  وأيف اجلرمية السياسية حىت االعتداء على قادة الفكر السياسي قوال درج أنه أالسياسية، كما نالحظ 
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ال اذا كان ذلك االعتداء على املفكر السياسي الذي له عالقة وطيدة إينسجم ما حتديد مفهوم العمل السياسي 

ن يدخل أي فيمكن أذلك الر  فيكون ذلك االعتداء بسبب املعارضةو أ التأييدو أي أالر  كإبداءو احلكام  أباحلكومات 

 مور هي: أن نستنتج من هذا التعريف عدة أوميكن  .(7)جرام السياسياإل مفهومحتت 

 . كل اعتداء مباشر أو غري مباشر على نظام احلكم أو احلكام أو أي شخص لسبب سياسي يعد جرمية سياسية. 1

 . اجلرمية السياسة تكون بالفعل أو بالرأي.2

السياسية من الداخل أو اخلارج وتكون من املواطنني أو من األجانب ، وتكون من شخص أو من . تكون اجلرمية 3

 جمموعة أو من دولة .

 شخدية ال يعترب جرمية سياسية . ة. االعتداء الذي يكون سببه انتقاما أو اجتماعيا أو عداو 4

ة احلكام ضد احملكومني ولكن ال ميكن معاقب. اجلرمية السياسية قد تكون من احملكومني ضد احلكام وقد تكون من 5

مفرداته ألن السياسة  يمنا البغي هو إحدإو  ,احلكام. واجلرمية السياسية يف الفقه اإلسالمي ال تقتدر علي البغي وحسب

 تمبعناها اخلاص تعين احلكم وعليه بكل اجلرائم اليت متس احلكم ومؤسساته وأفراده كلها,  كلها جرائم سياسية اذا كان

 ذات صبغه سياسية.

 المقارنة بين مفهوم الجريمة السياسية بين علماء الشريعة وفقهاء القانونالمبحث الثاني: 

غلب الفقهاء يقرون بأنه من العسري وضا تعريف جاما مانا للجرمية السياسية، ويذهب البعض منهم إىل أرغم أن 

لفة يدعب للجرمية السياسية، ألهنا تتعلق بوقائا خمت نه من املستحيل وضا تعريف جاما ماناإبعد من ذلك فيقول أ

عمل سياسي : "أهناب َجعها يف قاعدة واحدة، ومن الفقهاء الذين يعرفون اجلرمية السياسية. وقد عرفها األستاذ مسري عالية

ار بالعمل ر جيرمه القانون فهي صورة للنشاط السياسي الذي استعجل صاحبه حتقيقه فلجأ إىل اجلرمية بدال من االستم

اشرة تلك اجلرائم اليت يقدد من ورائها اجلاين بدورة مب: ". وقد عرفها الدكتور كامل السعيد: بأهنا(8)"السياسي السلمي

لكن جيب توضيح أمر مهم للغاية، وهو أن ارتبط ظهور اصطالح  .(9)"أو غري مباشرة تغيري الوضا السياسي يف الدولة
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وروبا الثورة الفرنسية اليت اعتربت دعوهتا إىل مناهضة احلكم املطلق والنظم االستبدادية يف أاجلرمية السياسية كان بقيام 

اسعاً يف الفقه وقد أثار تعريف اجلرمية السياسية خالفاً و , نقطة حتول جوهرية بالنسبة لعالقة الشعوب بنظمها السياسية

حيث   تكاد تثري إشكاالً من الرغم من وجود جرائم ال القانوين الداخلي والدويل على السواء، ومرجا ذلك هو أنه على

كوهنا جرائم سياسية، ونعين هبا اجلرائم املوجهة ضد النظام السياسي للدولة، فإن هناك جرائم أخري توصف بأهنا جرائم 

ة قتل ميخمتلطة بالنظر إىل أهنا تتكون من أفعال تعترب أصاًل من اجلرائم العادية ولكنها ترتكب بدافا سياسي )كجر 

موظف عام بدافا سياسي(، كما أن هناك نوعاً آخر من اجلرائم يعرف باجلرائم املتدلة وهي جرائم عادية يتم ارتكاهبا 

فة عامة، ميكن وبد يف أثناء قيام ثورة أو يف حالة حرب )كجرمية سرقة أسلحة أثناء قيام الثورة الستخدامها فيها(.

يذهب إىل  والذي: ملذهب الشخديا: مية السياسية، أما املذهب األول فهوالقول بأن هناك مذهبني يف تعريف اجلر 

اعتبار اجلرمية جرمية سياسية إذا كان الباعث على ارتكاهبا باعثًا سياسيًا بدرف النظر عن موضوع اجلرمية، أي سواء 

 أكانت هذه اجلرمية تعد حبسب موضوعها جرمية سياسية حبتة أم كانت جمرد جرمية عادة.

 المذهب الموضوعي: لب األولالمط

ويشرتط هذا املذهب العتبار اجلرمية جرمية سياسية أن يكون الباعث عليها باعثًا سياسيًا كذلك، وأن يكون الفعل 

سياسياً كذلك، كالشروع يف قلب نظام احلكم أو حماولة املساس باستقالل الدولة، إىل _  أي موضوعها_  املكون هلا

ة من نطاق واملبدأ املستقر هو استثناء اجلرائم السياسي اليت قد ُتوجه ضد النظام السياسي للدولة.غري ذلك من األفعال 

قاعدة جواز تسليم اجملرمني، ويعد هذا االستثناء من التطورات احلديثة يف فقه القانون الدويل، وهي التطورات اليت أعقبت 

رائم اليت تُوجه ضد ثورة الفرنسية وأفضت إىل تغري النظرة إىل اجلالتغريات السياسية والدستورية اليت ترتبت على قيام ال

النظام السياسي للدولة، وما ذلك، هناك من االتفاقيات الدولية ما جتيز التسليم بالنسبة لكافة أنواع اجلرائم ودومنا تفرقة 

شأن مكافحة اختطاف الطائرات، ب 1970:بني اجلرائم السياسية واجلرائم العادية، ومن ذلك مثاًل اتفاقية الهايل عام

حيث ندت يف مادهتا الثامنة على ضرورة تسليم خمتطف أو خمتطفي الطائرات أياً كانوا، حىت ولو كان الباعث على 
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 جملرم السياسيأي ا_  وقد جري العمل الدويل على معاملة الشخص املتهم بارتكاب جرمية سياسية. االختطاف سياسياً 

ما يف جيوز إطالقًا لدور البعثات الدبلوماسية و  اجملرم العادي، فعلى سبيل املثال، إذا كان المعاملة خاصة مقارنة ب _

حكمها إيواء اجملرمني العاديني، فإن األمر على خالف ذلك بالنسبة للمجرمني السياسيني، فقد دفعت روح العطف 

لفة، إىل التسامح ام احلركات التحررية يف الدول املختاليت كان الرأي العام يبديها بالنسبة هلذه الفئة من اجملرمني، منذ قي

يف شأن إيوائهم محاية هلم من األخطار اليت قد تكون مهددة حلياهتم، ويدل هذا التسامح أحيانًا إىل حد مطالبة 

 .(10)السلطات احمللية باحرتام حق اللجوء املمنوح هلم وعدم حماولة القبض عنوة عليهم

 بين الجريمة السياسية والجريمة العاديةالفرق المطلب الثاني: 

اجلرائم السياسية هي تلك اجلرائم اليت يقدد من ورائها اجلاين بدورة مباشرة أو غري مباشرة تغيري الوضا السياسي يف 

 الدولة، أي إىل إقامة هذا الوضا على صورة خمتلفة صورته القائمة بالفعل واليت تفرتض يف الظاهرات الكثرة الغالبة من

 املواطنني تقرر، فما مييز اجلرمية السياسية ثالثة خدائص هي: 

 . إن الباعث على اقرتافها هو باعث سياسي.1

 . الغرض الذي يريد اجلاين حتقيقه هو غرض سياسي يتمثل بتغيري الوضا السياسي للدولة أو بتغيري احلكومة القائمة.2

 .(11)ا للدولة أو لألفراد من حقوق سياسية عامة. يتميز احلق املعتدي عليه بأنه حق سياسي يتمثل مب3

العادي هي فكرة  رحم من معاملة اجملرمأوقد عرفت اجلرمية السياسية منذ زمن بعيد، غري إن متييز اجملرم السياسي مبعاملة 

الفردي مطلق،  ستبداد احلكمحديثة. فحىت هناية القرن الثامن عشر كان اجملرم السياسي يعامل معاملة قاسية، نظرا لإل

وكان معاملة اجملرم السياسي مثة تضامن بني امللوك على تعقب اجملرمني السياسيني، حىت إن جمال اسرتداد اجملرمني كان 

مقتدرا على اجلرائم السياسية. ومل تتغري نظرة التشدد ما اجملرم السياسي إال يف مطلا القرن التاسا عشر، وما اندالع 

نه ميكن إسبيل حرية الشعوب، فظهرت الدعوي إىل وجوب معاملة اجملرم السياسي بنوع من الرأفة، خاصة  الثورات يف

فاملدلول العام للجرمية السياسية تتمثل بأهنا  (12)أن ينقلب من معارض وجمرم يف زمن معني إىل بطل وحاكم يف املستقبل
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عنف يف ه العجلة يف حتقيق أهدافه أو امليل إىل الصورة للنشاط السياسي الذي ينكب صاحبه طريق القانون فحملت

مواجهة اخلدوم على أن يستبدل باألسلوب الذي يرخص به القانون أسلوبا حيظره. أما بالنسبة للتمييز بني اجلرمية 

ة دالسياسية واجلرمية العادية، فلم يضا القانون اجلنائي بأغلب الدول، مثل القانون املدري والفرنسي واألردين، قاع

قانونية للتمييز بني اجلرائم السياسية وجرائم احلق العام )العادية(، وال ميكن التفريق بني هذين النوعني من اجلرائم من 

جمرد تقسيم القانون اجلنائي واجلرائم إىل جرائم االعتداء على نظام العام وجرائم االعتداء على األفراد . وكذلك األمر 

ارها سياسية ات الفلسطيين، فلم يتنب هذه التفرقة، وبالتايل مل حتظ اجلـرائم التـي ميكن اعتببالنسبة ملشروع قانون العقوب

 بالتخفيف. فمثالً ضمن جرائم تعطيال لدستور فرضت عقوبة السجن املؤبد على احملاولة بالقوة لتعطيل أو لتغييـر دستور

ن املؤبد ممارسة وظائفها الدستورية. كما فرضت عقوبة السجالدولة أو حىت جمرد احملاولة بالقوة ملنا السلطات القائمة من 

علـى كل من يلجأ إىل العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخر غري مشروعة حلمل رئيس الدولة على أداء عمل من 

ى لاختداصه قانونـاً أو علـى االمتناع عنه. وكما أشرنا سابقاً، ميكن أن تؤدي هذه الندوص إلـى فرض عقوبة قاسية ع

 .(13)فعل بسيط

ن كانت اجلرمية السياسية تكتسي عليها صبغة االعتداء على النظام العام، سواء يف الداخل أو يف إنه و أإذ 

ن هذا القسم من اجلرائم يشمل وال ريب جرائم كثرية ال تدخل إال يف عداد جرائم احلق العام مثل الزور إاخلارج ، ف

لكن هناك من بني القوانني اجلنائية احلديثة من عين بوضا تعريف قانون للجرمية السياسية، وبالتايل  (14)اواالرتشاء وغريه

وجد قاعدة للتمييز بني جرائم احلق العام واجلرائم السياسية. ونستطيا أن نذكر من بني هذه القوانني القانون اجلنائي أ

منه: )لتطبيق القانون اجلنائي، تعترب جرمية سياسية   8ل . وفعال فقد جاء بنهاية الفدم1930:يطايل الدادر سنةاإل

وقد اهتم الفقه اجلزائي . (15)(كل جرمية متس مدلحة من املداحل السياسية للدولة أو حق من احلقوق السياسية للمواطن

 الثانية موضوعية.و بتحديد معيار للجرمية السياسية مييزها عن اجلرمية العادية. وقد توزع بني نظرتني: األوىل شخدية، 
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 الفرع األول: النظرية الشخصية

يري أندار هذا املذهب أن اجلرمية تعترب سياسية أو عادية حسب الباعث الذي دفا اجملرم إىل ارتكاب اجلرمية، فإذا كان 

أن تعترب كن ن كل اجلرائم ميأالباعث سياسيا كانت اجلرمية سياسية وإال كانت اجلرمية عادية، وعلى هذا ميكن القول ب

حد رجاهلا، أفإذا اعتدي شخص على حياة رئيس الدولة أو على  (16)سياسية ما دام الباعث على ارتكاهبا سياسيا

ويتبني أن الدافا من هذا االعتداء هو قلب نظام احلكم، أو االستيالء على السلطة السياسية فيها، وجب اعتبار اجلرمية 

اء هو االنتقام واحلقد وإرضاء نوازع اخلدومة وشهوهتا وجب اعتبار اجلرمية السياسية. أما إذا كان الدافا من االعتد

ياسية، حد املدارف، بدافا متويل الثورة وتقويتها، اعتربت اجلرمية سأالعادية. وكذلك إذا مت السلب أو السرقة أو اقتحام 

وتربر النظرية  (17)ت اجلرمية عاديةأما إذا متت هذه اجلرائم بدافا الطما واحلدول على املال ألسباب فردية، اعترب 

ن أساس الدعوة إىل ختفيف العقوبة يف اجلرمية السياسية هو اإلحساس بالعطف والتقدير حنو اجملرم أالشخدية رأيها ب

السياسي بسبب نيل اهلدف الذي يسعى إليه وهو الداحل العام وحماربة الفساد الذي يتمثل يف اعتقاده يف احلكم الذي 

ا أو ، وهلذا ينبغي إقامة التمييز بني اجلرميتني العادية والسياسية على أساس هذا اهلدف فمىت كان اهلدف دنيئيريد تغيريه

أنانيا اعتربت اجلرمية عادية ومىت كانت غاية اجلاين من جرميته نبيلة هي إصالح اجملتما وخدمته استحق فعله هذا وصف 

 .(18)اجلرمية السياسية

 الموضوعية: النظرية فرع الثانيال

 در اهتمامها على طبيعة احلق املعتدي عليه أو موضوع اجلرمية، وتتجاهل متاما نفسية اجملرم. فاجلرمية السياسية بنظرهتتق

 ووفقا هلذا املذهب اعتربت من اجلرائم السياسية:   (19)هي اليت تقا على احلقوق السياسية للدولة باعتبارها نظاما سياسيا

سالمة الدولة الداخلية، وتشمل اجلرائم املوجهة ضد شكل احلكومة، وتنظيم السلطات العامة اجلرائم اليت متس  .1

 واملؤسسات الدستورية واحلقوق الدستورية، كحق الرتشيح وحق االنتخاب.
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 (20)اجلرائم املوجهة ضد سالمة الدولة اخلارجية، ومشل استقالل الدولة وسالمة أراضيها وعالقتها ما الدول األجنبية .2 

، حيث 1935 :وقد شاع هذا االجتاه املوضوعي املؤمتر الدويل لتوحيد قانون العقوبات الذي انعقد يف كوبنهاجن سنة

 (21)اعترب اجلرمية السياسية إذا كانت موجهة ضد تنظيم الدولة أو ضد مباشرة مهامها أو ضد ما يتدل بذلك من حقوق

احل ذلك أن االعتداء على املدو  ,ائد بني علماء الفقه اجلنائيهو الس _املذهب املوضوعي  _وهذا املذهب األخري 

وما  (22)القانونية احملمية، ومن مث فان التمييز بني اجلرائم جيب أن يستند إىل أنواع هذه املداحل أو درجة االعتداء عليها

ي للتفريق بني  تكفذلك فلم يسلم هذا املذهب من النقض الذي يرتكز على أن طبيعة احلق املعتدي عليه لوحدها ال

ن االعتداء على حق الدولة السياسي، ال يدح أن يعطى دائما صفة سياسية، إذا اجلرمية السياسية واجلرمية العادية، أل

مل يكن الدافا على هذا االعتداء سياسيا فقد يتآمر عدل من األشخاص على قلب نظام احلكم ملدلحة دولة أجنبية 

غراض خمالفة أهو احلدول على املال وقد تغتدب فئة من الناس سلطة سياسية لتنفيذ  ، ويكون الدافا هلذه املؤامرة

فاء الدفة ال مربر دون شك إلض النظام االجتماعي أو للروح اإلنسانية، فهل ميكن لنا أن نعترب هذه اجلرائم سياسية؟

وقد . (23)لعاديةالسياسية من اجلرمية ا السياسية على مثل هذه اجلرائم وذلك النتقاء العلة األساسية يف تفريق اجلرمية

انتقد هذا املذهب من قبل الفقهاء الوضعيني ، يف أن هذه النظرية تؤدي إىل توسيا دائرة اجلرائم السياسية توسعا كثريا 

نه ميكن وفقا هلا أن تنقلب اجلرائم العادية إىل جرائم سياسية ، مىت كان الباعث عليها سياسيا . هذا فضال إ، حيث 

نه من املسلم به استبعاد الباعث من نطاق التجرمي كقاعدة عامة. وهو أحيانا مهم يستحيل إجالؤه ، أو خفي أعن 

فة وبواعث متعددة اجلاين عند اقرتاف جرميته دوافا خمتلمستكن يتعذر نبشه واستكناه ما خفي منه وقد خيتلج يف نفس 

 .  (24)متنوعة . وقد ينعدم يف بعض احلاالت النادرة كل دافا أو باعث

 لتكييف القانوني للجرائم السياسية الداخلية نموذج لالمبحث الثالث: 

 أوين صراحة اليت تنص على كلمة الوصف القانو  ةمن املواد القانوني ةيستند املوقف القانوين يف هذا املوضوع إىل جمموع

رائم نه الوصف القانوين للجأشارت على أواليت  ةم قانون اإلجراءات اجلنائيأإشارة سواء كان ذلك قانون العقوبات 
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 الواقعةقانون على ن يطبق الأال عمليه سابقه للتكييف القانوين للجرائم وما على القاضي الذي يريد إما هو  السياسية

 الداخلية لسياسيةافاملواد اليت تتضمن اجلرائم  الواقعةالنموذج القانوين احملدد على تلك  أون ينزل الوصف أال إ املعروضة

(، 200ة:(، )ماد199ة:(، )ماد197ة:(، )ماد196ة:(، )ماد195ة:)ماد :يف قانون العقوبات اللييب هي

ن املشرع أ القانونية(، ويتضح من نص املواد 206مادة:(، )204ة:(، )ماد203ة:(، )ماد202ة:(، )ماد201ة:)ماد

على  فتم التعر ، ويالدولةضد خطر املساس باالجتاهات اليت يقوم عليها نظام  ةللدول ةالداخلي ةاستهدف محاية السياد

 .ةيف الدول الدستوريةهذا النظام بناء على القواعد 

 إىلة عليه مل بسلطته التقديرية إلخضاع الواقعة املعروضالتكييف القانوين هو عمل قضائي صرف حيث ان القاضي يع

ه النص القانوين املالئم الذي ينطبق عليه وذلك كله وفقا لتقدير القاضي طبقا لثقافته القانونية واليت تعتمد على فطنت

نص  اللييب نرائم االعتداء على السلطة والدستور يف القانو وذكائه وخربته وعلمه القانوين دون علمه الشخدي. اجل

املشرع اللييب على اجلرائم املاسة بأمن الدولة سواًء من جهة اخلارج أو الداخل يف قانون العقوبات وجعلها يف موقا 

عتداء ستقالهلا وسيادهتا فهو يستهدف شخدية الدولة اخلارجية إذا كان االاعتداء يقا على الدولة و عتبار االاالددارة ب

عتداء من جهة الداخل، وقد أصطلح على تسمية هذا النوع لدولة الداخلية إذا كان االمن جهة اخلارج وعلى شخدية ا

من اجلرائم جبرائم أمن الدولة، وهي جمموعة اإلجراءات اليت تسعى الدولة من خالهلا إىل محاية حقها يف البقاء، أو هي 

لى أمن الدولة عتداء عاملتعلقة بتجرمي االوقد تضمنت ندوص قانون العقوبات اللييب  )25(جمموعة املداحل احليوية للدول

ستبدال النظام االتخلص منها و  الداخلي هذا املعىن فهي تقا على السلطات أو اهليئات احلاكمة بقدد اإلطاحة هبا أو

 207،  206، 196 :عليه املواد تما ندومن أهم النماذج هلذا النوع  )26(جتماعياال أوقتدادي السياسي أو اال

عقوبات حيث يظهر من النص التجرميي أن حمل احلماية هو الدولة ونظامها القائم بالدرجة األوىل وسنتناول من قانون ال

 هذه املواد بالتفديل على النحو التايل: 
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 عتداء على الدستوراال( 196: )المادةالمطلب األول: 

))يعاقب باإلعدام كل من شرع بالقوة أو بغريها من الوسائل اليت ال يسمح باستعماهلا النظام الدستوري يف تغيري الدستور 

أو شكل احلكم((. لقد جرم املشرع اللييب كل حماولة لتغيري الدستور أو نظام احلكم وقرر عقوبة اإلعدام لذلك ، فقد 

عتداء وقد حنى يف هذا الشأن منحى العديد من التشريعات اقائم من أي وضا أعلى درجات احلماية لنظام احلكم ال

من قانون العقوبات  77من قانون العقوبات املدري، واملشرع اجلزائري يف املادة  87 :العربية، كاملشرع املدري يف املادة

هلا أشد العقوبات   احلكم وتقرراجلزائري ، حيث جترم هذه التشريعات كل حماولة لقلب وتغيري النظام الدستوري أو نظام 

كاإلعدام و السجن املؤبد. إن جرمية الشروع يف تغيري النظام الدستوري أو شكل احلكم بالقوة من اجلرائم الشكلية اليت 

ال يتطلب القانون لقيامها حتقق نتيجة اذ يكفي أن يتجه سلوك اجلاين إىل تغيري النظام الدستوري أو شكل حلكم بالقوة 

ويعترب املشرع اللييب كل استعمال للقوة هبدف  )27(رمية كما اهنا من جرائم السلوك االجيايب فال تقا بسلوك سليبلقيام اجل

تغيري الدستور أو شكل احلكم كافيًا لقيام اجلرمية بغض النظر عن هوية اجلناة أو انتمائهم، إذ يفرق بعض الفقه بني 

 الء علىاالستيالذي يقوم به عادًة جمموعة أشخاص بقدد  االنقالبوالثورة فريي أن مناط التجرمي هو  االنقالب

عتباره أحد مؤسسات الدولة اليت حتتكر السالح واستعمال القوة، أما الثورة فهي االسلطة وغالباً ما يكونوا من اجليش ب

 . )28(لثورة الفرنسيةا عمل شعيب يقوم هبا الشعب يف جمموعة إلحداث تغيري جذري يف حياة اجملتما ويضربون لذلك مثالً 

كما   (29)جيب ان يتخذ سلوك الفاعل صورة القوة وأن تكون متجهة إىل تغيري الدستور أو شكل احلكم الركن المادي:

إن السلوك جيب أن يكون إجيابياً فال تقا اجلرمية بأي سلوك سليب حبيث يكون للسلوك مظاهر خارجية ونشاط مادي 

اجلناة  ختذهااملموس، كما يشرتط لقيام اجلرمية أن تكون القوة أو أي وسيلة غري مشروعة كالتهديد هي الوسيلة اليت 

ثل يف أن تكون القوة عسكرية متمثلة يف استعمال السالح بل ميكن أن تتملتنفيذ الركن املادي من اجلرمية ، وال يشرتط 

فعاًل  فيكفي  ستعمال السالحاتنظيم املظاهرات وتسيريها كوسيلة للضغط على السلطة لإلطاحة هبا، كما ال يشرتط 
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ة غري مشروعة هي أي وسيل ، ومعىن ذلك أن اجلرمية ال تقوم إذا مل تكن القوة أو التهديد أو)30(جمرد التهديد به

 املستخدمة  إذ أن استعمال القوة والوسائل غري املشروعة تعترب من عناصر الركن املادي للجرمية.

عتبار جرمية الشروع يف تغيري الدستور أو شكل احلكم من جرائم السلوك اجملرد )اجلرائم الشكلية( اليت ال اب الشروع:

، فالقانون جيرم جمرد  )32(يتدور الشروع فيها فهي إما أن تقا كاملة أو ال تقافال  )31(يشرتط لوقوعها حتقق نتيجة معينة

الفعل دون أن يكون مناط التجرمي حتقيق النتيجة اإلجرامية ، فهي من جرائم اخلطر وليس الضرر ، وقد استخدم املشرع 

نظام احلكم الذي استخدمه  عقوبات ، وجتنب استخدام تعبري حماولة قلب 196اللييب تعبري الشروع يف نص املادة 

مال الذي يعترب احملاولة هي مرحلة بني األع باالجتاهمن قانون العقوبات املدري حيث أخذ  87املشرع املدري يف املادة 

اولة هي التحضريية والبدء يف التنفيذ ويعترب أن احملاولة تقا بالفعل املؤدي حااًل ومباشرًة إىل البدء يف التنفيذ فيعترب احمل

ستعمال الذي تبناه املشرع اللييب فهو اعتبار تعبري احملاولة مرادفاً للشروع وأن القدد من ا االجتاهما ألشروع يف الشروع ، ا

تعبري احملاولة إمنا هو قدد جترمي الشروع ، فالقانون ال يقر بوجود مرحلة بني العمل التحضريي وبدء التنفيذ فحسم 

 . )33ن للركن املادي للجرميةو ى الشروع باعتباره السلوك املكاملشرع اللييب أمره ونص صراحًة عل

يقة رتكاب الركن املادي للجرمية كما وصفها القانون فيكون عاملاً حبقاال بد أن تندرف إرادة اجلاين إىل  الركن املعنوي:

طأ ، إذ جيب أن خ ، فهي جرمية عمدية جيب أن يتوافر فيها القدد اجلنائي بنوعيه العام واخلاص فال تقا)34(سلوكه

بت الفعل ما علمه حبقيقة السلوك اجملرم لنشاطه ، باإلضافة إىل القدد اخلاص حبيث يث ارتكابتتجه إرادة اجلاين إىل 

إرادة اجلاين إىل اإلطاحة بنظام احلكم أو تغيري الدستور ، فالعندر املفرتض يف اجلرمية أو حمل احلماية يندب على  اجتاه

لة موضوعية أور القائم ، فال تقوم اجلرمية إذا مل يتوفر هذا القدد، وإثبات القدد العام واخلاص مسنظام احلكم و الدست

 .)35(تدخل يف نطاق السلطة التقديرية لقاضي املوضوع حبسب ما يتوافر له من األدلة

قرر املشرع اللييب عقوبة اإلعدام على الشروع يف تغيري الدستور أو شكل احلكم مىت وقعت اجلرمية مستوفيًة  العقوبة:

ستحقاق العقاب عن هذه اجلرمية ، ومرجا هذا اخلالف هو أنه اذا توقف سلوك األركاهنا، غري أن خالفاً فقهياً قد أثاره 
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ستحقاق العقاب، ولكن اخلالف يثور إذا ما جنح اجلناة يف او الفاعل عند حد الشروع فال خالف حول قيام اجلرمية 

ل فذهب رأي إىل أن جناح اجلناة يعين أنه ليس هناك من يدف الفع اإلطاحة بنظام احلكم ومتكنوا من تغيري الدستور،

ي ذهب رأهو مربر العقاب، وي االنقالبباجلرمية بل عملهم يتحول إىل عمل بطويل، فبحسب هذا الرأي فأن فشل 

لعقاب، فنظام ستحقاق اجلناة لاأخر إىل أن اجلرمية سواء حققت نتيجتها أو مل حتقق فأهنا يف احلالتني قامت ووجب 

 أخر عتداء عليه يشكل جرمية شأهنا شأن أي تدرف إجراميعليه ومن مث فإن اال لالستيالءاحلكم الدستوري غري قابل 

)36(. 

 الخاتمة

للباحث النتائج  ت, ظهر السياسية ومفهومها يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي اللييباجلرمية من خالل الكالم عن 

 التالية:

ارج  سواء من جهة اخل ةأن مفهوم اجلرمية السياسية هو: الفعل اجملرم الذي يدطدم ما النظام السياسي للدول. 1

 .وسالمة أراضيها وعالقتها بالدول األخري ةكاستقالل الدول

حكام قانون أسالمية، ويف اسية من منظور الشريعة اإليحكام املتعلقة باجلرمية السالكثري من املسائل واألبيان . 3

لية واليت ال يوجد عقوبة ي وجرائم فعأسالمية اجلرمية السياسية إىل جرائم ر شريعة اإلالالعقوبات اللييب، واليت منها تقسيم 

 .ي والتعبريأهبا على حرية الر 

ة وغريها توري, وتشمل احلقوق الدسةالداخلي ةمتس سالمة الدول اليتاجلرائم  هي ةالداخلي ةاجلرائم السياسين مفهوم إ. 2

 .ةواملؤسسات الدستوري ة, وتنظيم السلطات العامةضد شكل احلكوم املوجهةاجلرائم من 

 الهوامش

  .108 :ص, 6: ج .3. ط:دار صادربريوت:  .لسان العرب (.1995. )َجال الدين األنداري منظور، حممد بن مكرم أبو الفضلابن   )1(
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ستعانة االه(. 1414. )يقالطري بن إبراهيم بن علي عبد اهلل د. .353:صمطبعة االعتماد. مدر: العام.  القانون الدويل (.1924. )على, بك ماهر  )3(
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ABSTRACT 

 

People with deformities have many rulings because these deformities may affect their lives. These 

may cause symptoms and inhibitions, which diminish their eligibilities for performance and make 

their body organs and members impotent. The problem of the research lies in the proposition that 

if the disabled organs is removed or insufficient, does it have an alternate that is able to perform 

what it could not. Should it be considered like the original member or not? Do all deformities have 

alternates? The importance of this research is manifested for this reason. The researcher focuses 

on the methods which substitutes the deformity of dumbness through which man wholly lost his 

ability to speech is no more considered. The researcher adopted the inductive and deductive 

methodology. The results he found that nothing can replace the deformed member except for the 

member of speech which be replaced writing and pointing 

Key words: methods, deformity, dumbness, speech, pointing  

  البحثملخص 

إن لذوي العاهات أحكاما كثرية وقد تصيب اإلنسان يف حياته عوارض وموانع تؤثر على أهلية اإلنسان بقسميها أهلية 

 وتكمن مشكلة البحث فيما إذا أصيب العضو بالعاهةاألداء والوجوب, أو على أعضائه وجوارحه وحياته بالنقصان, 

هل كل و هل له بديل يقوم مبا يقوم به عضو العاهة ويكون معتربا كعضو العاهة األصل أم ال,  بالزوال أو النقصان

 عاهةقوم مقام ت ليتا الوسائلراسة على وقد ركز الباحث يف هذه الد ,وهنا تظهر أمهية البحث العاهات هلا بدائل أخرى

بالكلية وأصبحت غري معتربة, وقد اعتمد الباحث على املنهج اإلستقرائي  اإلنسان الكالم فقدتأاليت  اخلرس

نه يقوم إاإلستنباطي, ومن أهم نتائج هذا املقال أنه ال يقوم مقام عضو العاهة شئ إال عضو عاهة اخلرس وهو الكالم ف

   مقامه اإلشارة والكتابة.
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   .اإلشارة, الكالم, الوسائل, العاهة, اخلرس  :المفتاحية  ماتالكل

 المقدمة

من خالل قرائتنا ألحوال ذوي العاهات وما يعرتض جوارح اإلنسان سواء كانت عوارض أهلية أو مساوية أو مكتسبة, 

م بعد كمال أهلية األداء فتؤثر فيها بإزالتها او نقصاهنا, أو تغري بعض األحكاال يقوم مقام عضو العاهة اليت أصيبت 

تأثري على أهليته, لكن جند أن هناك عاهة لو أصيب هبا اإلنسان قد يقوم مقامها شئ  بالنسبة ملن عرضت له من غري

 من يف اآليت: تكوعليه فإن مشكلة هذه الدراسة  ,آخر, وهي عاهة اخلرس فقد يقام مقام منفعة الكالم اإلشارة والكتابة

 . سائل أخرىو بدائل وال يقوم مقام منفعتها لو أصيب اإلنسان بزواهلا أو نقصها  الفهم السائد أن العاهات ليس هلا

رى, وإبراز هذه وسائل أخاليت يصاب هبا اإلنسان ويوجد للقيام مبنفعتها  هذا املقال إىل: التعريف بالعاهةويهدف 

    الوسائل البديلة للعاهة املفقودة. 

  التمهيد   

 فتؤدي هذه املوانع إىل زواهلا أو نقص يعرتض جوارح اإلنسان سواء كانت عوارض أهلية أو مساوية أو مكتسبة, قد

ثر فيها بعد أن أصيبت بعد كمال أهلية األداء فتؤ وسيلة أخرى  فقدت ال يقوم مقام عضو العاهة اليتفإنه  منفعتها,

اك عاهة ن عرضت له من غري تأثري على أهليته, لكن جند أن هنو نقصاهنا, أو تغري بعض األحكام بالنسبة ملأبإزالتها 

  .كتابةوال لو أصيب هبا اإلنسان قد يقوم مقامها شئ آخر, وهي عاهة اخلرس فقد يقام مقام منفعة الكالم, اإلشارة

 التحديد المفاهيمي اللغوي    

ل به إيل شيء ما، فهو فكل مايتوص ,وهي يف اأَلصل ما يُ تَ َوصَّل به ِإىل الشيء ويُ تَ َقرَّب به :: مجع وسيلةلوسائل لغةا

 (.1)وسيلة
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يف  ضمنة للمصاحل واملفاسد، وهي املت: مقاصدموارد األحكام على قسمني: )و فقد قال القرايف :االصطالح يف أما    

   (.2وهي: الطرق املفضية إليها) سائل، وو أنفسها

ه, أشار الرجل يشري إشارة إذا أومأ بيدينقل الزهري عن األصمعي يف هتذيب اللغة قوله: "مأخوذ من اإلشارة لغة:    

كما قال ابن منظور يف لسان العرب   وهي عند اإلطالق ,(3)"ويقال فالن جيد املشورة, وأشار يشري إذا ما وجه الرأي

امياء باليد وحنوها، " تكون مبعىن اإل إىل" ب دي يف الذهن، كاإلشارة بضمري الغائب وحنوه، فإن عُ  حقيقة يف احلسي، جمازا  

            (.5)""التلويح بشيء يفهم منه املراد أهنا الوسيطوجاء يف معجم  ,(4)وإن عدي ب  "على" تكون مبعىن الرأي

وليس  ،له النَّص   وال ِسيقَ  مبا ثبت بنظمه لُغة  لكنه غرَي مقصودالعمُل "قال البزدوي: فقد  :ا  اصطالحأما اإلشارة       

 (.6)"كرجل ينظر ببصره إىل شيء ويدرك مع ذلك غريه بإشارة حلظاته  ،بظاهر من كل وجه

  (.7)"هو الثابت بنفس الصيغة من غري أن يسبق له الكالم"إلشارة: ا فقال: اجلرجاين هوعرّف   

 .واجلمع، ومنه: "الكتيبة اجليش العظيم"، والكتب جلمع احلروف يف اخلطلغة: الضم  الكتابة   

، وذلك من "الكتابة"لقد استخدم الفقهاء القدامى جمموعة من املصطلحات اليت قصدوها وأرادوا هبا  واصطالحا :    

ْحَضر، والسجل، وقد استغنوا هبذه املصطلحات عن احلديث ع
َ
ام الكتابة ن أحكمثل الصك، والسند، والكتاب، وامل

بشكل عام، حيث كانت عادهتم احلديث عن الفروع كل فرع على حدة، ومن هنا فإن غالب األحكام املتعلقة هبذه 

ن أحكام هذه قرره الفقهاء م ومن هذا الذي املصطلحات هي نفسها األحكام اليت تتعلق بالكتابة عند هؤالء الفقهاء،

 .ةكل خط توثق به احلقوق بطريقة خمصوصة للرجوع إليه عند احلاج ا:الفروع فإننا نستطيع تعريف الكتابة بأهن

 اإلشارة المطلب األول:

 حجة يف فاإلشارة تعتربقد ورد استعمال اإلشارة يف الشريعة اإلسالمية، وأن حكمها حكم الكالم يف بعض املواضع، 

إشارته مقام  ةاإلسالمي الشريعة العبارة أقامتاألخرس عن  ألن الشارع تعبد الناطقني بالعبارة، فإذا عجز ,حق األخرس
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 الناسَ  مَ ل  كَ أاّل تُ  كَ ءايتُ  الَ قَ  ة  ل يل آيَ اجعَ  بّ رَ  الَ قَ "قال تعاىل:  كما قال تعاىل يف شأن زكريا عليه السالم:و  ,(8)عبارته

ني وقد يستعمل "الرمز يف اللغة اإلامياء بالشفت, قال القرطيب يف تفسريه قوله تعاىل "إال رمزا ", (9) ".....مزا رَ ام إالَّ أيَّ  الثةَ ثَ 

ع النطق مع ال تستطيويف هذا يقول ابن كثري يف تفسريه :أي إشارة حبيث  ,(10)يف اإلامياء باحلاجبني والعينني واليدين"

وقال تعاىل يف شأن سيدنا زكريا عليه السالم حال تبليغ قومه بعد أمر اهلل تعاىل له بعد  ,(11)أنك سوي صحيح

, وقال الشوكاين يف (12)"....وعشيا   ة  كرَ حوا بُ ن سب  م أَ ليهِ وحى إِ اب فأَ حرَ املِ  نَ ه مِ ومِ ى قَ لَ عَ  رجَ خَ فَ "قال تعاىل:  لكالم,ا

ومما ورد يف الشريعة من إقامة اإلشارة  ,(13)والقرطيب وقتاده وابن منبهعىن أوحى "أومأ" وبه قال الكليب فتح القدير: م

 يف  انَ ن كَ مَ  مُ ل  كَ نُ  يفَ وا كَ الَ قَ  ليهِ ت إِ ارَ شَ فأَ ": قال تعاىلمقام الكالم قوله تعاىل يف شأن مرمي عيلها السالم, 
َ
 هدِ  امل

أي إىل عيسى عليه السالم أن   :(, قال البغوي يف تفسريه: أشارت مرمي إليه14)"....ا  بيَّ صَ 

  .                               (15)كلموه

فقد روى كعب بن مالك كما يف صحيح البخاري: "أنه تقاضى ابن أيب حدرد دينا كان له عليه : أما من السنة       

ف سجف شيف املسجد فارتفعت أصواهتما فسمعها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو يف بيته فخرج إليهما حىت ك

: لبيك يا رسول اهلل قال: "ضع من دينك هذا", وأومأ إليه أي حجرته فنادى: ياكعب: قال ,(61)السرتوالسجف:

                                                     (.71)الشطر قال لقد فعلت يا رسول اهلل قال: "قم فاقضه"

 شطر يسقط أن يف مالك بن لكعب أّن إشارة النيب صلى اهلل عليه وسلم كانت واضحة ومفهومة:  الداللة وجه    

النيب صلى اهلل عليه وسلم  من لفظ وأن كعب بن مالك رضي اهلل عنه فعل ما أمره النيب صلى اهلل عليه وسلم دومنا دينه،

وإهنا يصار إليها إذا فهم  اإلشارة النيب صلى اهلل عليه وسلم للغة على استخدام واضح دليل هذا فكان يريده ما لتوضيح

وعن سهل قال كما يف صحيح البخاري: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "أنا وكافل اليتيم يف اجلنة القصد منها, 

 بالسبابة بإشارته الداللة: أنه صلى اهلل عليه وسلم بني , ووجه(18)هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا"
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 اثنني، بني رابطة أقوى على تدل العالقة اجلنة وهذه منه صلى اهلل عليه وسلم يف اليتيم كافل قرب شدة على والوسطى

عمر رضي اهلل  ابن مسعت قال: سحيم بن جبلة بينهما, و يف صحيح البخاري عن القرب والتالزم شدة مدى وتبني

 ,(19)قبضها، اإلهبام: أي اإلهبام, خنسعنهما يقول: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: "الشهر هكذا وهكذا"وخنس 

 حيث الشهر، أيام عدد الكراميتني ويديه أصابعه صلى اهلل عليه وسلم بإشارة النيبأن  :ووجه الداللة ,(20)يف الثالثة"

 تسع ا الشهر وبذلك يكون تسعة يعين اإلهبام خنس الثالثة املرة عشرون، ويف أي هكذا الشهر وقال أصابعه مرتني نشر

أيام الشهر، وعلى استخدم النيب  عدد النيب صلى اهلل عليه وسلم على من للداللة واضحة إشارة فكانت يوم ا وعشرين

هلا, وعن سهل بن سعد رضي اهلل عنه قال: رأيت رسول اهلل صلى اهلل  واعتباره ومعرفته اللغة صلى اهلل عليه وسلم هلذه

أن النيب  :وجه الداللة ,(21)لي اإلهبام "بعثت أنا والساعة كهاتني"عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى واليت ت

 الساعة قرب على اإلشارة  واضحة وجلية كانت كهاتني، والساعة أنا بعثت وقوله صلى اهلل عليه وسلم أشار بإصبعيه

 القول. من أبلغ اإلشارة كانت النيب صلى اهلل عليه وسلم ورمبا زمن من

يف  اإلشارة لغة النيب صلى اهلل عليه وسلم يستخدم كان كيف لنا يتبني السابقة األربعة األحاديث سبق من ومما     

 أمهية مدى يف جماال  للشك يرتك ال مما األصوات، وهذا لغة من مع اآلخرين التواصل يف أبلغ لغة وكيف كانت زمنه

 مفهومة وواضحة تكون وأهنا جيب أن املواطن من الكثري يف اآلخرين مع والتواصل لإلتصال رمسية وأهنا لغة اللغة هذه

وقبل بيان حكم إشارة األخرس "العاهة لغة سائدة وهلا منهج تعليم وبرامج كما يف عصرنا,  كانت إذا خاصة ودالة

 نوعني:اإلشارة منه على اللفظية" جتدر اإلشارة إىل أن 

 للفظية من العقود واألقارير والدعاوي على الراجحا: وهذه يعمل هبا يف مجيع أحكام العاهات األول: إشارة مفهمة     

  (. 22)ال ابن القاسم يف املدونة الكربىمن أقوال أهل العلم كما ق
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 : وهي اليت ال يفهم املقصود هبا أحد، فهذه اإلشارة غري معتربة، لعدم الوقوف على ماالثاين: إشارة غري مفهومة    

 أن :القول األولواختلف العلماء يف إشارة األخرس على قولني:  ,(23)يريده فال يعمل هبا كما ذكر ذلك السرخسي

 (.24)وبه قالت احلنفية وبعض احلنابلة احلد هبا يدرأ شبهة اإلشارة يف ألن فيهما، النطق مقام تقوم ال اإلشارة

 األخرس شارةإ اعتبار يف فرق مالك والشافعي وبعض احلنابلة، والكنطقه, وهو قول   األخرس إشارة القول الثاين:    

 بني املالكية يفرق ومل ,(25طارئا) أو أصالة اخلرس يكون أن بني وال عنها، عاجزا أو الكتابة، على قادرا يكون أن بني

  (. 26الكتابة ) عن العجز إشارته لقبول يشرتط ال أنه فظاهره األخرس، وكتابته، إشارة

 : الكتابةالمطلب الثاني

 ى  سمَّ مُ  جل  ىل أَ إِ  ين  دَ بِ م اينتُ دَ ذا تَ نوا إِ ءامَ  ينَ ذِ ا الَّ هَ أي   يَ "قال تعاىل:  حيث للحقوق صيانة الكتابة وتعاىل سبحانه اهلل شرع 

بة اهلل سبحانه وتعاىل قد ندب يف هذه اآلية الكرامية املدين إىل كتا نَّ أ :الداللة من اآلية الكرامية وجهو  ,(27)"...وهبُ اكتُ فَ 

وكان ذلك من أجل توثيق هذا الدين، وإثباته عند احلاجة إىل ذلك يف وقت اخلصومة  ,ما يقوم باستدانته من غريه

انت الكتابة ال مها، ولو كولزو  يدل على أمهية الكتابة هوالنزاع، وملا كان اهلل قد أمر بذلك   وإن على سبيل الندب   فإن

يب هريرة أ وجاء يف السنة اعتبار الكتابة مقام اللفظ ومن ذلك حديث ,جاج هبا ملا كان لألمر هبا فائدةتصلح لالحت

وإما  ري النظرين إما أن يؤديخب من قُتل له قتيل فهو": صلى اهلل عليه وسلم قالعن النيب  يف السنن الصغرى رضي اهلل عنه

ى اهلل عليه صلفقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاه فقال: اكتب يل يا رسول اهلل، فقال رسول اهلل  "أن يقاد

ه قد أجاب أبا شاة وأمر بأن يكتبوا إلي صلى اهلل عليه وسلم ن النيب أ :وجه الداللةو  ,(28)"اكتبوا أليب شاه": وسلم

يف أمر املقتول، فدل هذا على أن الكتابة حجة معتربة، وإال ماذا سيصنع أبو شاة  صلى اهلل عليه وسلم ما قرره النيب 

كما   قال سلمصلى اهلل عليه و عن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل , و فيما يكتب له إن مل تكن الكتابة كذلك

 :وجه الداللةو  ,(29)"عندهما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يوصي فيه إال ووصيته مكتوبة " :يف البخاري
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كل امرئ مسلم عنده ما اميكن أن يوصي به بكتابته، وما كان ذلك إال من أجل أن   صلى اهلل عليه وسلمأوصى النيب 

لى عليه ص  تكن الكتابة حجة كافية ملا طلبها النيبملوفاة املوصي، فيؤدى ما فيه، ولو يُعتمد على هذا الكتاب بعد 

ما جيري  كثريا  من القبائل واألمم، وكان يكتب  صلى اهلل عليه وسلم رسول اهلل ولقد عاهد ,ائدة فيهافحيث ال وسلم 

ه مع أهل مع أهل مكة يوم احلديبية وصلح صلى اهلل عليه وسلم الصلح واملعاهدات من مثل صلحه  بينه وبينهم من

 بكتابة واملقصود ,(30)حهاري يف صحياملشركني كما ذكر البخ وبني بينه فيما الصلح يف بالكتابة أمر ،أيلة وغريهم

 الوثائق من حيص ما يعرف طريقه وعن الشروط، هذه رسم الذي هو والفقه شروطها، باستيفاء إحكامها هو التصرفات

                                                                             وثيقة. يسمى وما يكتب الفقه، عن خارجة وشروط أركان للتوثيق ليس يبطل, إذ وما

أن كتابة صاحب العاهة اللفظية تقوم مقام النطق املعدوم، ألهنا الوسيلة مع إشارته لبيان مراده، ولو مل  :والراجح     

كتابة   وكتابة صاحب العاهة على ثالث مراتب: املرتبة األوىل:تعترب كتابته أو إشارته ألدى ذلك إىل احلرج والضرر.

 كتابة مستبينة معنونة، فيؤاخذ هبا ألن البيان بالكتابة مبنزلة البيان باللسان، وألنوهي أن يكتب األخرس   :صرحية

                                                                املكتوب يدل على معىن مفهوم.

ليها  وهي أي يكتب على ما يتبني فيه اخلط ولكن ليس على رسم كتب الرسالة املتعارف ع ملرتبة الثانية: كتابة كناية:ا

                                                     فهذا هو لغو.

 يثبت وذلك بأن يكتب على ما ال يتبني فيه اخلط كاهلواء واملاء، فهذه ال :املرتبة الثالثة: كتابة الغية ال حكم هلا      

اتب كما بينها وهذه املر هبا شيء من األحكام له ألهنا مبنزلة الكالم غري املسموع، أو الصوت الذي ال يتبني منه حروف 

  (. 31)السرخسي
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  الخاتمة  

فقد توصل الباحث  ,هأو نقصان الكالم بزوال اليت يصاب هبا اإلنسان اخلرس عاهةمعرفة الوسائل اليت تقوم مقام  بعد    

 يف مقاله للنتائج التالية: 

 أنه ال يقوم مقام منفعة عضو العاهة إال عضو عاهة اخلرس وهو الكالم فإنه يقوم مقامه اإلشارة والكتابة.         1

 مع اآلخرين التواصل يف أبلغ لغة وكيف كانت يف زمنه اإلشارة لغة ستخدم عليه وسلم االنيب صلى اهلل أن تبني    2

 اآلخرين مع والتواصل لإلتصال رمسية وأهنا لغة اللغة هذه أمهية مدى يف جماال  للشك يرتك ال مما األصوات، وهذا لغة من

تعليم وبرامج  لغة سائدة وهلا منهج  كانت إذا خاصة ودالة مفهومة وواضحة تكون وأهنا جيب أن املواطن من الكثري يف

 .كما يف عصرنا

تعترب كتابته  يلة مع إشارته لبيان مراده، ولوملأن كتابة صاحب العاهة اللفظية تقوم مقام النطق املعدوم، ألهنا الوس    3

صيانة  ا يف ذلك منمل , وقد شرع اهلل الكتابة واعتربها النيب صلى اهلل عليه وسلمأو إشارته ألدى ذلك إىل احلرج والضرر
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ABSTRACT 

The semanticity of context is one of the most important signs of understanding of the Quranic text, 

and it is the result of studying the text, which is continuous and harmonious it expresses its meaning 

in relation of the former and the latter. Its goal is to take care of Allah Almighty’s Book in an 

exceptional manner to highlight the great efforts of commentators to extract wisdoms from the 

verses of Holy Book, and deduce the rulings from them. Thus, this article tackles and clarifies the 

understanding of a problem and an issue in the Qur’an’s issues which the Qur’anic sciences’ 

heritage manifested in the diversity of Qur’anic context in the Surat Al- Kahf (Cave) where we 

discussed the definition of diversity in Qur’anic context linguistically and terminologically. Then, 

the article talked about the context’s types, the methods and forms of diversity in the Qur'an 

through the study and application of diversity in the verses of the Surat Al- Kahf. In  this article, 

the researcher found five positions for the contextual diversity in the Surat Al- Kahf in different 

names as we shall explain in this article. So, I liked to contribute to enrich the scientific library 

with the Qur’an and its sciences through the offering the article. In addition, I found the desire to 

present this topic as a participation to gain the honor to serve the Holy Qur’an. I seek Allah’s aid 

and guidance for surly He is bounteous and generous  .  

Key words: diversity, context , Surat Al- Kahf 
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 الملخص

عبارة عن نتيجة دراسة النص الذي هو متتابع  ووه ،إن داللة السياق هي واحدة من أهم دالالت فهم النص القرآين

 كم استخرجفا عناية، أمي اإلعتناء بكتاب اهلل عز وجل اهلدف منهامنسجم فيتعبريه عن معناه باعتبار السابق والالحق، 

مشكلة و  يتناول ويبني الفهم من وهذا املقالمن أحكام، فيه آيات الكتاب العزيز، واستنبطوا  حكم من من املفسرون

التنوع )ة حديثة وهي قدمي ظاهرة يف تتمثل والذي تراث علوم القرآن الكرمي، عليها يقوم القرآنية اليت القضايا من قضية

 دحدننا حيث تناولنا يف املقال التعريف بالتنوع يف السياق القرآين لغة واطالحا، مث( يف السياق القرآين يف سورة الكهف

عن أنواعه، مث عن أساليب وأشكال التنوع يف القرآن الكرمي من خالل دراسة وتطبيق  التنوع يف آيات سورة الكهف، 

سميات يف سورة الكهف وهو مب فكانت من نتائج هذه املقالة أن الباحث وجد الكاتب مخسة مواضع للتنوع السياقي

، قالةامل لذا أحببت اإلسهام بإنراء املكتبة  العلمية يف القرآن وعلومه من خالل تقدميخمتلفة كما سنبينه يف هذه املقالة، 

فوجدت بذلك الرغبة للمشاركة هبذا املوضوع لنيل الشرف يف خدمة القرآن الكرمي،  فأسأل اهلل اإلعانة واهلداية والتوفيق، 

 إنه جواد كرمي.

 مفاتيح الكلمات: التنوع و السياق،  وسورة الكهف.
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 المبحث األول: مفهوم التنوع في السياق

 املصطلحات تعريف يف يةالعلم املنهجية مفهوم التنوع يف السياق القرآين مفهوم مركب من لفظيت تنوع و سياق، تقتضي

 و( التنوع ) هيو  التعريف هذا مفردات معاين على الوقوف سيتم لذلك هلا، املكونة مفرداهتا بتعريف البدء املركبة

 .مركبا   مصطلحا   اعتباره على الوقوف مث( السياق)

 المطلب األول: تعريف التنوع في السياق القرآني  

 تعريف التنوع يف السياق القرآين من حيث اللغة واالصطالح: 

الشيء، وكل صنف، قال اجلوهري: هو أي النوع أخص من اجلنس، واجلمع: كل ضرب من    :الن َّْوع   : لغةالتنوع أوال: 

 أنواع، ّقل أو كثر.

ما أدري  كقولك:  والنوع قاله ابن دريد،، ومتايل الرياح فتحرك: ناَع الغ ْصن  نَ ْوعا ، وذلَك إذا َحرََّكْته  يقال، التمايل: والنوع

وتنوع  دحرك،اَيَل و تَ ْنِويعا : َضَربَ ْته  وَحرََّكْته  فتَ نَ وََّع، أي: مت الرياحَن، ونَ وََّعْته ، أي: الغ صْ  وجه،، أي: على أي نوع هو

 . (1)، وهو م طاوِع  نَ وََّعْته  الرَّياح  دحركوتَ نَ وََّع الغ ْصن : ، وهو م طَاوِع  نَ وَّْعت ه   ر أنواعا  : صاالشيء

ت يقال تنوع الغصن وتنوع الناعس على الرحل وتنوع الصيب يف األرجوحة واألشياء تصنف ،)تنوع( الشيء دحرك ومتايلو

 .(2) وصارت أنواعا ) املنواع ( املنوال والطريقة واألسلوب

  .بحث هو الطرق واألساليب واألوجه واألنواعاملقصود بالتنوع يف هذا املوخالصة ما سبق أن  

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 123 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 لغة السياق 

: والسواق قوالسيا ،السني لكسرة ءالواو يا قلبت ِسواق،: السياق أصل و السوق: واالسم ،املهر: ككتاب:  لغة السياق

حدوا  ووه واحد، أصل والقاف والواو السني: فقال، دوباحل السياق يفسر فارس ابن جعل ما وهذا ،ساق من مصدران

 كل    من ليهاإ يساق ملا هذا، من مشتّ ٌقة والسوق... الدواب من استيق ما: والسيقة ،سوقا   يسوقه ساقه: يقال الشيء،

 . عليها يْنساق املاشي نأل بذلك مسيت إمنا سوق، واجلمع وغريه، لإلنسان والساق، شيء

 :أهمها عديدة معان   على الكلمة هذه العرب أطلق وقدالمطلب الثاني: 

: الكالم اقوسي ،تتابعت: اإلبل تساوقت: يقال ،خلف من السري على احلثو  سياقا ، يسمى احلديث سرد جودة       

 .وجمراه أسلوبه

 على غالبال كانت  أَلهنا ؛مهرا   والغنم اإلبل ساقوا تزوجوا إذا كانوا  العرب ألن سوق للمهر قيل... املهر: سياقلا" -

 .(3) أمواهلم

 وقت لجسدل الروح مفارقة حال من ناشئ( سياق) املوت تسمية أن ويبدو، النَّزع يف أي: السياق يف فالن: ويقال -

 .(5)"منه اخلروج إىل البدن أرجاء من الروح سوق ،السياق : "بقوله  املناوي به صرح ما وهذا، (4) املوت

بعد قراءة واسعة يف الكتب واملؤلفات والرسائل اليت اعتنت بتناول هذا املوضوع تبني  السياق القرآني اصطالحاً: 

 عند ستعماال  ا األلفاظ أكثر من يكون أن يكادواضح للسياق القرآين، لكنه  اصطالحيللباحث أنه: ال يوجد تعريف 

 من ولعل ،هل واضح تعريف من القرآن وعلوم التفاسري هذه ختلو أن الغريب ومن مدارسهم، اختالف على املفسرين

 : يلي ما ذلك يف الباحث إليها توصل اليت األسباب أهم
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 ،(اآلية يسبق ما هو :السباق)  واللحاق، السباق حدود ضمن املقايل، باجلانب السياق حصر من منهم   األول

 .(6) (بعدها يأيت ما: أي اآلية، يتلوا ما هو:اللحاق)

 يف األقوال ةومناقش والرتجيح التفصيل من وللمزيد املقام، أو للحال سبق عما شامال   السياق جعل من ومنهم   الثاين

  .(7) املوضوع هذا

االطالع وجد الباحث أن هناك جهود متفرقة وقف عليها وتوصل من خالهلا إىل استعماالت السياق يف املعاين وبعد 

 التالية:

 واملقاصد اليت بين عليها النص. ضاألول: األغرا

 الثاين: النظم واألسلوب القرآين املؤتلف من جمموع الكالم والتعبري فيه.

 يها اآلية، واملخاطبون هبا. الثالث: األسباب واألحوال اليت نزلت ف

 فصل: )اإلعجاز دالئل هكتاب  يف ورد فقد اجلرجاين، اختاره ما وهذا النص، معىن عن هبا عرب اليت النحوية القواننيالرابع: 

( الكلم معاين بني مافي وفروقه ووجوِهه وأحكاِمه النحو معاين توخي ِإالّ  شيئا   النظم ليس...  للمعىن السياق أمهية يف

(8). 

 الذي لنحويا الرتكيب أحكام ليشمل ذلك يتجاوز بل حنوي، أسلوب على يقتصر ال إذ السابق، املعىن غري وهذا 

 .النحوية املسائل وبقية األساليب فيها فتدخل ،كامال  النص فيه بكس  
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 المطلب الثالث: وتنوع السياق القرآني اصطالحاً:

 صياغاتو  متعددة، قوالب يف اآليات اهل سيقت اليت األغراض اختالف مع واألوجه واألساليب الطرق اختالفهو 

  . واحلالية يةاللفظ القرائن من بعدها وما قبلها ملا مراعاة وجل عز اهلل كتاب  يف وتقريره املعىن لبيان متنوعة،

سيتم و السياق القرآين خيتلف عن أي سياق آخر،  أن قالةعرفنا من خالل مقدمة املأنواع التنوع في السياق القرآني: 

مكون من أربعة دوائر بعضها داخل يف بعض ومبين عليه، وهذا من أعظم ما يتميز به القرآن العظيم، بل  أنه التوضيح

 . (9)هو من مظاهر إعجازه وبالغته، وذلك أنه ينقسم إىل أربعة أنواع 

 وخيدم إياه، عبادهتمو  رهبم، معرفة اخللق وهو العظيم، كتابه  من تعاىل اهلل مراد به ويقصدالنوع األول سياق القرآن: 

 بل األمة فقتات فقد: "    رمحه اهلل الشاطيب يقول والضروريات، مبقاصد الدين األصول كتب  يف مسي ما اهلدف هذا

 والعقل والنسل واملال والنفس الدين: وهي اخلمس الضروريات على للمحافظة وضعت أن الشريعة على امللل سائر

"(10) . 

 . (11) والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة اإليقاعات و الظاللالنوع الثاني: سياق السورة: 

السورة  ياقسمع  يتناسب اخلاص، سياقه له السورة من جزءوهو النوع الثالث: سياق النص أو المقطع أو اآليات، 

 الكرمية.

 على، و (12)هو اجلو العام الذي وضعت فيه اآلية، وسباقها ما يسبقها، وحلاقها ما يتلوها النوع الرابع: سياق اآلية: 

َها َرَغدا  َحْيث  ِشْئت َما َواَل تَ ْقَربَا َهِذِه الشَّ  ااملثال﴿ َوق  ْلنَ  سبيل َجرََة فَ َتك ونَا ِمَن يَا آَدم  اْسك ْن أَنَت َوَزْوج َك اجْلَنََّة وَك اَل ِمن ْ

 آدم خولد قبل خلقت حواء أن يقتضي اآلية وسياق": يف تفسريه      رمحه اهلل كثري  ابن (، قال13﴾)اْلظَّاِلِمنَي 

  (.14)"اجلنة
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 المبحث الثاني: التنوع في السياق القرآني

بعد احلديث عن األنواع العامة لسياق القرآن الكرمي ،اليت هي حمور البحث وحمتوى الدراسة والتطبيق، حيث سيقف  

 الباحث على توضيح أساليب وأشكال تنوع السياق باإلضافة إىل األمثلة: 

 المطلب األول: معنى تنوع السياق القرآني:

امللل  نم خلاطره وصيانة ،لنشاطه وجتديدا   للسامع واستدرارا   تطرية ،آخر أسلوب إىل أسلوب من الكالم نقل هو"
والسئامة، وحلكم وأسرار سيتناوهلا الباحث الحقا ، فالتنوع إذا : هو انتقال يف السياق من التكلم أو اخلطاب أو الغيبة 

نتقل إليه عائدا  يف يف امل أو اإلفراد أو التثنية أو اجلمع إىل العكس منها بعد التعبري باألول، وبشرط أن يكون الضمري

، حيث أن االنتقال أو االلتفات من (15) قاله اإلمام السيوطي رمحه اهلل تعاىل )نفس األمر إىل املنتقل هذا هو املشهور"
أجل علوم البالغة وهو أمري جنودها، والواسطة يف قالئدها وعقودها، وهو من علم املعاين، فإنه يف الكالم، وينتقل من 

صيغة، وقد لقب بعلم الشجاعة العربية، والسبب يف تلقيبه بذلك، هو أن الشجاعة هي اإلقدام، والرجل إذا  صيغة إىل 

  .(16)سواه اكان شجاعا فإنه يرد املوارد الصعبة، ويقتحم الورط العظيمة حيث اليردها غريه، وال يقتحمه

تلوين خالف الظاهر، ومنهم من يسميه ال والتنوع له مسميات خمتلفة، منهم من يسميه اإللتفات، ومنهم من يسميه
 اخلطايب.

 المطلب الثاني: صور وأشكال  تنوع السياق القرآني في سورة الكهف

 ( آية .  110وعدد آياهتا ) ) مكية(وهي  

هو االسم الذي اشتهرت به وكتبت يف املصاحف وكتب التفسري وعلوم القرآن وكتب احلديث كما يف حديث أسمها: 

ويف ، (17) عتيقالأيب سعيد اخلدري قال: من قرأ سورة الكهف ليلة اجلمعة أضاء له من النور فيما بينه وبني البيت 

أن نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من  ءالدرداأيب حديث 

 .(18)الدجال" 
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 وجه التسمية:

بسبب أن اهلل عز وجل ذكر فيها قصة أصحاب الكهف؛ وكذلك ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم مساها سورة  

وِح ق ِل الر وح  ِمْن أَْمِر َريب  َعِن الر   :﴿ َوَيْسأَل وَنكَ تعاىلا نبت يف الصحيحني عن عبد اهلل بن مسعود يف قوله الكهف كم

أي اإلسراء وهي مكية باالتفاق، فإن املشركني ملا سألوه عن  -نزلت ملا سأله  ، أهنا(19)َوَما أ وتِيت م م ن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِليال ﴾

 . (20)ذي القرنني وعن أهل الكهف قبل ذلك مبكة، وأن اليهود أمروهم أن يسألوه عن ذلك، فأنزل اهلل اجلواب 

 المبحث الثالث: التنوع في سورة الكهف:

اقي من الحا  وذكرنا أنواعه، االن سيتم دراسة وتطبيق التنوع السيوبعد أن بيّنا ووضّحنا التعاريف بالسياق لغة واصط

 خالل آيات سورة الكهف وسيكون كتايل: 

 النص القرآني الذي وجد فيه التنوع:المطلب األول: 

َية  ِإىَل اْلَكْهِف فَ َقال وا َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلد ْنَك َرمْحَة  َوَهي ْئ لََنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشدا  ﴾) ﴿ ِإذْ قال تعالى   (.21أََوى اْلِفت ْ

ن يقال: أ )التنوع يف السياق هنا(،ألن  ؛إظهار يف مقام اإلضمارحكمة التنوع هنا "" الدراسة والتطبيق على النص:

ا يدل عليه لفظ الفتية من كوهنم أترابا متقاريب السن. وذكرهم هبذا الوصف لإلمياء إىل ما فيه إذ أووا، فعدل عن ذلك مل

من اكتمال خلق الرجولية املعرب عنه بالفتوة اجلامع ملعىن سداد الرأي، ونبات اجلأش، والدفاع عن احلق، ولذلك عدل 

هال قالوا على أهنم ملا أووا إىل الكهف بادروا باالبتف ودلت الفاء يف مجلة، عن اإلضمار فلم يقل: أذ أووا إىل الكهف

  (.22)إىل اهلل

 النص القرآني الذي وجد فيه التنوع:المطلب الثاني: 

ٌر أََمال   اْلَمال   ﴿قال تعاىل:  ٌر ِعنَد َرب َك نَ َواب ا َوَخي ْ نْ َيا َواْلَباِقَيات  الصَّاحِلَات  َخي ْ   (.23)﴾ َواْلبَ ن وَن زِيَنة  احْلََياِة الد 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 128 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

أي األعمال الصاحلات البقيات، أي اليت ال زوال هلا، أي ال زوال خلريها، وهو نواهبا الدراسة والتطبيق على النص: 

 اخلالد، فهي خري من زينة احلياة الدنيا اليت هي غري باقية.

وإن كانا وصفني  هنماألعلى﴿ الباقيات ﴾؛ ﴾يقدم﴿ الصاحلات يف ترتيب الوصفني أن  التنوع يف السياق القرآين "وكان 

ملوصوف حمذوف إال أن أعرفهما يف وصفيه ذلك احملذوف هو الصاحلات. ألنه قد شاع أن يقال: األعمال الصاحلات 

، وألن بقاءها مرتتب على صالحها، فال جرم أن الصاحلات وصف قام مقام املوصوف تالباقياوال يقال األعمال 

قرآن قال االسم الدال على عمل خري، وذلك كثري يف ال مبنزلة﴾لفظ﴿ الصاحلات وأغىن عنه كثريا يف الكالم حىت صار 

 .(25) (.24)الصَّاحِلَاِت﴾ :﴿ َوَعِمل واتعاىل

 النص القرآني الذي وجد فيه التنوع:المطلب الثالث: 

ا وََكاَن َوَراءه م مَِّلٌك يَْأخ ذ  ك لَّ َسِفيَنة  َأْن أَِعيبَ هَ مَّا السَِّفيَنة  َفَكاَنْت ِلَمَساِكنَي يَ ْعَمل وَن يف اْلَبْحِر فََأَردت  أَ ﴿ قال تعالى: 

( فََأَرْدنَا َأن ي  ْبِدهَل َما َرب  ه َما َخي ْر ا م ْنه  80( َوأَمَّا اْلغ الم  َفَكاَن أَبَ َواه  م ْؤِمنَ نْيِ َفَخِشيَنا َأن ي  ْرِهَقه َما ط ْغَيان ا وَك ْفر ا )79َغْصب ا )

َا صَ 81َرَب ر مْح ا )زََكاة  َوأَق ْ  احلِ ا فََأرَاَد َرب َك ( َوأَمَّا اجلَِْدار  َفَكاَن ِلغ الَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِديَنِة وََكاَن دَحَْته  َكنٌز هلَّ َما وََكاَن أَب ومه 

َا َرمْحَة  م ن رَّب َك َوَما فَ َعلْ  َا َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزمه  ل َغا َأش دَّمه   .(26) ﴾ت ه  َعْن أَْمرِي َذِلَك تَْأِويل  َأْن يَ ب ْ

أسنده يف إىل ضمريه خاصة بقوله فََأَرْدت  و  هأسندجاء القران الكرمي بفعل ) أراد ( و الدراسة والتطبيق على النص: 

 : فأردنا   وأراد ربك " الثانية إىل ضمري اجلماعة واملعظم نفسه 

قال الزخمشري رمحه اهلل مبينا التنوع يف أسلوب اخلطاب يف هذه اآليات من خالل إسناد الضمائر إىل فعل ) أراد ( " 

مريه خاصة أال تراه يف األوىل أسند الفعل إىل ض ،ولقد تأملت من فصاحة هذه اآلي واملخالفة بينها يف األسلوب عجبا

َفَخِشينا ﴿و﴾َرب  ه ماَرْدنا َأْن ي  ْبِدهَل ما فَأَ ﴿ الثانية إىل ضمري اجلماعة واملعظم نفسه يف قولهبقوله فََأَرْدت  َأْن َأِعيَبها وأسنده يف 

إسناد األول إىل نفسه خاصة من باب األدب مع الّله تعاىل، ألن املراد مث عيب، فتأدب مث نسب  ولعل﴾ ي  ْرِهَقه ماَأْن 

املذكور، فالظاهر أنه من باب قول خواص امللك: أمرنا بكذا، أو دبرنا  عابة إىل نفسه. وإما إسناد الثاين إىل الضمري اإل
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ل غا  الثالثة﴿ فََأرادَ كذا، وإمنا يعنون أمر امللك ودبر، ويدل على ذلك قوله يف  ما فانظر كيف تغايرت ﴾ َأش دَّه  َرب َك َأْن يَ ب ْ

رار انطوت هذه املخالفة على رعاية األسهذه األساليب ومل تأت على منط واحد مكرر ميجها السمع وينبو عنها، مث 

  .(27) اخلبرياملذكورة، فسبحان اللطيف 

تدى فيه باإلمام قاخل ) هذا مما ا لعل إسناد اإلرادةوذ كر يف حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي  رمحه اهلل تعاىل: "" 

هلل تعاىل واىل نفسه ألّن وتعييبها بفعله، ونانيا  إىل ااألسلوب فأسنده أّوال  لنفسه ألّن خرق السفينة  يف بيان نكتة تغاير

ضمري أردنا هلما ألّن إهالك الغالم فعله وتبديل غريه موقوف عليه وهو مبحض فعل اهلل وقدرته، فلما تضمن الفعلني 

ما ضمري يأتى بضمري مشرتك بينهما وهو ظاهر إال أنه اعرتض عليه بأن اجتماع املخلوق مع الّله يف ضمري واحد ال س

ومن  )عنه شرعا ، ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم خلطيب قال يف خطبته بعد ذكر اهلل ورسوله املتكلم فيه ترك أدب منهي

و ه كما هو مقرر يف كتب احلديث فالوجه أنه تفنن يف التعبري واملراد(،  يعصهما فقد غوى بئس خطيب القوم أنت

قدم لى غريها، مث أتى بضمري العظمة إشارة إىل علو مرتبته يف معرفة احلكم إذ ال يفأفرد أّوال  ألّن مرتبة اإلفراد مقدمة ع

امللك  صاعلى ذلك القتل إال من هو كذلك خبالف التعييب، واألحسن ما يف االنتصاف من أنه من باب قول خو 

د جمّرد مقارنة وأّن احلاصل للعب أمرنا بكذا يعنون أمر امللك العظيم، وأسند اإلبدال إىل اهلل إشارة إىل استقالله بالفعل

  .(28)إرادة الفعل دون تأنري فيه كما هو املذهب احلق 

 النص القرآني الذي وجد فيه التنوع:المطلب الرابع: 

َعَله  َجاء َوْعد  َريب  جَ  ( قَاَل َهَذا َرمْحٌَة م ن رَّيب  فَِإَذا97َفَما اْسطَاع وا َأن َيْظَهر وه  َوَما اْسَتطَاع وا َله  نَ ْقب ا ) ﴿قال تعالى: 

  (.29دَكَّاء وََكاَن َوْعد  َريب  َحقًّا﴾)

طع من خالل دراستنا هلذه اآلية سنبني التنوع يف سياق أربعة أفعال وهي: ) تستطع وتسالدراسة والتطبيق على النص: 

حذف تاء ")استطاع(ومضارع )اسطاع( ( و ) استطاع   واسطاع( لتجنب إعادة لفظ بعينه .ف)تسطع( و)تستطع( 

ْيِنَك َسأ نَ ب ئ َك بَِتْأِويِل َما مَلْ َهَذا ِفرَاق  بَ ْييِن َوب َ  قوله﴿ قَالَ واملخالفة بينه وبني  ،االستفعال ختفيفا لقرهبا من خمرج الطاء
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ر ا وجيء بالثانية بالفعل  تعماالوابتدئ بأشهرمها اس ،﴾للتفنن جتنبا إلعادة لفظ بعينه مع وجود مرادفه َتْسَتِطع عََّلْيِه َصب ْ

الواقع يف قوله:  وأكد املوصول األول، ﴾ حيصل من تكريره نقل املخفف ألن التخفيف أوىل به ألنه إذا كرر﴿ َتْسَتِطع

 .(30) ﴿ َسأ نَ ب ئ َك بَِتْأِويِل َما مَلْ َتْسَتِطع عََّلْيِه َصب ْر ا﴾ تأكيدا للتعريض باللوم على عدم الصرب

بته، و﴿ وصالوالظهور: العلو كسر الردم، وعدم استطاعتهم ذلك الرتفاعه ومأجوج، ليأجوج ﴾﴿اْستَطَاُعوا ضمري.و 

ابتدئ باألخف منهما و  ،واجلمع بينهما تفنن يف فصاحة الكالم كراهية إعادة الكلمة ،﴾ ختفيف﴿ اْسَتطَاع وا﴾اْسطَ  ع وا 

 ألنه وليه اهلمز وهو حرف نقيل لكونه من احللق، خبالف الثاين إذ وليه الالم وهو خفيف.

﴿ ا  ما وقع يف قوله آنفألنه يثقل بالتكرير، ك ،﴾ ﴿ اْسَتطَاع وا﴾ويثىن بفعل ﴿ اْسطَ  ع وا ومقتضى الظاهر أن يبتدأ بفعل

ر ا تَْأِويل   :﴿ َذِلكَ مث قوله، (31)َصب ْر ا﴾َتِطع عََّلْيِه َسأ نَ ب ئ َك بَِتْأِويِل َما ملَْ َتسْ  من خصائص و ، ﴾ َما ملَْ َتْسِطع عََّلْيِه َصب ْ

السد أقوى من  ألن استطاعة نقب ؛خمالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل ذي زيادة يف املبىن مبوقع فيه زيادة املعىن

 .(32)استطاعة تسلقه، فهذا من مواضع داللة زيادة املبىن على زيادة يف املعىن 

 النص القرآني الذي وجد فيه التنوع:المطلب الخامس: 

ْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماهل  ْم َفال ن ِقيم  هَل ْم يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ قال تعاىل:   .(33)َوْزن ا﴾  ﴿ أ ولَِئَك الَِّذيَن َكَفر وا بِآيَاِت َرهبِ 

 الدراسة والتطبيق على النص: 

ْم َوِلَقائِِه ﴾يعين أهنم جحدو قال تعالى: قدرته، وكفروا بالبعث والثواب ا دالئل توحيده و ﴿ أ ولَِئَك الَِّذيَن َكَفر وا بِآيَاِت َرهبِ 

والعقاب، وذلك ألهنم كفروا بالنيب صّلى الّله عليه وسّلم وبالقرآن فصاروا كافرين هبذه األشياء َفَحِبَطْت َأْعماهل  ْم أي 

سنات والسيئات من إمنا توضع ألهل احل ألن امليزان ؛قيل ال تقيم هلم ميزانا ،بطلت َفال ن ِقيم  هَل ْم يَ ْوَم اْلِقياَمِة َوْزنا

 .(34) السيئاتاملوحدين ليتميزوا مقدار الطاعات ومقدار 
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﴿ غيبة يف قوله تعاىل﴾بصيغة التكلم وذالك بعد ذكره سبحانه على سبيل الَفال ن ِقيم  هَل ْم  التنوع السياقي يف قوله تعاىل﴿

ْم َولَِقائِِه ﴾ ندنا وزن التحول إىل نون العظمة زيادة دحقريهم أي )أنا نزدري هبم وليس هلم عواحلكمة يف هذا  ،بِآيَاِت َرهبِ 

، وقد حول األسلوب ليجذب االنتباه إىل (36) فمدار الوزن واملقدار األعمال الصاحلة وقد حبطت باملرة(35)ومقدار (

 هذا الغرض البالغي فيتعظ العباد وجيهدوا أنفسهم لكسب العمل الصاحل.

 النص القرآني الذي وجد فيه التنوع: المطلب السادس:

َنا  :﴿قال تعالى   .(37ْثِلِه َمَدد ا﴾)مبِِ ق ل لَّْو َكاَن اْلَبْحر  ِمَداد ا ل َكِلَماِت َريب  لََنِفَد اْلَبْحر  قَ ْبَل أَن تَنَفَد َكِلَمات  َريب  َوَلْو ِجئ ْ

فيها عن التنوع( )من قبل نفسه؛ فيستشكل االلتفات  َمْكر ا﴾﴿ق ِل اللَّه  َأْسرَع   كلمةفالدراسة والتطبيق على النص: 

يف تصوير تسخري  بل هو جار على سنة القرآن فيه، وهو أبلغ الغيبة إىل التكلم يف ﴿ ِإنَّ ر س َلَنا َيْكت ب وَن َما مَتْك ر وَن﴾

 ضمري اجلمع من تصوير إخل؛ ألن يفإن رسله يكتبون﴾ ﴿اهلل تعاىل للمالئكة يف كتابة األعمال من التعبري بضمري الغيبة 

العظمة يف هذا التدبري العظيم، والنظام الدقيق، ما يشعر به كل من له ذوق يف هذه اللغة سيدة اللغات ، اليت اعرتف 

ومثل هذا االلتفات  ،علماء اللغات من اإلفرنج بأهنا تفوق مجيع لغاهتم، يف التعبري عن صفات اهلل تعاىل وكماله وعظمته

نَفَد َكِلَمات  َريب  ق ل لَّْو َكاَن اْلَبْحر  ِمَداد ا ل َكِلَماِت َريب  لََنِفَد اْلَبْحر  قَ ْبَل أَن تَ  ﴿:قوله تعاىل يف آخر سورة الكهففيها 

َنا مبِْثِلِه َمَدد ا﴾ كاحلاضرين   وقرأ نافعويعقوب )ميكرون( باملثناة التحتية، وفائدته اإلعالم بأن ذلك شامل للغائبني .َوَلْو ِجئ ْ

(38) . 

 النص القرآني الذي وجد فيه التنوع:المطلب السابع: 

َا ِإهَل ك ْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن يَ ْرج و ِلَقاء َرب ِه ف َ  ﴿قال تعاىل:  َا أَنَا َبَشٌر م ثْ ل ك ْم ي وَحى ِإيَلَّ أمنَّ ْليَ ْعَمْل َعَمال  َصاحلِ ا َوال ق ْل ِإمنَّ

اي ْشرِْك    .(39)﴾ بِِعَباَدِة َرب ِه َأَحد 
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 ىملك﴿ ي وحَ  بالبشرية واملمانلة يف ذلك ال أّدعي إين ﴾إعالميف قوله﴿ َبَشٌر م ثْ ل ك ْم الدراسة والتطبيق على النص: 

أي علّي إمنا هو مستند إىل وحي ريب، ونبه على الوحدانية ألهنم كانوا كفارا  بعبادة األصنام، مث حض على ما  ،ِإيَلَّ ﴾

ِلَقاء  سوء﴿خياف  أي ،﴾ ووقيل﴿ يَ ْرج   ،على تقدير حمذوف أي حسن لقاء ربه ،َرب ِه ﴾ يطمع﴿مبعىن مث فيه النجاة و

ن اإلشراك بعبادة وهنى ع ،ابه أجود لبسط النفس إىل إحسان اهلل تعاىلأي لقاء جزاء ربه، ومحل الرجاء على ب ،َرب ِه ﴾

 ،ي ْشرِْك ﴾ اجلمهور﴿ َوال وقرأ...  ي يف عمله فال يبتغي إالّ وجه ربه خالصا  ال خيلطئاهلل تعاىل. وقال ابن جبري: ال يرا

ابا  للسامع والتفاتا  عنه: وال تشرك بالتاء خطيف رواية اجلعفي  وقرأ أبو عمرو ،﴾ قوله﴿ فَ ْليَ ْعَملْ بياء الغائب كاألمر يف 

اب إىل الغيبة من اخلط االلتفاتمن ضمري الغائب إىل ضمري املخاطب، وهو املأمور بالعمل الصاحل مث عاد إىل )تنوعا ( 

  (.40)و ﴾اَن يَ ْرج  كَ   قوله﴿ َفَمنيف قوله بربه، ومل يأت الرتكيب بربك إيذانا  بأن الضمريين ملدلول واحد وهو من يف 

طابا  على االلتفات من بالتاِء ِمْن فوق  خ ،َوال ي ْشرِْك ﴾ عمرو ﴿ور وي عن أيب وقال السمني احلليب رمحه اهلل يف تفسريه: 

والباء   ،ثاين: لقيل: ربكولو جْيَء على االلتفات ال ،إىل األول ،قولِه﴿ بِِعَباَدِة َرب ِه ﴾ الَغْيبة إىل اخلطاب مث الت ِفَت يف

  (.41)سببية، أي : بسبب . وقيل : مبعىن يف 

 النتائج 

 من خالل الدراسة والتطبيق للتنوع السياقي يف سورة الكهف مت استنتاج اآليت: 

أوال : من صور التنوع يف سورة الكهف تنوع اسناد الضمري يف األفعال ) أراد و أردت وأراد ربك وأردنا ( وهذه يف صورة 

 السورة كاملة.واحدة من خالل 

نانيا : أتى التنوع  يف سياق األفعال يف أربعة فقط، وهي )تستطع وستسطع ( و )استطاع واسطاع( بإنبات التاء وحذفها، 

 والسر يف ذلك أن زيادة املبىن زيادة للمعىن.
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ولقائه ( وسر التفنن  منالثا : من أشكال التنوع يف سورة الكهف، اخلطاب من املتكلم يف ) نقيم ( اىل الغيبة ) آيات رهب

 والتنوع زيادة لتحقري الكفار أو جذب االنتباه للعمل الصاحل.

رابعا : تنوع السياق القرآين من احلاضر )قل من كان ( إىل املتكلم املعظم نفسه ) جئنا ( وهذه يف صورة وشكل واحد 

 يف سورة الكهف.

، والسر املخاطب يف قرآءة )وال تشرك ( بالتاء بدال عن الياء خامسا : تنوع اخلطاب من الغيبة يف قوله ) لقاء ربه ( إىل

 يف ذلك للتحذير من الشرك وأهله.

أخريا  وجد الباحث أن علماء التفسري اختلفوا يف أمساء التنوع يف السياق القرآين، منهم من يسميه مقتضى الظاهر كما 

 شاف، ومنهم من مساه التلوين اخلطايب.يف التحرير والتنوير، و منهم من مساه االلتفات، كما صاحب الك
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ي بريوت، دحقيق: صدق –ه(. تفسري البحر احمليط الناشر: دار الفكر 1420أبو حيان، حممد بن يوسف الشهري األندلسي.)  (40) 
 بتصرف يسري. ،125، ص:6 ، ج:حممد مجيل

ملكنون، يف علم الكتاب ا الدر املصون . )د،ت(.دين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائمشهاب ال  أبو العباس ،لسمني احلليبا (41) 
 .3146 ، ص:1 ،ج: 11عدد األجزاء: ، الناشر: دار القلم، دمشق، حملقق: الدكتور أمحد حممد اخلراط
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 .11عدد األجزاء: ، الناشر: دار القلم، دمشق، حملقق: الدكتور أمحد حممد اخلراط، املكنون

 .القاهرة الشروق دار ،القرآن ظالل يف . )د.ت(.اهلل رمحه     إبراهيم قطب ،سيد
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ABSTRACT 

Belief in the Hereafter signs is part of the Pillars of Belief in the Hereafter. Likewise, Belief in the 

Hereafter is a part of the Pillars of Faith. Similarly, in the Sunnah, as there are sound hadiths, there 

are weak hadiths. What makes the weak hadiths sound is the collection of Hadith’s phrases and 

chains of narration scattered among the books of Sunnah, and knowing the phrases of the Hadith 

which are in the Two Sahihs (Sound collection of Hadiths) or one of them. The research talks 

about some signs of the Hereafter mentioned in the Hadiths, verifying them according to their 

references and knowing the phrases which are not in the two Sahihs and then check whether they 

are sound or not. Among the aims of the research is to state the signs of the Hereafter and relate 

them to the reality we live. With people’s involvement in the overt and covert temptations, it is 

incumbent to be armed with knowledge. The research was conducted based on the inductive 

analytical methodology to induce all chains of narrators and phrases in the Hadith of Awf bin 

Malik, and to analyze them to find out which of Hadith of Awf bin Malik’s narration chains and 

phrases are sound or weak. The results have shown that belief in the signs of the Hereafter is part 

of the belief in the unseen without which no one’s faith is valid. In addition, it is obligatory to 

follow what is mentioned in Hadith either the abundantly narrated or the unique, and that the 

Hadith of Awf bin Malik is sound. Moreover, Malik (may Allah be pleased with him) has 

witnessed three signs of the Hereafter mentioned in his Hadith.  
Key Words: 

Hadith, Awf, count, hereafter, analytical 

 ملخص البحث

اإلميان بأشراط الساعة جزء من أركان اإلميان باليوم اآلخر، كما أن اإلميان باليوم اآلخر ركن من أركان اإلميان، وكما 

توجد يف السنة أحاديث صحيحة توجد كذلك أحاديث ضعيفة، ولكن مما جيعل الضعيف صحيحا مجع ألفاظ 

حيحني الزائدة على متون األحاديث اليت أصلها يف الص األلفاظاألحاديث وأسانيدها املفرقة بني كتب السنة، ومعرفة 

أو أحدمها، ومن هنا يأيت احلديث عن بعض أشراط الساعة الواردة يف احلديث، وخترجيه من مظانه، ومعرفة األلفاظ اليت 

وقعت يف غري الصحيح، وبيان صحتها من عدمه، ومن أهداف البحث بيان أشراط الساعة مع ربطها بالواقع الذي 

عيشه، ومع خوض الناس يف الفنت الظاهرة والباطنة يتحتم لزوما التسلح بسالح العلم واملعرفة، وقام البحث على املنهج ن
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االستقرائي التحليلي الستقراء مجيع األسانيد واأللفاظ الواردة يف حديث عوف بن مالك، ومن مث حتليلها ليتم الوصول 

نيد املتعلقة حبديث عوف بن مالك، وقد ظهر من النتائج أن اإلميان عقب ذلك ملا صح أو ضعف من األلفاظ واألسا

بأشراط الساعة داخل باإلميان بالغيب الذي ال يصح إميان عبٍد إال به، ووجوب األخذ بكل ما ثبت يف السنة متواترا  

 مات.  ث عالكان أو آحادا، وثبوت حديث عوف، وأنه رضي اهلل عنه أدرك من أشراط الساعة الواردة يف حديثه ثال

 حديث، عوف، اعدد، الساعة، حتليلية.الكلمات المفتاحية: 

 

 المبحث األول: تخريج حديث عوف بن مالك رضي اهلل عنه:

قال: أتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يف غزوة تبوك وهو يف قبة من أدم، فقال:  رضي اهلل عنهعن عوف بن مالك    

  فتح بيت املقدس، مث موتان يأخذ فيكم كقعا  الغنم، مث استفاضة املال حى"اعدد ستًّا بني يدي الساعة: مويت، مث

يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، مث فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته، مث هدنة تكون بينكم وبني بين 

 األصفر، فيغدرون فيأتونكم حتت مثانني غاية، حتت كل غاية اثنا عشر ألفا " .

 التخريج:

ذر من الغدر،   )     -ومن طريقه-( 3176، ح:833أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب اجلزية : باب ما ُيح

 (.4248، ح: 15/43البغوي يف شرح السنة )

( خمتصراً، وابن ماجه يف سننه، 5000، ح:1053وأبو داود يف سننه، يف كتاب األدب: باب ما جاء يف املزاح،  )  

(، وابن حبان كما يف اإلحسان يف تقريب صحيح ابن 4042، ح:701اط الساعة،  )يف كتاب الفنت: باب أشر 

، 18/40(، والطرباين يف املعجم الكبري، ) 6675، ح: 15/66حبان، عن حممد بن أمحد عن هشام بن عمار،  )

(، 18817، ح:9/374(، والبيهقي يف السنن الكربى، )998، ح: 2/914(، وابن منده يف كتاب اإلميان، )70ح:

 (. 321 – 6/320ويف دالئل النبوة، )
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مجيعهم: من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا عبد اهلل بن العالء بن زبر، قال: مسعت بحسر بن عحبيد اهلل، أنه مسع  

 أبا إدريس.

(، والطرباين يف 23996، ح:39/423(، وأمحد يف مسنده، )104، ح:1/60وأخرجه نعيم بن محاد يف الفنت، )   

 (.150، ح: 18/80عجم الكبري، )امل

 مجيعهم: عن طريق هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن حممد بن أيب حممد.

 (.23971، ح:39/392(، وأمحد يف مسنده، )37382، ح:7/480وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه، )   

 كالمها: عن يزيد بن هارون، قال: أنبأنا سفيان بن حسني، عن هشام بن يوسف.

 أبو إدريس اخلوالين، وحممد بن أيب حممد، وهشام بن يوسف(، عن عوف بن مالك رضي اهلل عنه، احلديث. ثالثتهم: )

 وقد جاء يف طرق أخرى عن عوف رضي اهلل عنه فيها زيادات على األلفاظ املخرجة يف الصحيح، منها: زيادة لفظ:"  

".فحسطاطح املسلمني يَومِئٍذ يف أرٍض يحقالح ََلا: الغحوَطة يف   َمِديَنٍة يحقالح ََلا: ِدَمشقح

 (.23985، ح: 39/411أخرجها اإلمام أمحد يف مسنده، ) 

 (، عن احلسني بن مهدي. 2742، ح: 7/176والبزار يف مسنده، )

 كالمها: )اإلمام أمحد، واحلسني بن مهدي(، عن أيب املغرية عبد القدوس بن احلجاج.

(، والداين يف السنن 934، ح:  2/69(، ويف مسند الشاميني، )72، ح: 18/42والطرباين يف املعجم الكبري، )

 (، عن طريق أيب اليمان احلكم بن نافع.427، ح:4/835الواردة يف الفنت، )

كالمها: )أبو املغرية، وأبو اليمان(، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي، عن أبيه، عن     

 ه.عوف بن مالك رضي اهلل عن

 (، بعد ذكر إسناد احلديث: "هذا إسناد صحيح ".  1000، ح: 2/915قال ابن منده يف اإلميان، )   

 (:" رجاله رجال الصحيح، وأصله يف صحيح البخاري". 67وقال ابن حجر عن هذه الزيادة، يف بذل املاعون،  )  
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، 38(، ويف ختريج أحاديث فضائل الشام،  )2116، ح: 425وقد صححها األلباين يف صحيح اجلامع،  )  

(:" 36/56(، ونقل تصحيح احلاكم له وإقرار الذهيب له واملنذري، وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيق املسند، )15ح: 

 الرتمذي والنسائي، وهو ثقة".رجاله ثقات رجال الصحيح، غري زيد بن أرطأة، فقد روى له أبو داود و 

: عن الشعيب، عن عوف بن مالك األشجعي رضي اهلل عنه قال: بينا حنن مع رسول اهلل صلى اهلل عليه زيادة لفظ- 

يا عوف بن »وسلم يف غزوة تبوك، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قبة من أدم، إذ مررت فسمع صويت، فقال: 

د ستًّا يا عوف، اعد»قال: فدخلت، فقال: « بل كلك»هلل، أكلي أم بعضي؟ فقال: فقلت: يا رسول ا« مالك، ادخل

 فبكى عوف، مث قال رسول اهلل صلى اهلل« موت رسول اهلل»فقلت: ما هن يا رسول اهلل؟ قال: « بني يدي الساعة

موت يكون ل: " و عليه وسلم: "قل: إحدى" قلت: إحدى، مث قال: "وفتح بيت املقدس، قل: اثنني " قلت: اثنني، قا

يف أميت كعقا  الغنم، قل: ثال ث "قلت: ثال ث، قال: "وتفتح َلم الدنيا حى يعطى الرجل املائة فيسخطها، قل: 

وهدنة تكون »أربع"، قلت: أربع، "وفتنة ال يبقى أحد من املسلمني إال دخلت عليه بيته، قل: مخس" قلت: مخس، 

قال: فلما   «غاية، كل غاية اثنا عشر ألفا، مث يغدرون بكم حى محل امرأةبينكم وبني بين األصفر يأتونكم على مثانني 

اعدد ستًّا »كان عام عمواس زعموا أن عوف بن مالك قال ملعاذ بن جبل: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يل: 

رك ظللنكم من أد، فقد كان منهن الثال ث وبقي الثال ث، فقال معاذ: إن َلذا مدة ولكن مخس أ«بني يدي الساعة

منهن شيئاً مث استطاع أن ميوت فليمت: أن يظهر التالعن على املنابر، ويعطى مال اهلل على الكذب والبهتان وسفك 

 الدماء بغري حق، وتقطع األرحام، ويصبح العبد ال يدري أضال هو أم مهتد". 

حيح على شرط الشيخني، ومل (، وقال: "هذا َحِديث ص8303، ح: 4/469أخرجها احلاكم يف املستدرك، )   

َياَقِة". رجاه ِِبِذه السِّ  ُيح

مالك  ، فإن الشعيب مل يسمع من عوف بنرضي اهلل عنهوهذا اإلسناد فيه انقطاع بني الشعيب، وعوف بن مالك    

 .رضي اهلل عنه
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عدي؛ ألنه  م بنمسعت أيب يقول: مل يسمع الشعيب من ابن عمر، ومل يدرك عاص :" رمحه اهللقال ابن أيب حامت    

  .(1)قدمي، وما ميكن أن يكون مسع من عوف بن مالك األشجعي، وال أعلم مسع الشعيب بالشام إال من املقدام أيب كرمية"

 .فال تصح هذه الزيادة، واهلل أعلموعلى هذا 

 

 المبحث الثاني: دراسة تحليلية أللفاظ الحديث

 المطلب األول: موت النبي صلى اهلل عليه وسلم

يف هذا احلديث الشريف عالمات من أشراط الساعة، فيها ما وقع، وفيها ما مل يقع بعد، وسيقع عاجاًل أم آجاًل،      

كما أخربنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وأوىل عالمات أشراط الساعة يف هذا احلديث هي موت النيب صلى اهلل 

لك رضي لن يحبتَ َلوا مبصيبة أعظم من وفاته، فعن أََنِس بن ماعليه وسلم، وهي لعمري أعظم مصيبة وقعت على األمة، و 

اهلل عنه قال:" ملا كان اليوم الذي دخل فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة، أضاَء ِمنها كحلُّ شيٍء، فلمَّا َكاَن 

إنا َلفي َدفِنه، ليه وسلم اأَلْيدي، وَ الَيومح الذي مات فيه، أظلَم ِمنها كحلُّ شيٍء؛ وما نَ َفضنا عن رسول اهلل صلى اهلل ع

 .(2)حىَّ أَْنكرنا ق حلحوبَنا"

ت عما عهدوه يف حياته من األلفة والصفاء والرقة؛ لفقدان ما كان     قال ابن حجر رمحه اهلل: "يريد أهنم وجدوها تغرير

 .    (3)ميدهم به من التعليم والتأديب"

 .(4)النيب صلى اهلل عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر":"فكان موت رمحه اهللقال ابن العريب    

 ؛ فقد جاء عنمرضي اهلل عنهانقطع الوحي عن أهل األرض، وقد أثرر هذا يف الصحابة  صلى اهلل عليه وسلمفبموته    

عمر: " ل -مصلى اهلل عليه وسل-بعد وفاة رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-أنس رضي اهلل عنه قال: "قال: قال أبو بكر 

فقاال َلا:  يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، -صلى اهلل عليه وسلم-انطلق بنا إىل أم أمين نزورها، كما كان رسول اهلل 

 ؟ فقالت: ما أبكي أن ال أكون أعلم أن ما عند اهلل خري-صلى اهلل عليه وسلم-ما يبكيك؟ ما عند اهلل خري لرسوله 
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ن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء. فجعال يبكيان ، ولك-صلى اهلل عليه وسلم-لرسوله 

 . (5)معها "

 وصدق صلى اهلل عليه وسلم حينما قال:  

 .(6)"وليأتنيَّ على أحدكم زماٌن ألن يراين أحبَّ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله"

[، قال 30رة الزمر:تعاىل: " ِإنََّك َميٌِّت َوِإن َّهحم مَّيِّتحوَن " ]سو ، قال -جلر وعال-فالنيب صلى اهلل عليه وسلم توفاه اهلل   

ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه عند هذه اآلية: "هذه اآلية من اآليات اليت استشهد ِبا الصديق رضي اهلل عنه عند موت 

 أَفَِإْينٱلرُّسحلح  قَبِلهِ  ِمن َخَلت َقد لٌ الَّ َرسحو الرسول صلى اهلل عليه وسلم، حى حتقق الناس موته، مع قوله: "َوَما حمحَمٌَّد إِ 

ِبكحم َعَلى   ٱنَقَلبتحم قحِتلَ  َأو مَّاتَ  ِكرِيَن" ]سورة آل  َئًا َوَسَيجزِييشَ  ٱللَّهَ  َيضحرَّ  فَ َلن َعِقَبيهِ  َعَلى   يَنَقِلب َوَمن أَعقَ  ٱللَّهح ٱلشَّ 

 .  (7) [144عمران:

 المطلب الثاني: فتح بيت المقدس

ثاين أشراط الساعة يف هذا احلديث هو فتح بيت املقدس، وقد بشَّر صلى اهلل عليه وسلم أمته بفتح املقدس، وجعل    

 ذلك أمارة من أمارات السَّاَعة.  

يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن  (8)، كما ذهب إىل ذلك أئمة السري والتاريخه 16وقد وقع ذلك للمرة األوىل سنة    

اهلل عنه، فبعد أن حاصر املسلمون املدينة طلب أهلها الصلح، واشرتطوا أن يقدم عليهم عمر بن اخلطاب  اخلطاب رضي

بنفسه ليحربِموا معه االتفاق، فاستجاب َلم وسار إليهم، وصاحلهم، فأمَّنهم على كنائسهم وصلباهنم  -رضي اهلل عنه-

قد  ق وكتب َلم كتاباً بذلك، وأشهد على ذلك قادة جيشه، و وأمواَلم، واشرتطوا عليه أال يدخلها أحد من اليهود، فواف

كان النصارى يلقون القمامات قرب الصخرة نكاية باليهود الذين اشتدت الوطأة عليهم، وملا دخل عمر رضي اهلل عنه 

 ليوم.ااملدينة جاء إىل الصخرة، فأزال عنها األوساخ واألتربة، مث أقام املسجد يف قبلي بيت املقدس، وهو العمري 
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وقد ذهب  عمر رضي اهلل عنه بنفسه إىل بيت املقدس وبىن فيها مسجداً يف قبلة بيت املقدس، فقد ذكر أهل السري     

الشام  -نهرضي اهلل تعاىل ع-كيفية جميء الفاروق رضي اهلل عنه، فعن طارق بن شهاب قال: "ملا قدم عمر   (9)والتاريخ

: -رضي اهلل عنه-عرضت له خماضة، فنزل عن بعريه ونزع خفيه فأمسكهما، وخاض املاء ومعه بعريه، فقال أبو عبيدة 

نكم  وقال: "أوه لو غريك يقول هذا يا أبا عبيدة، إلقد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل األرض، فصك يف صدره، 

 كنتم أذل الناس فأعزكم اهلل برسوله، فمهما تطلبوا العز بغريه يذلكم اهلل".

كما مر بنا، واملرة -وهو املقصود باحلديثرضي اهلل عنه فبيت املقدس فحتح مرَّتني: مرة يف زمن عمر بن اخلطاب     

 ه . 583 رمحه اهلل عام الثانية فتحه صالح الدين األيويب

وهناك فتح ثالث مل يأِت بعد، كما أخرب بذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم، فقال: "ال تقوم الساعة حى يقاتل     

املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون، حى ُيتبئ اليهودي من وراء احلجر والشجرة، فيقول احلجر أو الشجرة: يا مسلم، 

 .  (10)ال الغرقد فإنه من شجر اليهود "يا عبد اهلل، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إ

 المطلب الثالث: طاعون عمواس

 (12)يأخذ فيكم كقعا  (11)"مث موتان العالمة الثالثة من عالمات الساعة يف هذا احلديث قوله صلى اهلل عليه وسلم:    

ذه العالمة كما ه أن داء يصيب املسلمني فيقضي على كثري منهم، وقد وقعت -صلى اهلل عليه وسلم-الغنم"، أخرب 

 يف طاعون عمواس يف السنة الثامنة عشرة من اَلجرة النبوية.

يحقال إن هذه اآلية ظهرت يف طاعون عمواس يف خالفة عمر، وكان ذلك بعد فتح : »-رمحه اهلل-قال ابن حجر     

 .(13)بيت املقدس"

على املشهور  ç 18انتشر مرض الطاعون سنة ؛ إذ ه 16فهذه العالمة وقعت يف بالد الشام بعد فتح بيت املقدس     

، ومات فيه من الصحابة وغريهم خلق كثري، بلغ (14)يف خالفة عمر رضي اهلل عنه، وهو املعروف بطاعون َعَمواس
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عددهم قرابة مخسٍة وعشرين ألفاً، وكان ذلك أول طاعون يف اإلسالم، وممَّن مات فيه من الصحابة معاذ بن جبل، وأبو 

 .(15) -م أمجعنيرضي اهلل عنه-راح، وشرحبيل بن حسنة، والفضل بن العباس بن عبد املطلب وغريهم عبيدة بن اجل

والطاعون شهادة لكل مسلم، عن أنس رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "الطاعون شهادة لكل     

 .(16)مسلم"

ضر فتح ، وح-صلى اهلل عليه وسلم-وت النيب راوي هذا احلديث م -رضي اهلل عنه-وقد شهد عوف بن مالك    

 ، وشاهد املوتان الذي كان يف الشام، وشاهد قتال-رضي اهلل عنه-بيت املقدس مع أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 ه .73اجلمل وصفني، وعاش إىل زمن عبد امللك بن مروان سنة 

 المطلب الرابع: كثرة المال واستفاضته

 .مات: "استفاضة املال حى يحعطى الرجل مئة دينار فيظل ساخطًا"الرابعة من هذه العال   

فقد كثر املال يف عهد الصحابة بسبب ما وقع من الفتوح، واقتسموا أموال الفرس والروم، مث فاض املال يف عهد عمر    

 بن عبد العزيز رمحه اهلل.

عند تلك  وظهرت يف خالفة عثمان رضي اهلل عنه : "قوله: "مث استفاضة املال" أي كثرته،-رمحه اهلل-قال ابن حجر    

 .(17)الفتوح العظيمة"

وسوف يكثر املال يف آخر الزمان كما جاء يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:    

قول الذي يعرضه ي"ال تقوم الساعة حى يكثر فيكم املال، فيفيض حى يهم رب املال من يقبل صدقته، وحى يعرضه، ف

 .(18)عليه: ال أرب يل " 

قوله "فيفيض حى يهم رب املال" إشارة إىل ما وقع يف زمن عمر بن عبد العزيز، فقد تقدم  قال ابن حجر رمحه اهلل: "

أنه وقع يف زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فال جيد من يقبل صدقته ويكون قوله: "وحى يعرضه فيقول الذي 

  ثالثة أحوال: يف هذا احلديث إشارة إىل يعرضه عليه: ال أرب يل به" إشارة إىل ما سيقع يف زمن عيسى بن مرمي، فيكون
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ث ومن مث قيل فيه: يكثر فيكم، وقد وقع يف حدي األوىل: إىل كثرة املال فقط، وقد كان ذلك يف زمن الصحابة،   

 .عوف بن مالك الذي مضى يف كتاب اجلزية

ك يف آخر خذ مال غريه، وكان ذلاحلالة الثانية: اإلشارة إىل فيضه من الكثرة حبيث أن ُيصل استغناء كل أحد عن أ   

عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، ومن مَثَّ قيل: "يهم رب املال"، وذلك ينطبق على ما وقع يف زمن عمر بن عبد 

 العزيز.

احلالة الثالثة: فيه اإلشارة إىل فيضه وحصول االستغناء لكل أحد، حى يهتم صاحب املال بكونه ال جيد من يقبل    

اد بأنه يعرضه على غريه ولو كان ممن ال يستحق الصدقة، فيأىب أخذه فيقول: ال حاجة يل فيه، وهذا يف صدقته، ويزد

، وُيتمل أن يكون هذا األخري عند خروج النار، واشتغال الناس بأمر احلشر، فال يلتفت أحد عليه السالمزمن عيسى 

 . (19)حينئذ إىل املال، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع"

ي، ونزول بعد ظهور املهد-والعلم عند اهلل–أهنا مل تقع بعد؛ ألهنا تكون  -واهلل أعلم-االستفاضة للمال وهذه    

 ، وهذا ما مل يقع بعد. عليه السالمعيسى 

 فتنة ال يبقى بيت من العرب إال دخلته المطلب الخامس:

 عامة افتتحت فتنةٌ  -واهلل أعلم–اخلامسة من هذه العالمات: الفتنة اليت ال تدع بيًتا من العرب إال دخلته، هي     

مبقتل اخلليفة الراشد عثمان رضي اهلل عنه، مث توالت الفنت على العرب بعدها، ومن الفنت اليت وقعت بعد مقتل اخلليفة 

، وغريها من الفنت نسأل اهلل العافية والسالمة لنا (22)احلرَّة يف املدينة  ، وموقعة(21)، وموقعة صفني(20)موقعة اجلمل

 وإلخواننا املسلمني.

 .(23)قال ابن تيمية رمحه اهلل: "مث وقعت الفتنة العامة اليت مل يبق بيت من العرب إال دخلته ملا قحتل عثمان"   

 .(24)بقتل عثمان، واستمرت الفنت بعده": "والفتنة املشار إليها افتتحت -رمحه اهلل-وقال ابن حجر    
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وقد بنيَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم أن ظهور الفنت من أشراط السَّاَعة، فقد ورد عن نبينا صلى اهلل عليه وسلم    

 أحاديث كثرية يف التحذير من الفنت، منها: 

قال: أشرف النيب صلى اهلل عليه وسلم على أطم من آطام املدينة فقال: "هل ترون ما  رضي اهلل عنهعن أسامة     

 .(25)أرى" قالوا: ال، قال: فإين ألرى الفنت تقع خالل بيوتكم كوقع القطر"

قال النووي رمحه اهلل: "األطم بضم اَلمزة والطاء هو القصر واحلصن، ومجعه آطام، ومعىن أشرف: عال وارتفع،     

بيه مبواقع القطر يف الكثرة والعموم؛ أي: أهنا كثرية تعم الناس، ال ختتصر ِبا طائفة، وهذا إشارة إىل احلروب اجلارية والتش

زة ظاهرة له صلى وغري ذلك. وفيه معج رضي اهلل عنهبينهم، كوقعه اجلمل وصفني واحلرة ومقتل عثمان ومقتل احلسني 

 .(26)اهلل عليه وسلم"

اهلل: "وإمنا اختصرت املدينة بذلك ألن قتل عثمان رضي اهلل عنه كان ِبا، مث انتشرت الفنت يف  وقال ابن حجر رمحه   

البالد بعد ذلك، فالقتال باجلمل وبصفني كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفني، وكلر 

 د عنه، مث إن قتل عثمان كان أشدر أسبابهقتال وقع يف ذلك العصر إمنا تولرد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولر 

 .(27)الطعن على أمرائه، مث عليه بتوليته َلم، وأورل ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة املشرق"

 كحواْ َأن يحرَت  لنَّاسح ٱَب َأَحسِ  " والفنت من سنن اهلل يف خلقه، واملقصد منها: االختبار واالمتحان والتمحيص، قال تعاىل:   

ِذِبنَي"لٱ َلَمنَّ َولََيع َصَدقحواْ  ِذينَ لَّ ٱ للَّهح ٱ فَ َلَيعَلَمنَّ  ِلِهمِمن قَب لَِّذينَ ٱ فَ تَ نَّاَوَلَقد  تَ نحونَ يحف اَل  َوهحم َءاَمنَّا يَ قحولحواْ  َأن ]سورة  كَ 

 [. 3-2العنكبوت:

 فنسأل اهلل تعاىل العافية والسالمة، ونعوذ باهلل من مضالت الفنت.     
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 سادس: الملحمة الكبرىالمطلب ال

السادسة من هذه العالمات: قوله صلى اهلل عليه وسلم:"مث هدنة تكون بينكم وبني بين األصفر: "تسمى هذه    

العالمة ب )امللحمة الكربى(، وهي مل تقع حى اآلن، وسوف تقع حتمًا  كما أخرب رسولنا صلى اهلل عليه وسلم، وقد 

كما سيأيت، ومضمون هذه امللحمة من خالل ما ورد من    ورد يف السنة النبوية أحاديث كثرية يف وصف هذه امللحمة

وصف َلا يف السنة _واهلل أعلم_ أنه سيكون هناك صلح بني املسلمني والروم، وسيتحدون يف قتال عدوٍّ مشرتك بينهم، 

فيقتله  ،وسينصرهم اهلل تعاىل عليه، مث يرفع رجل من الروم الصليب، فيغضب أحد املسلمني منه فيقتله غضباً هلل تعاىل

( جندي، فتقع املالحم بني املسلمني والروم، 960000النصارى، فيقع اخلالف بينهم، فيجمع الروم جيشًا قوامه )

 فينصر اهلل تعاىل عباده املوحدين عليهم، وسيجتمعون يف بالد الشام أرض املالحم.

فهي من  لغنا أهنم غزوا يف الرب يف هذا العدد،: "أما قصة الروم فلم جتتمع إىل اآلن، وال ب قال ابن املنري رمحه اهلل   

األمور اليت مل تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دلَّ على أن العاقبة للمؤمنني مع كثرة ذلك اجليش، وفيه إشارة 

 .(28)إىل أن عدد جيوش املسلمني سيكون أضعاف ما هو عليه"

ن عن خالد بن معدان قال: عن جبري بن نفري، ع لكربى، منها:ولقد جاء يف السنة ما يحبني وصف هذه امللحمة ا    

قال: " تصاحلون الروم صلحًا آمناً، وتغزون أنتم وهم عدوًّا من ورائهم،  -صلى اهلل عليه وسلم-ذي خممر، عن النيب 

ب، فيقوم يفتسلمون وتغنمون، مث تنزلون مبرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم، فريفع الصليب، ويقول: أال غلب الصل

إليه رجل من املسلمني فيقتله، فعند ذلك تغدر الروم وتكون املالحم، فيجتمعون إليكم، فيأتونكم يف مثانني غاية، مع  

 . (29)كل غاية عشرة آالف"

ماق عوحديث أيب هحَريْ رَة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل: "ال تقوم السَّاَعة حى ينزل الروم باأل    

 .(31)فيخرجح إليهم جيٌش من املدينة، من خيار أهل اأْلَْرض يومئٍذ..." (30)أو بدابق
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ْسِلمنَي يوم امللحمة     
ح
وحديث أيب الدرداء رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قَاَل:" إن فحْسطَاَط امل

 . (32)م"بالغحوطَة إىل جانب مدينة يقال َلا ِدَمشق من خري مدائن الشَّا

فهذه امللحمة الكربى اليت تقع بني املسلمني والروم إمنا يكون موقعها يف الشام، ودمشق هي من خري مدائن الشَّام     

ْسِلمنَي ينتصرون فيها َعَلى الروم، وهذا كحله َيكحْون يف آخر الزمان
ح
 . -واهلل أعلم- (33)، وأيضا فإن امل

 الخاتمة

 هرت النتائج التالية: من خالل دراسة هذا احلديث، ظ  

 اإلميان بأشراط الساعة داخل باإلميان بالغيب الذي ال يصح إميان عبٍد إال به.-1

 وجوب األخذ بكل ما ثبت من السنة النبوية، واإلميان مبا تضمنته سواء كانت من املتواتر أو اآلحاد.-2

 من رواية البخاري.ثبوت حديث عوف رضي اهلل عنه، وما تضمنه من عالمات للساعة، وأنه -3

أن ما ظهر ووقع مما ذكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َعلٌم من أعالم نبوته، فقد أدرك عوف رضي اهلل عنه منها -4

 ثالثاً، وأن ما مل يقع كامللحمة الكربى سوف سيقع حتماً ال حمالة .  

 الة والسالم على املبعو ث رمحة للعاملني.  واهلل ويل التوفيق، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني، والص   

                                                                                                                                                الهوامش

 (.160 ). حتقيق: عبد العزيز السريوان. بريوت: دار القلم. املراسيل مع األسانيد(. 1986أبو داود، سليمان بن األشعث. )( 1)

. حتقيق: ياسر حسن وآخرون. بريوت: مؤسسة سنن الرتمذيه (. 1434. )حممد بن سورةالرتمذي، و (، 13830ح) 21/330أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  )2(

( وقال:" هذا حديث صحيح غريب"، 3618( ح)1200،  )-صلى اهلل عليه وسلم-، باب يف فضل النيب -صلى اهلل عليه وسلم-ب املناقب عن رسول اهلل ، كتاالرسالة

 3/1681(، وقال:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل ُيرجاه "، وصححه األلباين يف تعليقه على مشكاة املصابيح 4389ح) 3/59واحلاكم يف مستدركه 

 (.5962ح)

 .8/149. الرياض: إدارة البحو ث العلمية واإلفتاء. فتح الباري شرح صحيح البخاري(. 1998ابن حجر، أمحد بن علي. ) )3(

 . 54 . وزاره الشؤون اإلسالمية واألوقاف. الرياض: حمب الدين اخلطيب. تعليق: العواصم من القواصمه (. 1419ابن العريب، حممد بن عبد اهلل. ) )4(

 (. 2454(، ح)1026أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة،  ) )5(
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 .كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم.  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأيامهه (. 1438البخاري، حممد بن إمساعيل. ) )6(

  (.3589(، ح)921 ) بريوت: مؤسسة الرسالة.

 .7/96 دار ابن اجلوزي.. الرياض: حكمت بشري ياسني: حتقيق. تفسري القرآن العظيمابن كثري، إمساعيل الدمشقي. )د.ت(. (  7)

 . 9/659القاهرة: دار هجر.  .عبد اهلل الرتكيحتقيق:  .البداية والنهايةه (. 1418ابن كثري، إمساعيل الدمشقي. ) انظر: )8(

. بريوت: دار الكتب العلمية. املستدرك على الصحيحنيه (. 1411احلاكم، حممد بن عبد اهلل النيسابوري. )، واحلديث أخرجه 9/666املصدر السابق  )9(

ديث من حبن عائذ الطائي وسائر رواته، ومل ُيرجاه، وله شاهد  (، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخني؛ الحتجاجهما مجيعًا بأيوب207ح) 1/130

 األعمش، عن قيس بن مسلم"، ووافقه الذهيب.

 (. 2922(، ح)1198، كتاب الفنت وأشراط الساعة،  )-رضي اهلل عنه-أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحيه من حديث أيب هريرة  )10(

، َوقَاَل َغي ْرحهح اْلَمْوتح اْلَكِثريح اْلوحقحوِع، َوي حَقال: بِالضَّمِّ لح قال ابن حجر:" مثحَّ محوتَاِن ِبَضمِّ اْلِميِم َوسحكحوِن اْلَواِو، قَاَل اْلَقزَّازح هحَو اْلمَ  )11( ِيٍم، َوَغرْيِِهْم يَ ْفَتححونَ َها، ْوتح َغةح ََ

ِثنَي  : يَ ْغَلطح بَ ْعضح اْلمحَحدِّ َا َذاَك اْسمح اأْلَْرِض الَّيِت مل حتَي بالزرع : َمَوتَاٌن بَِفْتِح افَ يَ قحولح َوي حَقالح لِْلَبِليِد َمْوتَانح اْلَقْلِب بَِفْتح اْلِميم والسكون، َوقَاَل ابن اجلَْْوزِيِّ ْلِميِم َواْلَواِو، َوِإمنَّ

 .6/278 ،مرجع سابق ،فتح الباريابن حجر، " واإلصالح، تَ ْنِبيه يف رَِوايَة ابن السََّكِن: مثحَّ َمْوتَ َتاِن، بَِلْفِظ التَّْثِنَيِة َوِحيَنِئٍذ فَ هحَو بَِفْتِح اْلِميمِ 

يلح ِمْن أحنحوِفَها َشْيٌء فَ َتمحوتح َفْجَأًة، قَاَل أَبحو َوابَّ فَ َيسِ قَ ْولحهح َكعحَقاِ  اْلَغَنِم ِبَضمِّ اْلَعنْيِ اْلمحْهمَلة َوخَتِْفيفح اْلَقاِف َوآِخرحهح محْهَمَلٌة هحَو َداٌء يَْأخحذح الدَّ قال ابن حجر:"  )12(

قْ عَ  ، َوهحَو اْلَقْتلح َمَكانَهح، َوقَاَل بن فَاِرٍس: اْلِعَقا ح َداءٌ يَْأخحذح يف الصَّْدِر َكأَنَّهح َيْكِسرح اْلعحنحَق" املعبيد: َوِمْنهح أحِخَذ اإْلِ  سابق.صدر الا ح

 .6/278 ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق، )13(

 .157/ 4. بريوت: دار صادر. البلدانمعجم (. 1995. )ياقوت بن عبد اهللاحلموي، عمواس: بلدة يف فلسطني. انظر:  )14(

ابن األثري، علي ابن أيب الكرم. ، 4/60. دار الرتا ث. القاهرة: تاريخ الرسل وامللوكه (. 1387الطربي، حممد بن جرير. )انظر: يف خرب طاعون عمواس:  )15(

 . 10/41 ، مرجع سابق،البداية والنهايةابن كثري، ، و 2/376. . بريوت: دار الكتاب العريبعمر عبد السالم تدمري :حتقيقه (. الكامل يف التاريخ. 1417)

اب ما كتاب املرضى، ب. بريوت: مؤسسة الرسالة.اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأيامهه (. 1438البخاري، حممد بن إمساعيل. ) )16(

 (. 1916(، ح)822اإلمارة،  )، ومسلم يف صحيحه، كتاب 5732:  ح (،1400يذكر يف الطاعون،  

 . 6/277، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )17(

 (.1014(، ح)412(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة،  )1412(، ح)468أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد،  ) )18(

 .88 – 87/ 13، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )19(

 . 10/431انظر: تفاصيل هذه املوقعة يف البداية والنهاية  )20(

  .10/490انظر: التفاصيل يف املصدر السابق  )21(

 . 11/614انظر: التفاصيل يف املصدر السابق  )22(

 . 3/323وآخرون. القاهرة: دار العاصمة.  على بن حسن :حتقيق. اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحه (. 1419ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم. ) )23(

 . 6/278، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )24(
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(، ومسلم يف كتاب الفنت وأشراط الساعة، 7060(، ح )1634: ويل للعرب،  )-صلى اهلل عليه وسلم-أخرجه البخاري يف كتاب الفنت، باب: قول النيب  )25(

 (.2885(، ح )1183 )

 .8-18/7. بريوت: دار إحياء الرتا ث العريب. املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجه (. 1392شرف. ) النووي، ُيىي بن )26(

 .13/13، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )27(

 . 6/278، مرجع سابق، فتح الباريابن حجر،  )28(

(، وصححه األلباين يف 16826ح) 28/31. بريوت: مؤسسة الرسالة. شعيب األرناؤوط وآخرون: حتقيق. مسند اإلمام أمحده (. 1421ابن حنبل، أمحد. ) )29(

 (.3612صحيح اجلامع ح)

 . 1/222،2/416 ، مرجع سابق،معجم البلداناحلموي، األعماق ودابق موضعان بالشام قرب حلب. انظر:  )30(

 . (2897(، ح)1188كتاب الفنت وأشراط الساعة،  )  أخرجه مسلم يف صحيحه، يف )31(

 (. 13سبق خترجيه  ) )32(

؛ ( وما بعدها69 ) .دار ابن اجلوزي . الرياض:أشراط الساعة ه (.1431. )انظر لالستزادة يف شرح هذا احلديث العظيم: الوابل، يوسف بن عبداهلل الوابل )33(

 وغريها.

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي.  

: . بريوتعمر عبد السالم تدمري :حتقيق. تاريخالكامل يف اله           (. 1417ابن األثري، علي ابن أيب الكرم. ) .1

 دار الكتاب العريب.

امع املس    ند الص    حيح املختص    ر من أمور رس    ول اهلل وس    ننه اجله                   (. 1438البخاري، حممد بن إمساعيل. ) .2

 . بريوت: مؤسسة الرسالة.وأيامه

. حتقيق: ياس   ر حس   ن وآخرون. بريوت: مؤس   س   ة س   نن الرتمذيه                  (. 1434. )حممد بن س   ورةالرتمذي،  .3

 الرسالة. 

 نعلى بن حس :حتقيق. اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيحه (. 1419ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم. ) .4

 وآخرون. القاهرة: دار العاصمة.
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ABSTRACT 

The study aims at finding out the reasons for the phenomenon of job seekers from the graduates 

of the Faculty of Sharia Sciences in the Sultanate of Oman. The study aimed at diagnosing the 

impact of the quality of higher education in the fields of curricula and educational services in 

providing employment opportunities in the Omani market to employ them in achieving greater 

relevance to the labor market. The researcher used the questionnaire in collecting data to find out 

the opinions of faculty members in the college and graduates of those seeking job. The results 

showed a correlation between quality of curricula, educational services and job opportunities. The 

study recommended that the policy of admission to institutions of higher education be linked to 

the actual needs necessary, and linking educational policies to the needs of human development 

plans. 

Keywords: Outputs of higher education, Labor market, Faculty of Sharia Sciences. 
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 ملخص البحث

هتدف الدراسة إىل معرفة أسباب ظاهرة الباحثني عن عمل من خرجيي كلية العلوم الشرعية يف سلطنة عُمان. وقد      

هدفت الدراسة إىل تشخيص أثر جودة التعليم العايل يف جمايل املناهج واخلدمات التعليمية يف توفري فرص العمل يف 

ات أكرب من املالءمة لسوق العمل. استخدم الباحث االستبانة يف مجع البيان السوق العُماين لتوظيفه يف حتقيق قدر

ملعرفة أراء أعضاء هيئة التدريس بالكلية واخلرجيني منها الباحثني عن عمل. وقد أظهرت النتائج وجود عالقة بني جودة 

 مسسسات ياسة القبول يفبضرورة ربط ساملناهج واخلدمات التعليمية وفرص احلصول على عمل. وقد أوصت الدراسة 

 التعليم العايل باالحتياجات الفعلية الضرورية ، وربط السياسات التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية.

 الكلمات المفتاحية: محرجات التعليم العالي، سوق العمل، كلية العلوم الشرعية.

 

 اإلطار العام للدراسة.
 الُمقدمة.

 القرن املايي تطورات متسارعة يف كافة امليادين، وكان للاان  التعليمي ح  وافر من لل،، وقد شهد العامل يف     

، فالتعليم والرتبية مها وسيلتا األُمة (1)تنافست الدول من أجل اإلرتقاء بنوعية التعليم الذي يُقدم من خالل مسسساته،

بحانه ياة كلها، وصوال َ إىل التييري الذي للبه ا هل ساإلسالمية إلحداث إنقالب فكري وثورة ثقافية تعم جماالت احل

َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَۡوٍم َحتَّٰى يَُغيُِّروْا َما بِأَنفُِسِهۡم   ﴿وتعاىل بشروله:  . (2)﴾ إِنَّ ٱَّللَّ

 ةأن  التعليم العايل يف مجيع الدول حيتل مكانة خاصة ولل، للمهام املنولة به ليس يف إمداد عملية التنمي   

مبتطلباهتا من القوى العاملة املسهلة فحس ، وإمنا أيضًا للدور الذي ميكن أن تقوم مسسساته يف صياغة املستقبل، 

فالتعليم هو الطريق األمثل ألي هنضة حقيقية، وتقدمه أوختلفه سيحدد بالش، مسار األمم، وقد تنبهت مجيع الدول، 
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 إلعادة النظر يف النظم التعليمية لكي تكون مواكبة للتطور وخاصة املتقدمة لذل،، ولذا فقد ظهرت صيحات تدعو

 السريع الذي تشهده البشرية على مشارف القرن الواحد والعشرين.

كما أن العمل حيقق للفرد العائد املادي، والشعور باهلوية والذاتية، والثقة بالنفس والشعور باألمن والتقدير، ومبا 

لدولة أن توفر فرص العمل للقادرين عليه، وعدم توفري تل، الفرص فإن لل، أن العمل حقًا لكل فرد فمن واج  ا

خيلق مشكلة الباحثني عن عمل، وهي مشكلة يتفاوت حامها وأبعادها حس  نظرة اجملتمع إليها وإىل األفراد الباحثني 

مبعزل  سلطنة ُعمان ليست ، وكون هذه الظاهرة هي ظاهرة عاملية، تعاين منها كثري من بلدان العامل، فإن(3)عن العمل

عن تل، الدول، فمن خالل إلالع الباحث على اإلحصاءات الرمسية الصادرة من جهات اإلختصاص أمثال املركز 

الولين لإلحصاء واملعلومات، ووزارة القوى العاملة، وجملس التعليم، واليت تشري إىل إرتفاع إعداد الباحثني عن عمل من 

ياية لويلة على الرغم من اخلطط اإلسرتاتفة التخصصات العلمية يف السوق الُعماين، اجلنسني بشكل سنوي، ويف كا

 املدى اليت ويعتها وزارة التعليم العايل لتطوير التعليم العايل يف سلطنة ُعمان.

 الدراسة.ة لمشك

ات سوق العمل جرغم اجلهود الكبرية املبذولة من احلكومة لتحقيق املواءمة بني خمرجات التعليم العايل واحتيا

الُعماين من األيدي الولنية املاهرة، وويع اخلطط واإلسرتاتيايات لويلة املدى، فإن هناك أعداداً كبرية من الباحثني 

عن عمل مبخلتف املسهالت العلمية، فقد أشارت أحدث بيانات املركز الولين لإلحصاء واملعلومات أن عدد الباحثني 

( ألف حيملون مسهالت بني 28( ألف باحث، من بينهم )50م )2017هر يوليوعن عمل النشطني جتاوز بنهاية ش

 .(4)الدبلوم اجلامعي والشهادة اجلامعية.

 .أهداف الدراسة
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تشخيص أثر جودة التعليم العايل يف جمايل املناهج، واخلدمات التعلمية، يف توفري فرص العمل يف السوق  (1

 الُعماين.

تمدة يف كلية العلوم الشرعية، ومدى مالءمتها الحتياجات سوق التعرف على التخصصات الشرعية املع (2

 العمل الُعماين.

 .التعرف على املواءمة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل الُعماين من التخصصات الشرعية  (3

 

 فرضيات الدراسة.
ج الدراسية واخلدمات ناهيف جمايل امل : ال توجد عالقة لات داللة إحصائية بني جودة التعليم العايلالفرضية األولى

 (. 0.05، واستقطاب فرص العمل للخرجيني يف السوق الُعماين عند مستوى الداللة ) التعليمية

ية االعلوم الشرعية يف كل : ال توجد عالقة لات داللة إحصائية بني التخصصات الشرعية املعتمدةالفرضية الثانية

 (. 0.05عند مستوى الداللة ) من تل، التخصصات ماين واحتياجات سوق العمل العُ 

: ال توجد عالقة لات داللة إحصائية بني دقة حتديد االحتياجات الفعلية من التخصصات الفرضية الثالثة

 (. 0.05ماين عند مستوى الداللة ) الشرعية، وفرص العمل يف السوق العُ 

 

 

 الدراسات السابقة.

 (5)ي ومتطلبات التنمية في سلطنة عمان.الدراسة األولى: التوافق بين مخرجات التعليم العال
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ترى هذه الدراسة على أن هناك توافق بني خمرجات التعليم العايل من الناحية الكمية ولكنها تتسائل هل هناك      

هداف اليت تطوير حمتويات الربامج التعليمية لتكون متوافقة لطبيعة األتوافق من الناحية النوعية؟، وقد أوصت الدراسة ب

م العايل واجلامعي التأكيد على يرورة ارتباط التعلي، و املستقبلية املعاصر والتوقعاتدها اجملتمع، ويفريها الواقع ينش

 بينهما.حباجة العمل يف عملية مستمرة وحتقيق التكامل 

 قدمت معلومات جيدة إستفاد منها الباحث يف معرفة أمهية مواءمة خمرجات ويرى الباحث أن هذه الدراسة     

 التعليم العايل مع احتياجات التنمية.

 (6)الدراسة الثانية: تطوير وتحديث خطط وبرامج التعليم العالي لمواكبة حاجات المجتمع.

هدفت هذه الدراسة إىل البحث يف سبل تطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل لتكون أكثر مواكبة حلاجات 

ايا اجملتمع امعة يف رسالتها ووظيفتها ومهمتها وأداهتا مرتبطة بشكل وثيق بقضاجملتمع، وقد توصلت هذه الورقة إىل أن اجل

ث ومبتطلبات منوه وتطو َره، تتفاعل معه وتسثر فيه وتتأثر به، يف إلار منظومة متكاملة. والتأكيد على يرورة تطوير وحتدي

 خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات جمتمع املعرفة.

ركزت على أمهية التخطيط اجليد يف لرح التخصصات اجلامعية حبيث تليب حاجات  ذه الدراسةيرى الباحث أن ه

 اجملتمع املتمثل يف سوق العمل.

الدراسة الثالثة: أثر تحديد االحتياجات في سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق 
 .(7)العمل الفلسطيني

متطلبات الحتياجات التدريبية يف سد الفاوة بني خمرجات التعليم العايل و هدفت الدراسة التعرف على أثر حتديد ا

سوق العمل الفلسطيين، وقد أظهرت النتائج تباين يف إجابات املبحوثني حول أثر حتديد االحتياجات التدريبية يف سد 
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 لدراسة.الفاوة بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات الوظيفة من خالل ما بين َه املتوسط العام ل

ركزت بشكل مباشر على أمهية التدري  لصقل اخلرجيني لتمكنهم من شيل  يرى الباحث على أن هذه الدراسة

الوظائف املطروحة يف السوق دون تذمر من أصحاب األعمال، وأن التدري  من العناصر املهمة اليت جي  أن يتحلى 

 حمللي .هبا اخلريج حبيث يستطيع شيل الوظائف املتوفرة يف السوق ا

 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها.

 :التعليم العالي 

يقصد الباحث بالتعليم العايل يف دراسته: املسسسات التعليمية يف سلطنة ُعمان العامة منها واخلاصة، اليت تقدم 

 خدمة التعليم اجلامعي للراغبني ممن تنطبق عليه شروط اإللتحاق بتل، املسسسات.

 :سوق العمل 

 العمل يف دراسته هذه بأنه الوظائف الشرعية اليت توفرها  جهات التوظيف الرمسية يف سلطنةيقصد الباحث سوق 

ُعمان وباألخص وزاريت األوقاف والشسون الدينية، ووزارة العدل للطلبة اخلرجيني يف التخصصات الشرعية من كلية العلوم 

 الشرعية.

 :الباحث عن عمل 

ع ملوالن الُعماين من خرجيي كلية العلوم الشرعية، بعد أن أكمل مجييقصد الباحث عن العمل يف حبثه بأنه هو ا

 متطلبات التخرج، وله الرغبة والقدرة يف اإللتحاق بإحدى الوظائف اليت توفرها كال َ من وزارة العدل، ووزارة األوقاف

نطبق عليه شروط توبعض جهات التوظيف األخرى يف سلطنة ُعمان، وتتناس  مع ختصصه اجلامعي و  والشسون الدينية،
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 شيلها.

 :مالءمة مخرجات التعليم العالي الحتياجات سوق العمل 

يقصد الباحث هنا بإنساام خمرجات مسسسات التعليم العايل يف سلطنة ُعمان من حيث الكم والكيف مع 

 الشواغر من فرص العمل اليت تتوفر بني احلني واآلخر يف سوق العمل الُعماين العام.

 ي:المنظور اإلسالم 

 ويقصد الباحث باملنظور اإلسالمي هي العناصر الثالثة اآلتية:

 التصور الَعقدي الصحيح. -1

واإلستخالف لية كما عرفه أبن منظور" اخل َلف يد ُقدام، قال ابن يقصد به الباحث هو اإلستخالف يف األرض 

ا مل عراب، وإلا كانت ظرفسيده: خلف نقيض قدام مسنثة وهي تكون أمسا وظرفا، فإلا كانت امسا جرت بوجوب اإل

 .(8)"تزل نصباً على حاهلا 

 إتقان العمل:  -2

إتقان العمل يعين القيام بالعمل املراد اجنازه واإلنتهاء منه بأفضل صورة وعلى أمت وجه، ويكون لل، ببذل اجلهد      

 .(9)والبعد عن الرتاخي يف العمل

 ما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. -3

لى أن األعمال اليت جي  أن تتوفر للباحثني عن عمل هي األعمال اليت ال تتعارض مع الشريعة ويقصد به ع

   اإلسالمية.

 

 جودة التعليم العالي في سلطنة ُعمان: المبحث األول
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 نشأة التعليم العالي في سلطنة ُعمان.المطلب األول: 

ي  إلسالمي، حيث أن أول كلمة نزلت يف القرآن الكرمي هالتعليم يف سلطنة ًعمان نابعة من تعاليم الدين اأمهية       

كلمة "إقرأ"، وباملعىن الواسع هلذه الكلمة فإهنا دعوة الفرد بأن يسعى لطل  العلم، وتثقيف الذات كوسيلة للخروج من 

 .(10)ظالم اجلهل، وبالتايل فإن أمهية العلم متًاذرة يف اإلسالم بإعتباره يرورة أساسية للتنمية البشرية

مل يكن هناك نظام تعليمي يف السلطنة، وكل ما كان موجود هو مدارس تقع داخل املساجد والبيوت، ومل تظهر       

(، ومسيت باملدرسة 1970-1935، أي يف حكم عهد السيد سعيد بن تيمور)1935املدرسة النظامية إال يف عام 

 .(11)املعظم، الذي إتبع سياسة التعليم للاميعالسلطانية، واستمر احلال حىت  جميء السلطان قابوس بن سعيد 

لقد شهدت عملية تطوير التعليم يف سلطنة ًعمان حتوال َ كامال َ على مدى العقود األربعة املايية، ففي عام       

لال  فقط من الذكور، وكان التعليم ال  900، كان عدد املدارس يف السلطنة ثالث مدارس فقط، يوجد هبا 1970

حلة اإلبتدائية، يف حني أن الفتيات والطالب من لوي االحتياجات اخلاصة ال حيصلون على أي شكل من يتعدى املر 

 .(12)أشكال التعليم النظامي

( كليات للعلوم 6م، و)1986فتتاح جامعة السلطان قابوس يف عام اوتوجت املسرية التعليمية يف السلطنة ب           

( كليات تقنية تشرف عليها وزارة القوى العاملة، وكلية العلوم الشرعية 7يم العايل، و )التطبيقية تشرف عليها وزارة التعل

م، إلعداد وتأهيل القضاة والدعاة، وكلية الدراسات املصرفية واملالية ويشرف عليها البن، املركزي الُعماين، 1986يف عام 

يد والعشرين لات لابع أكادميي عسكري ووجه جد إنشاء كلية عسكرية تقنية يف العقد األول من القرن احلادي وجاء، 

للقطاع العسكري،  كما تتوىل شرلة ُعمان السلطانية اإلشراف على كلية العلوم الشرلية، باإليافة اىل حتويل عدد 

 ثالثة عشر معهد صحي إىل كلية تتبع وزارة الصحة، ومعهد القضاء العايل التابع لوزارة العدل.
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( بإنشاء اهليئة الُعمانية لإلعتماد األكادميي، لتهتم 54/2010املرسوم السلطاين رقم ) م صدر2010ويف عام      

، صدر املرسوم السلطاين 2018ويف عام  ، بنشر ثقافة اجلودة واعتماد مسسسات التعليم العايل والربامج اليت تطرحها

 .ت الصحية( بإنشاء كلية ُعمان للعلوم الصحية واملعهد العايل للتخصصا18/2018رقم )

 المطلب الثاني: مساهمة مخرجات التعليم العالي في المجتمع الُعماني.

لقد كان من أهداف التنمية املستدامة يف سلطنة ُعمان، هو بناء اإلنسان الُعماين وتكوين شخصيته، وتعليمه      

بناء اإلنسان الذي هو أداهتا  فالتنمية ليست غاية يف حد لاهتا، وإمنا هي من أجل،  (13)وتنثقيفه، وصقله وتدريبه

وصانعها، ومن مث ينبيي أال تتوقف عند مفهوم حتقيق الثروة وبناء اإلقتصاد، بل عليها أن تتعدى لل، إىل حتقيق تقدم 

، وال يتم (14)اإلنسان وإجياد املوالن القادر على املسامهة يف تشييد صرح الولن، من خالل توفري بيئة علمية مناسبة

ستثمار يف القطاع التعليمي واليت تسعى السلطنة من خالله إقامة تنمية مستدامة، فتشري أرقام ميزانيتها لعام لل، إال باإل

مليار دوالر من إمجايل املوازنة العامة البالية  4,68، إىل أن حام اإلنفاق على قطاع التعليم يصل إىل حنو 2015

 .(15)اإلنفاق من حام %13مليار دوالر، بنسبة تقرتب من  36,41حنو 

 
 المطلب الثالث: أهيمة الجودة الشاملة في العملية التعليمية.

 :(16)ميكن تلخيص أمهية اجلودة يف املسسسة التعليمية بالنقاط التالية         

 يبط وتطوير النظام اإلداري يف املسسسة التعليمية. .1

 تطوير أداء الطالب يف مجيع اجملاالت. .2

 لطالب وأولياء األمور.يبط وويع احللول لشكاوى ا .3
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 زيادة الكفاءة التلعيمية ورفع مستوى األداء للعاملني باملسسسة. .4

 الرتابط والتكامل بني اهليئتني االدارية والتدريسية يف املسسسة والعمل بروح الفريق الواحد. .5

 متكني املسسسة التعليمية من حتليل املشكالت بالطرق العلمية. .6

 ودة الشاملة في مخرجات التعليم العالي في سوق العمل الًعماني.المطلب الرابع: قياس أثر الج

الواقع العملي يسكد على أن هناك خلل يف التوازن بني منحى العرض املتمثل يف زيادة أعداد خرجيي مسسسات       

منها ندرة  بالتعليم العايل، ومنحىن الطل  واملتمثل يف يعف الفرص املتاحة أمامهم بسوق العمل، ويعود لل، ألسبا

ويعف مستوى اخلرجيني، وعدم توفر الكفاءات املطلوبة، مما يتطل  لل، حتول املسسسات التعليمية من مرحلة العلوم 

 .(17)النظرية إىل مرحلة التعليم املقرتن بالتدري 

املة تبنت مشروع  عويف سلطنة ًعمان فإن احلكومة ممثلة يف وزارة القوى العاملة وبالتنسيق مع هيئة سال القوى ال     

التشييل املقرون بالتدري ، ولل، هبدف رفد سوق العمل باملوالنني املسهلني علميا َ وعمليا َ ولتقليل الفاوة بني خمرجات 

التعليم العايل واحتياجات سوق العمل، والتقليل قدر اإلمكان من الباحثني عن عمل يف السوق الًعماين، فقد مت 

( ختصص أكادميي من مسهلي البكالوريوس والدبلوم اجلامعي، وقياس الفاوة 111نحو )إستشراف مستقبل املخرجات ل

 .(18)م2030املستقبلية املتوقعة بينها وبني احتياجات سوق العمل الُعماين حىت عام 

 المبحث الثاني: التعليم الشرعي في سلطنة ُعمان.

 المطلب األول: مفهوم التعليم الشرعي.

من األلفاظ والرتاكي  الدارجة قدميا َ وحديثا َ، ولفظة العلم تعين املعرفة وهو يد اجلهل،  طلحالعلم الشرعي مص      

أما لف  الشرعي فهو منسوب للشرع وهو يف األصل يطلق على هنج الطريق الوايح، أما الشريعة عند اإللالق فإهنا 
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 .(19)ألخالق واآلدابتشمل كل ما نزل به الوحى مما يتعلق بالعقائد والعبادات واملعامالت وا

 المطلب الثاني: أهمية التعليم الشرعي في المجتمع.

العلم الشرعي كبقية العلوم األخرى له أمهية كبرية يف اجملتمع فلوال العلم لبقية الدول يف ظالم دامس ومل تستطع      

للماتمع العامل  العوز والفقر، ويقدممواكبة التطور املتسارع الذي ييزو العامل بأكمله، فالعلم الشرعي حيارب البطالة و 

الفاهم بأمور دينه ودنياه ويثبت باألدلة القرآنية والسرية النبوية كل ما يتعرض له األنسان من قضايا حياتيه، وهو العلم 

اليت جاءت به الشريعة أو دلت عليه بأي لريق من الدالالت ) عبارة النص أو إشارته، أو داللته أو إقتضائه( مما هو 

 .(20)معروف عند علماء الفقه وأصوله

 المطلب الثالث: تطور التعليم الشرعي في سلطنة ُعمان.

منذ دخول ًعمان إىل اإلسالم استاابة لدعوة الرسول )صلى ا هل عليه وسلم(، وهي تتمس، بالعقيدة اإلسالمية       

دور ى إمتداد القرون املايية بدور حيوي كاليت تشكل قاعدة أساسية حلياة املوالن الُعماين، فقد قامت املساجد عل

للعبادة وللتعليم، فمن خالهلا برز العديد من علماء ُعمان الذين حرصوا على نشر العلم بني املوالنني والذي ارتبط 

باجلان  الديين إىل حد بعيد، ، فقد كان األلفال يتم تعليمهم من قبل معلمي القرآن الكرمي، حتت ظل األشاار أو 

الس العامة واليت كانت تسمى بالسبلة أو يف املساجد أو بيوت املعلمني واملعلمات أنفسهم، مث يلحقوا حبلقات يف اجمل

 التعليم مع علماء مسهلني أكفاء يف كال َ من والييت نزوى والرستاق اللتني تُعدان مركزين لتامع الُعلماء.

تلف منالق ُعمان وخاصة منذ أواخر القرن التاسع لقد شكلت مدارس املساجد والبيوت للتعليم الديين يف خم     

م جبوار قلعة اجلاليل يف عهد السلطان السيد 1888عشر، مثل مدرسة مساد اخلور مبسقط، واليت تأسست يف عام 

(، ومدرسة الزواوي يف مي  مبسقط واليت كانت تقع أسفل قلعة اجلاليل وأستمر 1888-1871تركي بن سعيد)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

167 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

(، ومدرسة مساد الوكيل يف مسقط مقابل بيت 1970-1932السطان السيد سعيد بن تيمور) التعليم هبا إىل عهد

السيد نادر بن فيصل، ومدرسة بيت الشيخ راشد بن عزيز اخلصييب، ومدرسة بيت الوكيل واليت تقع مقابل بيت السيد 

 م.1924شهاب بن فيصل، ومدرسة ُصحار الذي أسسها السيد محد بن فيصل بن تركي عام 

حتول التعليم الديين إىل التعليم النظامي احلديث، حيث أنشئت مدارس حمدودة ختضع للتخطيط  1930ويف عام       

واإلشراف احلكومي، وأخذت ُتد َرس مناهج حًمددة احملتوى، ومتعددة املواد ويدرسها معلمون معينون من قبل 

للتعليم الديين نصيبا َ من االهتمام، حيث مت إنشاء  ، كان1970.وبتويل سلطان البالد مقاليد احلكم عام (21)الدولة

( معاهد يف كال َ من مسقط، والسويق، والربميي، 6معاهد للعلوم اإلسالمية منتشرة يف حمافظات السلطنة وعددها )

 سوجعالن بين بوحسن، وعربي، وصاللة، ويشرف عليها مركز السلطان قابوس العايل للثقافة والعلوم، كما مت إنشاء مدار 

لتحفي  القرآن الكرمي، حتت إشراف وزارة األوقاف و الشسون الدينية واليت تستهدف األلفال يف مرحلة التعليم ما قبل 

 .(22)املدرس

 المبحث الثالث:  مجتمع الدراسة)كلية العلوم الشرعية(.
 المطلب األول: مراحل تطور كلية العلوم الشرعية.

 
 م:1986م وحتى 1977المرحلة األولى: من عام 

هي ترمجة فعلية خلطاب سلطان البالد الذي قال فيه:" نبين  1977إن إنشاء كلية العلوم الشرعية يف عام      

ونُعمر ونرفع صرح الُعمران شاخماً، ونشيد لُعمان حضارة عصرية راسخة األركان عى أساس صل  من الدين، 

 .(23)واألخالق، والعلم النافع"

 م:1999م وحتى 1986: من عام الثانيةالمرحلة 
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يف هذه املرحلة أعيد تسمية كلية العلوم الشرعية بإسم معهد القضاء الشرعي والوع  واإلرشاد الذي أنشىء      

(، ليضطلع مبهمة ختريج كفاءات واعية حبقيقة الدين، وقادرة على استيعاب 24/86مبوج  املرسوم السلطاين رقم )

 . (24)تاددةمعطيات احلضارة املعاصرة ومشكالهتا امل

 م:2014م وحتى 1999المرحلة الثالثة: من عام 

( بتحديد إختصاصات وزارة األقاف والشسون الدينية، 6/99م صدر املرسوم السلطاين رقم )1999ويف عام 

 م، بدأ املعهد ألول مرة يف قبول الطالبات2000، ويف عام (25)والذي حتول مبوجبه اسم املعهد إىل معهد العلوم الشرعية

 للدراسة يف املعهد لنيل درجة الدبلوم يف العلوم الشرعية .

 

 م وحتى اآلن:2014المرحلة الرابعة: من عام  

( الفايي بإنشاء كلية العلوم الشرعية وإصدار نظامها، 35/2014م صدر املرسوم السلطاين رقم )2014ويف عام      

 .(26)عالد، القائمة على أساس الدين واخللق والعلم النافلتكون لبنة يف ترسيخ قيم احلضارة اإلنسانية املعاصرة للب

 المطلب الثاني: دور كلية العلوم الشرعية في خدمة المجتمع الُعماني.

تُعد كلية العلوم الشرعية من أهم روافد خدمة اجملتمع الُعماين والنهوض به، لكوهنا الكلية الوحيدة يف السلطنة      

 .(27)واملختصة بالدراسات الشرعية.
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م 1986 عام يفلقد كان ملخرجات الكلية دورًا بارزًا يف املسامهة يف خدمة اجملتمع الُعماين، فمنذ إنشاء الكلية      

( مبسمى معهد القضاء الشرعي والوع  واإلرشاد وهي تضخ خرجيني مسهلني 24/86مبوج  املرسوم السلطاين رقم )

ائية، كبرية لكل شرائح اجملتمع، وتقلد عدد كبري منهم مناص  قضشرعية لات أمهية   بالعلوم الشرعية يف ختصصات

 ودعوية، وإدارية سامهوا من خالهلا يف تثقيف أفراد اجملتمع مبا تعلموه يف مناهج الكلية اليت تعاجل القضايا احلياتية.

 .المبحث الرابع: سوق العمل الُعماني

 المطلب األول: نبذة عن سوق العمل الُعماني.

تعترب سلطنة ُعمان إحدى الدول املتبعة للنظام االقتصادي احلر بكل ما مييزه من منافسة كاملة وآليات ديناميكية        

للعرض والطل ، فسوق العمل الُعماين يتكون من أربعة عناصر رئيسية هي احلكومة، والقطاع اخلاص، والقوى العاملة، 

اص لتشريعية والتنظيمية ألغل  عمليات السوق، كما أن القطاع اخلومسسسات التدري  والتأهيل، فاحلكومة هي اجلهة ا

شري، يف التنمية االقتاصادية، واالجتماعية مع احلكومة، والقوى العاملة تنقسم إىل قسمني مها القوى العاملة الوافدة 

  (28)والقوى العاملة الولنية.

 .عمل في السوق الُعمانيالمطلب الثاني: أثر الوضع االقتصادي العالمي على توفير فرص 

تشهد سلطنة ُعمان كما هو حال خمتلف دول العامل، تداعيات حادة لألزمة املالية العاملية، فقد أثرت على           

قطاع املال واالقتصاد، وقد تركت آثارا َ اجتماعية واقتاصادية على األسرة الُعمانية، وقد استفادت السلطنة من هذه 

كبرية وتوجها َ حقيقيا َ لتنويع مصادر الدخل والتوجه حنو القطاعات االنتاجية األخرى خللق إيرادات   األزمة يف خلق عزمية

جديدة ومبتكرة للناتج احمللي أو للموازنة العامة للدولة واستيعاب الباحثني عن عمل، فقد إستطاعت السلطنة خفض 

( مقارننة بالفرتة املماثلة من %23,7بنسبة) 2016سمرب القيمة املضافة لألنشطة النفطية يف الناتج احمللي يف هناية دي
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 .2017، حس  إحصاءات املركز الولين لإلحصاء واملعلومات لعام 2015عام 

الخامس:اإلطار التطبيقي للدراسة. المبحث  

 المطلب األول: مصادر المعلومات والبيانات.

 :المصادر الثانوية  

ربية واألجنبية لات العالقة، واألحباث والدراسات السابقة اليت تناولت مويوع الدراسة الكت  واملراجع الع

بشكل مباشر أو غري مباشر، والتقارير الرمسية الصادرة من اجلهات لات االختصاص املسسولة عن التعليم 

اء واملعلومات لولين لإلحصواإلحصاء يف سلطنة ُعمان أمثال وزارة التعليم العايل ووزارة القوى العاملة واملركز ا

 ومركز القبول والتسايل بكلية العلوم الشرعية، وبالبحث واملطالعة يف مواقع اإلنرتنت املختلفة.

 :المصادر األولية  

جلأ الباحث إىل مجع البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة للبحث، ُصممت خصيصًا هلذا اليرض، 

ل، ستهدفة وهم خرجيو كلية العلوم الشرعية بسلطنة ُعمان الباحثني عن عمووزعت إلكرتونياً على الفئات امل

 وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 المطلب الثاني: مجتمع وعينة الدراسة.

اجملتمع املستهدف يتكون من خرجيي مسسسات التعليم العايل بسطنة ُعمان املتمثلة يف كلية العلوم الشرعية خالل      

 .2017وحىت عام  2012الفرتة من عام 

متكن الباحث من احلصول على أعداد خرجيي الكلية بالرجوع إىل التقارير الرمسية لكلية العلوم الشرعية واملركز الولين      
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 لإلحصاء واملعلومات، إال أن أعداد املشتيلني منهم غري متوفرة بشكل دقيق.

(تعبئة ناجحة قرابة إسبوعني استمرت خالل 153دد)لقد أستيرقت عمليات تعبئة االستبانة حىت الوصول إىل الع

 .2018ديسمرب 29وحىت  2018ديسمرب  15الفرتة من 

 المطلب الثالث: أداة الدراسة.

قام الباحث بعمل نوعني من االستبانة، فاألوىل استهدفت أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية وُقسمت      

البيانات الشخصية، أما القسم الثاين فاستهدف الويع األكادميي يف الكلية  إىل قسمني ، إشتمل القسم األول على

 وجوانبه وتضمن ثالثة حماور:

( 9، وتضمن )التخصصات الشرعية املعتمدة ومدى مالءمتها مع احتياجات سوق العمل الُعماين :المحور األول

 عناصر.

 السوق ليمية يف الكلية وأثرها على توفري فرص العمل يف: مستوى جودة املناهج الدراسية واخلدمات التعالمحور الثاني

 ( عناصر.10، وتضمن )الُعماين

 ( عناصر.10، وتضمن ): املواءمة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل الُعماين من التخصصات الشرعيةالمحور الثالث

ت إىل قسمني فالقسم وُقسمباحثني عمل،  واالستبانة الثانية استهدفت خرجيو كلية العلوم الشرعية الذين ال يزالون     

األول إشتمل على البيانات الشخصية، أما القسم الثاين فاستهدف الويع األكادميي يف الكلية وجوانبه وتضمن ثالثة 

 حماور:
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( 9، وتضمن ): التخصصات الشرعية املعتمدة ومدى مالءمتها مع احتياجات سوق العمل الُعماينالمحور األول

 عناصر.

: مستوى جودة املناهج الدراسية واخلدمات التعليمية يف الكلية وأثرها على توفري فرص العمل يف ور الثانيالمح

 ( عناصر.8، وتضمن )السوق الُعماين

 ( عنصر.11، وتضمن ): املواءمة واالحتياجات الفعلية لسوق العمل الُعماين من التخصصات الشرعيةالمحور الثالث

 ات ) ال أوافق بشدة، ال أوافق، صحيح إىل حد ما، موافق، موافق بشدة(.وقد استخدم املقياس عبار 

 

 

 المبحث السادس: نتائج الدراسة والتوصيات.

 المطلب األول: نتائج الدراسة.

 .خصائص مبحوثي الداسة 
 أواًل: استبانة أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية.

 :تحليل البيانات الشخصية 
 (2اجلدول رقم)

 زيع أفراد عينة الدراسة حس  املتيريات الشخصية والوظيفيةتو 

 النسبة املئوية التكرار فئات املتيري املتيري

 %87.9 29 لكر
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 %12.1 4 نثىأ اجلنس

 %100 33 اجملموع

 %9,1 3 سنوات 5من سنة إىل أقل من  اخلربة العملية

 %18,2 6 سنوات10سنوات إىل أقل من  5من 

 %18,2 6 سنة15 أقل من سنوات إىل10من 

 %54,5 18 سنة فأكثر 15من 

 %100 33 المجموع

يظهر من اجلدول السابق أن غالبية املبحوثني كانوا من الذكور فيما يتعلق مبتيري اجلنس، حيث بليت نسبتهم      

م من املبحوثني ه (، أما بالنسبة ملتيري اخلربة العملية فأن معظم%12,1( يف حني بليت نسبة اإلناث )87,9%)

سنة فأكثر وهذا يدل على  15( من املبحوثني لديهم خربة من %54,5فئة لو اخلربة العالية، فقد كانت ما نسبته )

أن أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية متمرسني يف العملية التعليمية وميتلكون اخلربات العملية العالية وهذا حبد 

 س خمرجات التعليم يف تل، املسسسة.لاته معيار ممتازاُ لقيا

 تحليل الوضع األكاديمي في الكلية وجوانبه:

نسبة كبرية من املستايبني يرون بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني جودة التعليم العايل يف جمايل املناهج  .1

( %80,9بته )أن مانسالدراسية واخلدمات التعليمية واستقطاب فرص العمل للخرجيني يف السوق الُعماين حيث 

يرتاوح بني موافق بشدة وموافق وصحيح إىل حد ما يرون بأن عدد الساعات املخصصة الستيفاء متطلبات امتام 

الربامج األكادميية يف الكلية كافياً، وكذل، تنوع التخصصات الشرعية يسهم يف تعزيز الطل  عليها يف سوق العمل،  

ساام التعليم الشرعي مع متطلبات سوق العمل يسهم يف تعزيز مستوى ( يرون بأن ان%97,1كما أن ما نسبته )

 اإلقبال على دراسته.
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( يرون %97( يرون بأن كلية العلوم الشرعية هتتم جبودة املناهج الدراسية، وما نسبته )%100مجيع املستايبني) .2

 يرون بأن املقررات املعتمدة ( من املستايبني%96,9بأن الكلية هتتم مبراجعة اخلطط الدراسية ، وأن ما نسبته )

يف كلية العلوم الشرعية تتناس  مع احتياجات سوق العمل احمللي، وبذل، ميكن االستنتاج بأن هناك عالقة لات 

داللة احصائية بني التخصصات الشرعية املعتمدة يف كلية العلوم الشرعية واحتياجات سوق العمل الُعماين من تل، 

 التخصصات.

( من املستايبني يرون بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني دقة حتديد االحتياجات الفعلية %87,8ما نسبته ) .3

 من التخصصات الشرعية وفرص العمل يف السوق الُعماين وأنه الزال حباجة إىل هذه التخصصات.

 

 ثانياً: استبانة الطلبة الخريجون من كلية العلوم الشرعية.

 تحليل البيانات الشخصية:
 (3دول رقم)اجل

 توزيع أفراد عينة الدراسة حس  املتيريات الشخصية والوظيفية

 النسبة املئوية التكرار فئات املتيري املتيري

 %4,6 7 لكر اجلنس

 %95,4 146 نثىأ

 %100 153 المجموع

 %52,3 80 ممتاز املعدل الرتاكمي عند التخرج

 %35,3 54 جيد جدا

 %11,8 18 جيد

 %0,6 1 مقبول
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 0 0 يعيف

 %100 153 المجموع 

يظهر من اجلدول السابق أن غالبية املبحوثني كانوا من اإلناث فيما يتعلق مبتيري اجلنس، حيث بليت نسبتهم      

(، أما بالنسبة ملتيري املعدل فأن غالبية املبحوثني هم من فئة املعدل %4,6( يف حني بليت نسبة الذكور )95,4%)

( من املبحوثني لديهم معدل ممتاز وهذا يدل على أن خرجيي الكلية ميتازون %52,3انت ما نسبته )املمتاز، فقد ك

 بالتفوق العلمي  وهذا حبد لاته معيار ممتازاُ لقياس جودة العملية التعليمية وفعالية املناهج املعتمدة بالكلية.

 تحليل الوضع األكاديمي في الكلية وجوانبه:

يبني يرون بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني جودة التعليم العايل  يف جمايل املناهج نسبة كبرية من املستا .1

( %78,5الدراسية واخلدمات التعليمية واستقطاب فرص العمل للخرجيني يف السوق الُعماين حيث أن مانسبته )

لبات امتام الستيفاء متطيرتاوح بني موافق بشدة وموافق وصحيح إىل حد ما يرون بأن عدد الساعات املخصصة 

الربامج األكادميية يف الكلية كافياً، وكذل، تنوع التخصصات الشرعية يسهم يف تعزيز الطل  عليها يف سوق العمل،  

( يرون بأن انساام التعليم الشرعي مع متطلبات سوق العمل يسهم يف تعزيز مستوى %85,6كما أن ما نسبته )

 اإلقبال على دراسته.

( يرون بأن كلية العلوم الشرعية هتتم بتوفري وسائل تعليمية حديثة لتطوير التعليم الشرعي، %%80,4ما نسبته ) .2

( %83,6( يرون بأن الكلية هتتم باملقرتحات والشكاوي املقدمة من الطلبة، وأن ما نسبته )%70,5وما نسبته )

لعمل احمللي، اس  مع احتياجات سوق امن املستايبني يرون بأن املقررات املعتمدة يف كلية العلوم الشرعية تتن

وبذل، ميكن االستنتاج بأن هناك عالقة لات داللة احصائية بني التخصصات الشرعية املعتمدة يف كلية العلوم 

 الشرعية واحتياجات سوق العمل الُعماين من تل، التخصصات.
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 المطلب الثاني: التوصيات.

 بإقامة مشاريع كبرية متنوعة، هتدف إىل الوصول إىل مرحلة تبين احلكومة بالتعاون مع مسسسات القطاع اخلاص .1

اإلكتفاء الذايت، مع تشييل األيدي العاملة الولنية يف كافة املستويات بتل، املشاريع، مثال لل، العمل على 

 إستصالح األرايي الزراعية مبساحات كبرية.

ت املساعدة احمللي واألجنيب وتوفري كل التسهيالبذل املزيد من حتفيز النشاط االقتصادي، ولل، بزيادة االستثمار  .2

 لذل، هبدف توفري مزيد من فرص العمل لأليدي العاملة الولنية.

ربط السياسات التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية، وأن يتم تعديل برامج مسسسات التعليم  .3

ا اإلستفادة من مناهج جامعات الدول املتقدمة مبوبرامج التدري  لتتواءم مع متطلبات إحتياجات سوق العمل، و 

 يتناس  وثقافة اجملتمع الُعماين.

 
 الهوامش

 
(. الثقافة اإلسالمية: أسالي  التدريس،  عمان: مجعية احملافظة على القرآن. ط: 2005الشامي، حممد عمر. ) (1

1. 
 (.11سورة الرعد، اآلية )  (2

يف مواجهة مشكلة البطالة. القاهرة: دراسات تربوية، اجمللد: (. دور الرتبية 1993مطر، سيف اإلسالم علي. ) (3
 .68-67، ص: 56، العدد: 8

 نوفمرب. 3(. 2017جريدة الشبيبة. ) (4

(. " التوافق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات التنمية يف سلطنة 2006عيسان، صاحلة عبدا هل يوسف. ) (5
 .24إستاابة التعليم ملتطلبات التنمية االجتماعية. ص: عمان"، مسقط: ورقة مقدمة للورشة اإلقليمية حول 

(. " تطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات اجملتمع". 2009إمساعيل، علي وآخرون. ) (6
بريوت: ورقة عمل مقدمة للمسمتر الثاين عشر للوزراء املسسولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الولن العريب. 
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 ديسمرب. 6-10

(. " أثر حتديد االحتياجات التدريبية يف سد الفاوة بني خمرجات التعليم العايل 2010غامن، فتح ا هل أمحد. ) (7
 .14ومتطلبات سوق العمل الفلسطيين". فلسطني: جملة البحوث والدراسات الرتبوية الفلسطينية. العدد: 

رة األرض يف اإلسالم، مصر: جملة مركز صاحل عبدا هل  (. مفهوم اإلستخالف وعما2003البار، عبدا هل بن علي. ) (8
 .82. ص: 20. العدد: 7كامل لالقتصاد اإلسالمي اجمللد: 

 /https://mawdoo3.com                   املوقع اإلكرتوين  (9
 .43. ص: 30رسالة الرتبية. العدد: (. تطوير التعليم يف سلطنة ًعمان. مسقط: 2010مشرببر، ريتشارد. ) (10

(. العراق: جملة اخلليج 1980-1933(. التعليم يف سلطنة ُعمان)2014عبداخلضر، سيله لالل ياسني. ) (11
 .4-2. العدد: 42العريب. اجمللد: 

(. التعليم الشامل يف سلطنة ُعمان. مسقط: تواصل. العدد: 2013الفورية، سعاد بنت مبارك وآخرون. ) (12
 .19. ص: 19

. بريوت: دار 2010-1970(. سلطنة ُعمان أربعون عاما َ من التنمية املستدامة 2010ياهر، مسعود. ) (13
 .11. ص: 1الفارايب. ط: 

  http://www.oman.om/wps/portal/index/sdg املوقع األلكرتوين، (14

-لووووووووووووقووووووووووووطوووووووووووواع  -الووووووووووووعوووووووووووومووووووووووووانوووووووووووويووووووووووووة  –يوووووووووووواوووووووووووويووووووووووووة املوووووووووووووقووووووووووووع األلووووووووووووكوووووووووووورتوين، االسوووووووووووووووووووووووووورتاتوووووووووووو (15
 اhttps://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/17التعليم

، 63(. اجلودة الشاملة يف التعليم. مصر: دار العلم واإلميان. ص: 2018البوهي، رأفت عبدالعزيز وآخرون. ) (16
64 ،65. 

على مسسسات التعليم العايل (. تقييم دور اجلودة الشاملة واإلعتماد 2015عمارة، سيد سيد عبدالسميع. ) (17
جبمهورية مصر العربية من منظور العمل باستخدام النمالج اإلحصائية. مصر: اجمللة العلمية لالقتصاد والتاارة. 

 .481ص: 

(. اخلرباء يضعون آليات مساءمة خمرجات التعليم العايل مع احتياجات سوق 2017جريدة الرؤية الُعمانية ) (18
 م.16/12/2017العمل. تاريخ النشر 

الطريفي، عبدا هل إبراهيم علي. العلم الشرعي دالالت  (19
  /www.alukah.net/web/triqi/0/31473وتقسيمات.

، 2007(. أمهية التعليم يف احلفاظ على اهلوية اإلسالمية. 2007البدر، بدر بن ناصر. ) (20
midad.com/article/205619/ 

https://mawdoo3.com/
http://www.oman.om/wps/portal/index/sdg
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 .24أيواء على التعليم يف سلطنة ُعمان. ص: (. 2001من إصدارات وزارة الرتبية والتعليم. ) (21
 .107(.  مسرية التعليم يف سلطنة ُعمان. ص: 2014من إصدارات جملس التعليم ) (22
(. دور كلية العلوم الشرعية بسلطنة ُعمان يف تطوير العلوم الشرعية. مسقط: 2018احلارثي، راشد بن علي. ) (23

 13-11لوم الشرعية حتديات الواقع وآفاق املستقبل، الفرتة من املسمتر الدويل األول لكلية العلوم الشرعية: الع
 .668، ص 1. اجمللد: 2018ديسمرب

 منشورات كلية العلوم الشرعية. (24

 .39(، ص: 640يف اجلريدة الرمسية رقم: ) 1/2/99(، املنشور بتاريخ: 6/99نص املرسوم السلطاين رقم ) (25
 .1064دة الرمسية العدد: (. مسقط: اجلري35/2014نص املرسوم السلطاين رقم ) (26
 .50(. مسقط: وثيقة التقومي الذايت. ص: 2017من إصدارات كلية العلوم الشرعية. ) (27
(. تنظيم سوق العمل يف سلطنة ُعمان، املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية. 2008فرحات، أمحد نبيل. ) (28

 https://hrdiscussion.com/hr3338.html 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــعالمراجــــــــــــــ  

 

 أواًل: القرآن الكريم.

  العربية: ثانياَ: الكتب

. 1ط . مجعية احملافظة على القرآن. الثقافة اإلسالمية: أسالي  التدريس (.2005. )الشامي، حممد عمر .1
 عمان.

دار الفارايب، ، 2010-1970سلطنة ُعمان أربعون عاما َ من التنمية املستدامة (. 2010. )ياهر، مسعود .2
 .11ص . 1طبريوت، 

 ثالثاً: المواقع اإللكترونية:

الطريفي، عبدا هل إبراهيم علي، العلم الشرعي دالالت وتقسيمات،    .1
www.alukah.net/web/triqi/0/31473/ 

  ،2008فرحات، أمحد نبيل، تنظيم سوق العمل يف سلطنة ُعمان، املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية،  .2
https://hrdiscussion.com/hr3338.html  
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  https://mawdoo3.comاملوقع األلكرتوين  .3
 http://www.oman.om/wps/portal/index/sdgاملوقع األلكرتوين،  .4
-لقطاع  -العمانية  –املوقع األلكرتوين، االسرتاتياية   .5

 https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/2/17التعليم

 لمجالت:رابعاً: الصحف وا

حتياجات ااخلرباء يضووووووووووووووعون آليات مساءمة خمرجات التعليم العايل مع  (.2017. )جريدة الرؤية الُعمانية   .1
 م.16/12/2017تاريخ النشر  .سوق العمل

 .43ص . مسقط .30العدد  .، رسالة الرتبيةتطوير التعليم يف سلطنة ًعمان(. 2010) .مشرببر، ريتشارد .2
، جملة اخلليج (1980-1933التعليم يف سوووووووولطنة ُعمان) (.2014. )عبداخلضوووووووور، سوووووووويله لالل ياسووووووووني  .3

 العراق. .4-2العدد .42اجمللد .العريب

تقييم دور اجلودة الشاملة واإلعتماد على مسسسات التعليم العايل (. 2015. )عمارة، سيد سيد عبدالسميع .4
اارة، لة العلمية لإلقتصوووووواد والتاجمل .سووووووتخدام النمالج اإلحصووووووائيةاجبمهورية مصوووووور العربية من منظور العمل ب

 .481ص .مصر
 .19العدد .تواصووووووووول .التعليم الشوووووووووامل يف سووووووووولطنة ُعمان(. 2013. )الفورية، سوووووووووعاد بنت مبارك وآخرون .5

 .19ص

  
 سادساً: البحوث والندوات العربية:

 

 .تمعتطوير وحتديث خطط وبرامج التعليم العايل ملواكبة حاجات اجمل(. 2009. )إمساعيل، علي وآخرون  .1
 .ورقة عمل مقدمة للمسمتر الثاين عشر للوزراء املسسولني عن التعليم العايل والبحث العلمي يف الولن العريب

 ديسمرب. 10-6بريوت 

، جملة مركز صاحل عبدا هل  مفهوم اإلستخالف وعمارة األرض يف اإلسالم (.2003. )البار، عبدا هل بن علي .2
 .82ص .20العدد .7اجمللد .مصر .كامل لإلقتصاد اإلسالمي

املسمتر  .دور كلية العلوم الشرعية بسلطنة ُعمان يف تطوير العلوم الشرعية (.2018. )احلارثي، راشد بن علي   .3
 13-11ة من الفرت . الدويل األول لكلية العلوم الشرعية: العلوم الشرعية حتديات الواقع وآفاق املستقبل
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 .668ص .اجمللد األول .2018ديسمرب
خصصة  -املسمتر الرتبوي الثاين .ترشيد التمويل احلكومي للتعليم العايل (.2000. )مد بن ناصراحلاري، حم .4

 .486، 484، 483ص. اجمللد الثاين .سلطنة ُعمان -التعليم العايل واجلامعي
جودة العملية التعليمية ومتطلبات حتسينها: دراسة حالة يف جامعة  (.2010. )السعد، مسلم عالوي وآخرون .5

اآلليات  –سياسات ال -ملتقى خرجات التعليم العايل وسوق العمل يف الدول العربية) اإلسرتاتيايات .رةالبص
 املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، البحرين. .(

التوافق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات التنمية يف سلطنة  (.2006. )عيسان، صاحلة عبدا هل يوسف .6
 .24ص .سقطم   .شة اإلقليمية حول إستاابة التعليم ملتطلبات التنمية االجتماعيةورقة مقدمة للور  .عمان

حتياجات التدريبية يف سد الفاوة بني خمرجات التعليم العايل أثر حتديد اال(. 2010. )غامن، فتح ا هل أمحد .7
 .14العدد . ، جملة البحوث والدراسات الرتبوية الفلسطينيةومتطلبات سوق العمل الفلسطيين

جتربة سلطنة ُعمان يف جمال تنويع مصادر التمويل ومشاركة  (.2002. )اليساين، نبيلة بنت عبدا هل وآخرون .8
 .قطر -لوقائع ندوة الرتبويني االقتصاديني وحتديات املستقب .املسسسات األهلية يف حتمل تكاليف التعليم

 .5ص
، 8لدمصر، اجمل.دراسات تربوية .البطالة دور الرتبية يف مواجهة مشكلة(. 1993. )مطر، سيف اإلسالم علي .9

 .68-67ص .56العدد

 .1/6/2005 (.2005)عتمادية يف التعليم العايلامللتقى األول للحوار حول قضايا اجلودة واال .10
 سوريا. .جامعة تشرين

 ثامناً: التقارير الرسمية:
 .2014 التعليم يف سلطنة ُعمان، .من إصدارات جملس التعليم .1
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Abstract 

We aim to demonstrate the legitimacy of the Waqf funds, according to the Sharia laws. Waqf 

is the best future investment to its owner, and it is one of the most important sources of finance in 

the Islamic economy. Human life develops in a creative manner but it has to be within the Islamic 

boundaries because very often it crosses the redlines of Sharia laws. The idea of Waqf funds is 

meant to be beneficial to the whole community and contribute effectively for the development of 

society especially in light of the decline in official spending on specific banks that require constant 

and continuous support. Waqfs have always been traditionally very effective to support 

communities specifically the poor part of it to balance the equation between poor and wealthy 

people. Although Waqf funds is considered to be a recent creative idea but does not go beyond the 

limits Sharia laws, for that reasons it can be considered as a Waqf in general; because it is a picture 

of it. 

Keywords: Waqf Funds, Waqf, Shariah, Controls. 

 
 ملخص البحث:

هندف إىل بيان مدى مشروعية الصناديق الوقفية، مع تدعيم ذلك باألدلة الشرعية، فالوقف من األعمال اليت  
تبقى لصاحبها ذخراً، وهو من مصادر التمويل املهمة يف االقتصاد اإلسالمي، واحلياة اإلنسانية تتطور، وحتتاج إىل 

ة لناس وشهواهتم، فيأيت االبتكار خمالفًا ألحكام الشريعتطوير، وابتكار، لكن ال بد وأن يكون غري خاضع ألهواء ا
اإلسالمية، واملقصود من الصناديق الوقفية أن يصل الوقف إىل أكرب شرحية من اجملتمع، وأن يسهم بشكل فعال يف 

ائم دتنمية اجملتمع، واالرتقاء به وباألخص يف ظل اخنفاض اإلنفاق الرمسي على بعض املصارف اليت حتتاج إىل إنفاق 
مستمر ومنظم، ويعترب الوقف اإلسالمي من العقود املنظمة واليت أسهمت يف املاضي ويف الوقت احلاضر بشكل فعال 

إال  -يوإن كانت من االبتكارات احلديثة يف اجملال الوقف-االرتقاء باجملتمع وسد احتياجات الناس، الصناديق الوقفية 
يعة اإلسالمية، وبذلك تكون مشروعة، بل مندوب إليها شأهنا شأن أنه ال خترج عن حدود وضوابط الوقف يف الشر 

 الوقف بصفة عامة؛ ألهنا صورة منه.

 الصناديق الوقفية، الوقف، أحكام الشريعة، ضوابط.الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

فيف األعباء ختتلعب الصناديق الوقفية دورًا مهمًا يف حتقيق عملية التنمية املستدامة، وتسهم بصورة واضحة يف 

عن كاهل الدولة، وكذلك تقوم بدور يف سد حوائج كثري من احملتاجني بصورة منظمة، مما جيعلها أكثر فاعلية وتأثرياً يف 

حتقيق األهداف املرجوة من الوقف. ولقد كان لتجربة الصناديق الوقفية دوراً يف رعاية كثري من املصاحل يف معظم دول 

ولة الكويت، حيث سامهت بدور كبري يف رعاية حتفيظ القرآن الكرمي، وعمل الدورات، العامل اإلسالمي ومنها: د

واملسابقات، وكذلك له دور يف رعاية البحث العلمي، وكذلك القيام برعاية املطلقات واألرامل، والقيام على شئوهنن، 

الصناديق الوقفية  ن احلكم الشرعي لعملسبق فإنه ينبغي علينا تبيا وبناء على ما وتوفري ما حيتاجونه من أمور احلياة.

 وتكييفها الفقهي.

 :التاليني املطلبنيوانطالقاً من ذلك، فإنه سوف يتم تناول هذا الفصل من خالل 

 : مشروعية عمل الصناديق الوقفية.المطلب األول

 : التكييف الشرعي للصناديق الوقفية.المطلب الثاني

 المطلب األول

 الوقفيةمشروعية عمل الصناديق 

يهدف هذا املطلب إىل بيان مدى مشروعية الصناديق الوقفية، مع تدعيم ذلك باألدلة الشرعية، فالوقف من 

األعمال اليت تبقى لصاحبها ذخراً، وهو من مصادر التمويل املهمة يف االقتصاد اإلسالمي، واحلياة اإلنسانية تتطور، 

كن مالزم حلياة الناس يساعدهم يف إشباع رغباهتم وسد حاجاهتم؛ ل وحتتاج إىل تطوير، وابتكار، والتجديد واالبتكار
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وهذا ما  .(1)ال بد وأن يكون غري خاضع ألهواء الناس وشهواهتم، فيأيت االبتكار خمالفًا ألحكام الشريعة اإلسالمية

 هدى من هواه بغري فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا يتبعون أهوائهم و من أضل ممن اتبع  يؤكده قوله سبحانه وتعاىل

 .(2)َّ":50اهلل إن اهلل ال يهدي القوم الظاملني"

 الناش بالحق وال تتبع الهوى فيضلك عن سبيل هللا إن الذينيا داوود إنا جعلنا خليفة في األرض فاحكم بين  وقال تعاىل:

َّ  "26يضلون عن سبيل هللا لهم عذاب شديد بما نسو الحساب"
توجد العديد من املستجدات يف . وانطالقا من ذلك فانه (3)

العصر احلاضر واليت حتتاج إىل احلكم على مدى مشروعيتها ومنها مسامهة الوقف كمصدر من مصادر التمويل، وهذا 

يستدعي دراسة جادة قائمة على االبتكار والتجديد الوقفي لتلبية متطلبات العصر مبا ال خيرج عن أحكام الشريعة 

ت العصر استجدت الكثري من املصارف اليت ميكن أن يسهم الوقف يف اإلنفاق عليها، اإلسالمية. ويف ظل مستجدا

واإلسهام يف تنمية اجملتمع، ومتويل تلك املشروعات من أموال الوقف يف ظل ضعف اإلنفاق من قبل الدولة على تلك 

ة جملتمعات حتقيق التنمي املشروعات. ومن حقِّ فقهاء العصر أن يقرتحوا صورًا جديدة للوقف، ميكن أن تساهم يف

املسلمني، وأن يقوموا بعد ذلك بإصدار األحكام عليها، انطالقاً من عنصر االجتهاد، حيث إن فقه الوقف يف الغالب 

 قائم على االجتهاد فهو فيما مل يرد فيه نص يتغري بتغري الزمان، وتغري األعراف والتقاليد.

ة إىل أكرب شرحية من اجملتمع، وأن يسهم بشكل فعال يف تنمي واملقصود من الصناديق الوقفية أن يصل الوقف

اجملتمع، واالرتقاء به وباألخص يف ظل اخنفاض اإلنفاق الرمسي على بعض املصارف اليت حتتاج إىل إنفاق دائم مستمر 

االرتقاء  لومنظم، ويعترب الوقف اإلسالمي من العقود املنظمة واليت أسهمت يف املاضي ويف الوقت احلاضر بشكل فعا

 باجملتمع وسد احتياجات الناس.

ولقد أضحى االبتكار الوقفي ضرورة ملحة اليوم، يف ظل تغري البيئة االجتماعية، ونشأة الكثري من األنشطة اليت 

هي يف أمس احلاجة إىل أن تكون مصرفًا من مصارف الوقف، كما جدت كثري من األعمال الفردية واملؤسسة واليت 
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أن يوقفوا جزءًا منها أو كلها على جهات معينة، فيحتاجون إىل بيان ما إذا كان ميكن أن يكون هلم يريد أصحاهبا 

 نصيب بأن تكون أعماهلم غري التقليدية مصدراً من مصادر الوقف مما يوقع على عاتق العلماء ضرورة االبتكار الوقفي.

ديدة من إىل احلاجة امللحة إىل ابتكار مصادر ج وحدث يف اجملتمع تغريات كثرية يف األنشطة االقتصادية مما أدى

، وطاملا أن االبتكار الوقفي ال خيرج عن إطار الشريعة اإلسالمية، فهو ال (4)أعمال الوقف الذي هو نوع من أنواع الرب

خيرج عن نطاق املشروعية، ومن تلك االبتكارات اليت استحدثت يف العصر احلديث الصناديق الوقفية، وبذلك تكون 

 الصناديق مشروعة، دل على مشروعيتها العديد من األدلة، من كتاب وسنة، وغري ذلك.

 أدلة مشروعة الصناديق الوقفية:

وابط الوقف إال أنه ال خترج عن حدود وض -وإن كانت من االبتكارات احلديثة يف اجملال الوقفي-الصناديق الوقفية 

مندوب إليها شأهنا شأن الوقف بصفة عامة؛ ألهنا صورة منه، ولقد يف الشريعة اإلسالمية، وبذلك تكون مشروعة، بل 

 ديد من األدلة من الكتاب والسنة.الع دل على مشروعية الصناديق الوقفية

 أواًل: القرآن الكريم:

. (5)َّ "77يا أيه الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا ة اعبدوا ربكم و فعلوا اخلري لعلكم تفلحون "قال تعايل: الدليل األول:

، فتدل اآلية على مشروعية االبتكار الوقفي يف مجيع (6)اخلري يف اآلية عام يشمل مجيع القرباتوجه الداللة من اآلية: 

جماالت اخلري، واالستغالل األمثل ملصادر التمويل، والتجديد واالبتكار فيها مبا حيقق أكرب نفع لألمة، فهي دعوة لفعل 

قوم عصر إىل عصر، فهي جتدد باستمرار، فيتبعها جتديد يف أدوات لفعلها، وهذا ما تاخلريات، وأعمال اخلري ختتلف من 

به الصناديق الوقفية، فهي تساهم بصورة كبرية يف تنمية الفرد واجملتمع، وبذلك تكون الصناديق الوقفية مشروعة يف 

ني، وقد تكون املساكني( والغزاة واملتعلموقال الرحيباين: "والقربة قد تكون على اآلدمي؛ كالفقراء )و  الشريعة اإلسالمي.

على غري آدمي؛ كاحلج، والغزو، والسقاية اليت يتخذ فيها الشراب يف املواسم، وغريها، وإصالح الطرق )واملساجد 
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والقناطر واملقابر( واملدارس والبيمارستانات، وإن كانت منافعها تعود على اآلدمي، فيتصرف يف مصاحلها عند 

ويف هذا النص جند دعوة إىل االبتكار يف الوقف، فلم يقصر الوقف على اآلدمي، بل صحح الوقف .  (7)اإلطالق"

على غري اآلدميني، مما ميثل انطالقة لنا حنو التجديد واالبتكار يف الوقف؛ لتحقق الغرض املنشود منه، ومن تلك 

م مما جيعلها أكثر قوم بعمل خريي فعال، ومنظاالبتكارات اليوم الصناديق الوقفية، واليت تشرف عليها هيئة حكومية، وت

 حتقيقاً للحكمة من مشروعية الوقف من غريها، حيث يعم النفع فيها، وحيقق التنمية املستدامة يف اجملتمع.

، (8)َّ"92لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيئء فإن اهلل به عليم":الدليل الثاني: قال تعالى

اإلنسان لن يبلغ رضا اهلل تعاىل، والفوز جبنته، ورضوانه، حىت يكون من املنفقني ألحب األموال وجه الداللة من اآلية: 

، وهذا املعىن الفضفاض والواسع لآلية يعطينا حرية كبرية لالبتكار يف الوقف، فهو من صنوف الرب، وصنوف (9)إليهم

، كما أن (10)تصدق ابتغاء وجه اهلل مبا حيبه ولو مثرة فهو داخل يف هذه اآليةالرب واسعة، ومتعددة، ومتجددة، فكل من 

املال احملبوب يتنوع، فهو خيتلف من إنسان آلخر، فدلت اآلية على مشروعية التجديد واالبتكار يف الوقف، ما مل 

لت اآلية على لوقفية، فديتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ومن التجديد يف الوقف، واالبتكار فيه الصناديق ا

 مشروعية إنشاء الصناديق الوقفية.

ركوا أي: تد َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال السعدي:" هذا حث من اهلل لعباده على اإلنفاق يف طرق اخلريات، فقال: 

وتبلغوا الرب الذي هو كل خري من أنواع الطاعات وأنواع املثوبات املوصل لصاحبه إىل اجلنة، وتنفقوا من أموالكم النفيسة 

اليت حتبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم حمبة اهلل على حمبة األموال فبذلتموها يف مرضاته، دل ذلك على إميانكم الصادق 

 .(11)موبر قلوبكم ويقني تقواك

يتضح من اآليات السابقة حث القرآن الكرمي على أعمال اخلري والرب ومنه الوقف بأشكاله املختلفة ومنها الصناديق 

 الوقفية.
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 ثانياً: السنة النبوية:

َماُل َوارِثِِه َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن أَيُُّكْم »َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: -عن َعْبُد اللَِّه بن مسعود: قَاَل َرُسوُل اللَِّه الدليل األول: 

اْعَلُموا أَنَُّه لَْيَس ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ »قَاَل: قَاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َما ِمنَّا َأَحٌد ِإالَّ َمالُُه َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن َماِل َوارِثِِه قَاَل: « َمالِِه؟

ْمَت، َوَماُل َوارِِثِك َما َأخَّْرتَ َماُل َوارِثِِه َأَحبُّ إِلَْيِه ِمْن َمالِهِ   وجه الداللة من الحديث: .(12)«، َما َلَك ِمْن َماِلَك ِإالَّ َما َقدَّ

، وهذه الوجوه ال حصر هلا، وقد جيَِدُّ يف كل عصر من (13)احلديث فيه حث على إنفاق املال يف وجوه اخلري واإلحسان

ذلك مصادر كسب املال اليوم جزء كبري منها خيتلف عما يف العصور وجوه الرب واإلحسان ما ال يكون فيما سبقه، وك

املتقدمة، وهي حالل، فهذا يتطلب منا أال نغلق قلوبنا وآذننا عن تلك املستجدات، فهي من وجوه الرب، فيشملها كل 

در عليه الثواب تندب إىل اإلنفاق يف الرب، واإلنفاق من املال، والوقف من األعمال اليت تبقى لصاحبها بعد موته، و 

إىل يوم القيامة، فعلينا أن نبتكر فيه ما يتناسب مع متطلبات العصر، ويغطي احتياجات األمة مبا ال خيالف شرع اهلل 

تعاىل.  قال ابن بطال: "هذا احلديث تنبيه للمؤمن على أن يقدم من ماله آلخرته، وال يكون خازنًا له وممسكه عن 

 .(14)ه"ن االنتفاع به يف يوم احلاجة إليه، ورمبا أنفقه وارثه يف طاعة اهلل فيفوز بثوابإنفاقه يف طاعة اهلل، فيخيب م

ُهَما-َعِن اْبِن ُعَمَر الدليل الثاني:  فَأََتى النَِّبَّ َصلَّى اهللُ  َأْن ُعَمَر ْبَن اخَلطَّاِب َأَصاَب أَْرًضا ِِبَْيبَ َر،: َرِضَي اللَُّه َعن ْ

َفَس ِعْنِدي ِمْنُه، َفَما تَْأُمُر ْأِمرُُه ِفيَها، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل اللَِّه، ِإينِّ َأَصْبُت أَْرًضا ِِبَْيبَ َر ملَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ أَن ْ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْستَ 

ْقَت هِبَا»بِِه؟ قَاَل:  َق هِبَا ُعَمُر، أَنَُّه الَ « ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ  يُ َباُع َوالَ يُوَهُب َوالَ يُوَرُث، َوَتَصدََّق قَاَل: فَ َتَصدَّ

َها هِبَا يف الُفَقرَاِء، َويف الُقْرََب َويف الرِّقَاِب، َويف َسِبيِل اللَِّه، َواْبِن السَِّبيِل، َوالضَّْيِف اَل ُجَناَح عَ  َلى َمْن َولِيَ َها َأْن يَْأُكَل ِمن ْ

َر ُمتَ  أن النِب صلى اهلل عليه وسلم ترك لعمر ابن اخلطاب وجه الداللة من الحديث: . (15)َموِّل  بِاْلَمْعُروِف، َويُْطِعَم َغي ْ

، ومل حيدد له مصرفاً (16)حرية التصرف يف هذا الوقف، وإن يضعه يف أي مصرف من مصارف الرب-رضي اهلل عنه–

ت أمور اجتهادية، وما دام معيناً، وهذا يدل على أن مصارف الوقف،  ومصادره، وطرق إدارته غري توقيفية، فهي
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اجتهادية، فيشرع التجديد واالبتكار فيها، طاملا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وال خيرج الوقف عن غرضه 

 املقصود منه شرعاً.

ويتضح من األحاديث الشريفة السابقة على أن أعمال الرب ومنها الوقف ومنه الصناديق الوقفية، واليت دعت 

 العصرية إىل ابتكارها من األمور اليت شرعتها الشريعة اإلسالمية.احلاجة 

 ثالثاً: العرف: 

 رضي اهلل عنها: قالت هند أمُّ -لقد دلت األدلة الشرعية على أن العرف حجة شرعية، ومن ذلك حديث عائشة 

رًّا؟ قال: خذ من ماله سمعاوية لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إنَّ أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليَّ جناح أن آ

ْعُروفِ »
َ
يَِّة الُعْرِف؛ حيث إنَّ النَِّبَّ صلى اهلل عليه وسلم (17)«ُخِذي أَْنِت َوبَ ُنوِك َما َيْكِفيِك بِامل . فاحلديث دليل على ُحجِّ

 طلقا من، وإذا كان العرف حجة، فما ورد يف الشرع باإلنفاق فيه م(18)أحاهلا على الُعْرف فيما ليس فيه حتديد شرعي  

، والوقف ورد يف الشرع مطلقاً، فلم حيدد الشرع األموال املوقوفة، وال (19)غري قيد وال تقدير، فيجب أن يرد إىل العرف

حدد طريقة معينة ال جيوز اخلروج عنها يف مجع أموال الوقف، وإمنا ضبطها الفقهاء بضابط عام، وهو أن يكون املال ذا 

ان، مصرفاً معيناً للوقف عليه، بل ترك اجملال مفتوحاً؛ ألن الشريعة صاحلة لكل زمان ومكقيمة يف الشرع، ومل حيدد الشرع 

فرتك اجملال مفتوحاً؛ ليستطيع الوقف أن يغطي كل ما استجد من أعمال الرب، ومل حيدد الشرع طرق إدارة الوقف، وهذا 

ه العلماء أحكام الشريعة اإلسالمية، ومما ابتكر إن دل فإمنا يدل على مشروعية التجديد واالبتكار الوقفي مبا ال خيالف 

مما يتوافق مع أحكام، وضوابط الوقف يف الشريعة اإلسالمية الصناديق الوقفية، مما يدل على أهنا مشروعة بالشرع، بل 

 ودل العرف الصحيح على مشروعيتها، فتكون مشروعة شرعاً وعرفاً.

ري األزمان شروعية الصناديق الوقفية أن كثريًا من املصاحل تتغري بتغتعد من األدلة على مرابعاً: القواعد الفقهية: 

وقال امللطي:  .(20)واألحوال. وهذا التغري من شأنه أن يؤثر تأثريًا ما، على األحكام الشرعية اليت نيطت بتلك املصاحل
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ألمته،  -ليه وسلمصلى اهلل ع-"واعلم بأن األزمنة ختتلف وتتباين وإن كل زمان منها له حكمه الذي قد بينه رسول اهلل 

وأعلمهم إياه، وعلمهم ما يعملون به فيه، فعلى الناس التمسك بذلك، ووضع كل أمر موضعه الذي أمر أن يضعه فيه، 

 .(21)وأن ال خيرجوا عن ذلك إىل ما سواه

مصادر الكسب  منومن العوامل املؤثرة يف تغري األحكام تغري الوسائل واآلالت، ولقد جدت يف هذا العصر العديد 

اليت مل تكن موجودة يف عصر أسالفنا، وكذلك تعددت وتشعبت املصارف اليت هي حباجة ماسة إىل الوقف عليه، فلو 

توقفنا عند الصور واملصارف وطرق اإلدارة التقليدية اليت تكلم عنها الفقهاء يف كتب الفقه، ومل جندد ومل نبتكر، وقعنا 

اة تغري الفتوى املبنية على االجتهاد بتغري الزمان واملكان يوقع الناس يف حرج يف خطر جسيم، حيث إن عدم مراع

شديد، ولتعسرت أمورهم، بل جيب أن خيتار للمسلمني يف كل زمان ومكان ما هو أنفع هلم وأصلح وأفضل يف تنفيذ 

اديق الوقفية كمبتكر وقفي ليست ، والصن(22)احلكم الشرعي، فالفتوى تتغري بتغري األزمان، والعوائد، واألحوال، واألماكن

 .(23)عن هوى، وإمنا هي استنباط من قواعد الشرع وال خترج  عن األحكام املشروعة فيه

ومما سبق يتبني أن الصناديق الوقفية مشروعة يف الشريعة اإلسالمية، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة، والعرف، 

 والقواعد الفقهية.

 المطلب الثاني

 الشرعي للصناديق الوقفيةالتكييف 

لقد سبق أن عرفنا الصناديق الوقفية بأهنا عبارة عن نقود خمتلطة، مت مجعها من التربعات الوقفية، ووضعها يف  

صندوق خاص؛ الستثمارها، واإلنفاق من ريعها على املصارف احملددة هلا مسبقاً، وكل واقف حصة يف ذلك الصندوق، 

بيان  ي مشاعة فيه، فهو عبارة عن وقف للنقود مشاع، وهذا التكييف، ويقتضي ويستلزمولكنها خمتلطة حبصة غريه، فه

 حكم وقف النقود، والوقف املشاع.
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 أواًل: وقف النقود:

 تعريف النقود لغة واصطالحاً: -1

 .(24): خالف النسيئة, والنقد والتنقاد: متييز الدراهم وإخراج الزيف منهاالنقد لغة -أ

 النقد يف االصطالح بعد تعريفات، ومن ذلك، ما يلي:: عرف النقد اصطالحاً  -ب

 .(25): هو العملة من الذهب أو الفضةالتعريف األول: النقد

 .(26): الدراهم والدنانري وحنوها مما جرت العادة أن تقوم مقامها مما اصطلح الناس عليه نقداً التعريف الثاني

 .(27)غريمها من املعادن النفيسة، أو الورقعملة الدولة من الذهب، أو الفضة، أو : التعريف الثالث

 اختلف الفقهاء يف حكم وقف النقود على قولني، مها: حكم وقف النقود:

، (29)، وهو الصحيح عند الشافعية(28). وهو قول أيب حنيفة وأيب يوسفوقف النقود غير جائز: القول األول 

 .(30)ومذهب احلنابلة

 أدلة القول األول:

شروط جواز الوقف أن يكون على التأبيد والدوام، والنقود ال تتمتع هبذه اخلاصية، حيث إهنا : من الدليل األول

تستهلك، فال جيوز وقفها استقالاًل، أما تبعًا للعقار فيجوز، وجواز الوقف تبعاً، ال يدل على جواز الوقف مقصوداً،  

 .(31)كبيع الشرب

عة ليست ن مثناً لألشياء، أما االنتفاع هبا يف الوقف، فهذه املنفاملقصود من النقود واألمثان أن تكو  الدليل الثاني:

 .(32)مقصودة من النقود، وهلذا ال تضمن هذه املنفعة يف الغصب، وإذا كان األمر كذلك، فال جيوز وقف النقود

ألن تلك املنفعة ليست املقصود الذي خلقت له  ،(33)النقود ال تصح إجارهتا، فال يصح وقفها :الدليل الثالث

 .(34)األمثان، وهلذا ال تضمن يف الغصب فلم جيز الوقف له
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 .(35): النقود ليس فيها تسبيل الثمرة مع بقاء األصل، وهو حقيقة الوقف، فال جيوز وقفهاالدليل الرابع

واخللفاء وقف للنقود, وإمنا الذي حصل كان  -صلى اهلل عليه وسلم–: مل حيصل يف زمن الرسول الدليل الخامس

 .(36)وقفاً لألصول الثابتة من أراضي وعقارات، فال جيوز وقف النقود

 :مناقشة أدلة القائلين بعدم جواز وقف النقود

 هناك من أجاز وقف النقود وهناك من اعرتض على ذلك، كما يلي:

 :أدلة المعترضين على وقف النقود 

 والوقف إمنا ينتفع به مع بقاء عينه.ألن النقود مستهلكة 

، وخالف الصحيح (38)، ومذهب املالكية(37)وهو قول زفر وحممد من احلنفيةالقول الثاني: يصح وقف النقود. 

 .(40)مبسقط (16)يف دورته  (140)، وبه صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم (39)عند الشافعية

 استدل القائلون جبواز وقف النقود، مبا يلي: أدلة القول الثاني:

 األدلة من السنة:

، َوَخاِلُد ْبُن : عن أيب هريرة، قَاَل: أََمَر َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِالصََّدَقِة، َفِقيَل َمَنَع اْبُن مجَِ الدليل األول يل 

طَِّلِب 
ُ
يل  إِ الَولِيِد، َوَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امل الَّ أَنَُّه َكاَن َفِقريًا، فََأْغَناُه اللَُّه فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: " َما يَ ْنِقُم اْبُن مجَِ

طَِّلِب، فَ َعمُّ  ،َوَرُسولُُه، َوأَمَّا َخاِلٌد: فَِإنَُّكْم َتْظِلُموَن َخاِلًدا، َقِد اْحَتَبَس أَْدرَاَعُه َوأَْعُتَدُه يف َسِبيِل اللَّهِ 
ُ
َوأَمَّا الَعبَّاُس ْبُن َعْبِد امل

، َعْن أَبِيِه، َوقَاَل اْبُن ِإْسَحاَق: َعْن دِ َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفِهَي َعَلْيِه َصَدَقٌة َوِمثْ ُلَها َمَعَها " تَابَ َعُه اْبُن َأيب الزِّنَا

دل احلديث على أنه يصح وقف العروض، والنقود  وجه الداللة من الحديث:. (41)«ْيِه َوِمثْ ُلَها َمَعَهاِهَي َعلَ »َأيب الزِّنَاِد، 

 .(42)من عروض التجارة، فيصح وقفها
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: ملا حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد طلبت القتل فلم يقدر يل إال أن أموت على فراشي، الدليل الثاني

إله إال اهلل من ليلة بتها وأنا مفرتش أنتظر الصبح حىت نغري على الكفار، مث قال: إذا وما من عمل أرجى عندي بعد ال 

السالح من املنقوالت،  وجه الداللة من الحديث: .(43)ما مت فانظروا سالحي وفرسي فاجعلوه عدة يف سبيل اهلل

 والت.وهي داخلة يف املنق فجاز وقفه، وكذلك كل منقول، وعليه فيجوز وقف النقود، إذ ليس هناك ما مينع ذلك،

ْنَساُن انْ َقَطعَ الدليل الثالث  َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ : َعْن َأيب ُهَريْ رََة، َأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإَذا َماَت اإْلِ

احلديث  وجه الداللة من الحديث: .(44)ِه، أَْو َوَلد  َصاِلح  يَْدُعو َلُه"ِمْن َثاَلثَة : ِإالَّ ِمْن َصَدَقة  َجارِيَة ، َأْو ِعْلم  يُ ْنتَ َفُع بِ 

 .(45)عام يف جواز الوقف , وال يوجد ما مينع دخول وقف النقود يف عموم الصدقة اجلارية

 .(46): ابتاعت حفصة حليا بعشرين ألفاً، فحبسته على نساء آل اخلطاب، فكانت ال خترج زكاتهالدليل الرابع

 احللي من األمثان، وقد أوقفته حفصة، فجاز وقف النقود؛ ألهنا أمثان. اللة من الحديث:وجه الد

 األدلة من المعقول:

 .(47)النقود يصح إجارهتا، فصح وقفها :الدليل األول

  .(48): النقود عني ميكن االنتفاع هبا مع بقائها دائما، فصح وقفها، كالعقارالدليل الثاني

ما تعارف عليه الناس، وليس يف عينه نص يبطله فهو جائز، والنقود كذلك، تعارفت  : األصل أنالدليل الثالث

ما رآه املسلمون » -عليه الصالة والسالم  -لقوله ؛ (49) الناس على وقفها، وليس هناك نص يبطلها، فيجوز وقفها

 .(50)«حسنا فهو عند اهلل حسن

ينها، لكن بالتعيني، وهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع بقاء ع : النقود، كالدراهم، والدنانري، ال تتعنيالدليل الرابع

 .(51)بدهلا قائم مقامها لعدم تعينها، فكأهنا باقية وال شك يف كوهنا من املنقول
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 مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني

 أدلة المؤيدين بجواز وقف النقود:

قامها لعدم تعينها بقاء عينها لكن بدهلا قائم مإن النقود ال تتعني بالتعيني, فهي وإن كانت ال ينتفع هبا مع  -أ

 .(52)فكأهنا باقية

النقود من املثليات، واملثليات يرد بدهلا، يف حالة استبدال الوقف، أو عصبه، أو إتالفه، كما أن استهالك  -ب

يد إىل  منالنقود ليس استهالك عينها كالدواء، والطعام، والشراب، والشمع، بل هي انتقال من مكان إىل مكان، و 

يد، وأعياهنا باقية ال تستهلك، وبذلك تكون خمتلفة عن العني اليت تستهلك كالشمع، فقياسها على وقف الشموع 

 .(53)وغريها مما يستهلك عينه، ال جيوز

النقود وإن كانت مستهلكة، فإن استهالكها خيتلف عن استهالك الشموع، واملواد الغذائية وإمنا استعماهلا  -ج

وتقوميها للسلع واخلدمات، وهي يف نفسها ال منفعة فيها، فهي ال تؤكل، وال تشرب، وبذلك فهي ختالف بالتبادل، 

 .(54)األعيان املستهلكة كالشموع

النقود بقاؤها قد يكون أكرب من بقاء العقارات، واألراضي، إذا استثمرت، ومنيت، فالعربة باإلدارة، فليست  -د

البقاء من عدمه، بل حسن اإلدارة، يبقي املال لفرتة أطول، وسوء اإلدارة، ال  نوعية املال املوقوف هي اليت حتكم

 .(55)يبقي مااًل، وال يفرق بني عقار ومنقول

املانعون لوقف النقود نظروا إليه نظرة ضيقة على أساس أن شخصاً، أو جهة تعطي شخصاً أو جهة مااًل،  -هـ

ا الوقف للنقود يكون من خالل جعل النقود أصاًل، يبقى، وينفقها الشخص أو اجلهة كصدقة، وليس وقفاً، وإمن

وتسبل مثرته، فتستثمر النقود، وينفق العائد منها، وهو مثرهتا يف أعمال الرب واخلري، وبذلك فرق بني وقف النقود، 

 .(56)وإنفاق ريعها، وبني وقف النخلة، وإنفاق ريعها
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ء، من النقود، إذ منفعة النقود يف كوهنا أمثانًا لألشيا القول بأن وقف النقود خروج عن املنفعة املقصودة -و

فيجاب بأن وقف النقود ال خيرج النقود عن مثنيتها، وإمنا هو توظيف لتلك الثمنية، وإعمال هلا، فهي الصفة اليت 

تخدم هذا ستتمتع هبا، صفة الثمنية هي اليت تؤهلها للدخول يف أعمال املضاربة، وغري ذلك مما يدر عائداً، ورحباً، ي

 .(57)الربح والعائد يف اإلنفاق على املشاريع اخلريية، وبذلك يكون وقف النقود غري خمرج هلا عن وظيفتها، وهي الثمنية

لفاء الراشدين، وال يف عصر اخل -صلى اهلل عليه وسلم–القول بأن وقف النقود مل يعهد، ال يف عصر النِب  -ز

اقتصر على هذه الصورة من الوقف، ال مينع جواز غريها، طاملا أنه ليس فاجلواب أن كون الوقف يف صدر اإلسالم 

هناك دليل على التحرمي، كما أن العمل مل يقتصر على ذلك، فقد وقف خالد بن الوليد أدرعه مع أهنا مستهلة  

 .(58)كالنقود، وهي أموال منقولة، فدل هذا على عدم صحة الدليل

 الرأي الراجح: 

 از وقف النقود؛ ملا يأيت:الراجح يف املسألة جو 

 ليس هناك نص يف تعيني األعيان اليت توقف، وبالتايل فاألمر فيها خاضع لالجتهاد. -أ

مل يعني اإلسالم صورة معينة للوقف، وحيرم غريها، فيكون وقف النقود جائز؛ ألنه ليس هناك ما  -ب

 حيرمه.

 ت، فيجوز وقفها.النقود من املنقوالت، ووقف املنقوالت جائز، والنقود من املنقوال -ج

 أدلة املانعني مت ردها، مما يضعف االستدالل هبا. -د

 ثانياً: حكم وقف المشاع:

وقف املشاع مصطلح مركب، من )وقف(، و)مشاع(، والوقف سبق مفهوم وقف المشاع لغة واصطالحاً:  -1

 تعريفه، فال يعاد، فيعرف باعتبار طرفيه أواًل، مث باعتبار العلمية:
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شاع الشيء، ظهر وتفرق، ويقال: تقطر قطرة من لنب يف املاء فتشيع فيه أي تفرق فيه، ونصيب  المشاع لغة: -أ

. قال النووي:" املشاع، والشائع، والشياع (59)فالن شائع يف مجيع هذه الدار، ومشاع فيها أي ليس مبقسوم وال معزول

تفرق يف يتميز ومنه قيل سهم شائع ألن سهمه مهو غري املقسوم، وهو من قوهلم شاع اللنب يف املاء إذا تفرق فيه ومل 

 .(60)اجلملة املشرتكة"

 :اآلتيعرف املشاع يف االصطالح بعدة تعريفات، ومن ذلك المشاع اصطالحاً:  -ب

 .(61): ما ال يتميز فيها أحد املالني عن اآلخرالتعريف األول

 وهو تعريف قصر املشاع على املال، وهذا قصور يف التعريف.

 .(62): املشاع هو الشيء اململوك املختلط بغريه حبيث ال يتميَّز بعضه عن بعضالثانيالتعريف 

 .(63): الشائع واملشرتك املبهم مل حيددالتعريف الثالث

َشاع: ما حيتوي على ِحصَص شائعةالتعريف الرابع
ُ
 .(64): امل

 .(65): املشاع: غري املقسوم من السهامالتعريف الخامس

تعريف املشاع بأنه: ما حيتوي على ِحصَص شائعة، حيث يكون لكل واحد نصيب، وحصة املختار من التعريفات 

 من الشيء، ولكنه غري مقسم، وال متميز، بل خمتلط بغريه.

شاع: هو وقف شيٌء مشرتك غرِي مقسومتعريف وقف المشاع:  -ج
ُ
وبذلك يكون وقف املشاع  .(66)َوْقف امل

 ييزها، ولكن لكل واحد سهم فيه.عبارة عن حصص مشرتكة، خمتلطة، ال ميكن مت

 اختلف العلماء يف وقف املشاع على قولني:حكم وقف المشاع:  -2

 .(67). وهو قول حممد بن احلسن من احلنفيةال يجوز وقف المشاع: القول األول

 استدل القائلون بعدم جواز وقف املشاع، مبا يلي:أدلة القول األول: 
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 .(68)املوقوفة شرط اجلواز يف الوقف، والشيوع خيل بالقبض والتسليم: تسليم العني الدليل األول

: كل جزء من املشرتك حمكوم عليه باململوكية للشريكني، فيلزم مع وقف أحد الشريكني أن عليه الدليل الثاني

وفاً، فيتصف  قحبكمني خمتلفني متضادين، مثل: صحة البيع بالنسبة إىل كونه مملوكاً، وعدم الصحة بالنسبة إىل كونه مو 

 .(69)كل جزء بالصحة وعدمها

: وقف املشاع حيتاج فيه إىل التهايؤ، والتهايؤ فيه يؤدي إىل أمر مستقبح، وهو أن يكون املكان الدليل الثالث

 .(70)مسجداً سنة، وإصطباًل للدواب سنة، ومقربة عاماً، ومزرعة عاماً، أو ميضأة عاماً 

العتق املشاع وإذا كان العتق املشاع جائزاً، وهو من عقود التربعات، الوقف املشاع جائز، فهو نظري مناقشة: 

مثر  عمر بن اخلطاب أن يسبل -صلى اهلل عليه وسلم  -قال الشافعي: "ويف أمر النِب  .(71)فالوقف مثله؛ ألنه نظريه

عمر من ملكه إىل  خيرجهأرضه وحيبس أصلها دليل على أنه رأى ما صنع جائزا فبهذا نراه بال قبض جائزا، ومل يأمره أن 

 -ليه وسلم صلى اهلل ع -غريه إذا حبسه وملا صارت الصدقات مبدأة يف اإلسالم ال مثال هلا قبله علمها رسول اهلل 

عمر فلم يكن فيما أمره به إذا حبس أصلها وسبل مثرهتا أن خيرجها إىل أحد حيوزها دونه داللة على أن الصدقة تتم بأن 

ائيل أن يصوم ويستظل أبا إسر  -صلى اهلل عليه وسلم  -هتا دون وال يليها كما كان يف أمر النِب حيبس أصلها ويسبل مثر 

 .(72)وجيلس ويتكلم داللة على أن ال كفارة عليه، ومل يأمره يف ذلك بكفارة"

 الشيوع مينع خلوص احلق هلل تعاىل.

جاء ، (76)، واحلنابلة(75)، والشافعية(74)، واملالكية(73) . وهو مذهب احلنفيةجواز وقف المشاع: القول الثاني

ه ، 1430يف إمارة الشارقة عام  (19)يف قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته 

"إن النصوص الشرعية الواردة يف الوقف مطلقة يندرج فيها املؤبد واملؤقت، واملفرز واملشاع، واألعيان  م، ما نصه:2009
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واملنافع والنقود، والعقار واملنقول، ألنه من قبيل التربع وهو موسع ومرغب فيه. جيوز وقف أسهم الشركات املباح متلكها 

 .(77)ات االستثمارية، ألهنا أموال معتربة شرعاً"شرعا، والصكوك، واحلقوق املعنوية، واملنافع، والوحد

 : استدل مجهور الفقهاء على جواز وقف املشاع، مبا يلي:أدلة القول الثاني

تم إال أن فنصم ما فرض وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة : قال تعاىل: أواًل: القرآن الكريم

َّ  "237و أن تعفوا أقرب للتقوى و ال تنسوا الفضل بينكم إن هللا بما تعملون بصير "يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكح 
وجه  (78)

ف ما للمرأة أن هتب لزوجها نص -عز وجل-يف اآلية داللة على جواز هبة املشاع، حيث أباح اهللالداللة من اآلية: 

ملشاع، كآل منهما عقد تربع، فإذا جاز هبة افرض هلا من املهر، والنصف شائع، واهلبة عقد تربع، وكذلك الوقف، ألن  

 .(79)جاز وقف املشاع

 ثانياً: السنة النبوية:

 يل ِبَْيبَ َر ملَْ ُأِصْب َمااًل َقطُّ : ِإنَّ اْلِمائََة َسْهم  الَّيِت -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَل ُعَمر لِلنَِّبِّ 

َق هِبَا، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  أَْعَجَب ِإيَلَّ  َها، َقْد أََرْدُت َأْن أََتَصدَّ وجه  .(80)«اْحِبْس َأْصَلَها، َوَسبِّْل مَثََرتَ َها»ِمن ْ

"قال أبو جعفر: هذا يدل على إجازة  قال املزين: .(81)فدل على أن الشيوع ال مينع صحة الوقفالداللة من الحديث: 

حبس املشاع كما قال أبو يوسف والشافعي رمحه اهلل، ولو مل جيز لنا هذا لدلنا عليه حديث ابن عون, عن نافع، عن 

أله يف أمره عمر أن حيبس ماله من خيرب على ما أمره أن حيبسه عليه ملا س -صلى اهلل عليه وسلم-ابن عمر، عن النِب 

هلل عنه، فأما ما كان يف زمن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك؛ ألن خيرب مل تقسم إال يف زمن عمر رضي ا

 .(82)فيها، فإمنا هو قسمة مجع؛ ألنه جعل كل مائة سهم كسهم واحد، مث جزأ غالهتا على ذلك ومل يقسم األرض"

 .(83)وقال البيهقي: "ويف هذا اخلرب داللة على وقف املشاع"

 نوقض االستدالل من وجهني، مها:مناقشة: 
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 حيتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة، وحيتمل أنه بعدها، فال يكون حجة مع الشك واالحتمال.: األول

: على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة، فيحمل أنه وقفها شائعاً، مث قسم وسلم، وقد روي أنه فعل  الثاني

 .(84)كذلك، وذلك جائز كما لو وهب مشاعاً، مث قسم وسلم

مل تكن  -صلى اهلل عليه وسلم–ملا استشار رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ر بن اخلطابوأجيب عن هذا بأن عم

، حيث قال: (85)حني مات -رضي اهلل عنه-مقسومة، بل كانت مشاعاً، والدليل على ذلك وصية عمر بن اخلطاب

، قَاَل: ، فَ َقصَّ ِمْن َخرَبِِه حنَْ ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم، َهَذا َما َكَتَب َعْبُد اللَِّه ُعَمُر يف مَثْغ   َر ُمَتأَثِّل  َمااًل، »َو َحِديِث نَاِفع  َغي ْ

اِئِل َواْلَمْحُرومِ  .  اْشتَ َرى ِمْن مَثَرِِه َرِقيًقا ِلَعَمِلهِ قَاَل: َوَساَق اْلِقصََّة قَاَل: َوِإْن َشاَء َويلُّ مَثْغ  «. َفَما َعَفا َعْنُه ِمْن مَثَرِِه فَ ُهَو لِلسَّ

ْبُد اللَِّه ُعَمُر أَِمرُي اْلُمْؤِمِننَي ِإْن عَ وََكَتَب ُمَعْيِقيٌب، َوَشِهَد َعْبُد اللَِّه ْبُن اأْلَْرَقِم: ِبْسِم اللَِّه الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َهَذا َما أَْوَصى بِِه 

َر َوَرِقيَقُه الَِّذي ِفيِه، َواْلِماَئَة الَّيِت ي ِفيِه َواْلِماَئَة َسْهم  الَّيِت ِِبَْيب َ َحَدَث بِِه َحَدٌث َأنَّ مَثًْغا َوِصْرَمَة ْبِن اأْلَْكوَِع َواْلَعْبَد الَّذِ 

ُيْشتَ َرى  َأْهِلَها َأْن اَل يُ َباَع َواَل نْ أَْطَعَمُه حُمَمٌَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم بِاْلَواِدي تَِليِه َحْفَصُة َما َعاَشْت، مُثَّ يَِليِه ُذو الرَّْأِي مِ 

. (86)َكَل َأِو اْشتَ َرى َرِقيًقا ِمْنُه"آيُ ْنِفُقهُ َحْيُث رََأى ِمَن السَّاِئِل َواْلَمْحُروِم َوَذِوي اْلُقْرََب، َواَل َحرََج َعَلى َمْن َولَِيهُ ِإْن َأَكَل أَْو 

  -هلل عليه وسلمصلى ا-وقت استشارة النِب -رضي اهلل عنه-فدل هذا احلديث أن األسهم اليت وقفها عمر بن اخلطاب

. قال الطحاوي: "فإن قيل جيوز أن يكون كانت مقسومة، قيل له: كانت سهام الصحابة كلها (87)كانت مشاعة

 كل سهم مائة رجل يف ناحية، وقسم النصف على مثانية عشر سهماً،  -صلى اهلل عليه وسلم-مشاعة، وإمنا جعل النِب 

 .(88)اهلل عنه بعد ذلك يف خالفته حىت حصل لكل واحد جزء مقسوم"فكانت السهام مشاعة، مث قسمها عمر رضي 

 ثالثاً: المعقول:

 (.89): تسليم العني املوقوفة ليس بشرط أصاًل، فال يكون اخللل فيه مانعاً الدليل األول

 .(90): الوقف إسقاط امللك كاإلعتاق، والشيوع ال مينع العتاق، فال مينع الوقفالدليل الثاني
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 .(91): كل عرصة جاز بيعها جاز وقفها كاملقسومالدليل الثالث

 مناقشة:

القول بأن ما صح بيعه صح وقفه غري مسلم، ولذلك يصح وقف الفحل للضراب، وال جيوز بيع ماء الفحل، وال 

 .(92)إجارة الفحل للضراب على الصحيح

 الرأي الراجح:

 الراجح يف املسألة جواز وقف املشاع؛ ملا يأيت:

أسهمه  -رضي اهلل عنه-الذي جاءت به السنة النبوية املطهرة، فلقد وقف عمر بن اخلطابوقف املشاع هو  -أ

 ِبيرب، وكانت جمهولة.

 عمر ابن اخلطاب على وقف املشاع، واإلقرار حجة، كالقول. -صلى اهلل عليه وسلم –أقر النِب  -ب

 أجاز العلماء عتق املشاع، والوقف مثله، فكالمها عقد تربع. -ج

 لعلماء هبة املشاع، فالوقف مثله، حيث إن كالمها عقد تربع.أجاز ا -د

 ليس هناك دليل صحيح يدل على عدم جواز وقف املشاع. -ه

 الوقف هو تسبيل املنفعة، وهو عام يف املشاع وغريه، فقصره على غري املشاع حتكم من غري دليل. -و
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 .282، ص4ج: ، 2م(. مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى. بريوت: املكتب اإلسالمي، ط: 1994الرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي.) (7)
 .92سورة آل عمران، آية:  )8(
مد عبد الرمحن املرعشلي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ط: ه (. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. احملقق: حم1418البيضاوي، عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي. ) (9)

 .28، ص: 2ج: . 1
م(. مدارك التنزيل وحقائق التأويل. حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي. راجعه وقدم له: حميي الدين 1998النسفي، عبداهلل بن أمحد بن حممد حافظ الدين. )( 10)

 .273، ص: 1. ج: 1ط: ديب مستو. بريوت: دار الكلم الطيب. 
الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. بريوت: مؤسسة الرسالة.  م(. تيسري2000السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل. ) (11)

 .138. ص: 1ط: 
، برقم: 129، ص: 6. وأمحد يف املسند، واللفظ له، ج: 6442برقم:  93ص:  8( أخرجه البخاري يف صحيحه. كتاب الرقاق. باب ما قدم من ماله فهو له. ج: 12)

3626. 
 .440، ص: 29، ج: 1م(. التوضيح لشرح اجلامع الصحيح. دمشق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث. ط: 2008ابن امللقن، عمر بن علي بن أمحد. )( 13)
، ص: 10. ج: 2ط:  م(. شرح صحيح البخاري. حتقيق: أبو متيم ياسر بن إبراهيم. الرياض: مكتبة الرشد.2003( ابن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك. )14)

162. 
 ( تقدم خترجيه.15)
 (.8/139( ابن بطال، شرح صحيح البخاري، مرجع سابق، )16)
 .2211، برقم:79، ص: 3( أخرجه البخاري يف صحيحه. كتاب البيوع، باب من أجرى أمر األمصار على ما يتعارفون بينهم ج: 17)
 .407، ص: 4دار املعرفة. ج:  ه (. فتح الباري. بريوت:1379( ابن حجر، أمحد بن علي. )18)
 .663، ص: 5. ج: 1م(. البناية شرح اهلداية. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 2000( العيين، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني. )19)
 .264، ص: 2للكتاب اإلسالمي، ط: م(، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطِب. الرياض: الدار العاملية 1992( الريسوين، أمحد. )20)
 .171، ص: 2( امللطي، يوسف بن موسى بن حممد. )د. ت(. املعتصر من املختصر من مشكل اآلثار. بريوت: عامل الكتب، )د.ت( )د.ط(، ج: 21)
، ص: 4، ج: 1. يروت: دار الكتب العلمية، ط: م(. إعالم املوقعني عن رب العاملني. حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم1991( ابن القيم، حممد بن أيب بكر. )22)

157. 
 .221، ص: 1، ج: 1م(. البحر احمليط يف أصول الفقه. القاهرة: دار الكتِب. ط: 1994( الزركشي، حممد بن عبد اهلل بن هبادر. )23)
. األزهري، حممد 677، ص: 2، ج: 1دار العلم للماليني. ط:  م(. مجهرة اللغة. احملقق: رمزي منري بعلبكي. بريوت:1987ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن. ) (24)

ه (. 1414ابن منظور، حممد بن مكرم بن على. ) .50، ص: 9بن أمحد. )د. ت(. هتذيب اللغة. احملقق: حممد عوض مرعب. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. ج: 
 . 425، ص: 3. ج: 3لسان العرب. بريوت: دار صادر. ط: 

 .358ص: . 2م(. القاموس الفقهي لغة واصطالحاً. دمشق: دار الفكر. ط: 1988ب، سعدي. )أبو حبي (25)
 .486، ص: 2م(. معجم لغة الفقهاء. بريوت: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 1988قلعجي، حممد رواس. قنيِب، حامد صادق قنيِب. )( 26)
 .2265، ص: 3، ج: 1اللغة العربية املعاصرة. بريوت: عامل الكتب. ط: م(. معجم 2008( عبداحلميد، د. أمحد خمتار. )27)
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. الكاساين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد. 45، ص: 12م(. املبسوط. بريوت: دار املعرفة. )د. ط(، ج: 1993( السرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل. )28)
، 3، ابن مودود، االختيار لتعليل املختار، مرجع سابق، ج: 220، ص: 6، ج: 2العلمية،. ط: م(. بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. بريوت: دار الكتب 1986)

 . 42ص: 
. 62، ص: 8، ج: 1م(. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي. احملقق: قاسم حممد النوري. جدة: دار املنهاج. ط: 2000( العمراين، حيىي بن أيب اخلري بن سامل. )29)

 .325، ص: 15ىي بن شرف. )د. ت(. اجملموع شرح املهذب. بريوت: دار الفكر، )د. ط( ج: النووي، حميي الدين حي
. البهويت، منصور بن 35-34، ص: 6، ج: 1م(. الكايف يف فقه اإلمام أمحد. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 1994( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد بن حممد. )30)

 .244، ص: 4س. )د. ت(. كشاف القناع عن منت اإلقناع. بريوت: دار الكتب العلمية.ج: يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدري
دامادأقندي، عبدالرمحن بن حممد بن سليمان. )د. ت(. جممع األهنر يف شرح ملتقى ، 220، ص: 6( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 31)

 .    325، ص: 15. النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 739، ص: 1، ج: لعريباألحبر. بريوت: دار إحياء الرتاث ا
م(. املغين. 1992. ابن قدامة، موفق الدين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد املقدسي. )325، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 32)

 .244، ص: 4، البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، مرجع سابق، ج: 35، ص: 6. ج: 2حللو. القاهرة: دار هجر. ط: حتقيق: عبد اهلل الرتكي، وعبد الفتاح ا
 .62، ص: 8( العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، مرجع سابق، ج: 33)
 .    325، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 34)
 .244، ص: 4. البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، مرجع سابق، ج: 35، ص: 6املغين، مرجع سابق، ج: ( ابن قدامة، 35)
 .10، ص: م2001ديسمرب  22-ه 1422شوال  7م(. الوقف النقدي. الدورة الثالثة عشر , جممع الفقه اإلسالمي , الكويت 2001دنيا، د. شوقي أمحد. )( 36)
، ابن عابدين، حممد أمني بن 220، ص: 6. الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 45، ص: 12سابق، ج: ( السرخسي، املبسوط، مرجع 37)

 .608، ص: 3. ج: 2م(. رد احملتار على الدر املختار. بريوت: دار الفكر. ط: 1992عمر بن عبد العزيز. )
يل والشرح والتوجيه والتعليل ملسائل املستخرجة. حققه: د حممد حجي وآخرون. بريوت: دار الغرب اإلسالمي. م(. البيان والتحص1988( ابن رشد، حممد بن أمحد. )38)

، ص: 6، ج: 2م. مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل. بريوت: دار الفكر. ط: 1992. احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرمحن. )257، ص: 12. ج: 2ط: 
 . 485، ص: 1ن عرفة الدسوقي املالكي. )د. ت(. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. بريوت: دار الفكر. _ب. ط(، ج: . ابن عرفة، حممد بن أمحد ب22

 .325، ص: 15. النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 62، ص: 8( العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعني مرجع سابق، ج: 39)
 . 45م(. نوازل املال املوقوف. ص: 2015( بلمهدي، عبد احلكيم. )4)
. ومسلم،  1468. برقم: 122، ص: 2[ ج: 60( متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب الزكاة باب قول اهلل تعاىل: }ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهلل{ ]التوبة: 41)

 . 983. برقم: 676، ص: 2كتاب بالزكاة، باب يف تقدمي الزكاة ومنعها ج: 
 .129، ص: 2ج:  الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح. )د. ت(. سبل السالم. دار احلديث. (42)
. برقم: 106، ص: 4. ج: 2( الطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب. )د. ت(. املعجم الكبري. احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. ط: 43)

م(. جممع الزوائد ومنبع الفوائد. احملقق: حسام الدين 1994لطرباين. وإسناده حسن. ]ينظر: اهليثمي، علي بن أيب بكر بن سليمان. ). وقال اهليثمي: رواه ا3812
 [.15884. برقم: 350، ص: 9القدسي. القاهرة: مكتبة القدسي. ج: 

 .1631. برقم: 1255، ص: 3. ج: ( أخرجه مسلم يف صحيحه, كتاب الوصية. باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته44)
ه (. الوقف فقهه وأنواعه. مؤمتر األوقاف األول يف اململكة الربية السعودية, الذي تنظمه جامعة أم القرى, بالتعاون مع وزارة 1422احملمدي، علي حممد يوسف. ) (45)

 .163، ص: الشؤون اإلسالمية, مكة املكرمة
. وإسناده 72، ص: 1. ج: 1م(. كتاب الوقوف. حتقيق: سيد كسروي حسن. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 1994( اخلالل: أمحد بن حممد بن هارون. )46)

ل الشيخ، صاحل آضعيف، لضعف سعيد بن مسلمة، قال ابن معني: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر احلديث، فيه نظر، وقال الدار قطين: ضعيف يعترب به. ]انظر: 
 [.96. ص: 1م(. التكميل ملا فات خترجيه من إرواء الغليل. الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع. ط: 1996بن عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم. )

 .62، ص: 8( العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، مرجع سابق، ج: 47)
 .325، ص: 15ق، ج: ( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع ساب48)
. ابن مودود، االختيار لتعليل 220، ص: 6. الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 45، ص: 12( السرخسي، املبسوط، مرجع سابق، ج: 49)

 .42، ص: 3املختار، مرجع سابق، ج: 
م(. نصب الراية ألحاديث اهلداية. احملقق: حممد 1997د". الزيلعي، عبد اهلل بن يوسف بن حممد. )( قال الزيلعي: "غريب مرفوعاً، ومل أجده إال موقوفا على ابن مسعو 50)

. وقال ابن كثري: "هذا مأثور عن عبد اهلل بن مسعود". 133، ص: 4، ج: 1عوامة. بريوت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر. جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية. ط: 
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. 391. ص: 2م(. حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب. الدمام: دار ابن حزم. ط: 1996عيل بن عمر بن كثري القرشي البصري. )ينظر: ابن كثري: إمسا
ار املعارف. ط: م(. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة. الرياض: د1992وقال األلباين: ال أصل له مرفوعا. األلباين: حممد ناصر الدين. )

 .533. برقم: 17، ص: 2. ج: 1
 .63، ص: 4( ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار، مرجع سابق، ج: 51)
 .363، ص: 4( املرجع السابق، ج: 52)
 .27ص: م(. استثمار موارد األوقاف. الدورة الثانية عشرة. املغرب: جممع الفقه اإلسالمي. 1999خليفة، إدريس. ) (53)
م(. استثمار األوقاف يف الفقه اإلسالمي. الدورة الثالثة عشرة. الكويت: جممع الفقه 2001أبو ليل، حممود أمحد أبو ليل, سلطان العلماء، حممد عبد الرحيم. ) (54)

 .10ص:  م.2001ديسمرب  22-ه 1422شوال  7اإلسالمي, الكويت , 
 .10( شوقي، الوقف النقدي، مرجع سابق، ص: 55)
 السابق.( املرجع 56)
 .27( خليفة، استثمار موارد األوقاف، مرجع سابق، ص: 57)
 .10( شوقي، الوقف النقدي، مرجع سابق، ص: 58)
 .40، ص: 3( األزهري، هتذيب اللغة، مرجع سابق، ج: 59)
 .212ص: . 1ه (. حترير ألفاظ التنبيه. احملقق: عبد الغين الدقر. دمشق: دار القلم. ط: 1408( النووي، حيىي بن شرف. )60)
 .167، ص: 2( األنصاري، زكريا بن حممد بن أمحد. )د. ت(. الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية. املطبعة امليمنية. ج: 61)
-5ص:  .4م(. الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل. )مشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع. ط: 1992( اخلن، مصطفى، وآخرون. )62)

18. 
 .504، ص: 1( جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مرجع سابق، ج: 63)
 206. ص: 1م(. التعريفات الفقهية. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 2003( الربكيت، حممد عميم اإلحسان اجملددي. )64)
 .400، ص: 3 م(. معجم منت اللغة. بريوت: دار مكتبة احلياة. )د. ط(. ج:1958( رضا، أمحد. )65)
 .239( الربكيت، التعريفات الفقهية، مرجع سابق، ص: 66)
م(. 1994. السمرقندي. )127،  القدوري،  خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي، مرجع سابق، ص: 17، ص: 4( اجلصاص، شرح خمتصر الطحاوي، مرجع سابق، ج: 67)

 .377، ص: 3. ج: 2حتفة الفقهاء. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 
 .211، ص: 6. البابريت، العناية شرح اهلداية، مرجع سابق، ج: 220، ص: 1( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج: 68)
يق: عصام الدين م(. نيل األوطار. حتق1993. الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل. )323، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 69)

 .32، ص: 6. ج: 1الصبابطي. القاهرة: دار احلديث. ط: 
 .212، ص: 6( ابن اهلمام، حممد بن عبد الواحد السيواسي. )د. ت(. فتح القدير. بريوت: دار الفكر. ج: 70)
 .323، ص: 15( النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 71)
 .61، ص: 4م(. األم. بريوت: دار املعرفة. ج: 1990. )( الشافعي، حممد بن إدريس بن العباس72)
 .432، ص: 7. بدر الدين العيين، البناية شرح اهلداية، مرجع سابق، ج: 127( القدوري، خمتصر القدوري يف الفقه احلنفي، مرجع سابق، ص: 73)
ت مسائل اخلالف. احملقق: احلبيب بن طاهر. بريوت: دار ابن حزم. م(. اإلشراف على نك1999( القاضي، أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي. )74)

(. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين. احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي. 1994. الصعيدي، علي بن أمحد بن مكرم. )672، ص: 2. ج: 1ط: 
 .264، ص: 2دمشق: دار الفكر. )د. ط(. ج: 

الشيخ عادل أمحد  -مد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي. احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي. احملقق: الشيخ علي حممد معوض ( املاوردي، علي بن حم75)
لسيد. م(. حبر املذهب. احملقق: طارق فتحي ا2009. الروياين، عبد الواحد بن إمساعيل. )519، ص: 7. ج: 1عبد املوجود. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 

 .323، ص: 15. النووي، اجملموع شرح املهذب، مرجع سابق، ج: 216، ص: 7. ج: 1بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 
. ابن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، مرجع سابق، ج: 81م(. منت اخلرقي. طنطا: دار الصحابة للرتاث. ص: 1993( اخلرقي، عمر بن احلسني بن عبد اهلل. )76)

 .243، ص: 4. البهويت، كشاف القناع عن منت اإلقناع، مرجع سابق، ج: 250ص:، 2
 aifi.org/2307.html-http://www.iifa( املوقع الرمسي جملمع الفقه اإلسالمي الدويل، 77)
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Abstract 

Freedom is a key principle and value in the religion of Islam.  Islam confirms freedom and spreads 

it among Muslims. However, in the modern era, freedom is adopted and used against Islam and 

Muslims.  Under freedom of belief, they encourage people to convert and leave Islam. Freedom of 

expression is used to insult religions and Allah (the Almight).  While they propagate freedom of 

woman to make Muslim woman another version of the Western woman. This is the problem that 

the paper examines.  The paper aims to highlight the concept of freedom and position it at the right 

place.  The paper executes the analytical approach by examines the Quranic texts and the Hadeeths 

of the prophet Mohammed (P.B.U.H). The researcher concludes the significance of freedom in 

Islam and how Islam predetermined others in confirming the freedom as one of the Islamic 

fundamental principle.  The findings demonstrate the high ranking of freedom among Islamic 

principles as shown in the Quranic verses and Hadeeths.  

Keywords:  Ranking, Freedom, Islam.   

 ملخص البحث

إن اإلسالم جاء باحلرية, وسبق غريه بتقرير هذا املبدأ, وجعله مقصداً رئيسياً من املقاصد اليت جاء هبا منذ بزوغ فجره, 

اطنا وشعار احلرية يف عصرنا احلاضر له صدى وضجة يف أوس, فقرر مبدا احلرية بأرقى صوره, وأبرزه يف أروع مظاهره

واإلسالمية هبدف النيل من اإلسالم وأهله يف عقر دارهم, وقد أصبح مبدأ احلرية شعاراً يتحجج به كل متطاول العربية 

على القيم والفضائل, فبحجة حرية العقيدة يدعون الناس إىل الردة واخلروج من اإلسالم, وحبجة حرية التعبري ُيسب اهلل 

ة حرية املرأة يريدون إبعادها عن طهارهتا وعفتها ويريدوهنا أن تكون ورسوله علناً جهاراً من دون إنكاٍر من أحد, وحبج

نسخة لنساء الغرب, وهنا تكمن مشكلة البحث. فكان اهلدف من حبثنا هو إبراز مبدأ احلرية ووضع كل شيء يف 

ج التحليلي هفهو من مقاصد اإلسالم األساسية. ويقوم هذا البحث على املن, الصدارة ومكان احلرية هو, الصحيح مكانه

فيستقرئ الباحث النصوص من القرآن الكرمي والسنة النبوية مث يستخرج منها أمهية احلرية يف اإلسالم وكيف سبق اإلسالم 
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غريه يف تقريرها. وقد وصل الباحث إىل عدة نتائج أمهها: أن اإلسالم اهتم باحلرية اهتماماً كبريًا يف كثري من اآليات 

 مقصداً رئيسياً من مقاصده األساسية.واألحاديث, وكذلك جعلها 

 .املكانة, احلرية, اإلسالمالكلمات المفتاحية: 

 

 المقدمة

 احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.  أما بعد :

من واالقتصادية وغريها, و فإن من خصائص اإلسالم أنه دين شامل لكل نواحي احلياة, االجتماعية منها والسياسية 

خصائصه املهمة أيضًا أنه دين كامل ال نقص فيه وال عوج, وهو مكتمل بقوله تعاىل: )اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 

ْساَلَم ِديًنا( أحد, مهما بلغ من إلسالم دين كامل ال حيتاج إىل زيادة من ا )1(َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

العلم والقدرة, ألن املخلوق الضعيف ال يستطيع وال ميكن له أن يزيد يف شرع خالقه, وشرع اهلل فيه غىن عن كل 

الشعارات, ولسنا حباجة ملا يردده الشرق والغرب من شعارات, ولكن لألسف فقد تبع الكثري من املسلمني هذه 

هو شعار احلرية, فهذا البحث يهدف إىل الكشف عن  أهم شعار اختذوه الشعارات اليت جاء هبا الشرق والغرب, وإن

 الضوء عليه عن قرب, وسنأيت أواًل على تعريف احلرية لغًة واصطالحاً مث نذكر احلرية يفهذا الشعار وحقيقته, ويسلط 

 اإلسالم مث نذكر طرفاً من احلرية يف الغرب.

 لحريةا مفهوماألول:  طلبالم

يف لسان العرب أن كلمة احلر من كل شيء هو أعتقه وأحسنه وأصوبه,  والشيء احلر هو كل شيء جاء الحرية لغًة: 

 .)2(فاخر، ويف األفعال هو الفعل احلسن واألحرار من الناس أخيارهم وأفاضلهم
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ازي جملذكر العالمة الطاهر بن عاشور أن اإلسالم جاء برعاية احلرية والعناية هبا مبفهومها ا الحرية في االصطالح:

املعىن اجملازي واحلديث هي: عمل االنسان ما يقدر على عمله حسب مشيئته ال يصرفه عن عمله أمر واحلقيقي, فب

. أما معناها احلقيقي: هو عدم الرق, وذلك بأن يكون اإلنسان ملكًا بتصرفاته متفردًا بقراره, ال تتوقف تصرفاته غريه

ة يف تصرف أصالة إال بإذن سيده. واحلرية هبذا املعىن أصل من االصول املعتب على رضا غريه, إذا الرقيق غري قادر على ال

 .)3(الشرع, ومن القواعد الفقهية املتفق عليها

 الثاني: سبق اإلسالم في تقرير مبدأ الحرية طلبالم

هنا داخلة يف ضمنها ألمل جيعل علماء اإلسالم احلرية مقصداً شرعياً مستقالً بذاته مع الكليات اخلمسة يف الضروريات,  

من حيث كوهنا أساسًا هلا، ومهادًا حلقوق اإلنسان, وألن غاية الشريعة هي حتقيق املصاحل الكبى للبشرية من حفظ 

للدين والنفس والعقل واملال والنسل، واحلرية فطرة بشرية ال تتحقق هذه املقاصد الضرورية اخلمس حلياة اإلنسان إال هبا. 

اسي إذ ال إكراه يف الدين، وال يتحقق إال حبرية االعتقاد، وهي اجلزء األس عدم اإلكراه يف اإلميان به,فحفظ الدين أساسه 

من حرية اإلنسان، وحفظ النفس ال يتحقق إال حبريتها يف التصرف يف مجيع شئون احلياة بعيداً عن اإلكراه واالستعباد، 

فهو مناط  سيده، وحفظ العقل ال يتحقق إال حبرية االختيار، فال معىن حلياة إنسان مقيد يف تصرفاته أو أسري رغبات

التكليف وشرط صحة جلميع التصرفات، وال خالف بني الفقهاء أن التكليف يسقط عن املكره وفاقد العقل، وحفظ 

 النسل ال يتحقق إال حبرية اإلنسان يف اختيار الشريك الذي حيقق النسب الشريف,  وحفظ املال ال يتحقق إال حبق

  اإلنسان يف التملك وحرية التصرف يف أمواله وأمالكه مبا يراه الشرع والقانون. 

وقد جاء اإلسالم رسالة حتريرية على كافة األصعدة، ويف مقدمتها صعيد الفكر والفهم والعلم والتدين, وأعلى 

د الوثنية وعبادة الفرد من القيو مفاهيم احلرية هي يف توحيد اهلل عز وجل، حيث تتحرر النفس البشرية والعقل اإلنساين 

لغري اهلل. وقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي قصة تلخص احلرية اليت منحها اهلل تعاىل لإلنسان فمن أعظم ما يلفت 
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االنتباه من قصص القرآن الكرمي قصة خلق آدم، تلك العناية واحلفاوة البالغة اليت أحيطت هبا هذه الواقعة وهذا املخلوق, 

وقال أيضاً: )ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيني َخاِلٌق  )4(ل تعاىل: )َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإيني َجاِعٌل يف اأْلَْرِض َخِليَفًة(فقا

ومل تقف  )5(ْم َأمْجَُعوَن(َبَشرًا ِمْن ِطنٍي * فَِإَذا َسوَّيْ ُتُه َونَ َفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَ َقُعوا َلُه َساِجِديَن*َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُّهُ 

وال عند تسمية هذا املخلوق خليفة، وال عند تصويره وتسويته بيد العناية احلفاوة عند هذا اإلعالن اإلهلي اجلليل، 

الربانية، وال عند النفخ فيه من روح اهلل تبارك وتعاىل، وال عند إسجاد املالئكة  له وهم عباد بررة مكرَّمون، مل تقف 

دون أن  ق يده وحريته فيها،احلفاوة اإلهلية باإلنسان عند هذا فقط، بل امتدت ومست إىل حد إسكانه اجلنة وإطال

 ُتَما(ئْ يكون قد فعل ما يستحق به شيئاً من هذا كله, قال تعاىل: )َويَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اجْلَنََّة َفُكاَل ِمْن َحْيُث شِ 

نة وما فيها، أن ومل يكن مع هذه احلرية املطلقة ومع هذه اإلباحة الشاملة سوى استثناء رمزي، ال تعدو نسبته إىل اجل)6(

 تكون كقطرة يف حبر أو حبة رمل يف صحراء , والكثري الكثري من اآليات اليت هتتم باحلرية وتعتين هبا.

وأما السنة النبوية فهي مثل القرآن جاءت مببدأ احلرية يف أروع صوره, واحلث على حترر اإلنسان من اخلرافات 

عاً  مجيعًا والتفكر يف السماوات ويف خلقهن, والدعوة إىل أن الناس مجيواألوهام,  والدعوة إىل التفكر يف خملوقات اهلل

متساوون يف احلقوق والواجبات, وذلك ألهنم متساوون يف أصل خلقتهم فكلهم من نفس واحدة وكلهم آلدم وآدم من 

يف خطبة الوداع الشهرية  متراب, فليس هناك فرق بني الناس اال بقدر تقواهم هلل تعاىل كما قال النيب صلى اهلل عليه وسل

يف وسط أيام  -صلى اهلل عليه وسلم  -خطبنا رسول اهلل: قال -رضي اهلل عنهما  -اليت رواها جابر بن عبد اهلل 

التشريق خطبة الوداع، فقال: "يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي، وال 

على أسود، وال أسود على أمحر، إال بالتقوى، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، أال هل  لعجمي على عريب، وال ألمحر

وكذلك رفض  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أي  )7("بلغت؟ "، قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: "فليبلغ الشاهد الغائب

لناس ية من اإلنسان احلر فحذر امساس حبرية اإلنسان, يستوي يف ذلك  مؤمنهم وكافرهم, وهنى أن تسلب هذه احلر 
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من بيع األحرار, وهددهم مبخاصمة اهلل تعاىل هلم يوم القيامة, يوم حيتاج كل إنسان إىل رمحته وغفرانه ورضوانه عن أيب 

هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، قال: " قال اهلل: ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى يب مث 

 .)8(ورجل باع حراً فأكل مثنه، ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعط أجره(غدر، 

ومل يكتف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هبذا, بل حث على عتق العبيد املوجودين أصاًل قبل اإلسالم قواًل وعماًل, 

قصة عمر بن  تقريرها واالهتمام هباومن املظاهر اليت ْتيز هبا اإلسالم وأظهر اهتمامه باحلرية وسبق كل الشرائع يف 

اخلطاب مع واليه يف مصر عمرو ابن العاص, وقال له مقولته الشهرية )مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً 

فكرامة اإلنسان وحريته هي أصله وهي األصل فيه, فاإلنسان كلما زادت حريته ترسخت انسانيته, وكلما نقصت  (.

ا انيته. ومقولة عمر بن اخلطاب هذه تتجسد فيها املعاين اليت ما فتئ العلماء واملفكرون ينصون عليهحريته نقصت إنس

ويعبون عنها، كل بطريقته وعبارته. ومما يوضح أن اإلسالم اهتم مببدأ احلرية اهتمامًا بالغًا أن جعل اإلنسان حرًا يف 

التعبدي  األصل فيها اإلباحة إال ما ورد النص بتحرميه, وأما اجلانبتصرفاته وأفعاله وهو ما يسميه العلماء "املعامالت"  ف

س ب، ويف العبادات منشئ مؤسي قال الشهيد عبدالقادر  )9(فاألصل فيه احلرمة, ألن الشرع يف املعامالت مصلح مهذي

لى األقل, ألن القوانني ع عودة: )ولقد سبقت الشريعة اإلسالمية القوانني الوضعية يف تقرير نظرية احلرية بأحد عشر قرناً 

الوضعية مل تبدأ بتقرير هذه النظرية إال يف أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر, أما قبل ذلك فلم تكن 

هذه القوانني تعرتف باحلرية بل كانت أقصى العقوبات ختصص للمفكرين ودعاة اإلصالح وملن ينتقد عقيدة ختالف 

أولو األمر. هذا هو الواقع وهذه هي حقائق التاريخ، فمن شاء بعد ذلك أن يعرف كيف نشأت العقيدة اليت يعتنقها 

األكذوبة الكبى اليت تقول إن األوروبيني هم أول من دعا للحرية فليعلم أهنا نشأت من اجلهل بالشريعة اإلسالمية، 

 .)10(وقد يعذر األوروبيون يف هذا اجلهل أما حنن فلن جند ألنفسنا عذراً(
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 الثالث: الحرية في اإلسالم مقيدة وليست مطلقة طلبالم

إن احلرية مبنية على أساس رفع القيود، والتحرر من عبودية اخللق إىل عبادة اخلالق، ومن عبودية النفس واهلوى والشهوات 

ت احلرية رغبات وليسإىل كرامة االنسانية واخللق والعفة والطهر، حىت حيقق االنسان اهلدف الذي خلقه اهلل من أجله، 

شخصية ونفسية وتشريعات عقلية مقصورة، وغريزية بال حدود وال قيود، فاحلرية إمنا هي رفع للقيود اليت وضعها البشر 

للبشر، إىل توجيهات وإرشادات خالق البشر وعبوديته، فاحلرية مينحها اهلل لعباده وهو الذي يقيدها بشرائعه، واذا فشل 

غياب الوازع الديين والروحي عند املشرعني، فإن الغرائز تنفلت وال يوجد ما حيكمها وما يضبطها  العقل البشري يف حالة

أو يلجم طموحها، فتنطلق الشهوات وتتأجج العواطف، فيتحول املشرعون إىل أشبه بوحوش ومفرتس الغابات ما يهمهم 

 دة املوقف.إال ما يشبع فرجهم وبطنهم، فتتحطم كرامة االنسانية وتصري الفوضى سي

والكالم عن احلرية يعّد من األمور اليت يصعب على الباحث اإلحاطة هبا وبكل جزئياهتا, ملا هلا من مساحة 

واسعة على الساحة اإلنسانّية بشكل عام، خصوصاً وأن هذه الكلمة هلا وقعها اخلاص على السامع هلا واملدرك ملعناها، 

الناس، وتدغدغ أحاسيسهم، وتتالعب مبشاعرهم وعواطفهم، ويرفعها حىت أضحت من الكلمات اليت يأنس هبا عامة 

ه الشعوب احلرية شعار ضحت من أجله وثارت يف سبيلشعاراً كّل من يريد تغيرياً أو إصالحاً يف أي جمتمع كان، فمبدأ 

غتصيب الثروة م وأريقت من أجله الدماء، فمنذ العصور احلديثة أصبحت احلرية شعاراً للشعوب والطبقات املضطهدة ضد

والسلطة واملسيطرين على رقاب الناس يف اجملتمعات البشرية، وملفهوم احلرية عالقة مباشرة مع جوهر وجود اإلنسان, 

فمن أجل ذلك املفهوم اعتب اإلنسان نفسه خملوقًا مميزًا عن بقية خملوقات األرض وقد نبع هذه االعتقاد من قدرة 

ومبا أن  .جيعلها يف خدمته, ال أن يكون هو عبدًا أو خادمًا حتت أخيه اإلنسانوأن  اإلنسان على تسخري الطبيعة

اإلسالم دين ودولة، كان ال بّد من وضع أحكام وشرائع لتوصل اإلنسان إىل السعادة, وإذا ما أُريد ألي تشريع أن 

 يكون عاداًل، فال بد وأن يكون منبثقاً عن احلرية، وإال أخطأ هدفه، وفقد غايته.
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ا جاء اإلسالم وأطلق احلرية إطالقاً كاماًل إال ما يقتضيه النفع العام واملصلحة العامة فإنه قيده ومنع الناس وهن

منه, وهذا التقييد ال يعدو أن يكون قطرة يف حبر احلرية, أو ذرة يف رمال صحاري احلرية الواسعة, فمنذ بدء اخلليقة 

, طليقاً فيها ومل يقيده بقيد أو مينعه من شيء إال من شجرة واحدة ال غريأسكن اهلل تعاىل أبانا آدم اجلنة وجعله حراً 

فكم هي نسبة الشجرة الواحدة أمام ماليني احلدائق والبساتني. وهكذا هي احلرية يف اإلسالم, هي مطلقة, ولكنها 

قد عظم اهلل اإلنسان أعظم م, فمقيدة بقيد يعلي قيمة اإلنسان ويرفعه من مستوى احليوانية والبهيمية إىل التكرمي والتعظي

ن. وكذلك الذي عظمه اهلل ورسوله واملؤمنو  تعظيم  وجعل املساس هبذا اإلنسان أعظم جرماً من املساس ببيت اهلل احلرام

فإن احلرية يف اإلسالم ليست كما يدعو إليها الغربيون, حيث يصبح كل شيء مشاعاً متاحاً ألي أحد، بل إن الشرع 

 حفظ للغري نصيبه من احلرية وقدره من احلركة.يقيدها بقيود لي

وكالمنا هاهنا عن التقييد الذي ينبغي أن تقيد به احلرية, ال نقصد به أنه أصل, بل هو استثناء ال جيوز إال وقت احلاجة, 

ن احلرية إوال ينبغي اللجوء إليه إال عند الضرورة, ومن أجل دوافع ومصاحل راجحة، يقول الطاهر ابن عاشور رمحه اهلل: 

خاطر غريزي يف النفوس البشرية، فيها مناء القوى اإلنسانية من تفكري وقول وعمل، وهبا تنطلق املواهب العقلية متسابقة 

ويف  )11(يف ميادين االبتكار والتدقيق, فال حيق أن تسام بقيد إال قيداً يدفع به عن صاحبها ضر ثابت أو جيلب به نفع

ا، سان احلرية، بعد أن أرشده بالوحي، وكرمه بالعقل، إهنا حرية مسئولة هلا تبعاهتا والتزاماهتاألخري فإن اإلسالم كفل لإلن

وهلا حدودها وضوابطها، إهنا حرية بنَّاءة، هلا آثارها ومثراهتا، ومن ينظر يف القرآن الكرمي وسنته    صلى اهلل عليه وسلم    

املواثيق و  يلحظ سبق اإلسالم يف ذلك لكثري من الشرائع الوضعية،العطرة جيد وضوح هذا املبدأ تأصياًل وممارسة، كما 

وكما أثبت اإلسالم بقوة يف أمسه فقد أثبت كذلك يف حاضره, أنه دين احلرية  الدولية اليت تعىن حبقوق اإلنسان.

ري ذلة غوالتسامح، ودين الرمحة والعدل، حرية منضبطة بضوابط الشرع, وتسامح ال تضيع معه احلقوق، ورمحة يف 

 . ومسكنة، وعدل يف غري جور وتعدٍ 
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 المطلب الرابع: مفهوم الحرية في الغرب وتاريخ ظهوره

عشر أو قبله  يف بداية القرن السابع كانأكد عدد من الباحثني على أن أول ظهور بارز لسؤال احلرية يف الفكر الغريب   

نتشرت ة وانعطفت احلياة فيها انعطافات حادة، وابقليل، ويف هذه املرحلة حدثت تطورات ضخمة يف األجواء الغربي

قتصادي ، وأخذت واال األصعدة ، كالصعيد الديين والفكري والفلسفي واالجتماعي والسياسيتغريات كبرية على مجيع 

تتشكل يف اجملتمع الغريب ظاهرة غريبة على اجلنس البشري كله، وهي ظاهرة نقد الدين والثورة على تعاليمه ومبادئه، 

 . (12)ليس هنا مقام ذكرها  يرجع تشكل هذه الظاهرة إىل أسباب كثريةو 

إن مفهوم احلرية يف الغرب  يرتكز على احلرية الطبيعية أو على النفع املادي احملض, وذلك حسب النظريات الفلسفية 

فاقيات ووثائق اتاليت ظهرت يف القرن السادس عشر والرابع عشر وقد انعكست هذه النظريات بشكل كبري يف كل 

نعكاس نقل إلينا اجلو الذي كان موجودًا وقت مات واملنظمات الغربية, وهذا االحقوق اإلنسان اليت أصدرهتا احلكو 

نشأت هذه النظريات, فهي نظريات مشحونة ضد الدين وضد التسلط على الفرد, ولذلك فالبعد الديين واألخالقي 

حلرية ين الغربيني يدرك هذا االستبعاد ْتاماً, وكذلك جيد الدعوة املتكررة إىل امستبعد ْتاماً, ومن تأمل تعريفات املفكر 

 املطلقة املنفلتة من كل القيود.

 .)13(بقوله: "أنا أعين باحلرية انعدام أية قيود احلرية هارولد السكيفقد عرف  -

(سيد نفسه وعرفها جاك روبري فقال: "احلرية تلتقي إذن بضمانة حيز خاص لكل فرد ألن يكون -
)14(. 

وعرفها جون ستيورات فيقول: "إن النطاق املناسب للحرية اإلنسانية هي حرية الضمري بأمشل معانيها وحرية الفكر  -
 .(15)والشعور وحرية الرأي والوجدان املطلقة يف كل املوضوعات سواًء كانت عملية أم تأملية أم أخالقية أم الهوتية"

زة هي العنصر املكون لإلنسان نفسه, إن الوعي هبذه احلقيقة قد عمل عب التاريخ كغريوعرفها هيجل بقوله: "احلرية  -
مدة قرون وقرون, وحققت تلك الغريزة تغريات عظيمة, لكن القول إن اإلنسان حر بطبعه ال يعين مبقتضى كيانه امللموس 

 .(16)بل يعين مبقتضى ما تعنيه ومفهومه
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الغرب هو التحرر من كل القيود, األرضية والسماوية, األخالقية  وهكذا يتضح لنا أن  مفهوم احلرية يف
واالجتماعية,  وجعل اإلنسان حرًا يف كل تصرفاته واعتقاداته, فهي حرية للفرد من كل قيد, حرية جتعل من ثوابت 

الستهزاء ا اجملتمعات حمل شك وسخرية, وهذا ما نشاهده اليوم حتت مصطلح احلرية, فمن احلرية سب اهلل ومن احلرية
من األنبياء, ومن احلرية الدعوة إىل الفجور والتعري, ومن احلرية الدعوة إىل الشذوذ اجلنسي وأن يتزوج الرجل بالرجل 
واملرأة باملرأة, بل وصلوا إىل املطالبة بقوانني ْتنحهم احلق يف ذلك وجترم من مينعهم أو ينتقصهم, وهو ما حصلوا عليه 

 د أن هذا ليس من احلرية اهتموه بالتخلف والرجعية.فعاًل, ومن يقول أو يعتق

 الخاتمة

  يف األخري خُلص الباحث إىل العديد من النتائج أمهها: 

. أن احلرية يف اإلسالم تعتب مقصد من مقاصده األساسية, واملقاصد الضرورية يتوقف تطبيقها على وجود احلرية أو 1

 عدمه.  

. أن أول ظهور للحرية يف اإلسالم هو مبجرد بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم, فهو الذي حرر فكر اإلنسان بتحرير 2

عقله من اخلرافات واألوهام , وحرر جسمه بإغالق كل املنافذ للعبودية اجلديدة, وسعى يف حترير العبيد املوجودين من 

 قبل بشىت الوسائل والطرق. 

بكل أنواع احلرية وسبق غريه بقرون, وكذلك بينا أن أول ظهور بارز ملصطلح احلرية يف الفكر الغريب  . أن اإلسالم جاء 3

 كان يف بداية القرن السابع عشر أو قبله بقليل.

. أن احلرية يف اإلسالم مكفولة لكل الناس, املسلم والكافر يف ذلك سواء, وأن الكفار عاشوا بني املسلمني قروناً وهم 4

  طمأنينة, وهلم كل احلقوق اليت للمسلمني.يف أمن و 
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Abstract 

 

In light of the growing interest of people with special needs in the disabled - the deaf, the blind 

and the dumb - and the enactment of laws ensuring their rights to education, health, employment, 

etc., it is worth the Muslim researchers to work to highlight the laws, legislation, inclusiveness and 

uniqueness of Islam.  The problem of research, and in this paper the researcher would like to be 

exposed to the nihilism in the Islamic jurisprudence, and how our Faqahna–( religious men who 

can exegete holy texts) may Allah have mercy on them - dealt with their different doctrines with 

this matter, with exposure to the Jordanian personal status law and derived from Islamic 

jurisprudence.  It was based on the analytical descriptive approach and the deductive approach.  

The results showed the greatness of the Islamic legislation and the efforts of our scholars - may 

Almighty Allah have mercy on them - and the flexibility of the Jordanian Personal Status Law and 

its observance of reality.  

 

Keywords: Dumb, Marriage, Reference, Writing 

 

 ملخص البحث

عاقني 
ُ

ريِع القواننِي اليت تكفُل ِمَن الُصمِّ والُعمِي واخلُرِس، وتش -يف ِظلِّ ما يشهُدُه العاملُ ِمَن اهتماٍم متزايٍد بذوي االحتياجاِت اخلاصَِّة امل
ِِ اسإسماِم هلذِه القواننِي سَ هلم حقوَقهم يف التعليِم والصّحِة والتوظيِف وغرِي ذلك، فإنّه جيدُر بالباحثني املسلمني أْن يعملوا على إبراِز  ب

، يفوالتشريعاِت وُُشوليِتهِ وتَ َفرُِّدهِ فيها، وهنا تكمُن مشكلةُ البحِث، ويف هذه الورقة يودُّ الباحُث أن يتعرََّض لنكاِح األخرِس   الفقِه اسإسماميِّ
، مع التيف مذاهبهم املختلفة مع هذه املسألِة واليت حت –رمحهم اهلل  -وكيف تعامَل فقهاؤنا  ِِ عرُِّض ملا جاء يف قانون تا  لوجوِد َمَلكِة النُّط

.  ومّت االعتماُد على املنهج الوصفيِّ التحليليِّ واملنهج االستنباطيِّ  ستنبِط من الفقه اسإسماميِّ
ُ

وبيّنِت  ،األحوال الشخصية األرديّن وامل
 لواقِع. ومرونُة قانون األحوال الشخصية األرديّن ومراعاتِه ل –هم اهلل رمح –النتائُج عظمَة التشريِع اسإسماميِّ وجهوِد سادتنا الفقهاء 

 
 : األخرس، نكاح، إشارة، كتابة  الكلماُت المفتاحيةُ 
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 مقدمةال

هتد،
ُ

ومن  إنَّ احلمَد هلل ، حنَمُدُه ونستعيُنهُ ونستغفرُُه، ونعوُذ باهلِل من شروِر أنفسنا وسيئاِت أعمالنا، من يهِدِه اهللُ فهو امل

، يضلْل فما هادَي لُه، وأشهُد أْن ال إلَه إال اهلَل وحَدُه ال شريَك له، وأنَّ حممداً عبُدُه ورسولُُه، وَصفّيُه من خلقِه وخليُلهُ 

َِ بالضاِد، وآتاُه اهللُ جوامَع الَكِلِم  وبعُد :   أفصُح من نط

زَُه عن سواه من املخلوقاِت بِه، وجعَل لُه إرادًة يستطيُع هبا االختياَر،   فقد َكرََّم اهلل تعاىل اسإنساَن بالعقِل ومي َّ

رّتَب سبحانُه على ، ويتواصُل هبا مع سواه، و ووهَب له السمَع والبصَر واللِّساَن أدواٍت يفهُم هبا اخلطاَب عن ربِِّه تعاىل

َِ اسإنساَن ضعيفاً ُمفتقراً إىل نَِعمِه ورمحتِه يف ُكلِّ حلظٍة ََتُرُّ  ِه، وال ُُيكُنُه بالعقِل واسإرادِة ثواباً وعقاباً، مّث إن اهلل تعاىل َخل

وا نِ أْن َيستغيَن عْن ذلَك طرفَة عنٍي، قال اهلل تعاىل:  خاصًة تلك (1)ْعَمَة اللَِّه اَل حُتُْصوَها ِإنَّ اللََّه َلَغُفوٌر َرِحيمٌ َوِإْن تَ ُعدُّ

ستدُيِة مَع اسإنساِن ُطواَل حياتِه، واليت كثريًا ما ينسى اسإنساُن َقْدَرها، وحلكمٍة يعلُمها اهلُل تعاىل جعَل النّ 
ُ

اَس النِّعِم امل

: لكماُم، قال تعاىلا اهلل تعاىل لإلنساِن وميَّزُه هبا البياُن عّما يريُدُه وهو امتفاوتنَي يف النِّعِم ومن هذِه النِّعِم اليت وهَبه

اسِإنَسان* َعلََّمُه اْلبَ َيان َِ وقد جاءِت النُّصوُص الشرعيُة من القرآِن والسنَِّة باألمِر حبفِظ اللسان واحلضِّ على . (2)َخَل

وأْن ال يكوَن اللساُن أداًة  (3)يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدَما استخدامِه فيما يرضي اهلَل تعاىل، قال تعاىل: 

لآلثاِم وإيذاِء الناِس، وبّينْت هذِه النُّصوُص الثواَب املرتّتَب على حفِظ اللِّساِن وَصونِه، وكذلك العقوباِت األخرويِة 

ها، تعاىل  بعَض العباداِت لسانيًة كقراءة القرآن والدعاء وغريِ  والدنيويِة يف حالِة إساءِة استخدامِه، وكذلك جعَل اهللُ 

 وجعل سبحانُه الكماَم تعبرياً عن اسإرادة، ورّتَب على ذلك نتائَج والتزاماٍت يتحّمُل اسإنساُن مسؤوليَتها. 

 أهميُة البحث

تأيت أمهيَُّة البحِث من كونِه جاَء ليعاجَل موضوعًا مهّمًا حتتاُجُه فئٌة كبريٌة من املسلمني والقائموَن على رعايِة شؤوِِنم 

ُِ مبوضوع نكاِح األخرسِ  ُل عليهم التعرُُّف على األحكاِم الواردةِ فيِه، فهو يتعلَّ  والباحثون وطماُب العلِم والقضاُة، ممّا يسهِّ
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 اسإسماميِّ ومناقشِتها دوَن حتّيٍز، يف حماولٍة للوصوِل إىل القوِل الذي يغلُب على الظنِّ صوابُُه، مع بياِن رأيِ يف الفقِه 

 قانوِن األحواِل الشخصية األردينِّ. 

 المبحُث األوَُّل: التعريُف اللُّغويُّ لألخرسِ 

 ) اخلاُء والراُء والسنُي أصوٌل ثماثٌة :

، ويُقاُل لصانعِه: اخلَرَّاس. اخلْرُس بسكوِن  األوُل :  الراِء، وهو الَدنُّ

.  الثاني: ِِ  اخلََرُس يف اللساِن وهو ذهاُب الُنط

والذي حنُن بصدِدِه من هذه األصوِل هو الثاين، (4)اخلرُس واخلرسُة وهو طعاٌم يُ تَّخُذ للوالِد من النساِء ( )الثالُث:

يرُُه َخِرَس َخَرسًا وهو أخرٌس، وََجٌَل أخرٌس : ال ثُقَب لشقشقتِه خيرُ  منها هد)فاخلََرُس: ذهاُب الكماِم ِعيًَّا أو ِخلقًة، 

فهو يُ َردُِّدُه فيها، وَعَلٌم أخرٌس : اجلَبُل ال ُيسمُع لُه صدى، وكتيبٌة خرساُء : إذا َصَمَتْت من كثرِة الدروِع، أْي مل يكْن 

ٌق ( قَارِهْم يف احلرِب، وسحابٌة خرساُء : ال رعَد فيها وال بر هلا قعاقَع، وقيَل : هي اليت ال َتسمُع هلم صوتًا من وَ 

،فكلُّ ما ليس لُه صوٌت أو (5) ِِ واملماحُظ أّن هذه املعاين يف اللغِة تدوُر ُكلُّها حوَل الصمِت وذهاِب الصوِت وعدِم النط

ِم األخرِس حني م وحديِثهم عن أحكاال ُيسمُع لُه صوٌت فهو أخرُس.  وإىل هذا املعىن اللغويِّ ذهَب الفقهاُء يف نظرهت

تعرَّضوا هلا يف أبواِب الفقِه املختلفِة، حيُث مل يضعوا تعريفًا اصطماحيًا لألخرِس، فلم خيرِ  استعماهُلم له عن املعىن 

 .  اللغويِّ

 المبحُث الثاني: إشارُة األخرس

ُِ على ) اسإُياِء بالَكفِّ والعنِي   أشاَر، وَشورُت واحلاجِب، وأشاَر إليِه وَشَوَر أوَمَأ ، وَشَوَر إليِه بيدهِ اسإشارُة يف اللغِة ُتطل

إليِه بيدي أشرُت إليِه لوَّحُت لُه، ويف احلديِث الشريِف كان صلى اهلُل عليه وسّلَم ُيشرُي يف الصماِة أي يومىُء باليِد 

ُل صاحَبها تبعاهِتا، )وأِّنا تُ نَ زَُّل منزلةَ وقد دأَب الناُس على العمِل باسإ(6)والرأِس، يأمُر وينهى باسإشارة(  شارِة، ويتحمَّ
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وقد ترجَم اسإماُم البخاريُّ يف صحيحِه باب ) َمن أجاَب بالُفتيا بإشارِة اليِد والرأِس، وذكَر فيه حديث ابن (7) الكماِم (

ال: ال حرَ ، قال : وحلقُت فأومأ بيدِه ق عباس أّن النيّب صلى اهلل عليه وسلَم ُسئَل يف َحّجتِه فقال : ذحبُت قبل أن أرميَ 

وال خيرُ  استخداُم الفقهاء ملصطلِح اسإشارِة عن هذا املعىن، فاسإشارُة تعبرٌي عن . (8)قبل أن أذبَح فأومأ بيدِه وال حر  (

 يف النفس ال تنضبُط اليت املعىن الباطينِّ باحلركِة سواءٌ من اليد أو العني أو احلاجب أو الرأس، )ومما ال شّك فيِه أّن املعاين

إال باأللفاظ، والكماُم أقدُر على إبانة ما يف القلب، إال أّن اسإشارة قد تكوُن يف بعِض املواِطِن أقوى من الكماِم، مثَل 

 فنحُن ال نعرُف قرَب ما(9) قولِه صلى اهلل عليه وسّلم ) بُعثُت أنا والساعة كهاتني، وأشاَر بإصبعِه الوسطى والسّبابة (

بينهما إال بزيادِة الوسطى على السّبابِة، كما أّن إَجاَع العقوِل على أّن العياَن أقوى من اخلرب دليٌل على أّن اسإشارَة قد 

ُر األخرُس يف أغلِب األحياِن عن ُمراداتِه باسإشارِة اليت هي .  (10) تكوُن يف بعِض املواضِع أقوى من الكمام ( ولذا يعب ِّ

، بيَد  ِِ َم الفقهاءُ إشارة األخبديلُ النط رس أّن اخلُرَس ليسوا على درجٍة واحدٍة يف القدرِة على التعبرِي باسإشارِة، ولذلك قسَّ

 :إىل ثماثِة أقسامٍ 

اسإشارةُ املفهومةُ املعهودةُ من األخرس، وهي اليت يَفَهُم املراَد منها كلُّ واقٍف عليها، كأْن ُُيرَِّك رأَسهُ َعرضاً داللًة  األول: 

 على اسإنكاِر، أو طُواًل داللًة على املوافقِة واسإقراِر. 

 ِء. اسإشارُة اليت خيتصُّ بَفهِم املراِد منها َمن اخُتصَّ بالفهِم والذكا الثاني:

وقد اشرتَط بعُض الفقهاء أْن حتَتفَّ إشارُة األخرس بالقرائِن الدالِة على ُمراِد , (11)اسإشارُة غرُي املفهومِة ( الثالث:

راِد، وضربوا أمثلًة لذلك مثل ) اقرتاُن اسإشارِة بالتصويِت، ألّن ذلك هو الغالُب منه، 
ُ

األخرس من إشارتِه لتأكيِد هذا امل

طلَّقِة كقرينٍة دالٍة على إرادتِه الطماَق  (12)بياناً ملا أَجََلهُ األخرُس (فتكوُن اسإشارةُ 
ُ

وكذلك ) إلقاءُ القناِع على رأِس املرأة امل

، ولذلك اشرتطوا  (13)بإشارته( وال شّك أّن اسإشارَة ) إذا اقرتنْت هبا قرائُن األحوال أورثْت مبجموعها العلَم الضروريَّ

 (14)اِت واألمارات مَع اسإشاراِت (التناهَي يف َنصِب العمام
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 المبحُث الثالُث: كتابُة األخرس

الكتابةُ وسيلةٌ مهّمةٌ من وسائِل التعبرِي عن ُمراِد اسإنساِن وإيصاِل ما يرغُب يف إيصالِه إىل اآلخرين، ولذلك اعترَب الفقهاُء  

ويستدّلوَن لذلك ) بأّن الكتابَة  (16)وأنَّ ) الكتاَب كاخلطاب ( (15)) األصَل أّن البيان بالكتاب كالبيان باللسان (

 حروٌف منظومةٌ تدلُّ على معىًن مفهوٍم كالكمام، بداللِة أّن النيّب صلى اهلل عليه وسلََّم كان مأموراً بتبليِغ رسالتِه، فحصلَ 

ِِّ آخرين بالكتابِة إىل ملوِك األطراف، وأل ِِّ البعض بالقوِل ويف ح قاَم لفظِه يف إثباِت نَّ كتاَب القاضي يقوُم مذلك يف ح

يوِن ( ِِ أو األخرس إىل ثماثِة أقساٍم، وذلك حبسِب ما اعتاَد , (17)احلقوِق والدُّ َم الفقهاءُ الكتابَة سواءٌ من الناط وقد قسَّ

 ، وهذه األقساُم هي :بارِة أو الالناُس استعماَلُه يف ُعرفهْم، وبَنوا على هذا التقسيِم اعتباَر الكتابِة وقياَمها مقاَم الع

ْق قضاًء وال ديانًة، وهذه هي الكتابةُ  أولا   : الكتابةُ اليت تقوُم مقام العبارة بدون نيٍَّة، وإْن قاَل مل أنِو بِه اخلطاَب مل ُيَصدَّ

ٌِ ( طَُلَقْت مبجرد الكتابة.   املستبينُة املرسومُة، كما لو كتَب ) إىل زوجيت فمانة أنِت طال

ٌء : الكتابُة اليت ال يقُع العمُل هبا إال إذا نوى، وهذه هي الكتابُة املستبينُة غرُي املرسومة، فإذا نواُه أِو انضمَّ إليه شينياا ثا

 آخُر كالبينِة أو اسإشهاُد عليه أو أمماُه على الغرِي حني الكتابة وقَع، وإال كان لغواً. 

بُة غرُي ، وال تقوُم مقاَم العبارِة وال تثبُت هبا األحكاُم وإْن نوى، وهذه هي الكتا: الكتابُة اليت ال يقُع العمُل هباثالثاا 

ستبينِة، كالكتابِة على املاِء وحنوِه، وهذه الكتابُة لغٌو، وهي مبنزلِة الكماِم غرِي املسموِع(
ُ

وقد علََّل الفقهاُء عدَم .  (18)امل

ال تقوُم مقام  َمن اخُتصَّ بالذكاِء والفطنِة، وكذلك كتابتِه املستبينِة وأِّنااعتباِر إشارِة األخرس اليت يفهِم املقصوَد منها 

 العبارة إال مع النيَِّة بأِّنما من الكناياِت، والكناياُت ) حتتمُل وجوهاً كثريًة، فمثمًا : الكتابة حتتمُل أن تكوَن للتجربِة أو

ِِ فما بّد من النّيِة (  . (19)للتحقي

) والدليُل على أّن الكنايَة يقُع هبا العمُل مع القصِد والنّيِة حديُث عائشة رضي اهللُ عنها ملّا دخلْت ابنُة اجَلوِن 

على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودنا منها قالْت : أعوُذ باهلِل منَك، قال هلا : لقد استعذِت بعظيٍم، إحلقي بأهلِك، 
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قال ي اهلل عنه ملّا قيل لهُ : إّن رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسّلم يأمُرك أن تعتزَل أهلك، فويف حديِث كعِب ابن مالٍك رض

 : أطلُِّقها أم ماذا ؟ قال : بل اعتزهْلا فما تقربّنها، فقال المرأتِه : احلقي بأهلِك، فأفاَد احلديثاِن أّن اللفظَة تكوُن طماقاً 

ِِ إنشاَء العقود باسإشارِة وخماص, (20)مع القصِد وال تكوُن مع َعدمِه ( ُة الرأِي أّن الفقهاء أجازوا للعاجِز عن النط

 املفهومِة اليت تقوُم مقاَم العبارِة وكذلك بكتابتِه املستبينِة املرسومِة بدوِن نيٍَّة ، واملستبينة مع النيِة والقصِد. 

 المبحُث الرابُع: ُحكُم إشارِة األخرس الذي يعرُف الكتابة  

نا أّن إشارَة األخرس وكتابَتُه أنواٌع، وأّن منها ما يُعترُب ُمطلقًا وإْن مل ينِو، ومنها ما هو يف حكِم الكنايِة يقُع بعد أْن بيّ 

س الذي ومع أّن الفقهاَء مّتفقوَن على أّن إشارَة األخر , مع النّيِة وال يقُع مع عدِمها، ومنها ماال يُعترُب مطلقاً وإْن نوى

لِة كتفي هبا، ويقُع احلكُم هبا، إال أّن بعَض الفقهاِء فرََّق بنَي الكتابِة واسإشارِة من حيُث قّوُة الدالال يعرُف الكتابَة ي

واسإفهاِم، ولذلك مل يعتربوا إشارَة األخرس املفهومَة حاَل كونِه يعرُف الكتابَة، ويعلِّلوَن ذلك بأّن اسإشارَة إمنا جاَز العمُل 

 فُع بالكتابِة، فما حاجَة للعمِل باسإشارِة من األخرس ما داَم يستطيُع الكتابَة. هبا للضرورِة، والضرورُة تند

 وقد حنا هذا املنحى بعُض فقهاء احلنفية وبعُض الشافعية، أّما احلنفيُة ) ففي املذهِب روايتاِن يف ذلك :

ِِ يف قّوة الداللِة ، وا: أنُه ال جيوُز عقُدُه باسإشارة ألّن الكتابَة تعبرٌي بالقلِم، فهي كالنُّ إحداهما سإشارُة أضعُف منها، ط

 وال يُعَدُل عن األقوى إىل الضعيِف من طُُرِق اسإفهاِم ما دام اسإفهاُم باألقوى مُمِكناً. 

َص له يف غريِها قاَم كلُّ ثانيتهما ا م : أّن اسإشارَة تكفي يف إنشاِء العقود ألّن العبارَة هي األصُل، فإذا مل تكْن ممكنًة وُرخِّ

يَدلُّ على القصِد مقاَمها.  واألوىل روايُة األصِل، والثانية روايُة اجلامِع الصغرِي، فكان منشَأ القولني هو اختماُف الروايِة 

أّما الشافعيةُ )فجمهورُهم .  (22))واملعتمُد عند احلنفيِة أّن عدَم القدرِة على الكتابِة ليسْت شرطاً للعمِل بإشارتِه (, (21)(

فِهمِة عجزُُه عن الكتابة، على اعتب
ُ

اِر إشارِة األخرس، سواٌء َقدَر على الكتابِة أم ال، وَشَرَط بعُضُهم للعمل باسإشارِة امل

والذي أراُه راجحاً هو جواُز العمل بإشارِة األخرس املفهومِة وإْن كان , (23)فإنّهُ إْن قدَر عليها فهي املعتربُة ألِّنا اضبط (
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ُحّجٌة  –َة والكتابَة اسإشار  –ّن الكتابَة واسإشارَة َتستوياِن يف قّوة الداللِة ) ألّن كّل واحٍد منهما يعرُف الكتابَة، ذلك أل

 ِِ  ضروريٌة، ويف الكتابِة زيادُة بياٍن مل تُوجْد يف اسإشارِة، ويف اسإشارة زيادُة بياٍن مل توجْد يف الكتابِة ألِنا أقرُب إىل النط

كتابِة كي عدَم القدرِة على ال –احلنفيِة والشافعيِة  –كذلك فإّن اشرتاَط بعِض الفقهاِء ,  (24)(من آثاِر األقماِم فاستويا 

)فإّن ذلك يعين أّن إشارَة األخرس املفهومَة تُلغى إذا كاَن يعرُف الكتابة، فلو تعاقَد األخرُس على ,يعتربوا إشارَة األخرس

 (25)كّن األوىل أن يعزَِّز غرَضُه بالكتابة(بيٍع أو طماٍق باسإشارة فإِّنا تُعترُب حتماً، ول

 المبحث الخامُس: التعريف بمفهوم األحوال الشخصية وقانوِن األحواِل الشخصّيِة األردني  

ُِ على القواننِي املتعلِّقِة بالزواِ  والطماِق  إّن ما ُيَسّمى باألحواِل الشخصيِة هو اصطماُح فقهاِء القانوِن املعاصِر، ويُطل

وآثارمها واملواريِث والوصّيِة، وهو مصطلٌح مل يكْن معروفًا لدى الفقهاِء املسلمني السابقني، بل كانوا يطلقون على كلِّ 

هِر، كتاُب النفقاِت،مبحٍث من أحكاِم ا
َ

  ألسرِة امساً خاّصاً، فنجُد يف مؤلفاهِتم العناوين التالية : كتاُب النِّكاح، كتاُب امل

 كتاُب الطماِق، كتاُب العّدة، كتاُب املرياِث، كتاُب اللعاِن، كتاُب الظِّهار، كتاُب اسإيماِء. 

راِد منه.اِت هذا املصطلِح لغًة واصطماحاً، وذلك لفوللتعريِف مبفهوِم األحواِل الشخصية فيجدُر بنا تعريُف مفرد
ُ

 هِم امل

تعريُف القانوِن لغًة : ذَكَر صاحُب ُُمتاِر الصحاِح يف اللُّغِة يف مادِة )ق ن ن ( ) القواننُي : اأُلصوُل، الواحُد : قانوٌن، 

 (26) وليس بِعريبِّ (

أنَُّه دخيٌل على الرّأُي الغالُب إىل القوِل أنُّه ليس عريبَّ األصِل، و واختلَف الُكتَّاُب يف حتديِد أصِل هذا الّلفِظ، ) فذهَب 

 (27) اللغِة العربيِة، وذهَب البعُض إىل القوِل أنَُّه عريبُّ األصِل مادًَّة وشكماً (

  ُمستقًى من كلمِة ) هُ ) وَمن نسَبُه إىل أصٍل أجنيبٍّ اختلَف مَع غريِه يف حتديِد أصِلِه، فذهَب أكثُر الُكتَّاِب إىل القوِل أنَّ 

kanon  ( اليت تعين القاعدة أو التنظيم، وهي كلمٌة التينيٌة، اقتَبَس منها الفرنسيون كلمة )canon قاصدين هبا )

 (28) ( ( canon lawقراراِت اجملامع الكنسّيِة، وأخذها اسإجنليُز فأطلقوها على القانون الَكَنسيِّ ) 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

229 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

َعظِّمة للعماقات االجتماعية فيأّما القانوُن يف االصطماح فهو 
ُ

ِه، ) جمموعُة القواعِد القانونيِة املرعيَِّة يف جمتمٍع ما، وامل

ُة (  (29) واليت يلتزُم األشخاُص اتِّباَعها وإال تعّرضوا للجزاِء املاديِّ الذي تفرُضُه السلطُة العامَّ

وُل أي وهو حترٌُّك يف َدْوٍر، فاحلوُل : العاُم، وذلك ألنَُّه ُي ويف تعريِف األحواِل لغًة : ) احلاُء والواو والماُم أصٌل واحٌد،

 (30) يدوُر، وحاَل الشخُص ُيوُل : أي حترََّك (

وأّما تعريُف الشخِص يف اللغِة ) الشنُي واخلاُء والصاُد أصٌل واحٌد يدلُّ على ارتفاٍع يف شيٍء، والشخُص هو َسواُد 

 (31) اسإنساِن إذا مَسا لك من بعيٍد (

 ويف تعريِف مفهوِم " األحواِل الشخصية " فهو ) مصطلٌح قانوينٌّ ابتدَعُه الفقُه اسإيطايلُّ يف القرن الثاين عشر،ال جنُد لهُ 

، حيُث كان الفقهاُء يبحثوَن املسائَل اليت تندرُ  ضمن مفهوم " األحوال الشخصية  استعمااًل يف كتِب الفقِه اسإسماميِّ

 (32) ِب الطماِق، وكتاِب النفقة، وكتاب الّنسِب، وحنو ذلك (" يف كتاب النِّكاح، وكتا

م، والعماقةُ واضحةٌ بني التعريِف اللُّغوّي للفظيْت األحوال و الشخصية وبني املعىن الذي اصطلَح عليه القانونيون هلذا املفهو 

اتِه من حاٍل إىل حاٍل .  فهي أحكاٌم هتتمُّ حبركة اسإنساِن املسلِم وتغريُّ

األحواُل الشخصّيُة أّوَل ما ظهَر يف أواخِر القرِن التاسع عشر، حني قاَم الفقيُه املصريُّ )  –وقد ) ظهَر هذا املصطلُح 

 (33) حممد قدري باشا ( بوضع جمموعٍة فقهيٍة خاّصٍة مسّاها ) األحكاُم الشرعيُة يف األحواِل الشخصّية( (

م، وقد )أقَ رَُّه 2010لسنة  36ملعموُل بِه يف حماكِم األردنِّ الشرعيِة فهو رقُم أّما قانوُن األحواِل الشخصيِة األردينُّ ا

مْت بِه دائرُة قاضي القضاِة لَيحلَّ  26/9/2010جملُس الوزراِء األردينُّ يف جلستِه املنعقدِة مساَء يوِم األحد  والذي تَقدَّ

على العمِل بِه ما يزيُد على ثماثنَي عاماً (.  وَعلَّلْت  م حيُث مضى1976لعاِم  61حملَّ قانوِن األحواِل الشخصيِة رقم 

دائرُة قاضي القضاِة األردنيُة استبداَل القانوِن القدمي بالقانوِن اجلديد بأنُّه يف خماِل هذه املّدِة قد ) تطوَّرْت فيها ظروُف 

ْت خماهَلا أقضيٌة وحوادٌث ووقائٌع استوجَبْت إعداَد القان ًة ومعاجلًة ملعظِم ون اجلديِد ليكوَن أكثَر ُشولياحلياِة، واستَجدَّ
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( مادًة، يف حنِي أّن القانوَن القدمَي  328وقِد احتوى هذا القانوُن على ) , مسائِل األحواِل الشخصيِة وشؤوِن األسرِة (

مِة القانوِن املطبوع أ 187يتكوَُّن من  )  لقانون قد )َحِرَصْت ِّنا يف هذا ا( مادًة فقط. وبَ يَّنْت دائرةُ قاضي الُقضاِة يف مقدِّ

على االلتزاِم بثوابِت الشريعِة اسإسماميَِّة والدستور، وراَعْت ُمعطياِت العصِر وُمسَتَجّداِت الواقِع، فكانْت أحكاُم هذا 

عتبَ رَِة دون االلتزاِم مبذهٍب بعيِنِه، وعلى أس
ُ

ًة من الشريعِة اسإسماميِة مبذاهِبها امل ِس االختياِر القائِم على االقانوِن ُمستَمدَّ

ُِ وحاجَة العصِر وَتَطوَُّر الزماِن() وق تَّفقِة مع مقاصِد الشريعِة، ومبا يَ تَّف
ُ

ِِ املصلحِة الظاهرِة امل مّت  دُرجحاِن الدليِل وحتقي

ُِ الغايَة املنشودَة منه، حيُث مّت إعداُدهُ  َصٍة م إعداُد القانوِن على مراحَل عديدٍة سإخراجِه بصيغٍة حُتَقِّ ن ِقَبِل جلاٍن متَخصِّ

من هيئِة القضاِء الشرعيِّ والفقِه والقانوِن، ومن مُثَّ ُعِرَض على خنبٍة من اخلرباء يف الفقِه والقانوِن واألحواِل الشخصيِة من 

باركِة جملِس اسإفتاِء ُن مب) وقد حظَي القانو , علماِء الشريعِة اسإسماميِة وأساتذِة اجلامعاِت األردنّيِة ومراكِز البحِث العلميِّ (

 . (34) والبحوِث والدراساِت اسإسماميِة الذي أقَ رَُّه باسإَجاِع برئاسِة مساحِة املفيت العامِّ وحضوِر كامِل أعضائِِه (

 المبحث السادُس : نكاُح األخرسِ 

 أصٌل واحٌد النوُن والكاُف واحلاءُ قبل اخلوض يف نكاح األخرس جيدر التعريف بالنكاح لغة وشرعا:أّما النكاُح لغًة : ) 

وأّما تعريُف الّنكاح يف  . (35) وهو الِبضاع، نكَح ينِكُح، والنِّكاُح يكوُن للعقِد دوَن الوطِء، يُقاُل : نكحُت : تزوجُت (

عقٌد يتضمُن : (37)وعرّفُه الشافعيُة , : عقٌد موضوٌع ملِلِك املتعة، أي ِحلُّ استمتاع الرجل باملرأة(36)الشرع : احلنفية 

فقالوا : هو َعقٌد حِللِّ ََتَتٍُّع بأنثى غرِي حَمَرٍم وغرِي جموسيٍة (38)أّما املالكيُة , إباحَة ُوطٍء بلفِظ إنكاٍح أو تزويٍج أو ترَجِتهِ 

 : عقُد التزويِج.  (39)وعند احلنابلةِ , لقادٍر حُمتا ٍ 

 لهُ َشرعاً لتكويِن اخلامسة منه بأنَّهُ ) َعقٌد بني رُجٍل وامرأٍة حِتلُّ وَعرََّفهُ قانوُن األحواِل الشخصيِة األردينُّ يف املادِة 

وهذا التعريُف أفضُل يف إظهاِر الغايِة الرئيسيِة من النِّكاح، إذ جعَلتها تعاريُف الفقهاء , (40) أسرٍة وإجياِد َنسٍل بينهما (

َِ الشهوِة اجلنسيِة وإرواِء الغريزِة واملتعِة، وه ايَة الكربى بل ذه وإْن كانْت إحدى الغاياِت لكّنها ليسِت الغالسابقني حتقي
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ُِ معىن االستخماِف اسإهليِّ  الغايُة الكربى هي تكويُن أسرٍة صاحلٍة مسلمٍة،واستمراريُة النسِل لعمارِة األرِض، وحتقي

ُتُه وهي:   لإلنساِن فيها. مثّ ال بُّد للنكاِح من ثماثِة أموٍر تثبُت هبا ِصحَّ

 . اسإجياُب والَقبوُل وهو ركُن العقدِ األوُل:

 العاقدان : وشروطُهما، توافُر أهليِة أداء ولو ناقصة. الثاني:

 . (41)حملُّ العقِد، وشرطُُه  عدم قياِم مانٍع ُينُع من ِحلِّ االستمتاع، سواٌء كان مؤبَّداً أو مؤقتاً  الثالث:

َِ احلنفيةُ  على أّن النِّكاَح ينعقُد من األخرس بالكتابِة، وذهب  (45)واحلنابلُة (44)واملالكيُة  (43)والشافعيُة (42)وقِد اتَّف

 اجلمهوُر من الشافعيِة واملالكيِة واحلنابلِة إىل أّن إشارَة األخرس املفهومِة ينعقُد هبا النكاُح وإْن كان ُُيسُن الكتابَة، أّما

 ة ومها :ان ُُيسُن الكتاباحلنفيُة فعندهم روايتاِن يف املذهِب خبصوِص انعقاِد نكاِح األخرس بإشارتِه إْن ك

 : ال ينعقُد الّنكاُح بإشارتِه وإْن كانْت مفهومًة، وذلك ألّن الكتابَة أقوى من اسإشارِة يف الداللِة.  األولى

: ينعقُد الّنكاُح بإشارتِه املفهومة وإْن كان ُُيسُن الكتابة، ألّن األصَل هي العبارُة، فإذا َسَقطْت العبارُة بعجزِه  الثانية

ِت املادة ع نها كانِت اسإشارُة والكتابُة متساويتني، فينعقُد العقُد بأيِّ منهما. أّماقانوُن األحوال الشخصية األرديّن فَ َنصَّ

( منُه على ) يكوُن اسإجياُب والَقبوُل باأللفاِظ الصرُية  )كاسإنكاِح والتزويِج ( وللعاجِز عنهما بكتابِتِه أو بإشارتِه 7)

 وهنا نورُِد عّدَة مماحظاٍت هي:, (46) املعلومة (

أّن القانوَن حيُث اشرتَط أن يكوَن اسإجياُب والَقبوُل باأللفاِظ الصرُية) فمفهومُه أنُّه ال يصحُّ بالكتابة من  األولى:

، أخذاً بالراجِح من قويْل الشافعية واحلنابلِة، ألّن الكتابَة من الكنايِة وال ينعقُد الّنكاُح بألفاِظ ا ِِ كناياِت عندهم لالناط

وقد َعلَِّ الدكتور حممود السرطاوي يف شرحِه للقانون بقولِه ) وهذا رأٌي َحَسٌن، حيُث استبعَد انعقاَد العقِد , (47) (

بالكتابِة، ألِّنا تُوقُع يف إشكاالٍت أمهُّها إنكاُر التوقيِع على الرسالِة، وإمكاُن تزويرِها، وهذا يؤدِّي إىل الفوضى مع عدِم 

 . (48)جِة إىل انعقاِدِه هبذا األسلوِب ( احلا
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ِِ احلنفّيِة بني األخرس األصليِّ وُمعتقِل اللسان ) األخرس الطارئ ( يف حكِم اسإشارة،  الثانية: مْل يأخِذ القانوُن بتفري

ذلك يرفُع احَلرََ   نكاح والتزويج  عموماً، وال خيفى أّن ما أخَذ بِه القانوُن يفبل تكّلَم عن إشارِة العاجِز عن لفظيْت اال

 وفيه مصلحٌة عظيمٌة ملعتقِل اللساِن من حيُث مساواتُُه باألخرِس األصليِّ يف حكِم اسإشارة. 

ِِ دوَن أفضليٍة أليٍّ  الثالثة:  أّن القانوَن ساوى بنَي الكتابِة واسإشارِة املفهومِة يف التعبرِي عن اسإرادِة ِمَن العاجِز عن النُّط

رعيِة األردنيِِّة هو االستعانُة خببرٍي يف لغِة اسإشارِة، يكوُن ُمنَتَخبًا وُمعَتَمدًا من قِ منهما. واملعموُل  ِبِل بِه يف احملاكِم الشَّ

رَتِجُم يف لغِة اسإشارةِ احلديثِة باستدع
ُ

اٍء احملكمِة للرتَجِة بني القاضي واألخرِس يف عقِد النِّكاِح أو حالِة الطماِق، فيحضُر امل

، ويؤدِّي اليمنَي أماَم القاضي على أْن يكوَن أمينًا ودقيقًا وُُمِلصًا يف نقِل ما يطلُبُه القاضي من األخرِس، من احملكمةِ 

ونقِل ُمراداِت األخرِس إىل القاضي مبا يضمُن فهَم األخرس للمطلوِب منُه، وما يرتتَُّب على إرادتِه من التزاماٍت أو حقوٍق 

 الطماِق، كلُّ ذلك بوساطِة خبرِي لغِة اسإشارِة والذي ُيشرتُط فيه أْن يكوَن ثقًة َعداًل ِمنأو واجباٍت يف حاليْت الزوا  و 

وهذا ُمسَتحسٌن جّداً، ألّن خرباءَ لغِة اسإشارِة أقدُر على التفاهِم مع األخرس، خاصًة أّن لغَة اسإشارة , (49)أهِل التكليفِ 

 . واعُدها وضوابطُهااحلديثة أصبحْت يف هذا العصر لغًة منضبطًة وهلا ق

وقد يثوُر تساؤٌل هنا، هل تُقبُل شهادُة األخرس على عقِد النِّكاِح برأِي قانون األحوال الشخصية األردينِّ 

ِة عقِد الزواِ  حضوُر شاهدين َرُجلنْي أو رجٍل وامرأتني من املسلمني  -أ -8؟نصَِّت ال مادة على ما يأيت )ُيشرتُط يف ِصحَّ

فاشرتَط القانوُن (50)عاقلنْي  بالغنْي  سامعنْي  لإلجياِب  والقبول فامهنْي  املقصوَد هبما ( -الزوجان مسلمنْي إذا كان  -

 –أْن يكوَن الشاهداِن رجلنْي أو رجماً وامرأتنْي مسلمنْي عاقلنْي بالغنْي سامعنْي لإلجياِب والَقبوِل فامهنْي للمقصوِد هبما 

ْت على ما يأيت  :)ما ال  ذِكَر  325تعّرْض لكوِن الشاهِد ناطقاً، لكّن املادة  )ومل ت  -أي اسإجياب والَقبول  ( منه َنصَّ

لهُ يف  هذا القانوِن يُرجع فيه إىل الراجِح من مذهِب أيب حنيفَة فإذا مل  يُوجْد َحَكمِت احملكمةُ بأحكاِم الفقِه اسإسماميِّ  



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 3, 2019           

 
 
 

 

 

233 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

ناًء على هذه املادة من القانون ال تُقبُل شهادُة األخرِس على عقد النِّكاح  ، وب(51)األكثِر موافقًة لنصوِص هذا القانوِن( 

 . (52)كما هو رأُي احلنفية

 النتائج

بعَد أْن قمُت بدراسِة أحكاِم ف: احلمُد هلِل ربِّ العاملني، والصماُة والسماُم على سّيِد املرسلني، املبعوِث رمحًة للعاملني وبعدُ 

الفقهية األربعة، وكذلك إشارَتُه وكتابَتُه،وقارنُت بعَض هذه األحكام بقانويْن األحواِل  ِنكاِح األخرس يف املذاهب

 الشخصية واملدينِّ األردينِّ فقد َخَلصُت إىل عدٍد من النتائِج ُُيكُن بياُن أمهِّها على النحو اآليت:

،وكتابُتُه امل. 1 ِِ ، واملستبينُة غرُي ستبينُة املرسومُة قائمٌة مقاَم العبارةإشارُة األخرِس املفهومة قائمٌة مقاَم اللفِظ من الناط

 املرسومِة حتتاُ  للنّيِة العتبارِها. 

َِ على ذلك الفقهاُء يف ُمتلِف مذاهبهم. . 2  إشارُة األخرس غرُي املفهومِة ال تُعترُب كما اتّف

والفقهاء،  البياِن باللسان كما قَ ّرَر األصوليونإشارُة األخرس املفهومة معتربٌة وإْن كان يعرُف الكتابة، ذلك ألِّنا ك. 3

 وتتساوى مع كتابِة األخرِس يف التعبرِي عن ُمراداتِه. 

 صّحُة عقِد األخرس بإشارتِه املفهومة وكذلك بكتابتِه. . 4

ِِ يف عقِد نكاحِه خبماِف األخرس، وقد ساوى ب. 5  الكتابة نيمل يأخْذ قانوُن األحوال الشخصة األردينِّ بكتابِة الناط

 واسإشارة من حيُث التعبري عن اسإرادة ) املادة السابعة (. 

مل يعترْب قانوُن األحوال الشخصية األردينُّ شهادة األخرس يف الّنكاح، وهو وإْن مل يتعّرْض لذلك صراحًة إال أنُّه . 6

 القانون.  فيما ال ذِكَر لُه يف –رضي اهللُ عنه  –أحاَل على الراجِح من مذهِب أيب حنيفة 

املعموُل يف احملاكم الشرعية األردنّية هو االستعانُة خبرباِء لغِة اسإشارة الذين يتوّلون ترَجَة كمام القاضي إىل األخرس . 7

 وترَجة إشارات األخرس إىل القاضي. 
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 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 لتزم مبدة ال تزيد عنبعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وت
لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 الباحث بتقرير عن حبثه يتضمن املالحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عن

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم  
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