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The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches is published 

quarterly, it is designed for whoever researcher seeking welfare that is based on 

knowledge. It seeks to provide a platform for the excellent researchers to present and 

consider the values and themes of various religious and social sciences acquired by 

learning and practice. It aimed at becoming a meeting point and channel for 

researchers to publish their innovative works, with regard to the interpretation of 

Islamic Sharia sciences and its regulations and the enhancing of social sciences to 

become adequate programs that serve the human and society in a significant and 

neutral way. 

Our mission is to maintain the efforts of researchers and their innovative works in 

Islamic Sharia sciences known for its human civilizational value, through which we 

can spread awareness among people and ensure respect and strength of Islamic 

identity in different scientific, cultural, and social environments. 

Therefore, this journal is designed to serve as a platform to identify the various 

religious and social dimensions of knowledge, such as considering the Holy Quran 

as the foremost and fundamental source of Islamic rules followed by the Sunah 

(biography of the Prophet Mohammed Peace and Blessings be Upon Him) that 

explains and clarifies the Holy Quran, along with its affiliated Sharia studies on the 

individual and society, such as studies concerned with Ijtihad which focuses on the 

studying of modern issues and finding solutions to them. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the government spending and its impact on indicators of 

human development in Muslim societies. The researcher chose Sultanate of Oman a 

model to study, where he intended to find out the impact of the government spending 

on education and health sectors and the average individual’s income.  The study 

included definition of human development, its objectives, indicators, components and 

principles. The study also investigated the human development aspects in the Sultanate 

of Oman as a model of an Arab Islamic state.  The study reached a number of results, 

most importantly was weak spending on scientific research and innovation compared 

with total income. A number of recommendations have been suggested, most 

importantly the rescheduling of the government's priorities to education and training. 
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 لخص امل

وقد اختار   مؤشرات التنمية البشرية يف اجملتمعات اإلسالمية  يفف على اإلنفاق احلكومي وأثره  هدفت الدراسة احلالية للتعر  
أثر اإلنفاق احلكومي على قطاعات التعليم والص حة   بيان، حيث عمد الباحث إىل  للدراسة  سلطنة عمان أمنوذجا  الباحث  

ولقد مشلت الدراسة على التعريف ابلتنمية البشرية وأهدافها  ،  وانعكاسها على مظاهر تلك القطاعاتومتوس ط دخل الفرد  
عمان كأمنوذج لدولة عربية إسالمية، ويف   ومؤشراهتا ومقوماهتا ومبادئها، كما مشلت دراسة مظاهر التنمية البشرية يف سلطنة

ضعف اإلنفاق على جمال البحث العلمي واالبتكار مقارنة مع امجايل ختام الدراسة مت التوصل لعدد من النتائج من أمهها  
 .إعادة  جدولة أولوايت احلكومة ابلنسبة للتعليم والتدريب، كما مت التوصل لعدد من التوصيات أمهها  الدخل
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أبوظيب  ينظر : الصادق، علي توفيق، دور احلكومات اإلمنائي يف ظل االنفتاح االقتصادي، معهد السياسات االقتصادية، صندوق النقد العريب، شركة  1

 26م، ص 2001للطباعة والنشر،
عبد الرمحن، قضااي التنموي يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف القرن احلادي والعشرين، الدار العربية للعلوم انشرون، بريوت، ينظر: اهلييت، نوزاد   2

 11م، ص 2013الطبعة األوىل، 

 

 

 

 

  أوال  : املقدمة
إن أغلى الثروات وأدومها على اإلطالق هي العنصررررررررررررررر البشررررررررررررررري، وابلت ايل فعن األمم ا تقد مة و الرائدة جعلت  مصرررررررررررررردر  
اهتمامها الذي تدور حول  عجلة الت نمية، إذ أن  لن يكتب هلا النجاح ما مل يتوف ر العنصررررررررررررر البشررررررررررررري ا ؤهل  هيال  كافيا  

أسراسرا  سرليما ، ويرجع االهتمام العا ي بتنمية ا وارد البشررية إىل أن البشرر هم احلري احلقيقي ألي حضرارة، لذا فعن ليكون 
قضرررية النمو والت نمية ال اهتمام العامل  ا هلا من أمهية ابليفة يف تطوير االقتصررراد وتلبية رغبات الشرررعو ، كما أن القائم  

ا على التعر ف على أسرررار النمو وأسرراليب هقيق  وعالقت  ابلت نمية وشا الشررك  في   ن على السررياسررات االقتصررادية حرصررو 
رات الت نمية البشرررررية، كذلك فعن بعل االقتصررررادي  اسررررتخلصرررروا أن   ط دخل الفرد من أهم مؤشرررر  حة ومتوسرررر  التعليم والصرررر 

لرفاه االجتماعي لكثري من شررررررائم اجملتمع، دخل الفرد ميكن أن يكون مؤشررررررا  مناسررررربا  لقيا  الت نمية وإن كان ال يعكس ا
حيث أن اإلحصررررررررراقات ا تعلقة ابلدخل ال تسرررررررررد هسرررررررررينات حقيقية فعليا  يف احلاجات األسررررررررراسرررررررررية كاليفذاق والتعليم  

حة، ولذا فعن معظم دول العامل تسرررعى لضرررمان الوصرررول للت نمية ا سرررتدامة اليت تضرررمن حق األجيال القادمة من    1والصررر 
خالل االسرتيفالل األمثل وذلك بقصرد الوصرول إىل اقتصراد مسرتدام ومتنوذ، وهلذا فعن دول اخلليج سرعت منذ  ا وارد من

البردايرة من أجرل موائمرة أهردافهرا التنمويرة لتحقيق تنميرة شرررررررررررررراملرة وذات دميومرة، وقرد وضررررررررررررررعرت الت نميرة ا سررررررررررررررتردامرة احلور 
يف ح  أن انتشرار الفقر يف  2الت نمية البشررية ا رتفعة،  األسراسري لتجنب شربم الفقر لشرعواا شا جعلها ضرمن الدول ذات

بعل البلدان العربية يوحي إىل تدين مسرررررتوايت الت نمية شا أدو إىل وجود مشررررركالت وظواهر سرررررلبية كتلفة، إذ أن  ميكن  
رة الباحث  القول  ن الفقر سررربب رئيسررري من أسررربا  تدين كرجات التعليم، كما أن  سررربب رئيسررري يؤدي إىل تفاقم ظاه

عن العمل، وا راقب لواقع بعل دول العامل العريب واإلسرررررررررررالمي تعي واما   ن حكوماهتا انتهجت خط سرررررررررررري ميفاير عما 
كان يفرتض أن تسرررري علي  وأخطأت يف اختيار الوسررريلة ا ناسررربة لتحقيق هدف الت نمية، وشا ال شرررك في   ن أشرررد هذه  
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 11، ص  2009الطبعة الثانية،  ينظر :  غبان، ارو  أمحد إبراهيم ، الت نمية الشاملة للمجتمعات اإلسالمية ، ا دينة ا نورة ،دار اإلميان، 3

سرالم كالنموذج االشررتاكي والنموذج الرأيلايل، يف ح  أ ا تركت النموذج اإلسرالمي األخطاق، إتباعها لنماذج كالف  لإل
 .3الذي يرو في  ا فكرين والعلماق ا سلم  كرجا  عظيما  حنو الت نمية الشاملة وا ستدامة

 
  اثنيا  : جمال وحدود الدراسة   

 م(.2015  – 1990لسلطنة ُعمان للفرتة الزمنية )تتمث ل حدود الدراسة احلالية يف احلدود ا كانية والزمانية  
 اثلثا  : سبب اختيار املوضوع  

نظرا  لزايدة االهتمام مبواضررررررررريع الت نمية البشررررررررررية خالل السرررررررررنوات األخرية من قبل احلكومات وا نظمات الد ولية، وكذلك  
خللفية الباحث يف دراسرررررت   رحلة ا اجسرررررتري، إذ عكف على دراسرررررة قطاذ التعليم إلبراز أثره يف الت نمية البشررررررية بسرررررلطنة  

م، وابلتر ايل فرعن ذلرك قرد م ثُرل لردو البراحرث وجود  2008م وحىت عرام 1987ام ُعمران يف ظرل االقتصرررررررررررررراد ا عريف منرذ عر 
حبيث تكون سررررررررررررلطنة ُعمان  رغبة حقيقية من  للتوسررررررررررررع ومعرفة أثر تطو ر اإلنفاق احلكومي على اجملتمعات اإلسررررررررررررالمية، 

 أمنوذجا .
 : أمهية الدراسة     رابعا

البشرية وصقلتها، حازت على مكانة مرموقة ب  الد ول ذات   ال شك   ن الد ول اليت عملت على رفع مهارات الكوادر
الت نمية العالية، وعندما أخذ هذا ا وضوذ أمهية كبرية بدأت الد ول تعي أمهية وضع مؤش رات تقيس من خالل  وضعها ب  

ا تطلبات اليت ابقي الدول بل استفادت من تقييم األمم ا تحدة السنوي شا جعلها حريصة  كل احلرص على مراعاة  
 تضمن هقيق األهداف اإلمنائية،   

 -ولذا ميكننا تلخيص أمهية الدراسة يف النقاط اآلتية:
 بيان أمهية الت نمية البشرية وهليل ا فاهيم ا رتبطة اا وأساليبها وطرق  هيلها.-1
 وأثرها يف اجملتمع العماين .دراسة مظاهر الت نمية البشرية )التعليم والص حة ومتوس ط دخل الفرد(   -2

 : إشكالية الدراسة خامسا
وإذا أخرذان سررررررررررررررلطنرة ُعمران فرعننرا ارد أن هرذه الرد ولرة كرانرت والزالرت تواجر  الت حردايت وتعمرل من أجرل تنميرة شررررررررررررررراملرة  

علوماتية وتتمتع ومسررتدامة تتمث ل يف بناق موارد بشرررية كفؤة قادرة على مواكبة عصررر التقد م والث ورات العلمية واجملتمعات ا 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 6 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

بصرررحة عالية وهصرررل على األمن االجتماعي والعدالة وحرية الرأي والتعبري، وكذلك بناق اقتصررراد قوي ليعود اب نفعة على 
 الفرد واجملتمع، وكذلك حفظ البيئة والعناية اا من أجل استدامتها واستدامة مواردها وتديدها، وابلت ايل فعن مشكلة 

 
 
 

تتلخص يف التسررررررررا ل إىل أي مدو ميكن أن يكون اإلنفاق احلكومي مؤثرا  على مؤشرررررررررات التنمية البشرررررررررية يف الدراسررررررررة 
 اجملتمعات اإلسالمية ؟وما طبيعة العالقة بينهما ؟

 : أسئلة الدراسة  سادسا
 -   :ميكننا تلخيص إشكالية الدراسة يف التسا الت اآلتية

 مية على تطور التنمية البشرية ؟  بية واإلسالإىل أي مدو يدلل اإلنفاق للحكومات العر -1
رات مؤثرة يف مظاهر الت نمية  -2 حة ومتوسررررط دخل الفرد(كمؤشرررر  إىل أي مدو يدلل اإلنفاق احلكومي على)التعليم والصرررر 

 البشرية بسلطنة ُعمان ؟  
 هل  توس ط دخل الفرد  ثري يف معد ل الت نمية البشرية بسلطنة ُعمان ؟   -2

م ابلرغم من أن النهضرررة الُعمانية بدأت يف أوائل السررربعينيات من القرن ا اضررري، 1990دراسرررة الفرتة من بعد عام سررريتم  
 اال أن االهتمام يف بداايت النهضة كان منصب ا  على البىن التحتية بشكل أساسي.

  : أهداف الدراسة   بعاسا
  :ميكننا تلخيص أهداف الدراسة يف النقاط اآلتية

 ر تطو ر انفاق احلكومات العربية واإلسالمية يف التنمية البشرية .بيان أث-1
حة ومتوسرررررررررط دخل الفرد( يف مظاهر الت نمية البشررررررررررية   -2 إيضررررررررراح تطو ر اإلنفاق احلكومي على قطاعي )التعليم والصررررررررر 

 بسلطنة ُعمان .
 : فرضيات الدراسة   اثمنا

ات ا سرررررررتقل ة يف لقد انبثق عن مشررررررركلة الدراسرررررررة عدة فرضررررررريات ارتبطت  ابلعالقة ب  متيفريات الدراسرررررررة، فتمث لت ا تيفري 
مؤش رات التعليم والص حة ومتوس ط دخل الفرد واليت تُعد من مؤش رات الت نمية البشرية، وقد افرتض الباحث وجود عالقات 
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 http://ar.wikipedia.org/wiki ، 4  ينظر: ا وقع اإللكرتوين ويكيبيداي  

ات ا سرررتقل ة  ا شرررار إليها أعاله، ووفقا  ألهداف الدراسرررة،  ثري و ث ر ب  ا تيفري  الت ابع ا تمثل يف اإلنفاق احلكومي وا تيفري 
 -فعن الباحث يفرتض اآليت:

 البشرية يف اجملتمعات اإلسالمية.: توجد عالقة ب  تطو ر اإلنفاق احلكومي ومؤشرات الت نمية  الفرضية األوىل
حة ومتوسرررررطالفرضــــية الثانية دخل الفرد يف ُعمان   : توجد عالقة ب  تطو ر اإلنفاق احلكومي على قطاعات التعليم الصررررر 

 وب  ومظاهر التنمية العمانية.
 

  : منهجية الدراسةاتسعا  
سيتبع الباحث السرد النظري  وضوعات حيث  لإلجابة على مشكلة الدراسة سيعتمد الباحث على ا نهج الوصفي 

الت نمية البشرية وأثرها على اجملتمعات اإلسالمية مث سيب   الباحث مظاهر الت نمية لقطاعات التعليم والص حة ومتوس ط 
 دخل الفرد يف سلطنة كنموذج لدولة عربية إسالمية  . 

 : صعوابت الدراسةعاشرا  
وذ والصرررعوابت يف وجود دراسرررات سرررابقة بشررركل كبري، وخاصرررة حول سرررلطنة  حداثة ا وضررر  تتمث ل صرررعوابت الدراسرررة يف

 ُعمان.
 أدبيات الدراسة  

 4  -( التأصيل النظري :1)
مع انتهاق احلر  العا ية الثانية أدركت الد ول  ن عليها العمل ويف أسررذ ما ميكن حنو اإلصرالح لكافة اجملاالت السرياسرية  

واالجتماعية وغريها، وقد كان البد  من حصر ا وارد أوال ، فهناي دوال  استطاعت أن تنقل دوهلا بعملية منها، واالقتصادية  
اإلصرررررررررالح الشرررررررررامل إىل مصررررررررراف الد ول ا تقد مة ابسرررررررررتخدام ا وارد ا الية ا ختلفة واليت جاقت من عوائد الن فط واليفاز 

رائب والتجارة والصررادرات وغريها، وهناي دوال   أخرو مل تكن لديها موارد مالية ولكنها اسررتطاعت أن تعع عع بوابة  والضرر 
اإلنسررران الذي اعتعت  احلور والركيزة األسررراسرررية، ولقد حرصرررت هذه الد ول على االهتمام ابلفرد من جوانب  ا ختلفة، كما  

جلوانب الن فسرررررررية واالجتماعية حرصرررررررت على  هيلي ب وتدريب ب وتطويرهب من أجل رفع أداقه يف ا نظمات، وكذلك اهتم ت اب
ل ، حىت يبقى متمسررررركا  ابلعمل وحريصرررررا  على صرررررقل مهارات  لرفع مسرررررتواه وأداقه ومنافسرررررت  لألخرين، وقد ُعرفت ا وارد  
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 30، ص2011ينظر: ندمي، عفاف امد، دراسة ا وارد البشرية يف ا كتبات ا ركزية، الرايض، مكتبة ا لك فهد الوطنية، الطبعة األوىل،    5

البشررررررررررية   ا امجيع األفراد يف اجملتمع ذكورا  وإانر ، القادرين على العمل واإلنتاج أو ينتظر دخوهلم سررررررررروق العمل يف فرتة  
 . 5نةامعي  
 
 
 
 
 

وميكن القول  ن نظرايت الت نمية بشكل عام هي خليط جملموعة نظرايت لبيان كيف ميكننا هقيق تيفيري يف اجملتمع  فضل 
ما ميكن هقيق ، وقد اعتمدت هذه النظرايت على منهجيات معي نة وختصرررررررررصرررررررررات كتلفة مزجت بينها، وميكن أن نتتبع  

 -هذه النظرايت وفقا   ا أييت :
: وتنص على أن  ميكن هقيق الت نمية ابتباذ عمليات الت نمية اليت مت اسرررررررررررررتخدامها من قبل الد ول ذات  نظرية التحديث-أ

اجملراالت ا تقرد مرة، لرذا فقرد اعتع العرامل صررررررررررررررموئيرل هنتنيفتون أن لكرل بلرد خط يف الت نميرة ور ععه، لرذا فرعن كرل من والرت 
ذكر  ن  لكل بلد إمكانية تطبيق مراحل الت نمية واليت مت تطبيقها يف الد ول العظمى    A.F.K orgqnskiروسررررررررتو و  

ا تقد مة، كما ُعرفت نظرية اتلكوت ابسرررررررررررونز صرررررررررررفات اجملتمعات احلديثة والتقليدية، ورك زت على أن من أهم العناصرررررررررررر 
تقادات مهمة منها أن الت نمية تفرض على وقد بنيت نظرية التحديث على اعاألسرررررررراسررررررررية خللق أفراد جمددين هو التعليم،  

 الد ول ا تقد مة مساعدة الد ول النامية، كما أن األسرذ منوا  ميكنها اللحاق ابلد ول ا تقد مة.  
وميكن أن نلخ ص هذه النظرية يف أن الت نمية والتخل ف وجهان الختالف اقتصررررررررررررادايت البلدان، وهي نظرية التّبعية :- 

م العامل إىل قسرررم ، مها الد ول ا تقد مة اليفنية  نتاج من ظروف دا خلية لكل بلد، لذا فعن من أهم افكار هذه النظرية تقسررر 
والرد ول الفقرية ا تخل فرة، حيرث تعمرل األخرية على توفري اليرد العراملرة الكرادحرة   س األقران، يف ا قرابرل تصررررررررررررررعرد العوائرد 

 وايت، ومن أهم منظري هذه النظرية العامل لوكسمبورج روزا .واألرابح يف الد ول ا تقد مة ألعلى ا ست
مرت العرامل إىل نواة وهرام  أو إىل  نظرـية النظ  الـعاملـية-ت : وقرد جراقت هرذه النظريرة ردا  على نظريرة التبعيرة، فقرد قسرررررررررررررر 

ك تدر  التيفيري يف قلب وايط خارجي، وحيث ترتكز على ا سررررررراواة ابعتبارها كياان  منفصرررررررال  عن النمو يف الت نمية، كذل
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دراسة جيفرافية ، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف اآلدا  ، القاهرة،   –صر بن علي ، الت نمية البشرية يف سلطنة عمان ينظر: السيايب ، أمحد بن ان  6
 395ص  2014

النظرام الرأيلايل العرا ي، وقد جاق ما ينراقل هذه النظرية يف نظرية ا نهجيرة اجلذعيرة اليت تعكس عدم ا سرررررررررررررراوة يف النظرام 
 الدميقراطي.

ن : وترو  ن االقتصررراد والسرررياسرررة متشرررااان، وابلت ايل فعن انطالق الت نمية يف أي بلد تُعد فرتة فريدة م نظرية الدُّولة-ث
 نوعها .

: وهي نظري  تب   مفهوم ا اركسرررررررية وتصرررررررف ديناميات العامل لتاري  البشررررررررية،  نظرية التّنمية غري املتوازنة واملشــــــ كة-ج
وكانت تسرررررررتخدم من قبل ليون تروتسررررررركي الروسرررررررية عندما بدأت هليل االحتماالت التنموية لالقتصررررررراد يف اإلمعاطورية  

 الروسية .
 
 

من نظرايت الت نميرة فرعنر  يالحظ وجود تطو ر اترهلي هلرذه النظرايت وعقبهرا نظرايت أخرو يف ومن خالل مرا مت عرضررررررررررررررر  
االقتصاد، كنظرية ا يزة النسبية واليت تتنبأ جلميع البلدان مبكاسب، إذا ختصصت يف تارة السلع وجعلت هلا ميزة تنافسية،  

 ن التحديث االقتصرررررادي مير  مسرررررة مراحل خالل بناق  كذلك منوذج روسرررررتوفيان وميث ل نظرية التطو ر اخلطي اليت تنص 
م معد ل النمو يف االقتصررررررررررراد من  اجملتمع احلديث واالنتقال ب  من التقليدية إىل احلديثة، كما أن منوذج هارود دمر يوضررررررررررر 

 ات . حيث مستوو االدخار واإلنتاجية لرأ  ا ال كذلك منو اقتصاد البلدان النامية النتقال العمالة ب  القطاع
 -(:  الدراسات السابقة :2)

قام الباحث بعمل مسررررم السررررتخالص الدراسررررات ا تعلقة مبشرررركلة الدراسررررة وذلك ابلرجوذ إىل الكتب والدورايت العربية  
والدراسرات واألحباث، وكذلك اسرتخدام شربكة ا علومات الد ولية، وقد نتج عن ذلك وجود حبوث كتلفة، منها ما يتعلق 

لبشرررية، سررعى الباحثون خالهلا إىل هقيق أهداف دراسرراهتم  وذلك من خالل ابلت نمية ا سررتدامة ومنها ما يتعلق ابلت نمية ا
 التقصي والبحث، حيث يسعى الباحث لالستفادة من الدراسات الت الية قدر اإلمكان.  

 6دراسة جغرافية   –الدراسة األوىل: التّنمية البشرية يف سلطنة ُعمان 
كريس اجلهود لتطوير كافة جوانب حياة البشرر واالرتقاق مبسرتوو معيشرتهم  ترو هذه الدراسرة أن الت نمية البشررية الشراملة ت 

بشرررركل يرفع من مسررررتوو تعليمهم وصررررحتهم وقدراهتم بقصررررد وكينهم من العمل بقدرات عالية والتمتع حبياة كرمية، ومن 
سرررررررتواها، والوقوف على أهم أهداف هذه الدراسرررررررة تقدمي صررررررروره هليلية لواقع الت نمية البشررررررررية يف سرررررررلطنة ُعمان وتقييم م
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 م . 2011ديثة،ات احلينظر: العجلوين، امد إقبال، أثر تنمية ا وارد البشرية على تعظيم رأ  ا ال البشري، ا لتقى الد ويل رأ  ا ال الفكري يف ا نظم  7
 

التفاوت ا كاين للت نمية البشررررررررررررية يف سرررررررررررلطنة ُعمان، وكذلك التعر ف على العوامل اجليفرافية الطبيعية والبشررررررررررررية ا ؤثرة يف 
رات االقتصرررادية   رات السررركانية وانعكاسررراهتا على الت نمية البشررررية، واسرررتطالذ ا ؤشررر  الت نمية البشررررية ابلسرررلطنة، وفهم ا ؤشررر 

 لت نمية البشرية يف سلطنة ُعمان  اعية و ثريها على الت نمية البشرية، وااولة تقدمي بعل التوصيات جملااة معوقات اواالجتم
وقد أوصرت الدراسرة مبجموعة توصريات من أمهها وضرع اسررتاتيجية بناقة للتعليم، ذات اهداف واضرحة وفع الة، سرعيا  وراق 

، والنظر يف زايدة برامج التدريب والتأهيل ابلنسررربة للكادر الطيب الوطو، وهسررر  رفع كفاقة العملية التعليمية يف السرررلطنة
 راتب التقاعد  وظفي القطاذ احلكومي واخلاص، وزايدة االهتمام اب ناطق احلدودية، وذلك للعمل على االرتقاق بنوعية  

 
 

اخلدمات ا قدمة يف كتلف اجلوانب، والعمل على غر  روح الوالق واالنتماق للوطن وربط السررررررررررك ان  رضررررررررررهم ووطنهم، 
ويزت  وهنا يرى الباحث أبن الدراسة  وفتم اجملال لالستثمار يف تلك ا ناطق، والعمل على تشجيعهم مبختلف الوسائل. 

ا ا اعطت صورا  جيده ومع ذلك الواقع التنموي إال أن  كان من األفضل بوفرة ا علومات وقيمتها ذات الطابع األصيل إذ  
رات كثرية وعديدة،   رات معي نة والعمل على هليليها من كافة اجلوانب، حيث تطر قت األطروحة إىل مؤشرر  الرتكيز على مؤشرر 

 يف عمان من جوانب كتلفة .   ولذا فعن الباحث يرو  ن الدراسة احلالية اليت بصدد إجرائها ستدر  الت نمية البشرية
 7الدراسة الثانية: أثر تنمية املوارد البشرية على تعظي  االستثمار يف رأس املال البشري.

وهي دراسررررة ترو أن االسررررتثمار يف تنمية ا وارد البشرررررية أمرا  يف غاية الضرررررورة واألمهية وذلك إمياان  مبا توصررررلت إلي  الد ول 
ا تقد مة بعد أن أجادت يف التخطيط االسررررتاتيجي ونف ذت برامج الت نمية البشررررية من أجل الوصرررول إىل أهدافها ا توخاة،  

من ا دراق وا سررررررررؤول  يتبنو ن مقوالت تعل ا وارد البشرررررررررية أكثر أمهية، يف ح  يعتعو م  وقد ذكرت الدراسررررررررة  ن كثري
كلفة على ا ؤسرسرة، وابلت ايل فعن ذلك يُعد أمرا  خطريا  لليفاية، إذا أ م هلاطرون مبسرتقبل ا نظمة من أجل احلفال ابلقليل 

  منظماهتم.  من األموال مع إدراكهم الشديد  مهية ا ورد البشري يف
هتدف الدراسرررة إىل االطالذ على دور تنمية ا وارد البشررررية يف هقيق وتعظيم االسرررتثمار للعنصرررر البشرررري، كذلك  كذلك 

إعطاق نظرة شرررررررراملة حول أمهية الت نمية البشرررررررررية لتحقيق الت نمية الشرررررررراملة، ومن أهم نتائج الدراسررررررررة عدم كفاية االهتمام  
لعنصررررر البشررررري، حيث يوجد أثرا  مباشرررررا  لتخطيط ا وارد البشرررررية على تعظيم االسررررتثمار يف ا بذول يف جمال االسررررتثمار ل

 العنصر البشري، كذلك األثر ا باشر لنوعية العامج التدريبية على تعظيم االستثمار يف االفراد.
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الد ويل رأ   ينظر: كلوف، أمحد ، مدو  ثري رأ  ا ال الفكري على استمرارية منظمات األعمال وهقيق ميزة تنافسية يف ظل اقتصاد ا عرفة، ا لتقى8   
 . 2011ا ال الفكري يف ا نظمات احلديثة ،

 
 

اية االهتمام ا بذول يف عدم كفوإذ يرى الباحث أبن اجلهد املبذول يف الدراســـــة ال شـــــّر أبنئ أههر نتاي  هامئ وهي 
جمال االسرررررتثمار البشرررررري، لذا يرو  ن  كان من االفضرررررل لو اسرررررتندت الدراسرررررة إىل هليل منوذج مع   من أجل أن يدلل 

 على عدم كفاية االهتمام ا بذول يف جمال االستثمار البشري .
 
 
 
 

ــة الثالثة: مدى ملثري رأس املال الفكري على  ــية يف هل  الدراســـــــ ــتمرارية منظمات األعمال و قيا ميز  تنافســـــــ اســـــــ
 8اقتصاد املعرفة .

كبريا  حنو اقتصرررررررراد ا عرفة، وأن ا ورد احلايل  تتحدث هذه الدراسررررررررة عن أن العامل الذي شررررررررهد مع بداية القرن احلايل هوال  
هي اليت هتتم اب ورد البشري كرأ  مال بشري  للمنظمات هي ا وارد ا عرفية وليست ا وارد ا الية، وأن ا نظمات الناجحة
 يضاهي ويفوق رأ  ا ال ا ادي وهذا ما يضمن استمراريتها لفرتة أطول .

وهتدف الدراسرة إىل إبراز العنصرر البشرري كأسرا  ألي تطو ر منشرود، كذلك التعر ف على اجلوانب النظرية والفكرية لرأ  
ظمات الناجحة. حيث خلص الباحث إىل جمموعة من التوصرريات وث لت يف ا ال البشررري، كما تعرض أبرز خصررائص ا ن

االهتمام اب ورد البشررررررررري كنقطة بداية لنمو متطلبات األعمال، واالهتمام ب  من أسرررررررربا  بقاق ا نظمات، وتطوير  ليات 
البلدان العربية لسرررررد العجز، االسرررررتثمار العريب وبناق قاعدة بياانت عن القوو العاملة غري ا سرررررتيفلة وتبادل الكفاقات ب  

وتشررررررررررررررجيع ا بادرات وتنمية ا واهب ودعم التعليم والتدريب جعل  متاح للجميع، كذلك إنشرررررررررررررراق وتكوين مراكز البحث 
العلمي ا تخصرررصرررة لعمل فضررراق مشررررتي لتبادل ا عرفة ب  األقطار العربية، وسرررن وتطوير التشرررريعات اليت هفظ اسرررتقرار  

 ا وارد البشرية .
ابلرغم من أن الدراسرة نا يرى الباحث أن الدراسـة توصـّلل لبعا التوصـيات الد قد ا  الباحث يف هذه الدراسـة وه

 مل تفرز نتائج معي نة مبني   على دراسة تطبيقية وإمنا أفرزت توصيات بنيت على دراسة الباحث.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 12 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

مسقط ، –الت نمية اإلدارية عن طريق الت نمية الشاملة ، معهد اإلدارة العامة ، ا طابع العا ية ، سلطنة عمان ينظر :أبو النجا ، امد فريد ، اإلداري ،   9
 . 41م ، ص 1985العدد الثاين والعشرون والثالث والعشرون   ، 

 .15ينظر :غبان، ارو  أمحد إبراهيم ، مرجع سابق، ص  10
م، 2015ة اجملتمعية ا ستدامة )نظرية يف الت نمية االقتصادية والت نمية ا ستدامة( ، دار اليازوري العلمية ، األردن، ينظر: ربيع ، امد عبد العزيز ، الت نمي   11
 17ص

 الفصل األول : مفاهي  الدراسة وأهدافها.
 متهيد ...

جمتمع من اجملتمعات حجر الزاوية والركن األسرررا  الذي تنهل علي  األمم والشرررعو ، وخاصرررة عند  يُعد اإلنسررران يف أي
 اجملتمعات اليت تقد ر ذلك وتعمل على االهتمام ب  وتنميت  و هيلي  ليصبم األسا  الذي تعتمد علي  الد ول وتقوم علي  

 
 
 

الت نمية يف تلك األقطار، ولقد كان والزال منذ أن وجد هذا الكائن البشرررررررري على هذه األرض، يعي  يف تطو ر مسرررررررتمر 
 ابلرغم من صراع  الدائم مع الطبيعة وهذا ينعكس على طبيعت  ونظم  وقيم  ومعايريه، ابلرغم من أن هناي فئات قد ال 

ليت قد تواج  بعل البلدان، فمنها ما يكون بسربب قلة ا وارد الطبيعية،  ، بسربب األوضراذ ا9يصريبها من هذا التطو ر شريق
وابلتايل سريؤثر على االقتصراد وسرتكون األحوال صرعبة والتحدي كبري لرفع معدالت التنمية، ومنها ما يكون نتاج أسربا  

تنمية، كما توجد أوضرررراذ  اجتماعية بسرررربب انتشررررار الفسرررراد والرشرررروة وعدم الشررررفافية وابلتايل سرررريؤثر حتما على مسرررررية ال
سررياسررية، كيفطرسررة األنظمة وسررياسرراهتا الدكتاتورية اليت قد تؤدي إىل غيا  العدالة واإلنصرراف ب  كافة طبقات الشررعب،  
ولذا فعن  منذ احلر  العا ية الثانية والت نمية هي نقطة االهتمام. لقد انتشرررررت كلمة الت نمية وأصرررربحت شررررائعة االسررررتخدام  

ت إذ أ ا يف الواقع كلمة ت عددت تعريفاهتا من خالل تنوذ اجملاالت وأصربحت من ا فاهيم اليت ليسرت هلا يف معظم اجملاال
حدود، فقد ظهرت من خالل ذلك أفكار وأنشرررررطة المسرررررت حياة البشرررررر سرررررواق اجلانب االقتصرررررادي أو االجتماعي أو 

نمية ثالثة جوانب وهي اجلانب األخالقي كما أن بعل ا نظمات ذكرت أن للت    10الثقايف أو السرررررررررررياسررررررررررري أو غري ذلك.
ا رتبط مبجال التعليم واجلانب ا ادي لبلوغ درجة معي نة من الطمأنينة والرغد والعي  الكرمي، واجلانب النفسررررررري ا تمث ل يف 

  11إرادة السمو النابعة من ذات اإلنسان وطبيعة احتياجات .
 املبحث األول: ماهية التّنمية البشرية 
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ا وارد ندوة تنمية ينظر: العامري، مالك بن سليمان، اآلرر اإلجيابية لتصنيف وترتيب الوظائف يف تنمية ا وارد البشرية لوحدات اجلهاز اإلداري للدولة،   12
 .51م، ص 2011البشرية ،وزارة اخلدمة ا دنية ، سلطنة عمان ، مسقط، الطبعة األوىل، 

ات احللية والعا ية، ا كتب اجلامعي احلديث، مصر، الطبعة األوىل 13 م،  2012، ينظر: خليل، مىن عطية خزام، الت نمية االجتماعية يف إطار ا تيفري 
 105ص
 7م، ص  2010علي، نظرا ت و مالت يف الت نمية االقتصادية والبشرية ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ينظر: مجاز، طارق   14
 89م، ص1995ينظر: القصيفي، جورج، الت نمية البشرية )مراجع  نقدية للمفهوم وا ضمون (، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة األوىل،   15

يُعد اإلنسررران ثروة قومية وصرررانع الت نمية، إذ جعل  ت خليفت  يف أرضررر ، وابلت ايل فعن  األداة احلقيقية واهلدف واليفاية ومنبع 
ويُعرد موردا  ال يقرد ر بثمن،  التفوق والرايدة واإلبرداذ واالخرتاذ وهو حجر الزاويرة يف الت نميرة الشررررررررررررررراملرة مبختلف جمراالهترا، 

وعلير  فرعن األجهزة اإلداريرة يف الرد ول  أدركرت مردو أمهيرة ذلرك فعمردت على تنميرة ا وارد البشررررررررررررررريرة من خالل  هيرل 
 واجلدير ابلذكر فعن هناي  12وتدريب وتطوير ا ورد احليوي الذي ال ميكن أن يوجد ل  بديل مهما تطو رت التكنولوجيا.

 
 

نمية البشرية وتنمية ا وارد البشرية حيث أن األخرية جزق أساسي من الت نمية البشرية، إذ أن ا وارد البشرية تعىن فرق ب  الت  
 ابلرتكيز على البشر عند مرحلة عمرية معي ن  وهي اليت تعىن ابلعمر اإلنتاجي يف ح   ٍن الت نمية البشرية تعىن ابلفرد من 

ت نمية البشرررررررررررية أن اإلنسرررررررررران هو غاية الت نمية وأداهتا يف  ن واحد، فاليفاية هي اخلروج ويقصررررررررررد ابل 13ا يالد حىت ا مات.
ابإلنسرررررررررررانية من اجلهل والتخل ف والفقر وا رض والعوز إىل رخائها وعزهتا، وهقيق كل ما يق لإلنسررررررررررران ليحظى ابلتعليم 

كون تنمية مسررتدامة وشرراملة، كذلك فعن اإلنسرران والصرر حة والدخل واحلرية والعي  الكرمي لكافة األجيال بقدر تعاقبها لت
هو األداة لتحقيق الت نمية، وابلت ايل فع ا لن تتحقق تلك الت نمية دون جهد بشررري، وكل ما حظي اإلنسرران مبزيد من التعليم  

حة والعي  الكرمي كل ما دفع  ذلك إىل مزيدا  من العمل واإلنتاج واالبتكار واإلبداذ. ضرررررررمن العانمج كما ُعرفت   14والصررررررر 
االمنررائي لألمم ا تحرردة   ررا اعمليررة هترردف إىل زايدة اخليررارات ا ترراحررة أمررام النررا ا كررذلررك   ررا اتنميررة النررا  من أجررل  
حة أو ا هارات، حىت يكمهم  النا  بواسرررطة النا ، وتنمية النا  معناها االسرررتثمار يف البشرررر، سرررواق يف التعليم أو الصررر 

ق. والت نميرة من أجرل النرا  معنراهرا كفرالرة توزيع النمو االقتصررررررررررررررادي الرذي يققونر  على نطراق العمرل على حنو منتج وخال
. ومن خالل التعريفات السرابقة جيد الباحث 15واسرع وعادل، والت نمية بواسرطة النا  أي عطاق كل أمرٍ  فرصرة ا شراركةا
حة  والدخل، وهي مرتكزات تتداخل وتتكامل يف ما  ن الرتكيز فيها وحور حول ثالثة مرتكزات أسررررررراسرررررررية التعليم والصررررررر 

لذا فإن الباحث يرى أبن التّنمية البشــــــرية هي االســــــتثمار يف األفراد تعليميا  وصــــــحيا  للحصــــــول على دخل بينها.  
 .عادل للمشاركة يف بناء اجملتمع بصور  حضارية
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 110م، ص 1995امد عثمان، قيا  الت نمية البشرية )مراجع  نقدية(، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة األوىل،  ينظر: عثمان،   16
 11ينظر: مجاز، طارق علي، مرجع سابق، ص   17

 املبحث الثاين: أهداف التّنمية البشرية
غري مستقر من فرتة إىل أخرو، فبعد إن كان جل الرتكيز على تعظيم متوس ط نصيب الفرد بقى هديد أهداف الت نمية أمرا   

من إمجررايل النرراتج احللي، ارتفعررت الرردعوات إىل تبو أهررداف هلررا ارتبرراط ابلعمررل وتقليررل حرراالت الفقر وزايدة التوظيف 
ط دخل الفرد كمؤشررررر وحيد  واإلشررررباذ يف احلاجات األسرررراسررررية، وهسرررر  توزيع الثروة وغريها، شا عر ض اسررررت خدام متوسرررر 

للت نمية إىل انتقادات حادة، ومع ذلك ميكن القول  ن التسرررررررارذ يف النمو االقتصرررررررادي سررررررريؤدي إىل زايدة يف دخل الفرد 
 ان النظرة األعمق اليت كما . 16مبعد الت مرتفعة، وابلت ايل فعن ذلك كفيل بعالج مشكالت الفقر وتوزيع الدخل وغريها

 
ترك ز على احتياجات األفراد وتسرررررعى للحصرررررول عليها، ترو يف نفس الوقت صرررررعوبة هقيق  ضرررررة تنموية اقتصرررررادية ما مل 

 يقوم ا ورد البشري بدوره كامال  من خالل عالقات تشابكية ب  الت نمية البشرية والت نمية االقتصادية يصعب الفصل 
تحقق الت نمية االقتصررادية بدون تنمية بشرررية والعكس صررحيم، إذا أن الت نمية  ينها، لذا فعن العالقة تبادلية حبيث أن  لن تب

االقتصرادية لن هقق العناصرر ا ادية بقدر ما تتفاعل مع العنصرر البشرري ولن يكون ذلك إال وفق منظومة يتحقق فيها ما 
 17 -يلي:

رد الطبيعة وتنظيم اسرررتخدامها توسررريع قاعدة العمل وزايدة ر و  األموال وإنتاجية األرض، والبحث عن موا -1
 بشكل عادل، والسعي حنو التوسع يف اإلنتاج الصناعي.

احلد من البطالة، والسعي حنو خلق توازن ب  عدد السكان ومعد ل النمو االقتصادي، والسعي حنو ا باعدة   -2
 ب  الوالدات لتجنب االنفجار السكاين.

 البحث والتطوير، واالعتماد على الذات.رفع ا ستوو التعليمي والصحي واليفذائي وتشجيع   -3
  خفل الديون بشكل عام، والسعي حلفظ حقوق اإلنسان االجتماعية والسياسة واالقتصادية. -4

 الفصل الثاين: مؤّشرات الّتنمية ومباديها و داياا .
 متهيد ...

راهتا اليت مت تطويرها لتهدف إىل  التعر ف على ما يتحقق لإلنسرررررران يف نظام  وصررررررريورت   إن أدبيات الت نمية البشرررررررية ومؤشرررررر 
ا تطو رة حنو إشرررررررباذ رغبات  النفسرررررررية والروحية واجلسرررررررمية واالجتماعيةس ميكن ان يُرو ذلك يف مسرررررررتوو ا عيشرررررررة للفرد أو 

ليها وتقدير اجملتمع، ولكن النمو والتطو ر الذي يواج  حياة اإلنسران إمنا هو اصرلة عوامل وسرياسرات ال بد  من التعر ف ع
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 65م، ص 1998ية، ينظر: عمار، حامد، مقاالت يف الت نمية البشرية العربية، مكتبة الدار العربية للكتا ، مجهورية مصر العرب  18
 63م، ص2008ينظر: احلسيو ، عبد احلسن ، الت نمية البشرية وبناق جمتمع ا عرفة ، الدار العربية للعلوم انشرون ، لبنان ، الطبعة األوىل ،   19
،  1996وزيع، بريوت، الطبعة األوىل،مناهج وتطبيقات، ا ؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والت- ينظر: العسل، إبراهيم، التنمية يف اإلسالم، مفاهيم  20
 163ص

رات حالة   العالقات بينها للوصررررول إىل ماهية أحوال البشررررر ا عيشررررية، ولذا فعن  ال ميكن  ي حال من األحوال فهم مؤشرررر 
 .  18اإلنسان )الت نمية البشرية( بشكل متكامل دون ربطها مبختلف ا ؤش رات اجملتمعية األخرو

 
 
 
 
 

 املبحث األول: مؤّشرات التّنمية البشرية .
رات اليت تشرررررررك ل الت نمية البشررررررررية  لق د اعتمدت األمم ا تحدة منذ تعريفها للت نمية البشررررررررية جمموعة من العوامل أو ا ؤشررررررر 

وتعمل على هقيق أهدافها من أجل الوصرول إىل تنمية ا وارد البشررية بشركل خاص والت نمية ا سرتدامة بشركل عام ، ومن 
 19-أهم هذه ا ؤش رات ما يلي:

ليت ميكن أن يقضررررررريها اإلنسررررررران كحياة بصرررررررحة جيدة، أي ما هو العمر ا توقع للفرد عند والدت ؟ أو ا د ة ا -1
 مبعىن  خر ما هي مدة احلياة ا توقعة للفرد أو ا أمول اا عند الوالدة؟

األسراسري إىل ا سرتوو ا عريف للفرد، وميكن قياسر  ابآلليات والوسرائل ا خصرصرة لتطوير التعليم من االبتدائي   -2
 الثانوي والعايل، كذلك مبعد الت او األمية يف القطر الواحد.

متوسرررررط دخل الفرد هو حاصرررررل قسرررررمة الدخل القومي على عدد السررررركان، ويكون صرررررحيحا  لو هققت    -3
العدالة وا سررررررررراواة أو التقار  يف ا لكيات ور و  األموال أما يف حال التفريط يف هذا ا بدأ فعن ا توسرررررررررط 

، كذلك جيب إيضرررراح اخللط الذي يدث  20مضررررلال ، ويصرررربم رقما  للجوانب اإلحصررررائية وا قارانت  يصرررربم
مع البعل حول مفهوم دخل الفرد ومفهوم متوسرررررررررط دخل الفرد ، فالدخل الفردي هو يصرررررررررل علي  الفرد 

دخل  نتاج عمل  ومهنت  أو وظيفت  أو ما يتحصررررررررررررل علي  من أعمال تاري  يقوم اا، يف ح  أن متوسررررررررررررط
 الفرد هو قيمة الدخل القومي مقسوما  على عدد السكان.
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21 United nations development program (UNDP) , human development report ,1996,p.11 
ا وارد البشرية  ، ا ؤور العريب الثاين لتنمية تنمية املوارد البشرية وعالقتها بسوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي، ينظر: عبا ، سهيلة امد 22

 . 61، ص  م2010وتعزيز االقتصاد الوطو، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية ومعهد اإلدارة العامة بسلطنة ُعمان، مسقط

رات اليت ميكن أن يسررتند عليها لقيا  الت نمية البشرررية يف الدول، كذلك   رات أعاله هي من أهم ا ؤشرر  وال شررك  ن ا ؤشرر 
را رات أخرو اضرررررررريفت من أجل الوصررررررررول إىل مؤشررررررررر الت نمية البشرررررررررية يف القطر الواحد مثل مؤشرررررررر  ت احلرية  يوجد مؤشرررررررر 

م أوضم أن للت نمية البشرية أبعاد  مهمة وث لت يف التمك  والتعاون  1996والتمك ، وطبقا  لتقرير الت نمية البشرية يف عام 
 .21والعدالة واإلنصاف واالستدامة واألمن والطمأنينة وهي أبعاد انمج  عن هقيق أهداف الت نمية  

 
 
 

 املبحث الثاين: مبادئ ومقومات التّنمية البشرية .  
يدري ا تتبع لقضررررررررااي  هيل ا وارد البشرررررررررية يف العامل بشرررررررركل عام والعامل العريب بشرررررررركل خاص أمهية نوعية ا خرجات يف 

ا خرجات هول بينها وب  أن  التعليم، و ثريها على مسرررار الت نمية يف اجملتمعات، حيث أن أوج  القصرررور اليت تعاين منها 
تكون منطلقا  حقيقيا  للت نمية فنقص ا عارف وا هارات الواجب توافرها يف رأ  ا ال البشررررررررررررررري احلقيقي ضررررررررررررررروري لكافة 

 اجملاالت التنموية.
ختصررررر  والسرررررتدامة الت نمية البشررررررية فعن  البد  من جهود تبذل سرررررواق على ا سرررررتوو احلكومي او القطاذ اخلاص أو من ا 

 22-بناء معايري ومبادئ لتنمية املوارد البشرية والد من أمهها:والباحث  ليفرض 
ع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت لسرررد الفجوة يف اسرررتخدام التكنولوجيا من خالل إعداد برامج فن ية   أوال : التوســّ

وجيا، وتصرررميم الشررربكات ا عرفية لعامج التعليم   ؤسرررسرررات القطاع  العام واخلاص وبرامج تنمية االسرررتثمارات يف التكنول
والتردريرب لكرافرة الفئرات، واالسررررررررررررررتفرادة من البحوث لتطوير كفراقة ا وارد البشررررررررررررررريرة وابلتر ايل تسررررررررررررررهيرل عمليرة نقرل ا عرفرة  

 التكنولوجية  ؤسسات األعمال ا ختلفة واألجهزة احلكومية. 
وشررررررررربكات تعل م مُتعددة العلوم وا نافع ألفراد اجملتمع،   ليمي ملدى احليا اثنيا : بناء جمتمع التّعل  من خالل بناء نظام تع

وربطها حبوافز يتم توفريها  كافئة أصررررررررررررحا  األداق وا هارات العالية، كما جيب الرتكيز على تطوير أسرررررررررررراليب تعليم ا واد  
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ة االسيوية ، مؤسسة ينظر: عبد الفضيل ، امود ، العر  والت حدايت االقتصادية العا ية ، دراسة بعنوان امكانية الت نمية االقتصادية العربية على الطريق  23
  60م ، ص 1999عبد احلميد شومامن، االردن ،ا ؤسسة العربية ، بريوت ، الطبعة االوىل ، 

 . 61ينظر: عبا ، سهيلة امد، مرجع سابق، ص  24
 192م ، ص 2007ينظر: قرياط، امد، تشكيل الوعي االجتماعي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل،   25
 64ينظر: عمار ، حامد ،مرجع سابق، ص   26

 رأ  ا ال البشرررري وذلك للتعويل عن العلمية كالرايضرررات والعلوم والتعليم االسررراسررري واالهتمام ابلتطوير واالسرررتثمار يف
 .23افتقاد رأ  ا ال ا ادي والتكنولوجي

وذلك بتصررررررررميم العامج التطويرية للمدراق التنفيذين والفني     اثلثا : مواكبة تنمية مهارات األفراد مبتطلبات البيئة الدُّولية
إلكسررررررررررررررراام مهرارات االتصررررررررررررررراالت وتكنولوجيرا ا علومرات، ونقرل ا هرارات واألفكرار من الرد ول األكثر تقردمرا  إىل األقرل  

ل مع قضرررررررررررررررااي  ، كرذلرك االعتمراد على الكفراقة االجتمراعيرة وهي العمرل على منم الفرد قردرات وكنر  من التعرامر 24تقردمرا  
احلياة، فالقضررية ليس يف جعل األسررواق صررديقة لإلنسرران، بل مراعاة التكامل ب  كافة اجلوانب االجتماعية واالقتصررادية  

 والبيئية .
 

وشا سربق ميكن القول  ن  ال حياة اقتصرادية بدون إعالم اقتصرادي داعم وال تفوق اقتصرادي بدون وعي وثقافة اقتصرادية  
 شرررررررروعات تنموية أو تنمية مسرررررررتدامة بدون أفراد مؤهلون ومدربون ومتحملون للمسرررررررؤولية ولذا لن أييت  وابلت ايل ال ااح

 .  25ذلك ما مل يكون هناي استثمار يف ا وارد البشرية
 املبحث الثالث:  دايت التّنمية البشرية . 

ري واإلمناق ألن  صررررانع الت نمية وا سررررتمتع بثمرات  لقد ارتبطت عملية الت نمية البشرررررية بقيمة اإلنسرررران وأدواره يف عملية التيفي
جهدة وصرررناعت ، لذا فعن النظرة االقتصرررادية رك زت على اإلنسررران ابعتباره أحد ا وارد االقتصرررادية  األسررراسرررية وخاصرررة ما 

، حيث تركز  أدرك  ا ختصرررون االقتصررراديون من أمهية رأ  ا ال البشرررري والفكري، ومنها ظهر مفهوم تنمية ا وارد البشررررية
البحث حول اإلنتاجية وعائد قوة العمل، وابلت ايل فقد ُعد االسررتثمار يف اخلدمات التعليمية والصررحية من اخلدمات ذات  
ا ردود االقتصرررررادي وهي اسرررررتثمارات اجتماعية ابلدرجة األوىل، ولذا فعن عملية الت نمية البشررررررية عملية معقده ومتشرررررابكة  

سرررران ا ورد إىل اإلنسرررران اهلدف ليس ابلسررررهولة، هلذا فقد ُعرفت الت نمية البشرررررية   ا ا وك  وهلذا فعن االنتقال من اإلن
ويُعد العنصررررر البشررررري أسرررراسررررا    26اإلنسرررران من هقيق إنسررررانيت ا وهو تنمية قدرات اإلنسرررران وطاقات  إىل أقصررررى درجاهتا.

لرئيسررية، وغايتها ووسرريلتها، لذا فقد حظي هذا العنصررر حقيقيا  لضررمان الت نمية، فهو القاعدة األسرراسررية واور توجهاهتا ا
ابلتدريب والتأهيل وصرررررررقل مهارت  وتنمية خعات  ومعارف  لزايدة فاعليت  يف شرررررررىت اجملاالت شا جعل  الئقا  للقيام  ي عمل 
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، مؤور الت نمية البشرية واثرها على الت نمية  التّنمية البشرية ومقومات  قيا التّنمية املستدامة يف الوطن العريبعبد الرحيم، امد عبدالرحيم، ينظر:   27
 24، ص م2007ا ستدامة، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية، مصر، 

األوىل ، ينظر: ا رزوقي، عمر فيحان ، التبعية االقتصادية يف الدول العربية وعالجها يف االقتصاد اإلسالمي، مكبة الرشد ، السعودية ، الطبعة   28
 202م، ص 2006

نولوجيررا والثورة  يكل ف برر  بكفرراقة عرراليررة، وقررد ام عنرر  زايدة حقيقيررة يف مسررررررررررررررتوو اإلنترراجيررة. كمررا أث ر التحو ل يف التك
ا علوماتية يف عامل إدارة وتنمية ا وارد البشررية، لذا أصربم االهتمام ابلعنصرر البشرري أهم من العناصرر ا ادية األخرو ألثرها  
ا باشررررررررر على الفرد ويف مكوانت حيات ، ألن  ا صرررررررردر األول واألخري لكل وسررررررررائل اإلنتاج، وهلذا عملت اإلدارات على 

دريب، وأدخلت مفاهيم حديثة لتحقيق أهداف الت نمية وأصرربحت هرتم ا واهب واعتعهتا وسرريلة مهم  هديث وسررائل الت
ــرية من خالل ما يواجهئ جمتمع الوطن العريب وهي كثري  من  لتنمية االقتصرررررراد،  ــتنبااي  دايت التّنمية البشــ وميكن اســ

 27-أمها:
 
 

، وهذا ال يعو الرتكيز على رفع معد الت منو  البشــــــرية يف الوطن العريبأوال : عدم وجود اســــــ اتيجية واضــــــحة للتّنمية 
الناتج احللي فقط وإمنا جيب الرتكيز يف القضررررررراق على أشررررررركال الفقر، وفتم اجملال للتوظيف لتحقيق الرخاق االقتصرررررررادي. 

عن التبعية العقيمة ا تمث لة يف ويرو الباحث  ن ذلك لن يتحقق مامل تسررررررلك الدول العربية طريقا  واضررررررحا  ومنهجا  بعيدا   
االعتماد الكلي على الدول اليفربية مع اختالف انظمتها ومنهاجها، األمر الذي يولد أررا  سرررياسرررية كاخلضررروذ لتوجيهات 

 ا نظمات الدولية، وفقدان حرية القرار السياسي، كذلك فعن  يولد  ررا  اقتصادية كا ديونيات اخلارجية، وعدم القدرة  
انتاج الصرررررررررررررناعات ذات القيمة العالية واجلودة، كما يول د  ررا  اجتماعية كخفل القيمة احللية وما يصررررررررررررراحباها من على 

 .28تضخم األسعار واليت سيتأثر منها األفراد ذوي الدخل احلدود وأصحا  الضمان االجتماعي من الفقراق
، وهي أمراض تنخر يف الت نمية االقتصرادية وتقف ضردها،  ةاثنيا : تفشـي أشـكال الفسـاد يف الدُّولة وسـد ابب الدميقراطي

إذ أن الفسرراد مرض عضررال يعمل على قتل روح ا بادرة والتنافس الشررريف، كما يشرروه قيم الثقافة الوطنية اجملتمعية، ويولد  
نموي الثقايف، ولذا أفرادا  ضرررعفاق، كما للدكتاتورية دورا  يف اسرررتشرررراق الفسررراد، حيث لن تعمل إال على إيقاف ا شرررروذ الت

فقد يعرف الفسرررررررررررررراد بتعريفات عديده وميكن األخذ بتعريف منظمة الشررررررررررررررفافية الدولية حيث عرفت  على أن  ا إسرررررررررررررراقة 
استخدام السلطة ا وكولة لتحقيق كسب خاصا سواق يف القطاذ العام أو اخلاص دون استثناق ومن أمثاهلا الرشوة وغسيل 

نفوذ وغريها، وال شك  ن هلا أسبا  كتلفة منها غيا  القواعد واألنظمة ، وضعف نظم  األموال واالختال  وا تاجرة ابل
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-209صم ،  2014لعربية، لبنان، الطبعة األوىل،  قرين، اجت، الت نمية اإلنسانية العربية يف القرن احلادي والعشرين أولوية التمك ، مركز دراسات الوحدة اينظر:     29
211 

ية البشرية واثرها على ينظر: الدوو، إبراهيم أمحد، الفقر وأثره على التوازن االجتماعي واالقتصادي تداعيات  على البيئة والت نمية ا ستدامة، مؤور الت نم  30 
 305م، ص 2007ر الت نمية ا ستدامة ، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية ، مص

  9م ، ص  2004ينظر: ا ركز الوطو لإلحصاق، نشرة إحصاقات التعليم العام ، اإلصدار الرابع ،   31
 200، ص م1990، مديرية ا كتبات والورئق الوطنية، دراسات حول التّنمية يف الوطن العريب، و خرون الدحلة، فيص عبد الر وف، ينظر:   32

الرقابة، وضعف التنفيذ، وغيا  ا سائلة والشفافية والنزاهة واحتكار السلطة وارتفاذ ا كافآت مقارنة اب خاطر، واخنفاض  
 .29األجور

ع الد ويل من حل قضرااي اجملتمعات اليت زادت وتعقدت شا جعل يف ا نطقة وعدم وكن اجملتم اثلثا : غياب السـل  واألمن 
 اجملتمعات العربية خاصة تنحل وتتفكك وتزداد سوق على ا ستوو الثقايف واالجتماعي واالقتصادي.  

يُعرد من احلراالت وا شررررررررررررررراكرل اليت ال زال العرامل يعجز أن يلهرا ابلرغم من اجلهود اليت تبرذل من أجرل هرذه   رابعـا : الفقر
الظاهرة  إال أن كثري من دول العامل الزالت تعاين من هذه ا شررركلة ولذا فع ا اتفقت على مفهوم الفقر  ن  ا عجز أفراد  

 ية ذات احلتوو أو ا ضمون االجتماعيا ومن ا الحظ  ن الفقر اجملتمع على تلبية جزق كبري من حاجاهتم االقتصاد
 

نوع  فقر مرررادي وهو الرررذي هتتم بررر  معظم جمتمعرررات العرررامل يف ح  أن النوذ  الثررراين هو الفقر غري ا رررادي وهو ا ؤثر 
 .  30العدالة والنمواألكع على حركة الت نمية البشرية وا ستدامة ألن  سببا  رئيسيا  يف فقر احلرايت واإلنصاف و 

ــا : األمية شرررركل  خر من الت حدايت اليت تقف عائقا أمام الت نمية، واألمي هو الشررررخص الذي ال يقرأ وال يكتب،  خامسـ
 وابلت ايل أما إ م يف جمتمعات تعزف عن تعليم أبنائها سواق من الذكور أو اإلانث أو معا ، أو يف جمتمعات بدأت حركة 

ا فعن فيها من الشررررررربا  وكبار السرررررررن من هم مل يدخلوا ا دار  أو الكتاتيب قدميا ، ولذا حرصرررررررت النمو فيها متأخرة ولذ 
بعل اجملتمعات على او األمية إبنشراق مراكز متخصرصر  مبحو األمية، وهو  اا كان الذي يتلق ى في  الدارسرون دراسرتهم  

تيفري اجملتمع اإلنسررررراين من أفراد متحكمون إىل . ولعل أن من أسررررربا  األمية، 31ويضرررررم ثالث شرررررعب فأكثر حلو األمية ا
مجاعات تشرررررررررراري يف التفكري واختاذ القرارات وابلت ايل فعن ذلك يتطلب مهارات عالية يف القراقة والكتابة الناقدة ، كذلك  

لتعقد   تيفري االقتصرررراد من االسررررلو  التقليدي إىل االسررررلو  ا تقدم، وا عتمد على الصررررناعة  شرررركاهلا ودرجاهتا، كما ان 
كبريا  يف ظهور قوان  واطر جعلررت من االفراد ادوارا  ووجبررات، ولررذا ال بررد ان يكون الفرد مهيررأ    احليرراة االجتمرراعيررة دورا  
ومتعلما ، كما أن ضيفط التطو ر السريع يف ا عرفة البشرية كما  وكيفا ، جعل من األفراد ال يستطيعون مواصلة احلياة ابلصورة  

 32العصرية.
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احللول، دار الفكر اجلامعي، مصر، الطبعة  –االرر –األسبا   –السميع ، اسامة السيد ، مشكلة البطالة يف اجملتمعات العربية واالسالمية ينظر: عبد   33
 10-9م، ص2007األوىل ،

 16م ، ص 2005ينظر: ميفازي، امد عبدت ، البطالة ودور الوقف والزكاة يف مواجهتها، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، مصر،   34
 10ينظر: عبد السميع ، اسامة السيد ، مرجع سابق، ص 35
  27، صم2008، دار أيل  للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،التّنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريبالبيايت، فار  رشيد، ينظر:  36
 24، ص1989، 37عمان، اإلداري، معهد اإلدارة العامة، العدد ينظر: عبد اليففور، عبد ا عطي، الصناعة والت نمية الصناعية يف سلطنة  37
، دار  دراسة مقارنة بني النظام املايل اإلسالمي والنظام املايل الوضعي،  دور املوارد البشرية يف متويل التّنميةاجلمل ، هشام مصطفى ، ينظر:   38

 127، ص م2007الفكر اجلامعي ، مصر ،الطبعة األوىل ، 

وهي مشركلة أزلية اطلق عليها ابن سرينا ) فة( فهي هرم القادر على العمل من ا نفعة وهرم اجملتمع من    البطالة  سـادسـا :
االسررتفادة من تلك الطاقات اليت حباه ت اا، يف ح  أن االقتصررادي  يرون   ا مؤشرررا  اقتصرراداي  لألداق، كما وضررعتها 

صررادية، واالجتماعية، والتعليمية، والسررياسررية، واألمنية من الدرجة األوىل( وقد الدراسررات والبحوث موضررع ا شرركلة )االقت
ُعرفت ليفة  ابلكسررررررر وقيل ابلضررررررم هي عكس العمالة وهي من بطل األجري، فيبطل ابلضررررررم أو بطال  ابلفتم وكالمها تعو 

و  ا ا    34ا نتج للقادر علي ا  ، كما ُعرفت اصرررطالحا  كمشررركلة إدارية   اا عدم توافر فرص العمل33تعط ل فهو بط ال
 عدم شارسة الفرد ألي عمل ما سواق كان عمال  ذهنيا ، أو عضليا  أو غري ذلك من األعمال، وسواق كانت عدم ا مارسة  

 
الثانية، ويعود ، وتُعد البطالة من الظواهر ا تفشرررية خالل  اية األلفية 35انتة عن أسررربا  شرررخصرررية إرادية أو غري إراديةا

ذلك لفشررررررل وضررررررعف النمو االقتصررررررادي وتراجع عمليات اإلنتاج شا أدو إىل تراجع عمليات التوظيف حبيث أصرررررربحت  
معد الت النمو يف فرص التشررررريفيل ضرررررعيفة ابلرغم من الزايدة يف أعداد السررررركان وخاصرررررة من فئة الشررررربا ، وهذا ما يتم 

 .36أمهية احلاجة لدخول سوق العمل
هدي أخر يؤخذ على امل السرلبية، فارتفاذ عدد السركان بطريقة عشروائية وغري متجانسر    تفاع عدد السـكانسـابعا : ار 

مع النمو االقتصادي مؤشرا  خطريا  حنو توق ف الت نمية، ولذا فعن الد ول تسعى حنو احلد من ارتفاذ معد الت النمو السكاين 
. إن مشرررركلة السرررركان من أعقد ا شرررراكل واألسرررروأ اليت ميكن أن 37دييف ا قابل تسررررعى إىل رفع معد الت النمو االقتصررررا

تكون هدو للدول النامية مع االخنفاض يف عدد الوفيات وزايدة ا واليد، حيث يدث ما يسررررررررررمى ابالنفجار السرررررررررركاين 
% سررررنواي  3 وهو التحدي األشررررد أمام الذين يوجهون السررررياسررررات التنموية يف اي بلد، والزايدة السررررريعة للسرررركان مبعد ل

زايدة ثقيلة لذا جيب مقارنتها مبعد ل الدخل القومي، فعذا تعادلت فعن معد ل دخل الفرد يبقى ربتا  أما الزايدة والنقصرررررررران  
فيمث الن أراق كتلفة لدو االقتصرررررادي ، فمنهم من يشرررررجع زايدة عدد السررررركان ومنهم من يشرررررجع على اخنفاضررررر  ولكل 

 . 38منهم أدلت  و راقه
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دارية ، مصر   ، شهرية حسن امحد، البيئة وحقوق اإلنسان، مؤور الت نمية البشرية واثرها على الت نمية ا ستدامة ، ا نظمة العربية للت نمية اإلينظر: وهيب  39
 227م ، ص 2007

 28صم،  2102م، فريق إعداد تقرير الت نمية البشرية، سلطنة عمان ، 2012عمان –ينظر: تقرير الت نمية البشرية   40
 70ينظر: اهلييت، نوزاد عبد الرمحن، مرجع سابق، ص   41

أمرا  يف غاية األمهية واخلطورة يف نفس الوقت، فلقد أصرربحت الرابطة ب  البيئة   االســتغالل الســيء ملوارد الطبيعة  اثمنا : 
وحقوق اإلنسان وإدارة ا وارد البيئية الطبيعية أكثر وضوحا يف السنوات األخرية، وبرغم الرابطة إال ان   أصبم من الصعب  

وب  اإلسررررررراقة حلقوق اإلنسررررررران، لذا فعن التدهور البيئي ظهر يف ا ناطق اليت يوجد اا   التمييز ب  عدم العدالة تاه البيئة
 .39خرق حلقوق اإلنسان 

 
 

 
 الفصل الثالث: اإلنفاق احلكومي وأثره يف مؤّشرات الّتنمية البشرية يف هل االس اتيجية الُعمانية  .

تُربط  هداف معي ن ، بيفية عدم ربطها بزمن مع   فهي مؤشر رات بال  ال شرك   ن مؤشر رات الت نمية البشررية هي مؤشر رات مل  
م كحد أقصرررررى لتطبيقها شا 2015أهداف، بعكس أهداف األلفية اليت ضرررررمن نطاق الت نمية البشررررررية فقد حدد هلا عام 

ن حجر الزاوية  يدعوا لتجديد األهداف أو إعادة  تصرررميم أهداف أخرو، لذا فعن الت نمية البشررررية هي منهج يضرررع اإلنسرررا
 .40لالرتقاق ب  عملية مستمرة ومتواصلة

لذا سرعت دول اخلليج العريب بشركل عام حنو تطوير ا وارد البشررية ال سريما يف جماالت التعليم والصر حة واإلسركان وذلك 
ت التنمويرة  نظرا  للموارد ا راليرة الكبرية اليت وتلكهرا، ولرذا فقرد صررررررررررررررنفرت ثالث دول خليجيرة ضررررررررررررررمن الردول ذات ا عرد ال

البشررررررررية ا رتفعة جدا  وهي اإلمارات وقطر والبحرين يف ح  صرررررررنفت الثالث األخرو وهي السرررررررعودية والكويت وُعمان  
، ولذا فقد سرعت سرلطنة ُعمان بشركل خاص منذ بداية  ضرتها للتأكيد 41ضرمن الد ول ا رتفعة يف معد ل الت نمية البشررية

سرررررراسررررررها، وهو الركيزة اليت تقوم عليها مراحل التطوير وبوصررررررلة الت نمية، وتعتعه النجاح دائما   ن اإلنسرررررران اور تنميتها وأ
م، ولقد رك زت السرلطنة يف خططها على اإلنسران الُعماين واعتنت ب   1970الذي حققت  خالل مسررية النهضرة منذ عام 

حر  ة الرذي ن يُعردان ركيزت  يف الت نميرة  فظهر جليرا  ذلرك يف اخلطط اخلمسرررررررررررررريرة من خالل الرتكيز على قطراعي التعليم والصرررررررررررررر 
البشرررررية حيث تقد م فيهما اخلدمات بشرررركل يالمس اإلنسرررران الُعماين، وهذا ابلتوازي مع قطاعات أخرو هتتم ابإلنسرررران  
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ودية، العدد العمر، ابراهيم صاحل و خرون، العائد االقتصادي الشخصي على التعليم اجلامعي، مطبعة األمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي، السع  42
 48، ص  2012، 77
 92القصيفي، جورج، مرجع سابق، ص  43

الُعماين وترتبط ب  بعالقة غري مباشرررررة من خالل اجلوانب اليت تالمسرررر  وتالمس معيشررررت ، وال تقف عند حد مع   فهناي  
 و تتمث ل يف قطاعات كتلفة هلا أثرها يف حياة اإلنسان الُعماين.جوانب أخر 

 .املبحث األول : التعلي  والتدريب
 يت قضرررررااي التعليم واالسرررررتثمار يف رأ  ا ال البشرررررري يف مقدمة اهتمامات النظرية االقتصرررررادية، ويُعد التعليم قوة إنتاجية 

والتاسرررررع عشرررررر والعشررررررين  ا يالدي، وقد تزايد االهتمام ب  بعد ظهور مناذج ذات عائد، وخاصرررررة يف القرن الثامن عشرررررر 
. كما مت 42النمو االقتصرادي، حيث قام العلماق االقتصرادي  بتقدير العائد االقتصرادي للتعليم إذ يُعد نوعا  من االسرتثمار

 بتوفري التعليم كتقانة حيث مت الرتكيز على  تناول الت نمية البشرية يف التعليم يف ثالث ااور أساسية، أوهلا هو االهتمام
 

ع يف التعليم العام شا جعلهم حريصرررررررررون كل احلرص على معرفة العالقة ب    التعليم التقو والتدريب ا هو بدال  من التوسررررررررر 
ى ربط التعليم  االسررررررررررررررتثمرار يف التعليم والتردريرب وب  ا هرارات وا هن اليت يطلبهرا السرررررررررررررروق، لرذا فرعن احلور الثراين رك ز عل

ابحتياجات سرروق العمل، أما احلور األخري هو أن التعليم كحق إنسرراين  أسرراسرري، يهدف إىل هسرر  وضررع البشررر وليس 
. ولقد عانت األقطار العربية حول قضرررررررااي التعليم وخاصرررررررة قضرررررررية األمية واليت تُعد من أشرررررررد 43فقط هتيئة البشرررررررر للعمل

ول هديد مفهومها، فأصرربحت هناي تسررميات كتلفة مثل األمية األ،دية، واألمية القضررااي، واليت اختلف فيها العلماق ح
الثقافية، واألمية الوظيفية وهناي ما يطلق عليها ابألمية احلضارية واليت تعو عدم اكتسا  ا رق للمهارات األساسية، وهي 

ين  من شارسرررررة حقوق  وواجبات ، ومن ا علوم  اليت ال بد من أن ميتلكها الفرد من أجل أن يتكيف مع اجملتمع، وذلك لتمك
 ن األقطار العربية ترتفع فيها نسرررررررربة األمية ب  الذكور واإلانث، وابلتايل فمن البديهي أن يد ذلك اسررررررررتجابة للطاقات 

عرقل كل تطو ر البشرررية حول متطلبات النمو وزايدة اإلنتاج، ولقد اعتعت ا نظمات الد ولية األمية اب شرركلة اخلطرية اليت ت
تنموي وذلك لعدة اسرررررررررربا  منها، تيفيري اجملتمع اإلنسرررررررررراين من االعتماد على القليل من األفراد يف التفكري واحلكم واختاذ 
القرارات إىل االعتماد على عدد أكع ،كذلك تيفيري االقتصرراد من االعتماد على الزراعة البدائية إىل االعتماد على الزراعة 

ليبها، كما إن تعق د احلياة جعلت الفرد يضررطر لالشرررتاي يف ا ؤسررسررات االجتماعية وهذا ال يتناسررب  احلديثة وتطوير أسررا
مع غري ا تعلم ، والتطو ر السريع يف ا عرفة البشرية كما  وكيفا  ال يتاج إال للمتعلم  ليسايروا التقد م التكنولوجي، كذلك  

لذا عر ف ا ؤور اإلقليمي للتخطيط وتنظيم برامج او األمية يف البالد   اخنفاض ا سرررررتوايت الصرررررحية يف اجملتمعات األمية،
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  59ص ،م1995دار حن  للنشر والتوزيع، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، األردن،  التّنمية العربية وآفاقها املستقبلية،الطيطي، صاحل، غالب امد إيلاعيل، ينظر:   44
 17، ص  2004س ، ينظر: أمانة جملس التعاون اخلليجي ، التطوير الشامل للتعليم بدول اجمللس ، مطبعة األمانة العامة لدول اجملل  45

العربية  ن األمي اهو كل من يتعدو سرن العاشررة ومل يلتحق اب درسرة، ومل يصرل إىل ا سرتوو الوظيفي يف القراقة والكتابة  
 .  44يف الليفة العربيةا

اخلليج العريب كيفريها من األقطار يف العامل عددا  من الت حدايت   ومع مطلع األلفية الثالثة واجهت دول جملس التعاون لدول
اليت فرضرررررررررها الواقع وا سرررررررررتجدات يف السررررررررراحت  العربية والعا ية واليت ميكن ان تكون نتاج العو ة والتقانة واالنفتاح على 

قبل بكل جوانب  لن يكون إال لبناق  العامل، إذ أن العامل أصرربم قرية واحدة هيط اا الت حدايت من كل جهة ولذا فعن ا سررت
 ا واطن الصاحل ا نتج من خالل التفاعل الذكي مع مستجدات العصر وهدايت  مع وجود الت حدايت اليت وث لت 

 
 
 

يف مضررامينها اهلامة للمنظومة التعليمية ومنها، التحدي السررياسرري الذي يمل واقع التطو رات العا ية واإلقليمية الناتة من 
 عيات العو ة وهو بعدا  هاما  تواجه  دول اجمللس اليت تبذل اجلهود من أجل  م  استقرار ا نطقة، وابلت ايل سعت  تدا

احلكومات حنو إنشرررراق اجملالس الشررررورية والنيابية والبلدية، وكذلك هديث األجهزة التشررررريعية والتنفيذية والقضررررائية، ومنها 
األنظمة الرتبوية بدول جملس التعاون اخلليجي، أما التحدي االقتصرررررررادي فهو اآلخر ال يقل فقد عظمت ا سرررررررؤولية على 

أمهية عن سررررابق  حيث أن االعتماد على أحادي  ا وارد من أشررررد القضررررااي واليت تعتمد على تذبذ  االسررررعار  كاالعتماد  
فدة يؤدي حتما  إىل اخنفاض توظيف و هيل  على الن فط واليفاز، وكذلك اختالل سررررروق العمل واالعتماد على العمالة الوا

وتدريب العمالة الوطنية كذلك تنافس دول اجمللس من مبدأ التشررررراب  وليس من مبدا التكامل، كذلك قضرررررية هرير التجار 
ت  واالسرررررررتثمار وما جلبت  العو ة من هدايت كتلفة، أما التحدي ا تمث ل يف اجلانب االجتماعي والثقايف فهو نتاج معد ال

النمو ا تسرررررررارذ والطفرة االقتصرررررررادية وما خلفتها من اختالالت نتيجة الثراق ا ادي السرررررررريع واالعتماد على عمال  أجنبية 
بثقافات ختالف قيم اجملتمعات العربية، أما التحدي اآلخر وث ل يف اجلوانب العلمية والتقنية وهنا ميكن أن تصررررررررررررررنف األمم 

 .45واسطة قدرهتا التقنية والعلمية مقارنة بدول العاملبدرجة تطو رها احلضاري وا ادي ب
لقد وجهت الر ية احلضرارية لسرلطنة ُعمان  ن اإلنسران الُعماين أغلى الثروات الوطنية وأمهها، ولذا فقد حرصرت احلكومة 

التعليمية، وعلى أعلى مسررررتوو الُعمانية من خالل اسرررررتاتيجياهتا وخططها التنموية يف تسررررجيل أفضررررل مسررررتوايت الرعاية  
شكن لبناق اإلنسررران الُعماين وصرررقل مهارات  وقدرات ، والذي يُعد حق من حقوق  األسررراسرررية اليت كفلها النظام االسررراسررري 
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 56، سلطنة عمان ، ص2010-1970ينظر: وزارة االقتصاد الوطو )سابقا(، أربعون عاما مضيئة   46
ة صاد الوطو، ا نظمة العربيينظر: اهلنائي ، أمحد بن امد عبدان ، التعليم وتنمية ا وارد البشرية ا ؤور العريب الثاين ،تنمية ا وارد البشرية وتعزيز االقت   47

 459م ، ص 2010للت نمية اإلدارية ومعهد اإلدارة العامة، سلطنة ُعمان، مسقط، 
عليم ا ستمر ، مسقط ، ينظر: وزارة الرتبية والتعليم ، خطط وبرامج او األمية يف سلطنة عمان جهود مثمرة ، ا ديرية العامة للعامج التعليمية ، دائرة الت   48

 11-10، ص  2010
م، 2014م، سلطنة عمان، االصدار الرابع، 2013/2014الوطو لإلحصاقات وا علومات، نشرة إحصاقات التعليم العام، بياانت ينظر: ا ركز   49
 20-7ص

. فمذ بداية النهضرررررررررررة ا باركة أخذت احلكومة على عاتقها إلتزاما  حقيقيا  حنو التعليم واليت اسرررررررررررتمدهتا من مقولة  46للدولة
سررررررلطان قابو  الشررررررهرية اسررررررنعلم أبنائنا ولو هت ظالل الشررررررجرا شا كان ل  األثر احلسررررررن يف بناق اإلنسرررررران يف جاللة ال

سرررررلطنة ُعمان وبناق الد ولة العصررررررية اليت حلم اا كل ُعماين ابلرغم من اإلدراي بصرررررعوبة ا شررررروار وخاصرررررة ح  نعلم  ن   
طلبة العلم، لكن الرغبة الشرديدة حنو الت نمية واإلدراي  ن  (من906كانت هناي ثالث مدار  فقط ويدر  اا حوايل )

الُعماني  كانوا وال زالوا يبون العلم وا عرفة ومل يرتضررررررروا أن يكونوا جمرد يد عاملة، رغم عشرررررررقهم للعمل والكفاح من أجل 
 .  47العي  الكرمي داخل البالد وخارجها

 
أبوااا للدارس  الصيفار، وانطلقت متزامنة معها أنشطة وبرامج او ومع انطالق النهضة يف سلطنة عمان فتحت ا دار   

 م بدأت الدراسة لعام  مينم 1973/1974االمية اليت أخذت اهتمام أكع مع بداية خطط الت نمية، ففي العام الدراسي
د بليفت نسررربة األمية يف عام  من خالهلا الدار  شرررهادة التحرر من األمية مث ينطلق لتعليم الكبار إلااز بقية ا راحل، ولق

سرررنة وهي نسررربة معتدلة مقارنة ببقية الدول اليت 44سرررن  وحىت  15( يف الفئة العمرية ما ب  9.1م ما يقار  ) 2003
% وزايدة  50تتشرراب  مع عمان يف الظروف، لذلك وضررعت السررلطنة هدف اسرررتاتيجي  مل من خالل  التحسرر  بنسرربة  

عن السررلطنة ادركت عمق مشرركلة األمية اليت هلا ابعاد اجتماعية واقتصررادية مركبة، وعلي  مسررتوايت او االمية، ومن هنا ف
 .48فقد تضافرت اجلهود احلكومية والشعبية ويف مقدمتها وزارة الرتبية والتعليم

ية ومت لقد تطو ر التعليم منذ ذلك الوقت، وشرهد أحداث تنموية على أسرس ودراسرات كتلفة، منها ما كان ل  نتائج إجياب
اعتماده يف التعليم، حيث بلغ عدد الطال  يف التعليم العام واألسرراسرري سررواق يف ا دار  احلكومية أو اخلاصررة أو مدار   

%( من اإلانث 49%( من الذكور و )51( منهم )678,733م حوايل )2013/2014اجلاليات يف العام الدراسررررري  
، كما وصل عدد 49( مدرسة1042(، موزع  على )465332,( طالبا ، يف ح  أن اإلانث )346,268أي بواقع )

%( من امجايل عدد الطلبة  57,9اإلانث يف مؤسررررسررررات التعليم العايل داخل السررررلطنة للدراسررررات اجلامعية والعليا  إىل )
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 20ينظر: مرجع سابق، ص   50
 م 2014الرابع،  ينظر: اجلدول من إعداد الباحث، والبياانت من ا ركز الوطو لإلحصاق وا علومات، التعليم العايل، سلطنة عمان، االصدار 51
 168، مؤسسة عمان للصحافة والنشر، سلطنة عمان، ص 2011-2010ينظر: وزارة اإلعالم، عمان   52

%(. وهذا بعكس الدراسررررررة ابخلارج اليت تشرررررركل في  اإلانث 42,1الدارسررررررون داخل السررررررلطنة وصررررررل عدد الذكور إىل )
%(، والشركل الت ايل يوضرم توزيعهم حبسرب نوذ الشرهادة داخل وخارج السرلطنة للعام الدراسري 58ا الذكور)%( أم42)

 .50م2013/2014
 

 

 

 

 

 

 

 
 (  2جدول  ) 

 51م 2013/2014بياانت الدراسات اجلامعية والعليا للطلبة العماني  داخل وخارج السلطنة للعام الدراسي  
 اإلمجايل خارج السلطنة داخل السلطنة نوع الشهاد 

 119,697 6,499 113,198 الشهادات اجلامعية
 5,209 1,716 3,493 شهادات الدراسات العليا

 124,906 8,215 116.691 اإلجرررررررررمررررررررايل
 

كبريا ،  خرررذة يف االعتبرررار اخلطط التنمويرررة الطموحرررة اليت تعمرررل على االرتقررراق  لقرررد أولرررت وزارة الرتبيرررة والتعليم اهتمرررامرررا  
أمهية ا وارد البشرية يف النهوض ابإلنسان العماين، لذا فقد تنوعت اخلطط والعامج لتأهيل الكوادر فني ا  وإداراي  انطالقا  من 

ابلعمرل الرتبوي ويف مقردمتهرا العمليرة التعليميرة اليت رك زت على تويرد العمرل ارا يف كرافرة مراحلهرا كمرا عملرت على الرتكيز 
على فلسرررررفة التعليم من خالل الثوابت األسررررراسرررررية والتخطيط  رحلة  ما بعد التعليم األسررررراسررررري خالل ا رحلة األخري من 

 .52سة وا تمثلة يف الصف  احلادي عشر والثاين عشرالدرا
 املبحث الثاين : الّصحة العامة. 
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، ا طابع  ينظر: علوان ، قاسم انيف و خرون ،قيا  وتقومي جودة اخلدمات الصحية اليت تقدمها ا ستشفيات الليبية ، اإلداري ،معهد اإلدارة العامة  53
 87م ، ص 2008، 112مسقط ، العدد –عمان العا ية ، سلطنة 

 2006مصر،  ينظر: عبدت ، امد عبدالفتاح امد ، تنمية اجملتمعات احللية من منظور اخلدمة االجتماعية ، ا كتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  54
 128م، ص

تسعى اجملتمعات اإلنسانية إىل هقيق اخلدمات الصحية مهما اختلفت نظمها السياسية واالقتصادية، نظرا  لكو ا مطلب  
ا ا ادية والتقنية والبشررررررية ا الئمة يف أسررررراسررررري لكل إنسررررران يف احلياة، لذا سرررررعت احلكومات حنو تسرررررخري كافة إمكانياهت

 منظماهتا الصحية للوصول إىل أقصى درجات اجلودة يف اخلدمات الصحية، اليت تُعد عنصرا  أساسيا  يف الت نمية على  
 
 
 
 
 
 

اعتبار أن اإلنفاق على هذه اخلدمات توج  إىل اهم عنصرررررررر من عناصرررررررر اإلنتاج وهو العنصرررررررر البشرررررررري، الذي هو احد 
 .53سائل الالزمة لنجاح كافة الوحدات اخلدمية واإلنتاجيةالو 

لذا فعن ا سررررتوو الصررررحي للسرررركان يعكس نوذ وكفاقة األفراد يف اجملتمعات، إذ أن عجلة الت نمية ترتكز على هذا ا ورد، 
لألنشطة التنموية اليت تعتمد على وابلتايل فعن  بدون الرعاية الصحية الفاعلة يف  اجملاالت ا ختلفة، لن يكون هناي ارتقاق 

 .   54اإلنسان، وهلذا فعن اخلدمات الصحية مبختلف نظمها تُعد مطلبا  حقيقيا  من اجلميع 
يُعد النظام الصحي بكيان  وأجهزت  ا ختلفة جزقا  من النظام الواسع والشامل لكل من جوانب احلياة اإلنسانية واجملتمعية،  

إطار من الديناميكية ا عقدة  صوهلا وا تفاعلة بعواملها لتعطي مؤش رات الوضع الصحي يف أي حيث يعمل يف بيئة ذات  
جمتمع من اجملتمعات يطمم لسرالمة أفراده، كذا فعن أي نظام ل  مدخالت وعمليات وكرجات وتيفذية راجع ، وهلذا فعن 

كنولوجية واألفراد ذوي ا هن ا خصرررررصرررررة  النظام الصرررررحي يسرررررتوعب ا دخالت من مصرررررادر بشررررررية ومادية واقتصرررررادية وت
واإلداري  واألجهزة ا ختلفة، ومع تفاعلها سررتقود هذه ا دخالت إىل األهداف األبعد وا باشرررة وهي ا خرجات، أي ان 
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–الت نمية الشاملة ،اإلداري ، معهد اإلدارة العامة ، ا طابع العا ية ، سلطنة عمان ينظر: العوا   ، انيل عبد احلافظ  ، الت نمية اإلدارية عن طريق   55
 79م، ص 1987، 28مسقط، العدد 

ون ، مطبعة  ينظر: األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخللج العريب، الدليل ا وحد للمفاهيم وا صطلحات اإلحصائية ا ستخدمة يف دول جملس التعا  56
 27م ، ص 2010العامة لدول جملس التعاون ، الطبعة الثانية ، األمانة 

 81ينظر: العوا  ، انئل عبد احلافظ، مرجع سابق، ص   57

كل ا دخالت تتفاعل مع بعضرررررررررررها من خالل العمليات، فينتج عنها هسررررررررررر  ا سرررررررررررتوو الصرررررررررررحي العام للفرد واجملتمع 
 . شا ينعكس إجيااب  على العمر ا توقع لدو الوالدة للمواطن  وهو عبارة عن امؤشر 55ي  وعلى تقدم  وتطو رهواحلافظة عل

 
 
 
 
 
 
 
 

م أثر تقد م عملية الت نمية وزايدة مسررررتوايت ا عيشررررة على عمر اإلنسرررران، وهو عبارة عن عدد  اقتصررررادي واجتماعي يوضرررر 
 . 56ا يالد كمتوس ط عام يف اجملتمعا سنوات البقاق ا توقعة على قيد احلياة عند 

ولذا اد  ن اهلدف األسرراسرري لصررانعي السررياسررة الصررحية يف أي دولة يف العامل تتمث ل يف عدة أوج  منها توفر اخلدمات  
الصرحية األسراسرية الوقائية والعالجية والعمل على هديثها أوال   ول من حيث حجمها ونوعها وا سرؤولية يف العدالة على 

وزيعها، مع عدم إغفال األرايف وا ناطق النائية يف اجملتمع، كذلك توجي  السرياسرة اإلنفاقي  إىل مرحلة الكفاقة حبيث يتم  ت
 .57الوصول إىل خدمة ذات جودة  قل النفقات

البشري،   يُعد النظام الصحي يف سلطنة عمان أحد النماذج التنموية واليت تنفق علي  احلكومة ادف االستثمار يف الكائن
 ( دوالر مبوجب القوة الشرائية، ويتميز النظام  453م ) 2008حيث بلغ نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي يف عام 

الصحي  ن  غري مركزي ويعمل على اختاذ القرارات ا ناسبة اليت هتيئ اجلو الصحي ا الئم لألفراد وتقدمي اخلدمات ا تميزة 
ارة حبيث يتم اسررررتقطا  ا دراق من ب  األطباق، ليقدم كل منهم اجلديد وا تميز لألفراد  والضرررررورية، كما مت االهتمام ابإلد

لكون الواحد منهم تعاي  مع الوضررع واحتك ابألفراد، كما وي ز النظام الصررحي بتقدمي  خلدمات تعزيزية ووقائية وعالجية 
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 130-129م، مرجع سابق ، ص2012عمان –ينظر: تقرير الت نمية البشرية   58
 130ينظر للجدول : مرجع سابق، ص 59

واطن ، والتعراون مع القطراعرات ذات العالقرة، و هيلير ، حيرث رك ز على الشررررررررررررررموليرة والعردالرة، واالسررررررررررررررتجرابرة لتوقعرات ا 
 واالستدامة للت نمية الصحية.   

لقد  لف النظام الصررررررررررحي يف عمان من جمموعة قطاعات تعمل على هديد الوضررررررررررع الصررررررررررحي يف اجملتمع وهي القطاذ 
حة لنشررررررر الصررررررحي والقطاعات ذات العالقة كالتعليم والبيئة ومشرررررراركات اجملتمع، ففي القطاذ الصررررررحي تعمل و  زارة الصرررررر 

 ( 50%( من ا ستشفيات واليت وصل عددها إىل )80اخلدمات والرعاية الصحية للمجتمع ، حيث وف رت ما نسبت  )
( من إمجايل القوو العاملة يف اجملال الصررررحي  785( مركزا  ومسررررتوصررررف طيب، يعمل اا ما نسرررربة )176مسررررتشررررفى و )

 مرضات، إذ أن ابقي اجلهات األخرو تقد م خدمات متشااة وفق %( من ا مرض  وا 83%( من األطباق، و)70و)
نسرررررب معي نة كالقوات ا سرررررلحة والشررررررطة وديوان البالط السرررررلطاين وجامعة السرررررلطان قابو  وشرررررركة تنمية نفط عمان،  

 58-والقطاذ اخلاص، وميكن تفصيل ذلك يف اجلدول الت ايل:
 
 

 (  3جدول  ) 
 وخدماهتابياانت جهات القطاذ الصحي  

59 
 العيادات المراكز الصحية والمستوصفات المستشفيات الجهة م

 - 176 50 وزارة الّصحة  1

 - 31 3 القوات المسلحة  2

 - 3 1 شرطة عمان السلطانية 3

 1 0 0 ديوان البالط السلطاني  4

 0 1 1 جامعة السلطان قابوس 5

 9 - 0 شركة تنمية نفط عمان 6

 814 - 7 القطاع الخاص  7

 824 211 62 اإلجمالي 8
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 137ينظر: مرجع سابق، ص 60

كبريا  لتوفري الرعاية الصررررحية  ابلرغم من همل احلكومة تكاليف وأعباق وويل النظام الصررررحي   لقد أولت السررررلطنة اهتماما  
من ا وارد احلكومية فقط، فالتطو ر التكنولوجي للرعاية الصررررررررحية، يسررررررررهم يف رفع التكاليف وا صررررررررروفات على احلكومة، 

 ل األلفية الثانية تطو را  كبريا  من  انشاق وكالة للتخطيط يف وزارة الص حة وابلرغم من ذلك فقد شهد النظام الصحي خال
ع الكمي واجليفرايف للخدمات الصررررررررحية، وابلرغم من تلك اجلهود   تعىن بشررررررررؤون التخطيط ادف التطوير النوعي والتوسرررررررر 

روفات الصرحية من الناتج احللي لعام  ا قدمة من احلكومة إال أن تقديرات منظمة الصر حة العا ية تشرري إىل أن إمجايل ا صر 
 %(، وهي نسبة منخفضة إذا ما قورنت بدول أخرو، حيث جاق ترتيبها ب  أقل قاين دول على 2,1م بليفت )2008

مسررتوو العامل من حيث هذه النسرربة، فقد أشررارت التقارير الدولية للمنظمات أن إمجايل ا صررروفات الصررحية جيب أن ال 
من إمجايل الناتج احللي، وابلرغم من تسرررررراوي نسرررررربة ا صررررررروفات يف عمان مع كل من اإلمارات  %(  5تقل عن نسرررررربة )

 دوالر أي أقل من  600العربية ا تحدة والكويت إال أن نصيب الفرد من إمجايل اإلنفاق الصحي يف سلطنة عمان بلغ  
هم ركرائز الت نميرة والتطوير يف النظرام إن من أو نصرررررررررررررريرب الفرد يف دولرة اإلمرارات والثلرث من نصرررررررررررررريرب الفرد يف الكويرت. 

الصررحي هي القوو العاملة اليت وث ل التحدي األكع والعنصررر االسررا  حيث ميتلك األمهية القصرروو يف ا نظومة الصررحية 
 ولذا فعن  هلصص ل  ما يقر  من ثلث اإلنفاق على النظام الصحي ككل، كما إن اجلهود اليت تبذل يف جمال التعليم

 
الصرررررحي من أجل  هيل وتدريب األطباق على وج  اخلصررررروص كبرية، فلقد أنشرررررأ جملس عمان لالختصررررراصرررررات  الطيب و  

الطبية، حيث يعمل على تدريب الكوادر البشرررية يف جمال الدراسررات العليا يف ختصررصررات كتلفة ختدم ا نظومة الصررحية، 
التخصرررررررصررررررري  وهو يعىن بتأهيل هذه الفئة يف   كما يتم االهتمام اب مرضررررررر  وا مرضرررررررات حيث مت افتتاح معهد التمريل

 ختصصات دقيقة )كتمريل الكلى، والعناية احلرجة لألطفال والكبار، وغريها (، كما أنشا معهد لتدريب موظفي  
السرررررررجالت الطبية  ا ل  من أمهية قصررررررروو يف حفظ ومتابعة خلفيات ا ريل وزايرات  للمؤسرررررررسرررررررات الطبية، وابلت ايل فقد 

 .60م2010معهدا  تشرف عليها حىت  اية  17وزارة الص حة أصبم لدو 
 املبحث الثالث : نصيب دخل الفرد ورفاهية اجملتمع الُعماين .

يُعد االقتصررراد العماين ضرررمن أفضرررل االقتصرررادايت ذات الدخل ا توسرررط، ويتميز بوجود النفط واليفاز، وتعتع القطاعات  
الوطو، كما وتلك عمان قطاعا  خاصرررررررررررا ، يتميز ابلقوة وا تانة والتنوذ، وييفطي عدة  النفطية الرافد األسرررررررررررا  لالقتصررررررررررراد 

أنشررررطة منها الصررررناعة والزراعة والنسرررريج والسررررياحة وصررررناعات يف جمال صررررهر النحا  وتكرير النفط ومصررررانع اإليلنت،  
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 .   http://ar.wikipedia.org/wiki  ويكيبيداي، ينظر: ا وقع اإللكرتوين  61
 18ينظر: وزارة اإلعالم،  مرجع سابق، ص    62
 64م، مرجع سابق، ص2012عمان –ينظر: تقرير الت نمية البشرية  63
 227ينظر: وزارة اإلعالم، مرجع سابق ، ص   64

، كما أن  شا ل  61 الناتج الوطووابلتايل فعن السررلطنة سررعت  زيد من التنويع والتصررنيع واخلصررخصررة من أجل ا سررامهة يف
دالل  خاصرررررررررة لدو القيادة العمانية اهتمامها الكبري ابلصرررررررررناعات احلرفية كرتاث وكنشررررررررراط اقتصرررررررررادي للعامل  يف تلك  

 احلرف، وقد دعمت احلكومة هذه الصناعات وشجعت من يرتفها، وقد أنشأت مراكز لإلنتاج والتدريب احلريف ،  
وخاصرة أصرحا  الدخل احلدود وأسرر الضرمان االجتماعي بتوفري بعل االمتيازات كمنحهم وعملت على دعم الشربا   

 .  62أرضي سكنية تارية ومنم دراسية وتوفري فرص وظيفية وقروض إسكانية وغريها من االمتيازات
يجية الثانية  ( مث االسررررتات1995-1976لقد ركزت اخلطط اخلمسرررية للتنمية يف سرررلطنة عمان منذ االسررررتاتيجية األوىل )

( على رفع ا سررررتوو ا عيشرررري للفرد العماين وهسرررر  أوضرررراع  وهقيق الرخاق والرفاهية ل ، حيث أُعتع 1996-2020)
 رفع مستوو معيشة ا واطن  هدفا  أساسيا  للخطة، إال أن الوصول إلي  يقتضي االستمرار يف العمل بطرق فاعل  وكفؤة  

يف االقتصررررررراد الوطو، وابلتايل  الوصرررررررول إىل مسرررررررتوو مقبول من العدالة يف توزيع حىت  يصرررررررل إىل معدالت منو مناسررررررربة  
 م مثال  وصل نصيب دخل الفرد إىل2000الثروة، فنجد  ن  منو جيد يف نصيب دخل الفرد من عام آلخر، ففي عام 

 
 
بلغ حوايل  9200، كمرا أنر  يف عرام 63رايل عمراين 4725م صررررررررررررررعرد إىل 2005رايل عمراين يف ح  يف عرام 3180 

رايل عماين وهذا ابلطبع يعتمد على منو االقتصررراد ال شرررك، حيث سرررجل الدخل القومي ارتفاعا  متتاليا   خالل  6000
مليار يف  22.3وإىل  2007مليار يف عام  15.7م صررعد إىل 2005مليار يف عام  11.5اعوام النهضررة فبعد أن بلغ 

 سي  يف عملية التنمية، وأي تفكري  الف ذلك فعن  إمهال ألمهية ، ويبقى الدخل والنمو عنصرين أسا64م2008عام 
الدخل وتوسريع خيارات البشرر و فاقهم، فالدخل ضرروري لتمك  اإلنسران يف احلصرول على موارده واحتياجات  ومتطلبات  

مكافآت العمل مثل األجور  الضرررررررررورية. واجلدير ابلذكر فعن الدخل األويل ألي فرد من أفراد األسرررررررررة يتحصررررررررل علي  من 
والرواترب، ومن عوائرد ملكيرة كرالفوائرد واألرابح أو من الردخرل ا ختلط ألراب  العمرل أو العرامل  حلسررررررررررررررراام مثرل  جري  
ا سركن أو غريه، وميكن أن أييت الدخل من اليفري بدون مقابل كمسراعدات حكومية تدخل يف اب  الضرمان االجتماعي  

عالج اجملرراين أو التعويضرررررررررررررررات اليت ترردخررل يف اب  ا عرراشرررررررررررررررات التقرراعررديررة أو مررا يرردخررل يف اب  أو التعليم اجملرراين أو ال
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(، ا ديرية العامة لإلحصاقات  19/5/2008-20/5/2007لفرتة وزارة االقتصاد الوطو، أهم نتائج مسم نفقات ودخل األسرة )لينظر:   65
 22ص - 10، ص 2010االجتماعية، 

ابع، األساسي هو نوذ من أنواذ التعليم يف العامل وقد حل  بديال عن التعليم العام ول  حلقتان، االوىل منها تشمل الصفوف من األول حىت الر التعليم   66
 والثانية تشمل من اخلامس حىت العاشر . 

البشرية، العمانية لإلعالم والتسويق الدويل،   ، وفاق الكلمة، صاحل امد الفهدي، تنمية ا وارد2010ينظر: جلنة معرض مسقط للكتا  الدويل   67
 م 2010مسقط، الطبعة األوىل، 

لقد تطور االقتصرراد العماين خالل العقود األربعة من  ا سرراعدات من مؤسررسررات خريية أو عوائد شررركات التأم  وغريها.
ق معد ل سرررررررررنوي عاٍل وصرررررررررل إىل ( مرة، وحق170م حبيث تضررررررررراعف الناتج احللي اإلمجايل أكثر من )1970بعد عام 

 %( يف ا توسط وهذا 9( ضعف ومنا مبعدل )36%(يف ا توسط، ابلتايل ارتفع نصيب دخل الفرد ما يقار  )14.1)
ما جعل السررلطنة تندمج أكثر مع االقتصررادايت العا ية، لذا فقد جعلت لالسررتثمار أمهية بشررقية احللي واألجنيب ابعتباره 

 .65معدل النمو االقتصادي لتحقيق التنمية ا ستدامةعامل مساعد يف تسريع  
 التحدايت الد تواجئ التنمية البشرية يف سلطنة عمان  

ال ريرب  ن احلراي االجتمراعي يواجر  هردايت وعقبرات مجر ، وهرذا أمر مسررررررررررررررل م بر  للوصررررررررررررررول إىل التنميرة احلرديثرة، وقرد 
هرادات، فتبرادل الترأثريات داخرل منظومر  واحرده أو اهراد تواجههرا الردول كمرا تواجههرا األمم وخراصررررررررررررررة مع التكتالت واال

واحد أمر وارد، حيث أصررررررررربم العامل قرية واحدة صررررررررريفرية تتأثر اقتصرررررررررادات  سرررررررررلبا  أو إجيااب  وبدرجات كتلفة، وابلرغم من 
 اإلنتاجية  التحس ن الكبري يف مؤشرات التنمية يف سلطنة عمان إال أن من أهم التحدايت اليت واجهتها ضعف الكفاقة 

 
 

للقوو العاملة العمانية وتدين مشررراركتها يف االقتصررراد الوطو وتيفري النظرة لبعل ا هن ابلرغم من مزاولتها، كذلك ضرررعف 
شا جعل الفرد العماين أقل مواكبة للتطور العلمي والتقو الذي يتطور جماالت  بسررعات كبرية كل فرتة،   66التعليم األسراسري

كذلك البطق يف االسررررررررررررتثمارات اليت تفتم جماالت لفرص التوظيف كذلك التفاوت يف ا زااي ب  القطاع  العام واخلاص 
 كما تواج  مشكلة تنامي العمالة الوافدة يف األنشطة اليت   فيما يتعلق بساعات العمل والعطالت ومزااي  اية اخلدمة،

ميكن للعمالة الوطنية العمل اا، كذلك فعن أهم هدي هو احلاج  للمزيد من اخلدمات األسراسرية كالتعليم والصرحة وا اق 
 67واإلسكان والصرف الصحي مع زايدة عدد السكان 

 املطلب الثاين  : النتاي 
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ااط  شررررررررررركال الرفاهية من الد ول اجملاورة ،فعن ذلك جيعل لدي  أمر إشرررررررررررباذ   يف أي دولةنظرا  ألن ا واطن   -1
 نفس  بشىت جماالت الرتفي  ملحا  لتوفريه.

نظرا  لثقافة اجملتمع الطااة لالسرررررررررررررتفادة ا ادية أكثر من االسرررررررررررررتفادة العلمية وا هارية اليت تعمل على تطوير   -2
 اإلنفاق العايل تكون عوائده ادودة.اإلنسان فعن 

مع وجود سرعي حقيقي من احلكومة حنو رفع أعداد ا تعل م ، فعن ذلك سراهم حنو خفل نسربة األمية من  -3
 خالل براجمها اخلاصة.

 ضعف اإلنفاق على جمال البحث العلمي واالبتكار مقارنة مع امجايل الدخل. -4
هسرررررر  الوضررررررع الصررررررحي  فع ا تعمل علىفيات واجملم عات، نتيجة خلدمات الدول ا تعلقة بتوفري ا سررررررتشرررررر  -5

 ا ؤشر الصحي ا تمثل يف ارتفاذ معد ل ا واليد ومعد ل األعمار ا توق ع عند الوالدة. وتعكس
 نتيجة عدم تناسب أعداد األطباق مقارنة بعدد السكان، فعن ذلك أثر على جودة األداق . -6
ل األفراد على خردمرات موزعرة على الوالايت حبسررررررررررررررب الكثرافرة  نتيجرة وجود عردالرة يف توزيع الثروة، يصرررررررررررررر  -7

 السك انية ووفقا  خلطط تنموية مقننة.

 

أسررررهمت خطط الت نمية البشرررررية بشرررركل خاص يف صررررناعة الكادر البشررررري العماين اجلاهز ألداق رسررررالت  يف  -8
 كتلف جماالت العمل.

خطط الت نمية البشرية مك نت بعل الشبا  العماين من تقل د الوظائف داخل وخارج السلطنة كنتاج للت نمية   -9
 البشرية.  

نظرا  لضرررررعف سرررررياسرررررات اإلنفاق فعن  نتج عنها عدم تناسرررررب حجم اإلنفاق احلكومي على القطاعات مع   -10
 النتائج ا ختلفة.

 املطلب الثالث  : التوصيات .
 جدولة أولوايت احلكومة ابلنسبة للتعليم والتدريب .إعادة  -1
 االستمرار يف الت حو ل لالقتصاد ا عريف بطرق جديدة وفاعل .-2
 إعادة  مراجعة برامج ما بعد التعليم األساسي مبا يؤهل لدخول ا راحل اجلامعية مبهارات ليفوية قوية ومناسبة.-3
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 ة ما بعد الصف التاسع.إعادة  فتم ا عاهد الفنية وا هنية  رحل-4
 إعادة  توجي  اإلنفاق وترشيده يف قطاعي التعليم والص حة ربط  مبعايري ربتة ومقننة.-5
 دعم القطاذ الصحي ابلكوادر البشرية األكثر  هيال  وسد النقص العددي يف بعل التخصصات.-6
 دعم الرعاية الرتبوية  رحلة الطفولة ا بكرة.-7
 . دعم الباحث  عن العملإعادة  النظر يف -8

  :اخلامتة
إن الت نمية البشررررررررررية يف اجملتمعات خطت خطوات كبرية من أجل بناق اإلنسررررررررران القادر على مواكبة ا سرررررررررتجدات، فكان 
 لقطاذ التعليم والص حة ومتوس ط دخل الفرد النصيب األوفر من االهتمام، ومنها بدأت مرحلة جديدة وهامة من مراحل 

الت نمية، لذا كان ال بد من تسرررررليط الضررررروق على هذا اجلانب، وإعطاق ا سررررراحة اهلامة واألكع يف دراسرررررة الباحث خطط 
على اإلنفاق احلكومي وأثره يف مؤشررررات التنمية البشررررية يف اجملتمعات اإلسرررالمية بشررركل عام ويف سرررلطنة عمان بشررركل  

 رو.خاص، وقد حوت الدراسة على فصل ا قدمة وثالثة فصول أخ
رك ز فصررل ا قدمة على كطط الدراسررة من حيث جمال وحدود الدراسررة وسررببها وأمهيتها وا شرركلة الرئيسررية اليت على أثرها 

 وضع الباحث فرضيات  وا نهجية اليت ات بعها لتحقيق أهداف ، كما حوت الدراسة على جمموعة من الدراسات السابقة.
 

ا فاهيم وا صررررررطلحات وأهداف التنمية البشرررررررية ، كما تناول الفصررررررل الثاين  أما الفصررررررل األول فقد تضررررررم ن الرتكيز على
 مؤش رات الت نمية  مؤشرات التنمية البشرية ومبادئها وهدايهتا، أما الفصل الثالث فقد تناول اإلنفاق احلكومي وأثره يف 

نتائج الدراسررة ووضررع عددا من التوصرريات،   ، ويف  اية الدراسررة فقد مت التوصررل إىلالبشرررية يف ظل االسرررتاتيجية الُعمانية 
 عمل ا تواضع .ويف اخلتام ال يسعو إال أن أشكر ت على عون  وتوفيق  إلااز هذا ال

 - :قايمة املصادر واملراجع
 ۞﴾﴿القرآن الكرمي۞

 أوال: الكتب العربية 
 م.2008أيل  للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،، دار التّنمية االقتصادية سياسيا يف الوطن العريبالبيايت، فار  رشيد، 
م  2010مؤسرسرة طيبة للنشرر والتوزيع، القاهرة،  نظرا ت وملمالت يف التّنمية االقتصـادية والبشـرية،مجاز، طارق علي، 

. 
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ظام ا ايل ، دراسة مقارنة ب  النظام ا ايل اإلسالمي والن دور املوارد البشرية يف متويل التّنميةاجلمل ، هشام مصطفى ، 
 م .2007الوضعي ، دار الفكر اجلامعي ، مصر ،الطبعة األوىل ، 

ــرية وبناء جمتمع املعرفةاحلسررررررريو ، عبد احلسرررررررن ،  ، لبنان ، الطبعة األوىل، ، الدار العربية للعلوم انشررررررررون  التّنمية البشـــ
 م.2008

، مرديريرة ا كتبرات والورئق  ن العريبدراســــــــــــات حول التّنميـة يف الوطالردحلرة، فيص عبرد الر وف، عرادل فهمي بردر، 
 م1990الوطنية، 

دار اليررازوري العلميررة للنشررررررررررررررر والتوزيع، األردن، الطبعررة األوىل،  التّنميـة اجملتمعيـة املســـــــــــتـدامـة،ربيع، امررد عبرردالعزيز، 
 م .2015

صرررررررررندوق النقد  دور احلكومات اإلمنايي يف هل االنفتاح االقتصـــــــادي،الصرررررررررادق، علي توفيق، وليد عدانن الكردي ، 
 م.2001العريب، معهد السياسات االقتصادية، شركة ابوظيب للطباعة والنشر،  

الطيطي، صرراحل، غالب امد إيلاعيل، الت نمية العربية و فاقها ا سررتقبلية، دار حن  للنشررر والتوزيع، مكتبة الفالح للنشررر 
 م .1995والتوزيع، األردن، 

 
 

ــرية لوحدات اجلهاز  العامري، مالك بن سرررررررررليمان،  ــنيب وترتيب الوهايب يف تنمية املوارد البشـــــ اآلاثر اإلجيابية لتصـــــ
 م .2011ندوة تنمية ا وارد البشرية ،وزارة اخلدمة ا دنية، سلطنة ُعمان، مسقط، الطبعة األوىل، اإلداري للدولة، 

، مؤور الت نميرة  ومقومـات  قيا التّنمـية املســــــــــــتدامـة يف الوطن العريبالتّنمـية البشـــــــــــرـية  عبرد الرحيم، امرد عبردالرحيم، 
 م2007مصر،   البشرية واثرها على الت نمية ا ستدامة، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية،

 ليل اقتصــــادي ملنجزات خادم احلرمني الشــــريفني يف تنمية املوارد البشــــرية يف العشــــرين عام عبدت ، امد حامد، 
 م  2002، 57، مطابع جامعة ا لك سعود،  وزارة التعليم العايل السعودية، السلسلة  ألوىل من عهدها

، ا ؤسرسرة اجلامعية للدراسرات والنشرر والتوزيع، بريوت، مناه  وتطبيقات-التنمية يف اإلسـالم، مفاهي العسرل، إبراهيم،  
 م.1996الطبعة األوىل،

، 28مسرررررقط، العدد –الت نمية اإلدارية عن طريق الت نمية الشررررراملة ،اإلداري ، معهد اإلدارة العامة ، ا طابع العا ية ، سرررررلطنة عمان العوا   ، انيل عبد احلافظ  ، 
 م1987
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ــامـلة للمجتمعـات اإلســـــــــــالمـية، املـديـنة املنور ،غبران، ارو  أمحرد إبراهيم،  دار اإلميران، الطبعرة الثرانيرة،   التّنمـية الشـــــــــ
 م.2009
دار اسرررامة للنشرررر والتوزيع، األردن، الطبعة  اســـ اتيجيات (،  –مناذج   -التّنمية ) نظرايتعيل امد، اقتصررراد  قانة، ايلا
 م .2012األوىل، 

، مركز دراسررررررررات الوحدة العربية،  التّنمية اإلنســـــــانية العربية يف القرن احلادي والعشـــــــرين أولوية التمكنيقرين، اجت، 
 م.2014لبنان، الطبعة األوىل، 

 م.2007مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل،تشكيل الوعي االجتماعي، اط، امد، قري 
، مركز دراسرررات الوحدة العربية، بريوت، الطبعة املواطنة والدميقراطية يف البلدان العربيةالكواري، علي خليفة، و خرون، 

 م.2001األوىل، 
، الرايض، مكتبة ا لك فهد الوطنية، الطبعة البشــرية يف املكتبات املركزية ابلســعوديةدراســة املوارد  ندمي، عفاف امد، 

 م .2011األوىل،
ــرين اهلييت، نوزاد عبد الرمحن،  ــااي التنموي يف جملس التعاون لدول اخللي  العربية يف القرن احلادي والعشـــــ ، الدار قضـــــ

 م .2013ن، بريوت، الطبعة األوىل،العربية للعلوم انشرو 
 
 
 

 اثنيا : الندوات واملؤمترات وامللتقيات  
، ا ؤور العريب  تنمية املوارد البشـــــــرية وعالقتها بســـــــوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجيعبا ، سرررررررررهيلة امد، 

العامة بسرررررلطنة ُعمان،  الثاين لتنمية ا وارد البشررررررية وتعزيز االقتصررررراد الوطو، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية ومعهد اإلدارة  
 .م2010مسقط

ا لتقى الد ويل رأ  ا ال الفكري يف أثر تنمية املوارد البشــــرية على تعظي  رأس املال البشــــري، العجلوين، امد إقبال، 
 م.  2011احلديثة، تا نظما

تنافسـية يف هل اقتصـاد مدى ملثري رأس املال الفكري على اسـتمرارية منظمات األعمال و قيا ميز  كلوف، أمحد، 
 م. 2011احلديثة، ت، ا لتقى الد ويل رأ  ا ال الفكري يف ا نظمااملعرفة
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مركز دراسرررررات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة   التّنمية البشــــرية)مراجعئ نقدية للمفهوم واملضــــمون (،القصررررريفي، جورج، 
 م.1995األوىل، 

، ا ؤور العريب األول رأ  ا رال الفكري العريب  بـدعـئ أم إبـداع إداري رأس املـال الفكريهيجران، عبردالرمحن بن أمحرد، 
حنو ر ية اسررررررتاتيجية جديدة لالسرررررتثمار والتطوير ، ا نظمة العربية للت نمية اإلدارية، معهد اإلدارة العامة، سرررررلطنة ُعمان / 

 م .2013مسقط، 
 اثلثا : الدورايت والرسايل اجلامعية  

، معهد اإلدارة العامة، ا طابع العا ية، سلطنة  التّنمية اإلدارية عن طريا التّنمية الشاملةاإلداري،  أبو النجا، امد فريد،  
 م .1985، 23-22مسقط، العدد –ُعمان 

ــاد  خليل، ريلية علي، حبث حول  ــعودية بني التطوّر التكنولوجي واإلرشـــــــ خطة التّنمية الثانية يف اململكة العربية الســـــــ
 م. 1977يوليو،  النفسي،

حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه   دراسـة جغرافية،  –التّنمية البشـرية يف سـلطنة عُمان السريايب، أمحد بن انصرر بن علي، 
 .2014يف اآلدا ، القاهرة، 

 
 
 

البشـرية يف دراسـة قياسـية لقطاع التعلي  والتدريب يف سـلطنة عمان كمؤشـر لتنمية املوارد  السريايب ، طالب بن علي ،  
، رسرررررررررالة مقدمة السرررررررررتكمال درجة ا اجسرررررررررتري يف   م(2008-1987هل اقتصـــــــاد مبمل على املعرفة خالل الف   )

 م.2012االقتصاد، 
 م .1998، الدار العربية للكتا ، مجهورية مصر العربية،مقاالت يف التّنمية البشرية العربيةعمار، حامد، 

، مطبعة األمانة العامة  العايد االقتصــــادي الشــــخصــــي على التعلي  اجلامعيالعمر، ابراهيم صررررراحل، امد حلمي طعم ، 
 م. 2012، 77لدول جملس التعاون اخلليجي، السعودية، العدد

 رابعا  : التقارير واإلحصاءات واملنظمات اهليئات الرمسية وغريها
 م. 2010، وزارة االقتصاد الوطو )سابقا(، سلطنة ُعمان   ،2010-1970أربعون عاما مضيئة 
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األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخللج العريب، الدليل ا وحد للمفاهيم وا صررررررطلحات اإلحصررررررائية ا سررررررتخدمة يف دول 
 م.2010جملس التعاون، مطبعة األمانة العامة لدول جملس التعاون، الطبعة الثانية،  

 م.2004، مطبعة األمانة العامة لدول اجمللس، التطوير الشامل للتعلي  بدول اجمللسأمانة جملس التعاون اخلليجي،  
 http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspxالبنك الدويل، بنك البياانت العا ي،  

 م. 2102م، فريق إعداد تقرير الت نمية البشرية ، سلطنة عمان ،  2012عمان –تقرير الت نمية البشرية  
، وزارة اإلعالم، مؤسررررررررسررررررررة ُعمان للصررررررررحافة والنشررررررررر  اإلنســــــان بناء من اجل املســــــتقبلم،  2011  – 2010ُعمان 

 م .2010واإلعالن، 
 ، وزارة اإلعالم ، مؤسسة عمان للصحافة والنشر، سلطنة عمان.2011-2010عمان 

 نة عمان.دائرة ا علومات واإلحصاق، ا ديرية العامة للتخطيط، وزارة الص حة، سلط  ،2008التقرير الصحي السنوي 
، ا ديرية العامة للجامعات والكل يات اخلاصرررررررررة، وزارة التعليم  إحصـــــــايية عن التعلي  اخلان يف ســـــــلطنة عمانخالصرررررررررة 

 العايل، سلطنة عمان.
 م.2015مسقط، سلطنة عمان،   ،2015م إىل فرباير  2014التقرير السنوي فرباير  اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، 

 
 
 

، ترمجة العامة تمعجز  شـــرق آســـيا، النمو االقتصـــادي والســـياســـاوالبحوث االسررررتاتيجية،   تللدراسرررامركز اإلمارات 
 .2000عبدت السويدي، شيخ  الشامسي، الطبعة األوىل، 

 م2014صدار الرابع، ، سلطنة عمان، االالتعلي  العايلا ركز الوطو لإلحصاق وا علومات، 
 الدُّوليةخامسا : شبكة املعلومات 

دراسة إحصايية وصفية  ليلية ملؤّشرات الفساد املايل واإلداري وأثرها يف مؤشر التّنمية اجلاعوين، فريد خليل،  
م .2009جامعة دمشق،  البشرية )) دراسة تطبيقية على واقع البلدان العربية ((،  

https://www.gulfpolicies.com 
عنان، كويف، األم  العام لألمم ا تحدة، ا وقع اإللكرتوين 

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 

https://www.gulfpolicies.com/
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  أثر التعلي  يف تنمية املوارد البشرية يف اقتصاد املعرفةغالب، فوزية،  
http://www.basrahcity.net/pather/report/ammh/56.html 

www.alecso.org/site ا وقع اإللكرتوين    اليوم العاملي لألميةا نظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،    
www.fao.or ، ا وقع اإللكرتوين رير حالة انعدام األمن الغذايي يف العاملتقمنظمة األغذية والزراعة،    

http://ar.wikipedia.org/wiki ، ويكيبيدايا وقع اإللكرتوين      
http://www.ausde.org/  أحباث ودراساتا وقع اإللكرتوين لالهاد العريب للت نمية ا ستدامة والبيئة،    

http://www.mrefa.org/index.php ا وقع اإللكرتوين     
 ، ا وقع اإللكرتوينإعالن جوهانسربغهيئة األمم ا تحدة،  

http://www.un.org/arabic/esa/desa/aboutus/dsd.html 

 https://home.trc.gov.omم،2015جملس البحث العلمي، تقرير  
 https://www.meca.gov.om/ar/module.php،ةموقع وزارة البيئة والشؤون ا ناخي
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ABSTRACT 

 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be upon the 

Messenger of Allah , and his family and companions,  

The Sahih of Imam al-Bukhari is the most correct books classified in the Prophet's 

traditions, and prepares the correct book after the Book of God almighty ,and Islamic 

nation has received  traditions with acceptance. 

Therefore, the scholars took great interest in this book and took great care of it, And 

classified the authoresses in his explanation, abstraction,  and talk about the meaning, 

and his men, chapters, etc. 

And among those who explained the book of the Sahih , custodians :  

Zain al-Din Abdul Rahman bin Ahmed bin Rajab al-Hanbali(795 A.H) , and Abu 

Al-Fadl Ahmed bin Ali bin Mohammed bin Ahmed bin Hajar al-Askalani (852 

A.H) in their books known as Fath al-Bari, Two of the most important and 

interesting explanations on the Sahih , which included a number of issues of 

traditions and jurisprudence, fundamentalism, linguistic, doctrinal and educational, 

and so on. 

 As for the two books that contain many of the traditions issues of the Verification of 

the traditions and their meanings, and the study of the narrator and conditions of men, 

and mentioned the occasion of the hadiths on the chapters, and chapters of books, 

and so on with regard to the Hadith and its sciences, So the idea of this research 

appeared (Comparison Between the Custodians Ibn Rajab and Ibn Hajar in Dealing 

With Hadiths Issues In their Explanation on Saheeh al Bukhaari), especially this 

Subject has not been confronted by Anyone in researching or studying,  
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The researcher figure out with good scientific results through this comparative study, 

and also to alert of their Important issues in the conclusion 

 Praise be to God who supported and agreed. 

Keywords (Explanation Sahih Bukhari, custodians, traditions issues) 
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 لخص امل

 وبعد؛  وصحبه،  وآله،  هللا،  رسول على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب هلل احلمد 

 عز  هللا  كتاب  بعد   كتاب  أصح   ويُعد   النبوي،  احلديث  يف املصنفة  الكتب  أصح  هو  البخاري  لإلمام  الصحيح  اجلامع  فإن  
 .ابلقبول  أحاديثه  األمة  تلق ت  وقد  وجل،

 واختصاره،  شرحه،  يف  املصنفات  حوله فصنفوا  فائقًة؛  عنايةً   به  واعتنوا  ابلًغا،  اهتماًما  الكتاب  هبذا  العلماء  اهتم  هنا  ومن
 .ذلك  وغري  وأبوابه،  ورجاله،  معانيه،  عن  والكالم

 ت) سنة املتوىف احلنبلي رجب بن أمحد بن الرمحن عبد الدين زين: احلافظان  الصحيح، اجلامع شرحوا الذين ومن
 كتابيهما  يف ،(ه852 ت) سنة املتوىف الَعْسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل وأبو ،(ه795

 املسائل من عدد على اشتمال حيث الصحيح؛ اجلامع  على الشروح وأهم أميز من ومها ،(البخاري فتح) بـ املوسومني
 .ذلك وغري  والرتبوية،  والعقدية  واللغوية  واألصولية  والفقهية  احلديثية

 األسانيد  ودراسة معانيها، وبيان  األحاديث ختريج يف املتمثلة احلديثية املسائل من كثريًا  َحَويَ  قد الكتاابن  كان   ولـم ا
 ظهرت وعلومه، ابحلديث يتعلق مما ذلك وحنو للكتب، واألبواب لألبواب، األحاديث مناسبة وذكر الرجال، وأحوال

 صحيح على شرحيهما يف احلديثية املسائل تناول يف حجر وابن رجب ابن احلافظني بني املوازنة: )البحث هذا فكرة
 .الدراسة  أو ابلبحث  أحد    له  يتصد    مل  املوضوع  هذا  أن   خصوًصا  ،(البخاري

 أمهات  على  ابلتنبيه  قام  كما  هذا،  حبثه  ثناي  يف  بثها  املقارنة  الدراسة  هذه  خالل  من  طيبة  علمية  بنتائج  الباحث  خرج  وقد 
 .ووفق أعان  الذي هلل  واحلمد  اخلامتة،  يف مسائلها
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 مقدمة:

وعلى آله وصحبه أمجعني، والتابعني هلم   حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
 إبحسان إىل يوم الدين.  

 : بعد   أما 

هبذا الكتاب  العلماء    فإن  كتاب اجلامع الصحيح لإلمام البخاري يعد من أهم الكتب احلديثية عند املسلمني، وجاء اهتمام 
شرحه، واختصاره، والكالم عن معانيه ورجاله وأبوابه، وغري  يف    صنفوا حوله املصنفات اهتماًما ابلًغا، واعتنوا به عنايًة فائقًة؛ ف 

 ذلك. 

أبو  ه(، و 795احلنبلي املتوىف سنة ) زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب  ومن الذين شرحوا اجلامع الصحيح، احلافظان:  
بـ )فتح البخاري(،    ما املوسومني كتابيه ، يف  ( ه 852)   سنة   الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر الَعْسقالين املتوىف 

ومها من أميز وأهم الشروح على اجلامع الصحيح؛ حيث اشتمال على عدد من املسائل احلديثية والفقهية واألصولية واللغوية  
 والعقدية والرتبوية، وغري ذلك. 

ث وبيان معانيها، ودراسة األسانيد وأحوال  من املسائل احلديثية املتمثلة يف ختريج األحادي  ا  كثريً يَ وَ حَ ولـم ا كان الكتاابن قد 
الرجال، وذكر مناسبة األحاديث لألبواب، واألبواب للكتب، وحنو ذلك مما يتعلق ابحلديث وعلومه، ظهرت فكرة هذا  

(، خصوًصا  هما على صحيح البخاري ي شرح   تناول املسائل احلديثية يف   يف   املوازنة بني احلافظني ابن رجب وابن حجر البحث: ) 
  هذا املوضوع مل يتصد  له أحد  ابلبحث أو الدراسة. أن  

 أمهية املوضوع: 

أتيت أمهية املوضوع يف املقام األول، من أمهية الكتاب املشروح، ومكانة مؤلفه، حيث يُعد  اجلامع الصحيح أصح    (1
 مرموقة.   علمية   من العلماء الذين هلم مكانة   البخاري   كتاب يف الس نة النبوية، ومؤلفه اإلمام 

 أمهية شرحي ابن رجب وابن حجر على اجلامع الصحيح؛ ملا فيهما من مادة علمية غزيرة.  (2

 أن  هذا املوضوع يتعلق مبصدر من مصادر التشريع املهمة؛ أال هو الس ن ة النبوية، وكفى هبذا أمهية.   (3
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 أسباب اختيار املوضوع: 

 املوضوع.   أمهية   يف   بيانه   سبق   ما  (1

 جهود إمامني جليلني وإسهاماهتما يف احلديث وعلومه من خالل شرحيهما للجامع الصحيح. الكشف عن   (2

عدم وجود دراسة علمية تناولت املوازنة بني اإلمامني ابن رجب وابن حجر يف املسائل احلديثية يف شرحيهما على   (3
 صحيح البخاري. 

 خطة البحث: 
 وخامتة. مباحث،    يف مقدمة، وأربعة وقد جعلُت هذا البحث  

 : وفيها أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة البحث. املقدمة 

 ، وفيه ثالثة مطالب:  املبحث األول: املوازنة بني احلاِفَظني يف ذكر مناسبات األبواب واألحاديث 
 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األبواب للكتاب. 

 يف ذكر مناسبة الباب ملا قبله من أبواب. املطلب الثاين: املوازنة بينهما  
 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األحاديث لألبواب. 

 ، وفيه مطلبان:  املبحث الثاين: املوازنة بني احلاِفَظني يف حتليل األلفاظ وبيان معانيها 

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف شرح الرتمجة وبيان مراد البخاري هبا. 
 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف شرح غريب احلديث. 

 ، وفيه مطلبان:  املبحث الثالث: املوازنة بني احلاِفَظني يف خدمة الصحيح، وصيانته، والدفاع عنه 

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف موقفهما من األحاديث املنتقدة يف الصحيح. 
 من األحاديث املعلقة يف الصحيح.   املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف موقفهما 

 ، وفيه أربعة مطالب:  املبحث الرابع: املوازنة بني احلافظني يف الصناعة احلديثية 
 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ختريج األحاديث ومجع الروايت.  

 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف نقد متون األحاديث.  
 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف دراسة األسانيد واحلكم عليها. 
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 .(1/89) حجر البن الباري فتح (1)

 املطلب الرابع: املوازنة بينهما يف بيان لطائف األسانيد. 

 : وفيها أهم النتائج. اخلامتة 
 املبحث األول

 مناسبات األبواب واألحاديثاملوازنة بني احلاِفَظني يف ذكر  

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األبواب للكتاب: 

أغلب أبواب صحيح البخاري هلا ارتباط واضح ابلكتب اليت تضمنتها، ولكْن هناك أبواب يسرية تكون مناسبُتها للكتاب خفية  
 آلخر. أو غري واضحة، وقد تظهر هذه املناسبة للبعض، وختفى عن البعض ا 

ومبا أن  األبواَب اليت مل تظهر مناسبتها قليلة  يف الصحيح، إضافة إىل أن  احلافظ ابن رجب مل يشرح صحيح البخاري كاماًل، فإين  
مل أقف على موضع ذكر فيه ابُن رجب مناسبَة ابب من األبواب للكتاب الذي يضمه، وأكثر األبواب اليت تكون مناسبتها غرَي  

 اجلزء الذي مل يشرحه احلافظ ابن رجب. واضحٍة تقع يف  

وأما احلافظ ابن حجر فنجده أحياًًن يذكر مناسبة الباب للكتاب إذا كانت العالقُة بينهما غري واضحة، ومن األمثلة 
 على ذلك:

  بمرات  أن  قدم ملا (املنافق  عالمات  ابب قوله:) قال ابن حجر: " املنافق( لـ "كتاب اإلميان":  عالمات مناسبة: )ابب
  املعاصي أن  الرتمجة  هبذه  البخاري  مراد  الدين:  حميي  الشيخ  وقال كذلك،   النفاق أبن  أتبعه  الظلم؛  وكذلك  متفاوتة،  الكفر 
  أو  اإلميان،  عدم  عالمة النفاق  أن   اإلميان:  لكتاب الباب  هذا  مناسبة  الكرماين:  وقال تزيده.  الطاعة  أن  كما  اإلميان   تنقص
  نفاقُ  فهو اإلميان، اعتقاد يف كان   فإن  للظاهر، الباطن خمالفة لغة: والنفاق بعض، دون  كفر  النفاق  بعض أن  منه ليعلم

 . ( 1)مراتُبه"  وتتفاوت  والرتك،  الفعل  فيه   ويدخل  العمِل،  نفاقُ   فهو  وإال  الكفِر،

املنافق واإلميان؛ هلذا    فالعالقة بني الباب والكتاب هنا ليست ظاهرة جلية؛ وقد يتوهم البعض عدم وجود مناسبة بني عالمات 
 السبب ذكر ابن حجر مناسبة الباب للكتاب. 

املنافق( سقط من الشرح، وذُِكر يف   " ضمن اجلزء الذي شرحه ابن رجب، ولكن اسم الباب: )عالماتكتاب اإلميانو"
 موضعه كلمة )فصل(؛ وهلذا مل أجد ذكرًا للمناسبة.
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 .(12/253) حجر البن الباري فتح (2)

 .(11/228) حجر البن الباري فتح (3)

 .(1/88) حجر البن الباري فتح (4)

 .(3/105) رجب البن الباري فتح (5)

  ابب  قوله:): قال ابن حجر: "لـ "كتاب الدايت"  (صبيًّا أو  عبًدا استعان  من   ابب)مناسبة  :  اثن  مثال 

 .(2) احلر"  دية  أو  العبد  قيمة  وجبت هلك  لو أنه  للكتاب:  الباب  ومناسبة الكرماين:  قال ...(صبيًّا  أو  عبًدا  استعان   من

املناسبة واعتمده فالناظر يف هذا الباب ال جيد له عالقة ابلكتاب واضحة؛ ولذلك نقل ابن حجر قول الكرماين يف ذكر  
 وأقر ه. وكتاب الديت خارج اجلزء الذي شرحه ابن رجب، ولو كان ضمن ما شرحه فلرمبا ذكر املناسبة.

  ساعة املوعظة ابب قوله:) : قال ابن حجر: " ساعة( لكتاب الدعوات  بعد ساعة  املوعظة : مناسبة )ابباثلث  ومثال
  مجلة  من  الذكر  أن  تقدم  وقد  ابهلل،  التذكريُ  غالًبا  خيالطها  املوعظة أن  الدعوات: لكتاب الباب هذا  مناسبةُ  ( ساعة  بعد 

" خارج كتاب الدعواتو". ( 3)شواًب"  منهما   كل  من  ألخذه  الرقاق؛  بكتاب   عق بها   اليت  الدعوات   أبواب  به   وختم   الدعاء،
 اجلزء الذي شرحه ابن رجب. 

 مناسبة الباب ملا قبله من أبواب: املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف ذكر  

وهذا رتب اإلمام البخاري األبواب يف كل كتاب من صحيحه ترتيًبا بديًعا، مراعًيا يف ذلك مناسبَة بعض األبواب ملا قبلها،  
 "وهلذا: -ظلم( دون ظلم: عقب )ابب املنافق( عالمات يف وضع البخاري )ابب-به ابن حجر؛ حيث قال  ما شهد 

 .( 4) ترتيبه"  بديع  من وهذا  املنافق،  عالمات بباب  املصنف  عقبه

وبعض شراح صحيح البخاري ذكروا مناسبة الباب ملا قبله، وبعضهم مل يهتم كثريًا بذكر مناسبة بعض األبواب لبعض، إما  
 لوضوحها عنده أو النشغاله مبا هو أهم من ذلك، أو ألسباب أخرى مل نعلمها.

 مل يلتزم بذكر مناسبة الباب ملا قبله، ولكنه يذكر أحياًًن مناسبة بعض األبواب لبعض، ومن ذلك:  / وابن رجب  

  قبلةُ   منه   ُتصان   مبا   أَتبَـَعها   الصالة؛   يف   القبلة   استقبال   أبوابَ   /   البخاري   ذكر   املسجد(: "ملا   من   ابليد   البزاق   قوله يف )ابب حك 
 . ( 5)وحنوه"   البصاق   من   إليها؛   يصلي   اليت   املصلي 

 الصالة  عن  املنهي ِ   الضيقني  الوقتني  ذكر:  هبذا  البخاري  الشمس(: "ومقصود  غروب  قبل  الصالة  يتحرى  وقوله يف )ابب ال
  قبله )يعين: ابب الصالة  الذي  ابلباب ومقصوده .طلوعها وعند   الشمس،  غروب عند :  ومها  فيهما؛

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 47 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .(42-5/39) رجب البن الباري فتح (6)

 .(1/458) حجر البن الباري فتح (7)

 .(1/458) حجر البن الباري فتح (8)

 .(1/92) حجر البن الباري فتح (9)

 .(1/110) حجر البن الباري فتح (10)

 .( 6)العصر"  وبعد الفجر،  بعد:  ومها  املتسعني؛  الوقتني  ذكر:  الشمس(  ترتفع  حىت  الفجر  بعد 
جدال، وقد أكثَر من ذكر مناسبة بعض األبواب لبعض، وذكر مناسبة أبواب كتاب    بال   امليدان   هذا   فارس   وأما ابن حجر فهو 

  مناسبتها   أذكر   أن   فرأيت   العشرين،   على   تزيد   أنواع   على   مشتماًل   فوجدتهُ   منه   الصالة   كتاب   أتملتُ   الصالة كاماًل، وقال: "قد 
 . ( 7)شرحها"   يف   الشروع   قبل   ترتيبها   يف 

 الصحيح،  اجلامع   هذا  من  الصالة  كتاب   ترتيب   مناسبة   من   ظهر   ما   آخر   : "هذا   - بعد أن ذكر مناسبة هذه األبواب    - وقال  
 .(8)وعل م"  أهلم  ما على احلمد   فلله  لذلك، الشراح  من  أحد    يتعرض  ومل

 كتاب الصالة ذكر فيها مناسبة بعض األبواب لبعض، ومن ذلك:والبن حجر مواضُع أخرى سوى  
 فأما  وصيامه، رمضان قيام  وبني  القدر   ليلة   قيام   بني   الباب   هذا   أورد   ( اإلميان   من   اجلهاد   ابب   قوله: ) اإلميان: "   قوله يف كتاب 

 تعلق  أن  مع-  البابني  هذين  بني  إيراده  وأما  اإلميان،  خصال  من  كوهنا  يف  الشرتاكها  فواضح؛  اجلملة  يف  معها  إيراده  مناسبة
 .(9)هلا..."  تعرض  من  أر مل  فلنكتة  -ظاهر ابآلخر  أحدمها
يف كتاب اإلميان أيًضا: ")قوله: ابب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر(... مناسبة إيراد هذه الرتمجة عقب  وقوله  

. والرتمجة اليت قبلها هي: )ابب:  ( 10) هبا مراعاة أهلها أو جمموع األمرين" اليت قبلها من جهة أن اتباع اجلنازة مظنة ألن يقصد  
 اتباع اجلنائز من اإلميان(. 

 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف ذكر مناسبة األحاديث لألبواب: 
هناك بعض األحاديث  أغلب األبواب اليت ذكرها اإلمام البخاري يف صحيحه تظهر مناسبتها ملا حتتها من أحاديث، ولكْن 

وهلذا اهتم ُشراح الصحيح هبذا األمر، فنجدهم يذكرون مناسبة بعض األحاديث لألبواب اليت تضمها يف    ختفى فيها املناسبة؛ 
 حالة خفاء املناسبة بني األبواب واألحاديث اليت حتتها. 

ا كبريًا، ولكل منهما طريقته اخلاصة يف ذلك،  أَْولَيا هذا األمر اهتمامً   - كغريمها من الشراح - واحلافظان ابن رجب وابن حجر  
 فابن رجب اترة يذكر مناسبة احلديث للباب إذا كانت خفية، وأحياًًن يستدرك على اإلمام البخاري يف مناسبة بعض  
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 (.366رقم ) (1/82)يف الصالة  البخاري أخرجه (11)

 .(2/391) رجب البن الباري فتح (12)

 (.377رقم ) (1/85) يف الصالة البخاري أخرجه (13)

 .(2/391) رجب البن الباري فتح (14)

 .(2/453) رجب البن الباري فتح (15)

 (.251رقم ) (1/59) يف الغسل البخاري أخرجه (16)

 .(1/249) رجب البن الباري فتح (17)

 األحاديث، وينبه على بعض األمور. 
 فمن األمثلة على ذكره للمناسبات: 

َوََل السهَراِويَل، َوََل  ، فَـَقاَل: َما يـَْلَبُس املُْحرُِم؟ فَـَقاَل: ََل يـَْلَبُس الَقِميَص َسَأَل رَُجٌل َرُسوَل اَّللِه حديث ابن عمر، قال: » 
 ، يف )ابب الصالة يف القميص والسراويل والتـ ب ان والَقباء(. ( 11) ...« احلديث الُُبُْنسَ 

قال ابن رجب: "واملقصود من ختريج هذا احلديث يف هذا الباب: أنه يدل على أن لُبس ما ذكر فيه من اللباس كان متعاَرفًا  
 . (12) وهنى احملرَم عن لبسه، ففيه إقرار لغري احملرم على لباسه"   بينهم، وقد عد ه النيب  

حديث أيب حازم، قال: سألوا سهل بن سعد: من أي شيء املنرب؟ فقال: ما بقي ابلناس أعلم مين، هو من أَْثِل    ومثال اثن: 
َلَة، َكُبهَ َوقَاَم النهاُس    َوقَاَم َعَلْيِه َرُسوُل اَّللِه  : » الغابة؛ عِمله فالن موىل فالنة لرسول هللا   ِحنَي ُعِمَل َوُوِضَع، فَاْستـَْقَبَل الِقبـْ

ِض، ُثُه َعاَد ِإََل املِْنَُبِ، ُثُه رََكَع،  ْلَفُه، فَـَقَرَأ َورََكَع، َورََكَع النهاُس َخْلَفُه، ُثُه رََفَع رَْأَسُه، ُثُه رََجَع الَقْهَقَرى، َفَسَجَد َعَلى اأَلرْ خَ 
 . (14) ابب الصالة يف املنرب والسطوح واخلشب( ، يف ) (13) « ُثُه رََفَع رَْأَسُه، ُثُه رََجَع الَقْهَقَرى َحَّته َسَجَد اِبأَلْرضِ 

قال ابن رجب: "مقصود البخاري بتخريج هذا احلديث هنا: االستدالل على جواز الصالة على ما يوضع على األرض من  
 . (15) منرب وما أشبهه كالسرير وغريه" 

؛  َشَة، َفَسَأََلَا َأُخوَها َعْن ُغْسِل النهِبِي َدَخْلُت َأََن َوَأُخو َعاِئَشَة َعَلى َعائِ حديث أيب سلمة، قال: »  ومثال اثلث: 
نـََها ِحَجابٌ  َنا َوبـَيـْ نـَ ، َفاْغَتَسَلْت، َوَأفَاَضْت َعَلى رَْأِسَها، َوبـَيـْ ، يف )ابب الغسل ابلصاع  (16) « َفَدَعْت ِبََِِنء  ََنًْوا ِمْن َصاع 

 وحنوه(. 
 دعت إبًنء قدر    قال ابن رجب: "املقصود من إيراد هذا احلديث يف هذا الباب: أن عائشة ملا سئلت عن غسل الن يبِ   

 . (17) الصاع، فاغتسلت به" 
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 (.332رقم ) (1/73) يف احليض أخرجه البخاري (18)

 .(2/186) رجب البن الباري فتح (19)

 .(1/105) املصدر السابق (20)

 (. 63رقم )   ( 493/ 1) يف صالة املسافرين وقصرها    أخرجه مسلم  (21)

 .(6/55) رجب البن الباري فتح (22)

 (.332رقم ) (1/73)يف احليض  أخرجه البخاري (23)

 
 وأما األمثلة على استدراكات ابن رجب على البخاري يف مناسبات األحاديث واألبواب، فهي كثرية؛ ومنها: 

َها النهِبُّ حديث مسرة بن جندب: »  ، َفَصلهى َعَليـْ   على  الصالةِ  ، يف )ابب (18) « ، فَـَقاَم َوَسَطَها َأنه اْمَرَأًة َماَتْت يف َبْطن 
 وسنتها(.   النفساءِ 

  ابلشجرة   بكر   أيب   بن   مبحمد   نفست   ملا   عميس   بنت   ألمساء     الن يب ِ   أمرِ :  حديث   هاهنا   البخاري   خر ج   قال ابن رجب: "ولو 
 . (19) ابحلج"   اإلهالل   يف   احليض   حكم   النفاس   حكم   أن   على   يدل   فإنه   حسًنا؛   لكان   وهتل؛   تغتسل   أن 

 ومثال آخر: 

  الصاحلة   األعمال   حبوط   فيه   يذكر   أن   يناسب   الباب   هلذا   البخاري   الفنت(، قال ابن رجب: "تبويب   من   الفرار   الدين   من   )ابب 
 . (20) الذنوب"   ببعض 

 البخاري يف التبويب: ومن أمثلة استدراكات ابن رجب على  

  بلفظها،   الذي   احلديث   خيرج   ومل   الرتمجة،   هذه   على   املكتوبة(، قال ابن رجب: "بوب   إال   صالة   فال   الصالة   أقيمت   )ابب إذا 
  الصالة   أقيمت  إذا » : قال   ،  النيب   عن   هريرة،  أيب   عن   يسار،   بن   عطاء   عن   دينار،   بن   عمرو  حديث   من   مسلم  خرجه   وقد 
 . (22) " (21) « املكتوبة   إال   صالة   فال 

 وأحياًَن يدافع اإلمام ابن رجب عن البخاري؛ كما يف: 

َها  َفَصلهى  َبْطن ،  يف  َماَتتْ  اْمَرَأةً  َأنه » جندب:  بن  حديث مسرة    على  ، يف )ابب الصالةِ (23) « َوَسَطَها  فَـَقامَ  ،  النهِبُّ  َعَليـْ
 وسنتها(.   النفساءِ 

   حديث    النفاس   أحكام   يف   عنده   يصح   مل   كأنه   احلديث،   هذا   سوى   النفساء   أحكام   يف   البخاري   خيرج   قال ابن رجب: "مل 

  البخاري   على   اإلمساعيلي   اعرتض   نفاسها، وقد   يف   ماتت   إذا  النفساء   على   الصالة   سوى   احلديث   هذا   يف   شرطه، وليس   على 
 ابلكلية،    النفاس   يف   للحديث   مدخل   فال   مبطونة،   ماتت   أهنا :  واملراد   بطن،   يف   ماتت   أهنا   إال   احلديث   يف   ليس :  وقال   ذلك،   يف 
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 (.332رقم ) (1/73)يف احليض  أخرجه البخاري (24)

 .(2/185) رجب البن الباري فتح (25)

 (.497رقم ) (1/106)يف الصالة  أخرجه البخاري (26)

 .(4/25) رجب البن الباري فتح (27)

 .(1/4) حجر البن الباري فتح (28)

 (.179رقم ) (1/46)يف الوضوء  أخرجه البخاري (29)

 .(1/283) حجر البن الباري فتح (30)

 

  فقام  نفاسها،  يف  ماتت  امرأة  على  صلى » : ولفظه  اجلنائز،  يف  البخاري  خرجه  قد  فإنه  صحيح؛  غري  قاله  الذي  وهذا 
 . (25) " (24) « وسطها 

 وأحياًَن يستنبط ابن رجب من صنع البخاري فقًها وفهًما معيًنا، كما يف: 

  ينبغي  كم   ، يف )ابب قدر (26) « ََتُوزَُها  الشهاةُ  َكاَدتِ   َما  املِْنَُبِ  ِعْندَ  املَْسِجدِ  ِجَدارُ  َكانَ » األكوع، قال:  بن  سلمة  حديث 
 والسرتة؟(   املصلي   بني   يكون   أن 

قال ابن رجب: "أما حديث سلمة بن األكوع، فتخريج البخاري له يف هذا الباب يدل على أنه فهم منه أن املنرب كان إبزاء  
يف صالته، أو متقدًما عليه، متنحًيا عن جدار قبلة املسجد، وبينهما َخَلل  ال جتوز منه الشاة. وقد قيل: إنه   موقف النيب 

 . (27)  املنرب وبني جدار املسجد الغريب خلل  يسري، ال تكاد الشاة جتوز منه" حيتمل أن املراد به: أنه كان بني 
الباب وحديثه أواًل، مث   - إن شاء هللا  - ، فقال: "أسوق وأما ابن حجر فقد بني منهجه يف ذكر مناسبة احلديث للباب 

 . (28) أذكر وجه املناسبة بينهما إن كانت خفية" 
 العام له يف ذكر مناسبة األحاديث لألبواب، وهو يتمثل فيما يلي: وهنا ابن حجر يرُسم املنهج  

: يشرح ابن حجر احلديث، وعند شرحه للكلمة أو اجلملة اليت ساق البخاري احلديث من أجلها يف الباب، يقول عقبها:  أوًَل 
 هبذا تظهر مناسبة احلديث للرتمجة، ومن األمثلة على ذلك: 

قُـْلُت: َأرَأَْيَت ِإَذا َجاَمَع فَـَلْم مُيِْن، قَاَل  خالد سأل عثمان بن عفان رضي هللا عنه: »  ما رواه عطاء بن يسار، أن زيد بن 
ْعُتُه ِمْن َرُسوِل اَّللِه   ، يف )ابب من مل يَر الوضوء   » (29)ُعْثَماُن: يـَتـََوضهأُ َكَما يـَتـََوضهأُ ِللصهاَلِة َويـَْغِسُل ذََكَرُه. قَاَل ُعْثَماُن: َسَِ

 من املخرجني: من القبل والدبر(. إال  
قال ابن حجر: "أما األمر ابلوضوء فهو ابٍق؛ ألنه مندرج حتت الغسل، واحلكمة يف األمر ابلوضوء قبل أن جيب الغسل: إما  

 . (30) لكون اجلماع مظنَة خروج املذي، أو ملالمسة املرأة، وهبذا تظهر مناسبة احلديث للرتمجة" 
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 (.5996رقم ) (8/7) يف األدب أخرجه البخاري (31)

 .(10/429) حجر البن الباري فتح (32)

 .(1/4) املصدر السابق (33)

 (.27رقم ) (1/14)يف كتاب اإلميان  أخرجه البخاري (34)

 .(1/79) حجر البن الباري فتح (35)

 (.2302رقم ) (3/98)الوكالة  يف كتاب أخرجه البخاري (36)

 

َنا النهِبُّ  » : قال   حديث أيب قتادة،   مثال آخر:  ، َوُأَماَمُة بِْنُت َأِب الَعاِص َعَلى َعاتِِقِه، َفَصلهى، فَِإَذا رََكَع َوَضَع،  َخَرَج َعَليـْ
 ، يف )ابب رمحة الولد وتقبيله ومعانقته(. (31) « َوِإَذا رََفَع رَفَـَعَها 

قال ابن حجر: "قد تقدم شرح احلديث مستوىف يف أوائل الصالة يف أبواب سرتة املصلي، ووقع هنا بلفظ ركع، وهناك بلفظ  
سجد، وال منافاة بينهما، بل حيمل على أنه كان يفعل ذلك يف حال الركوع والسجود، وهبذا تظهر مناسبة احلديث للرتمجة،  

ورمحته ألمامة؛ أنه كان إذا ركع أو سجد خيشى عليها أن تسقط فيضعها ابألرض،    وهو رمحة الولد وولد الولد، ومن شفقته  
 .  (32) قام"   إذا   حيملها   أن   وكأهنا كانت لتعلقها به ال تصرب يف األرض، فتجزع من مفارقته، فيحتاج 

   املناسبة   وجه   : مل يلتزم ابن حجر منهجه الذي رمسه يف ذكر مناسبة احلديث كما يف قوله السابق: "أذكر اثنًيا 

 ظهورها، ويصرح هو نفسه هبذا الظهور، ومن األمثلة على ذلك: ، فنجده أحياًًن يذكر املناسبة مع  (33) بينهما إن كانت خفية" 

رَُجاًل ُهَو َأْعَجبُـُهْم ِإََله،   َأْعَطى رَْهطًا َوَسْعٌد َجاِلٌس، َفََتََك َرُسوُل اَّللِه  َأنه َرُسوَل اَّللِه حديث سعد بن أيب وقاص: » 
؟ فَـَواَّللِه ِإينيِ أَلرَاُه ُمْؤِمًنا، فَـَقاَل: َأْو ُمْسِلًما، َفَسَكتُّ  ، َما َلَك َعْن ُفاَلن  ْعَلُم ِمْنُه،   َقِلياًل، ُثُه َغَلَبِِن َما أَ فَـُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللِه
؟ فَـَواَّللِه ِإينيِ أَلرَاُه ُمْؤِمًنا، فَـَقاَل: َأْو ُمْسِلًما، ُثُه  َغَلَبِِن َما َأْعَلُم ِمْنُه، فَـُعْدُت   فَـُعْدُت ِلَمَقاَلِِت، فَـُقْلُت: َما َلَك َعْن ُفاَلن 

ُ يف النهارِ ، ُثُه قَاَل: اَي َسْعُد، ِإينيِ ألُ ِلَمَقاَلِِت، َوَعاَد َرُسوُل اَّللِه   ،  (34) « ْعِطي الرهُجَل، َوَغرْيُُه َأَحبُّ ِإََله ِمْنُه، َخْشَيَة َأْن َيُكبهُه اَّلله
 يف )ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة، وكان على االستسالم أو اخلوف من القتل(. 

من أظهر اإلسالم، وإن مل يعلم ابطنه فال يكون  قال ابن حجر: "مناسبة احلديث للرتمجة ظاهرة؛ من حيث إن املسلم يطلق على  
 . ( 35) مؤمًنا؛ ألنه ممن مل تصدق عليه احلقيقة الشرعية، وأما اللغوية فحاصلة" 

، فَـَقاَل: َأُكلُّ متَْ   َأنه َرُسوَل اَّللِه  : حديث أيب هريرة، » ومثال اثن  ِر َخْيَُبَ  اْستـَْعَمَل رَُجاًل َعَلى َخْيَُبَ، َفَجاَءُهْم بَِتْمر  َجِنيب 
ِبِع اجلَْمَع اِبلدهرَاِهِم، ُثُه ابْـَتْع   َهَكَذا؟ فَـَقاَل: ِإَنه لََنْأُخُذ الصهاَع ِمْن َهَذا اِبلصهاَعنْيِ، َوالصهاَعنْيِ اِبلثهاَلثَِة، فَـَقاَل: ََل تَـْفَعْل، 

 )ابب الوكالة يف الصرف وامليزان(. ، يف  (36) « اِبلدهرَاِهِم َجِنيًبا، َوقَاَل يف امِليَزاِن ِمْثَل َذِلكَ 
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 .(4/481) حجر البن الباري فتح (37)

 (.267رقم ) (1/62) الغسل يف كتاب أخرجه البخاري (38)

 .(1/377) حجر البن الباري فتح (39)

 (.6911رقم ) (9/12) الديت يف كتاب أخرجه البخاري (40)

 .(12/254) حجر البن الباري فتح (41)

 
أمَر ما ُيكال ويوزن إىل غريه، فهو يف معىن الوكيل عنه، ويلتحق    قال ابن حجر: "مناسبة احلديث للرتمجة ظاهرة؛ لتفويضه  

 . (37) به الصرف" 
األقوال، ويذكر سبب الرتجيح، ومن  : يذكر ابن حجر أحياًًن ما قاله شراح الصحيح يف املناسبة، مث يرجح أحد هذه اثلثًا 

 األمثلة على ذلك: 
  جامع   إذا   يف )ابب   ، (38) « ، فَـَيُطوُف َعَلى ِنَسائِِه، ُثُه ُيْصِبُح ُُمْرًِما يـَْنَضُخ ِطيًبا ُكْنُت ُأطَيِيُب َرُسوَل اَّللِه  حديث عائشة: » 

 واحد(.   غسل   يف   نسائه   على   دار   ومن   عاد،   مث 

   اإلمساعيلي:  وقال  للرتمجة،  احلديث  مناسبة   تظهر  وبذلك  اجلماع،   عن  كناية   )فـََيطُوُف( قال ابن حجر: "قوله:  

حيتمل أن يراد به اجلماع، وأن يراد به جتديد العهد هبن، قلت: واالحتمال األول يرجحه احلديث الثاين؛ لقوله فيه: )أعطي  
 .( 39)قوة ثالثني(، ويطوف يف األول، مثُل يدور يف الثاين" 

 : يذكر ابن حجر أحياًًن يف املناسبة قول أحد شراح الصحيح كالـُمِقر له على قوله، ومن األمثلة على ذلك: رابًعا 

فَـَقاَل: اَي   املَِديَنَة، َأَخَذ أَبُو َطْلَحَة بَِيِدي، فَاْنَطَلَق ِب ِإََل َرُسوِل اَّللِه  َلمها َقِدَم َرُسوُل اَّللِه حديث أنس بن مالك: » 
، ِإنه أََنًسا ُغاَلٌم َكيِيٌس فَـْلَيْخُدْمَك، قَاَل: َفَخَدْمُتُه يف احَلَضِر َوالسهَفِر، فَـَواَّللِه َما   ْعُتُه: ِلَ َصنـَْعَت  َرُسوَل اَّللِه قَاَل َل ِلَشْيء  َصنـَ

ْعُه: ِلَ َِلْ َتْصَنْع َهَذا    ، يف )ابب من استعان عبًدا أو صبيًّا(. (40) « َهَكَذا؟ َهَذا َهَكَذا؟ َوََل ِلَشْيء  َِلْ َأْصنـَ

 . ( 41)قال ابن حجر: "قال الكرماين: مناسبة احلديث للرتمجة أن اخلدمة مستلزِمة لإلعانة" 
 املبحث الثاين

 املوازنة بني احلاِفَظني يف حتليل األلفاظ وبيان معانيها

 ومراد البخاري هبا: املطلب األول: املوازنة بينهما يف شرح الَتمجة  

 إن  صنيع اإلمام البخاري يف ترمجة أبواب صحيحه، يُعد  من األمور الباهرة اليت أدهشت العلماء، وأظهرت موفوَر علِم 
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 .(2/372) رجب البن الباري فتح (42)

 .(1/35) الرتمذي سنن شرح الشذي العرف (43)

 .(1/4) حجر البن الباري فتح (44)

 

 .( 42)البخاري، وعميَق فهِمه، ودقة فقهه واستنباطه؛ وهلذا قال العلماء: فقه البخاري يف ترامجه

 فقه احملدث من ترمجته، كما قيل: فقه البخاري يف ترامجه، وله حممالن:قال صاحب العرف الشذي: "ويظهر  

أحدمها: أن مسائل فقه املختارة عنده تظهر من ترامجه، واثنيهما: أن ذكاءه يظهر من ترامجه، والبخاري سابق الغايت 
 .( 43)يف وضع الرتاجم، فإنه قد حتريت العقالء فيها"

 ولقد صدق القائل:
 حل  رموز ما أعيا فحوَل العلم

 
 أبداه يف األبواب من أسرار 

وقد وصف ابن حجر تراجم البخاري أبهنا بديعة املنال، منيعة املثال، وقال: إن البخاري انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه،   
  . ( 44)واشتهر بتحقيقه هلا عن قرًنئه

 فلما كانت أبواب صحيح البخاري هبذه األمهية َأْواَلها الش راح اهتمامهم، ومن بني هؤالء الشراح اإلمامان: ابن 

 رجب وابن حجر، اللذان أبدعا يف هذا اجلانب، وأظهرا براعتهما يف استخراج أسرار اإلمام البخاري يف تبويبه.

الرتمجة ومراد البخاري هبا، جيد أن  كالًّ منهما له طريقته اخلاصة   والناظر يف منهج اإلمامني ابن رجب وابن حجر يف شرح
 يف ذلك.

فابن رجب يبدأ ذكر مراد البخاري بقوله: )مقصود البخاري هبذا الباب(، أو قوله: )املقصود هبذا الباب(، وأحياًًن يقول: 
 )مراد البخاري هبذا الباب(، واترة يقول: )مقصوده هبذا الباب(.

 ابن رجب طريقة واحدة يف موضع ذكر مقصود الباب، فتارة يذكر مقصود الباب عقب الباب مباشرة، خاصة ومل يلتزم  

 إذا كان الباب يشتمل على أحاديث معلقة أو أقوال للعلماء.

: )ابب خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قويل على عملي إال مثال ذلك
كلهم خياف النفاق على نفسه، ما   ون مكذاًب. وقال ابن أيب مليكة: أدركت ثالثني من أصحاب النيب خشيت أن أك

 منهم أحد يقول: إنه على إميان جربيل وميكائيل. ويذكر عن احلسن: ما خافه إال مؤمن، وال أمنه إال منافق. وما 
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 .(1/192) رجب البن الباري فتح (45)

 .(2/372) رجب البن الباري فتح (46)

 .(5/425) رجب البن الباري فتح (47)

 .(8/230) رجب البن الباري فتح (48)

 

 (.  [135﴾ ]آل عمران:  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  عاىل: ﴿حيذر من اإلصرار على النفاق والعصيان من غري توبة؛ لقول هللا ت

قال ابن رجب: "مراد البخاري هبذا الباب: الرد على املرجئة أبن املؤمن يقطع لنفسه بكمال اإلميان، وأن إميانه كإميان 
 .( 45)جربيل وميكائيل، وأنه ال خياف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمًنا"

اجلبة الشامية، وقال احلسن يف ثياب تنسجها اجملوس: مل ير هبا أبًسا. وقال معمر: رأيت : )ابب الصالة يف  ومثال آخر
 الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ ابلبول. وصلى علي رضي هللا عنه يف ثوب غري مقصور(.

نسجوها يف بالدهم قال ابن رجب رمحه هللا: "املقصود هبذا الباب: جواز الصالة يف الثياب اليت ينسجها الكفار، وسواء  
 .( 46)وجلبت منها، أو نسجت يف بالد املسلمني"

 واترة يذكر مقصود الباب بعد أحاديث الباب. 

 : )ابب هل خيرج من املسجد لعلٍة؟(مثال ذلك

قال ابن رجب بعد احلديث الذي أورده البخاري يف الباب: "مقصود البخاري هبذا الباب: أنه جيوز ملن كان يف املسجد 
 .( 47)األذان أو بعد اإلقامة أن خيرج منه لعذر"بعد  

 : )ابب التأذين عند اخلطبة(.ومثال آخر

  يكون  اجلمعة  يوم  األذان   أن: الباب  هبذا  البخاري يف الباب: "املقصود  قال ابن رجب بعد احلديث الذي أورده

 على اجملتمع وهو وعمر، بكر وأيب  النيب عهد يف كان  الذي األذان  هو فهذا للخطبة، املنرب على اإلمام جلوس عند 
 .( 48)مشروعيته"

 واترة يذكر مقصود الباب يف أثناء شرح أحاديث الباب، ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
 قليلة، فتيا بوزن اآلتية واملصادر فتحَتها، الفتوى قلت: وإن الفاء، بضم هو (الفتيا ابب قوله يف ابب الفتيا: ")قوله: -

  الدابة(  )على  قوله:  راكًبا. كان   ولو  الطالب  سؤال  جييب  العامل  أن   ومراده: املفيت،  أي:  )وهو(،  قوله:  ورجعى. تقيا  مثل:
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 .(1/180) حجر البن الباري فتح (49)

 (.271رقم ) (1/62) الغسل يف كتاب أخرجه البخاري (50)

 .(308 ،1/307) رجب البن الباري فتح (51)

 .(1/110) حجر البن الباري فتح (52)

 خصها العرف أهل وبعض ابلرتمجة، املراد وهو يركب، ما العرف: ويف األرض، على مشى ما كل  اللغة: يف هبا املراد
  أوردها  اليت  األخرى الطريق  على  به  أحال  أنه  فاجلواب  الركوب؛  ذكر  احلديث  سياق  يف ليس  قيل:  فإن  ابحلمار،

 .( 49)احلج"  يف
 َوبِيصِ  ِإََل  أَْنظُرُ  َكَأينيِ »الطيب(، يف شرح حديث عائشة قالت:  أثر وبقي اغتسل مث  تطيب وقوله يف )ابب من -

 يدل  حينئذ  فاحلديث  .سبق  كما  مجاعهن،  للنساء  طوافه  معىن  أن:  : "الصواب(50) «ُُمْرِمٌ   َوُهوَ     النهِبيِ   َمْفِرقِ   يف   الطِييبِ 
 يضره، ال أنه حتته؛ ما إىل املاء وصول مينع  ال مما وحنوه، طيب أثر على جسده وبقي اجلنابة، من اغتسل من أن على
 يدل  وهذا  .واحد   مبعىن  وَبص    وبيًصا  َوَبص  يقال:  اخلطايب  قال  .وملعانه  لونه  بريق«:  الطيب  وبيص»و  .صحيح  غسله  وأن 

 مقصود وهو  البشرة،  إىل معه  املاء  وصل  إذا الغسل،  صحة مينع   ال أنه على بذلك  فيستدل  من الطيب، أجزاء بقاء  على
 .( 51)الباب"  هبذا  البخاري

: )مقصود الرتمجة، أو مقصود الباب(، وأحياًًن يقول: )مراد أما ابن حجر فإنه يقول كثريًا عند ذكره ملراد البخاري
 الرتمجة، أو املراد ابلرتمجة(، واترة يقول: )هذا الباب معقود لكذا(، وًندًرا يقول: )مقصود البخاري ابلرتمجة(.

 والغالب يف منهج ابن حجر يف بيان مراد البخاري ابلباب أن جيعل ذلك بعد الرتمجة مباشرة. 
  مثال ذلك:

 خاصة،  املرجئة  على  للرد  معقود  الباب  هذا  (يشعر  ال  وهو  عمله  حيبط  أن  من  املؤمن  خوف  ابب  قوله:)قال ابن حجر: "
  شيء  يف  البدع  أهل  من  غريهم  َيْشرَكهم  قد   لكن  عليهم،  الرد  تضمن  قد   األبواب  من مضى  ما أكثر كان   وإن 

 .( 52)هذا"  خبالف  منها،
 :املثال الثاين

قول ابن حجر: ")قوله: ابب رفع العلم( مقصود الباب: احلث على تعلم العلم؛ فإنه ال يرفع إال بقبض العلماء كما 
 سيأيت صرحًيا، وما دام من يتعلم العلم موجوًدا ال حيصل الرفع، وقد تبني يف حديث الباب أن رفعه من عالمات 
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 .(1/178) حجر البن الباري فتح (53)

 .(2/186) املصدر السابق (54)

 .(3/435) املصدر السابق (55)

 .(9/613) املصدر السابق (56)

 .(13/379) املصدر السابق (57)

 .( 53)الساعة"
البخاري حتت الباب،  الرتمجة بعد ذكر الشاهد هلا من احلديث أو األحاديث اليت يوردها وأحياًًن يذكر ابن حجر مقصود 

 ومن األمثلة على ذلك:
قوله يف )ابب إمامة العبد واملوىل(: "قوله: )حدثنا حيىي(، هو: القطان. قوله: )امسعوا وأطيعوا(، أي: فيما فيه طاعة هلل. 

صنف يف األحكام عن مسدد، عن حيىي: )وإن استعمل عليكم عبد قوله: )وإن استعمل(، أي: جعل عاماًل، وللم
 .( 54)حبشي(، وهو أصرح يف مقصود الرتمجة"

وقوله يف ابب االغتسال عند دخول مكة: "قوله: )مث يبيت بذي طوى( بضم الطاء وبفتحها. قوله: )ويغتسل(، أي: 
ويف بعض .( 55)وهو الغسل، وهو مقصود الرتمجة" به. قوله: )كان يفعل ذلك( حيتمل أن اإلشارة به إىل الفعل األخري،

 ينقل ابن حجر مقصود الرتمجة عن غريه، وأشهر من نقل عنهم: ابن املنري، وابن بطال، ومن األمثلة على ذلك:  األحيان
على  قوله يف ابب ما جاء يف التصيد: ")قوله: ابب ما جاء يف التصيد( قال ابن املنري: مقصوده هبذه الرتمجة: التنبيه -

أن االشتغال ابلصيد ملن هو عيشه به: مشروع ، وملن عرض له ذلك وعيشه بغريه: مباح ، وأما التصيد جملرد اللهو فهو 
 .( 56)حمل اخلالف"

 وقوله يف ابب السؤال أبمساء هللا واالستعاذة هبا: ")قوله: ابب السؤال أبمساء هللا واالستعاذة هبا( قال ابن بطال:  -
 .( 57)مقصوده هبذه الرتمجة تصحيح القول أبن االسم هو املسمى؛ فلذلك صحت االستعاذة ابالسم كما تصح ابلذات"

 احلديث: املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف شرح غريب  
شراح الصحيح   فيها كلمات وألفاظ غريبة يصعب فهمها، وقد اعتىن  -كغريها من األحاديث-أحاديث صحيح البخاري  

عناية فائقة بشرح هذه األلفاظ وإيضاحها، ومن بني هؤالء الشراح احلافظان ابن رجب وابن حجر، وقد اتفقا يف بعض 
 األمور، واختص كل منهما ببعض األمور.
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 .(1/73) حجر البن الباري فتح (58)

 فمن األمور املتفق عليها بينهما: 
 : كالمها يضبط بعض الكلمات الغريبة ابحلروف، مث يشرحها ويبني معناها.أوًَل 

 : أن كالًّ منهما ينقل عن املعاجم وكتب غريب احلديث يف بيان معىن بعض الكلمات. اثنًيا
 ومن األمور املختلف فيها بينهما: 

شرحه للحديث، ويكتفي يف الغالب بشرح الكلمة يف موضع واحد، وغالًبا يكون ذلك  أن ابن رجب يبني معىن الكلمات عند  
يف أول موضع هلا، أما ابن حجر فقد مجع كل الكلمات الغريبة يف الصحيح يف مكان واحد، ورتبها على احلروف، مث شرحها  

ضها اعتماًدا على ذكرها يف املوضع  يف مقدمته للشرح، وأيًضا شرح بعض هذه األلفاظ يف موضعها من األحاديث، ويهمل بع 
األول، وقد أوضح ذلك يف مقدمته فقال: "الفصل اخلامس يف سياق ما يف الكتاب من األلفاظ الغريبة على ترتيب احلروف  
مشروًحا( وقد ذكرت كثريًا منه على ظاهر لفظه غري ُمراٍع ألصل مادته تيسريًا للكشف، ونبهت على بعض ذلك كما سرتاه،  

 . ( 58) فيه كثريًا، وإن كان مذكورًا يف األصل؛ لتتم الفائدة يف موضع واحد" وأوردت  
 ومن األمثلة على ذلك: 

َنا َأََن َمَع النهِبِي  قول ابن رجب يف )ابب َمن مَسى النفاس حيًضا( يف شرح حديث أم سلمة قال: »  ، ُمْضَطِجَعٌة  قَاَلْت: بـَيـْ
فَاْنَسَلْلُت، فََأَخْذُت ثَِياَب ِحيَضِِت، قَاَل: أَنُِفْسِت؟ قُـْلُت: نـََعْم، َفَدَعاين، فَاْضَطَجْعُت َمَعُه يف  يف َخَِيَصة ، ِإْذ ِحْضُت، 

، قال القرطيب: قيدًنه بضم النون وبفتحها، قال اهلروي وغريه: نَفست املرأة ونُفست إذا  «أنفست »: «: "قوله اخلَِميَلةِ 
 ، قال: وإذا حاضت قيل: نفست بفتح النون ال  - النون وضمها  يعين: ابلوجهني: فتح    - ولدت  

 غري. 
فعلى هذا يكون ضم النون هنا خطأ؛ فإن املراد به احليض قطًعا، لكن حكى أبو حامت عن األصمعي الوجهني يف احليض  

 والوالدة، وذكر ذلك غرُي واحد. 
 نـَْفًسا. انتهى.   فعلى هذا تصح الروايتان، وأصل ذلك كله من خروج الدم؛ وهو املسمى: 

، والذي ظنه من ذلك وهم. قال: وأصل هذه  «من مسى النفاس حيًضا »وقال اخلطايب: ترجم أبو عبد هللا هذا الباب بقوله:  
بفتح النون وكسر   - الكلمة من النفس، وهو الدم، إال أهنم فرقوا بني بناء الفعل من احليض والنفاس، فقالوا: نفست املرأة 

 إذا ولدت. انتهى.   - بضم النون وكسر الفاء، على وزن الفعل اجملهول، فهي نفساء    - ونفست  إذا حاضت،    - الفاء  
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 .(26-2/42) رجب البن الباري فتح (59)

 .(1/400) حجر البن الباري فتح (60)

 .(1/403) حجر البن الباري فتح (61)

 (.5548رقم ) (7/99) األضاحي يف كتاب أخرجه البخاري (62)

 .(10/5) حجر البن الباري فتح (63)

 ومراده: أن الرواية يف هذا احلديث هي بفتح النون ليس إال، وأن ذلك ال يراد به احليض. 
  حيكم  ال  جهني، وعلى ما ذكره القرطيب، أن الرواية يف احلديث جاءت بوجهني، وأن األصمعي حكى يف احليض والوالدة و 

 . ابلوهم   البخاري   على 
: التحيض، كالقعدة واجللسة، أي: احلالة اليت تلزمها احلائض من اجتناب األمور  - بكسر احلاء  - مث قال اخلطايب: احليضة 

 . ( 59) وتوقيها، يشري إىل قول أم سلمة: »فأخذت ثياب حيضيت«، أهنا بكسر احلاء" 
هلا: )أنفست( وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما، وقيل: ابلضم يف    وقال ابن حجر يف شرح احلديث نفسه: "قوله  

 . ( 60) الوالدة، وابلفتح يف احليض، وأصله خروج الدم؛ ألنه يسمى نفًسا، وسيأيت مزيد بسط لذلك بعد اببني" 
، إال أهنم فرقوا بني  وقال يف )ابب مباشرة احلائض(: "قوله: )أنفست(، قال اخلطايب: أصل هذه الكلمة من النفس وهو الدم 

بناء الفعل من احليض والنفاس، فقالوا يف احليض: نفست بفتح النون، ويف الوالدة بضمها. انتهى، وهذا قول كثري من أهل  
اللغة، لكن حكى أبو حامت عن األصمعي، قال: يقال: نفست املرأة يف احليض والوالدة بضم النون فيهما، وقد ثبت يف روايتنا  

 . ( 61) النون وضمها"   ابلوجهني فتح 
َها، َوَحاَضْت ِبَسِرَف، قَـْبَل َأْن   َأنه النهِبه وقال يف )ابب األضحية للمسافر والنساء( يف شرح حديث عائشة: »  َدَخَل َعَليـْ

َبُه اَّللهُ عَ  َلى بـََناِت آَدَم، َفاْقِضي َما  َتْدُخَل َمكهَة، َوِهَي تَـْبِكي، فَـَقاَل: َما َلِك أَنَِفْسِت؟ َقاَلْت: نـََعْم، قَاَل: ِإنه َهَذا َأْمٌر َكتـَ
َعْن    بـَْيِت، فَـَلمها ُكنها ِبًًِن، أُتِيُت ِبَلْحِم بـََقر ، فَـُقْلُت: َما َهَذا؟ قَاُلوا: َضحهى َرُسوُل اَّللِه  يـَْقِضي احلَاجُّ، َغرْيَ َأْن ََل َتُطويف اِبلْ 

: "قوله: )أنفست( قيده األصيلي وغريه بضم النون، أي: حضت، وجيوز الفتح، وقيل: هو يف احليض  ( 62) « َأْزَواِجِه اِبْلبـََقرِ 
 . ( 63) ابلفتح والضم"   ابلفتح فقط، ويف النفاس 

فابن رجب شرح كلمة )أنفست( يف مواضع واحد، وهو أول موضع تذكر فيه الكلمة، أما ابن حجر فشرحها يف ثالثة مواضع،  
 كما سبق. 
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 .(29ص ) احلديث علوم (64)

 .(35ص ) احلثيث الباعث (65)

 .(218ص ) الويل حديث على الويل قطر (66)

 (.67شرح النووي على البخاري ص ) (67)

 املبحث الثالث
 املوازنة بني احلاِفَظني يف خدمة الصحيح، وصيانته، والدفاع عنه

 موقفهما من األحاديث املنتَقدة يف الصحيح: املطلب األول: املوازنة بينهما يف  

 فيكون عرضة   كل  كتاب سوى كتاب هللا سبحانه ال خيلو من خطأ؛ مهما بلغت درجته من الصحة والدقة واإلتقان،

،  [82]النساء: ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿والتصحيح، والعصمة لكتاب هللا، قال تعاىل:  والتخطئة واالنتقاد، للنقد
 .[42]ُفصِيَلت: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿وقال: 

واجلامع الصحيح للبخاري مع جاللته ومسو منزلته بني كتب الس ن ة، ُوجِ هت له سهام النقد يف جزء قليل من أحاديثه، 
عباراهتم يف الدفاع عن صحيح ولكن أجاب عن هذه االنتقادات بعُض العلماء الذين هلم ابع يف هذا الشأن، وقد توالت  

 البخاري.

قال ابن الصالح: "ما انفرد به البخاري أو مسلم، مندرج يف قبيل ما يُقطع بصحته؛ لتلقِ ي األمِة كل  واحد من كتابيهما 
 .( 64) ابلقبول"

 .( 65) قال ابن كثري: "وأًن مع ابن الصالح فيما عو ل عليه وأرشد إليه"

ذا الشأن أن أحاديث الصحيحني أو أحدمها، كلها من املعلوم صدقه املتلق ى ابلقبول اجملمع  وقال الشوكاين: "أمجع أهل ه 
 . ( 66) على ثبوته، وعند هذه اإلمجاعات تندفع كل شبهة، ويزول كل تشكيك" 

م أحاديَث  ومن أشهر الذين انتقدوا صحيَح البخاري اإلماُم الدارقطين، قال النووي: "قد استدرك الدارقطين على البخاري ومسل 
ا، خمالفٍة ملا عليه اجلمهور من أهل   وطعن يف بعضها، وذلك الطعن الذي ذكره فاسد مبين على قواعَد لبعض احملدثني ضعيفٍة جدًّ

 . ( 67) الفقه واألصول وغريهم، ولقواعد األدلة، فال تغرت بذلك" 

 يف شرحيهما جيد أن  صحيح البخاري، فالناظر وابلنسبة ملوقف احلافظني ابن رجب وابن حجر من األحاديث املنتقدة يف  

 

 ابن رجب مل يهتم بنقل هذه االنتقادات والرد عليها. 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 60 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .(1/346) حجر البن الباري فتح (68)

 .(1/346) املصدر السابق (69)

 .(1/347) املصدر السابق (70)

 يف النقاط التالية:  فإنه اهتم ابألحاديث املنتقدة اهتماًما ابلًغا، وقد توسع يف ذلك، ويتمثل منهجه احلافظ ابن حجر  وأما  

خصص فصاًل يف مقدمته للرد على االنتقادات اليت وجهت لبعض األحاديث يف صحيح البخاري، فقال:  -
 "الفصل الثامن يف سياق األحاديث اليت انتقدها عليه حافظ عصره أبو احلسن الدارقطين وغريه من النقاد، وإيرادها 

 . (68)حديثًا حديثًا"

عنه على سبيل اإلمجال أن نقول: ال ريب يف تقدمي البخاري  أجاب عن االنتقادات إمجااًل، فقال: "واجلواب -
مث مسلم على أهل عصرمها ومن بعده من أئمة هذا الفن يف معرفة الصحيح واملعلل، فإهنم ال خيتلفون يف أن علي بن 

ال عند املديين كان أعلم أقرانه بعلل احلديث، وعنه أخذ البخاري ذلك حىت كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إ
علي بن املديين، ومع ذلك فكان علي بن املديين إذا بلغه ذلك عن البخاري، يقول: دعوا قوله؛ فإنه ما رأى مثل نفسه، 
وكان حممد بن حيىي الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان مجيًعا. وروى الفربري 

حديثًا إال بعد أن استخرت هللا تعاىل وتيقنت صحته. وقال مكي بن عن البخاري، قال: ما أدخلت يف الصحيح 
هللا: مسعت مسلم بن احلجاج يقول: عرضت كتايب هذا على أيب زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، فإذا  عبد 

ا، فبتقدير توجيه كالم من ُعرف وتقرر أهنما ال خيرجان من احلديث إال ما ال علة له، أو له علة إال أهنا غري مؤثرة عندمه
انتقد عليهما، يكون قوله معاِرًضا لتصحيحهما، وال ريب يف تقدميهما يف ذلك على غريمها؛ فيندفع االعرتاض من حيث 

 .(69)اجلملة"

أجاب ابلتفصيل عن كل االنتقادات، فقال: "وأما من حيث التفصيل فاألحاديث اليت انتقدت عليهما تنقسم  -
 .(70)أقساًما..."

 ذكر هذه األقسام، وهي ستة، وأجاب عنها مجيًعا، مث قال: "هذا مجيع ما تعقبه احلفاظ النقاد العارفون بعلل  مث 
األسانيد، املطلعون على خفاي الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري، بل شاركه مسلم يف كثري منها كما تراه واضًحا  

 اثنان وثالثون حديثًا، فأفراده منها مثانية وسبعون فقط، وليست كلها  ومرقوًما عليه رقم مسلم وهو صورة )م(، وعدة ذلك  

 

قادحة، بل أكثرها اجلواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها اجلواب عنه حمتمل، واليسري منه يف اجلواب عنه تعسف،  
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 .(1/383) حجر البن الباري فتح (71)

ما حررته من ذلك، عظم   كما شرحته جمماًل يف أول الفصل، وأوضحته مبيًنا أثر كل حديث منها، فإذا أتمل املنصف
مقدار هذا املصنف يف نفسه، وجل تصنيفه يف عينه، وعذر األئمة من أهل العلم يف تلقيه ابلقبول والتسليم، وتقدميهم له  
على كل مصنف يف احلديث والقدمي، وليسا سواء َمن يدفع ابلصدر فال أيمن دعوى العصبية، وَمن يدفع بيد اإلنصاف  

 الضوابط املرعية، فلله احلمد الذي هداًن هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداًن هللا، وهللا  على القواعد املرضية و 

 .  ( 71)املستعان وعليه التكالن"

 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف موقفهما من األحاديث املعلقة يف الصحيح: 

 . حكمه، وأنواعه يف صحيح البخاري قبل عقد املوازنة حيسن بنا أن نعرِ ف ابحلديث املعلق، ونبني  

 فاحلديث املعلق هو الذي سقط من أول إسناده راٍو أو أكثر.

واألصل يف احلديث املعلق أنه مردود؛ ألنه فقد شرطًا من شروط قبول احلديث، وهو اتصال السند، ولكن احلديث املعلق 
 يف الصحيحني له حكم خاص، وهو قسمان: 

 : ما ذُكر بصيغة اجلزم: كـقال، وذََكر، وَحكى، فهو صحيح. القسم األول

 : ما ذكر بصيغة التمريض: كقيل، وذُِكر، وُحِكَي؛ وهذا قد يكون صحيًحا، أو حسًنا أو ضعيًفا.  القسم الثاين 

 من األحاديث املعلقة يف الصحيح، فلكل منهما منهجه اخلاص به.   وابلنسبة ملوقف احلافظني 

جه ذكر احلديث املعلق، مث ذكر من وصلوه، أو اإلشارة إىل موضع وصله إن كان موصواًل يف الصحيح  فأما ابن رجب فمنه 
 نفسه. 

فإنه قد عقد فصاًل يف مقدمة شرحه على الصحيح بني  فيه منهجه يف التعامل مع األحاديث املعلقة، فقال:    وأما ابن حجر 
لقة مرفوعة وموقوفة، وشرح أحكام ذلك. واملراد ابلتعليق: ما ُحذف  "الفصل الرابع يف بيان السبب يف إيراده لألحاديث املع 

 من مبتدأ إسناده واحد  فأكثر ولو إىل آخر اإلسناد، واترة جيزم به كـ )قال(، واترة ال جيزم به كـ )يُذكر(.  

يهما: ما ال يوجد فيه  فأما املعلق من املرفوعات فعلى قسمني: أحدمها: ما يوجد يف موضع آخر من كتابه هذا موصواًل. واثن 
 إال معلًقا.  

 

فاألول قد بينا السبب فيه يف الفصل الذي قبل هذا، وأنه يورده معلًقا حيث يضيق خمرج احلديث، إذ من قاعدته أنه ال يكرر  
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 .(1/17) حجر البن الباري فتح (72)

 (.339رقم ) (1/75) البخاري صحيح (73)

 .(2/243) رجب البن الباري فتح (74)

 .(1/445) حجر البن الباري فتح (75)

ة  إال لفائدة، فمىت ضاق املخرج، واشتمل املنت على أحكام، فاحتاج إىل تكريره، فإنه يتصرف يف اإلسناد ابالختصار؛ خشي 
 التطويل.  

والثاين؛ وهو ما ال يوجد فيه إال معلًقا، فإنه على صورتني: إما أن يورده بصيغة اجلزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة  
 األوىل يستفاد منها الصحة إىل َمن علق عنه، لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك احلديث، فمنه ما يلتحق  

 يلتحق. بشرطه ومنه ما ال  

أما ما يلتحق فالسبب يف كونه مل يوصل إسناده: إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغىن عن إيراد هذا مستوىَف السياِق، ومل  
يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلًبا لالختصار، وإما لكونه مل حيصل عنده مسموًعا، أو مسعه وشك يف مساعه له من شيخه،  

 . ( 72) فما رأى أنه يسوقه مساق األصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشاخيه" أو مسعه من شيخه مذاكرة  

 ومن األمثلة على منهجهما يف ذلك: 

قال البخاري يف كتاب التيمم، ابب التيمم للوجه والكفني: حدثنا حجاج، قال: أخربًن شعبة، أخربين احلكم، عن   •
بيديه األرض، مث أدًنمها من فيه، مث    - شعبة    - ذا، وضرب  ذر، عن سعيد بن عبد الرمحن بن أبزى، عن أبيه، قال عمار: »هب 

مسح هبما وجهه وكفيه«، وقال النضر: أخربًن شعبة، عن احلكم، قال: مسعت َذرًّا، يقول: عن ابن عبد الرمحن بن أبزى، قال  
 . (73)احلكم: وقد مسعته من ابن عبد الرمحن، عن أبيه، قال: قال عمار 

 .  (74)البخاري رواية النضر تعليًقا، وأسندها مسلم عن إسحاق بن منصور، عنه" قال ابن رجب: "قد ذكر  

وقال ابن حجر يف املوضع نفسه: "هذا التعليق موصول عند مسلم، عن إسحاق بن منصور، عن النضر، وأخرجه أبو نعيم  
 . (75)يف املستخرج من طريق إسحاق بن راهويه عنه" 

ا خاف اجلنب على نفسه املرض أو املوت: حدثنا حممد ابن سالم، قال:  وقال البخاري يف كتاب التيمم، ابب إذ  •
 أخربًن أبو معاوية، عن األعمش، عن شقيق، قال: كنت جالًسا مع عبد هللا وأيب موسى األشعري، فقال له أبو موسى: لو  
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 (.347رقم ) (1/77) البخاري صحيح (76)

 (.347رقم ) (1/77) البخاري صحيح (77)

 .(2/289) رجب البن الباري فتح (78)

 .(1/457) حجر البن الباري فتح (79)

 (.674رقم ) (1/135) البخاري صحيح (80)

 .(6/97) رجب البن الباري فتح (81)

 .(2/161) حجر البن الباري فتح (82)

 . (76)أن رجاًل أجنب فلم جيد املاء شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي... احلديث 

: وزاد يعلى، عن األعمش، عن شقيق: كنت مع عبد هللا وأيب موسى، فقال أبو موسى: أمل تسمع قول عمار  مث قال البخاري 
َا َكاَن َيْكِفيَك  فأخربًنه، فقال: »   بعثين أًن وأنت، فأجنبت فتمعكت ابلصعيد، فأتينا رسول هللا    لعمر: إن رسول هللا   ِإَّنه

 . (77)« ِحَدةً َهَكَذا. َوَمَسَح َوْجَهُه وََكفهْيِه َوا 

وهو: ابن   - قال ابن رجب: "وأما رواية يعلى عن األعمش اليت علقها البخاري، فخرجها اإلمام أمحد يف املسند عن يعلى 
 . (78)كذلك"   - عبيد الطنافسي  

 . (79)وقال ابن حجر: "رواية يعلى بن عبيد هلذا احلديث وصلها أمحد يف مسنده عنه" 

وقال البخاري يف كتاب األذان، ابب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة: وقال زهري، ووهب بن عثمان، عن موسى   •
ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َعَلى الطهَعاِم، َفاَل يـَْعَجْل َحَّته يـَْقِضَي َحاَجَتُه ِمْنُه،  : » بن عقبة، عن ًنفع، عن ابن عمر، قال: قال النيب  

 . (80)« صهاَلةُ َوِإْن أُِقيَمِت ال 

قال ابن رجب: "حديث موسى بن عقبة الذي علقه البخاري، قد خرجه مسلم من رواية أيب ضمرة، عن موسى، ومل يذكر  
لفظه، لكنه قال: بنحو رواية عبيد هللا بن عمر. وخرجه البيهقي من طريق سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن موسى  

 . (81)بن عقبة..." 

"قوله: )وقال: زهري( هو ابن معاوية اجلعفي، وطريقه هذه موصولة عند أيب عوانة يف مستخرجه، وأما رواية  وقال ابن حجر: 
وهب بن عثمان فقد ذكر املصنف أن إبراهيم بن املنذر رواها عنه، وإبراهيم من شيوخ البخاري، وقد وافق زهريًا ووهًبا: أبو  

 . (82)وردي عند السراج، كلهم عن موسى بن عقبة" ضمرة عند مسلم، وأبو بدر عند أيب عوانة، والدرا 
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 (.1/288ينظر: مقدمة حتقيق شرح علل الرتمذي، للدكتور مهام عبد الرحيم ) (83)

 (.405رقم ) (1/90) أخرجه البخاري (84)

 .(3/105) رجب البن الباري فتح (85)

 .(509 ،1/508) حجر البن الباري فتح (86)

 

 املبحث الرابع
 املوازنة بني احلافظني يف الصناعة احلديثة

 املطلب األول: املوازنة بينهما يف ختريج األحاديث ومجع الرواايت: 

مادة فرعية أييت هبا احلافظ ابن رجب له عناية فائقة بتخريج احلديث، خالفًا البن حجر، فـ: "التخريج عند ابن حجر 
 .( 83) عرًضا، وعند ابن رجب مادة أساسية، يطيل فيها غالًبا"

 وطريقة ابن رجب يف التخريج: مجع طرق احلديث يف أول موضع يرد فيه أو يف املوضع الذي يراه مناسًبا، مع ذكر 

روايت البخاري املختلفة واإلشارة إىل مواضعها من الصحيح، وأحياًًن خيرج احلديث من الكتب الستة، واترة يهمل 
 ر استدالل الفقهاء برواية فالن وفالن، وهكذا.ختريج احلديث، واترة خيلط التخريج بفقه احلديث، فيذك

 وعند إشارته إىل مواضع احلديث يف الصحيح يذكر اسم الكتاب وطريق احلديث.

ففي كتاب الصالة، ابب حك البزاق ابليد من املسجد، قال البخاري: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إمساعيل بن جعفر، 
امة يف القبلة، فشق ذلك عليه حىت رُئي يف وجهه، فقام فحك ه بيده، رأى خن  عن محيد، عن أنس بن مالك، أن النيب  

فقال: »إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبني القبلة، فال يبزُقن  أحدُكم ِقَبل قبلته، ولكْن عن 
 .(84) « ال: »أو يفعل هكذا«يساره أو حتت قدميه«، مث أخذ طَرف ردائه، فبصق فيه، مث رد بعضه على بعض، فق

 .( 85) قال ابن رجب: "وخرجه البخاري يف موضع آخر من »كتابه« من طريق زهري، عن محيد، ومل خيرجه مسلم"

وقال ابن حجر: "قوله: )أو حتت قدمه(، أي: اليسرى؛ كما يف حديث أيب هريرة يف الباب الذي بعده، وزاد أيًضا من 
 . ( 86) )فيدفنها("طريق مهام عن أيب هريرة:  

وابلنسبة للتخريج املطول البن رجب موازنة بتخريج ابن حجر، فأكتفي ابإلشارة إىل موضع واحد من شرحيهما؛ ألنه 
 يطول هذا البحُث بنقل ختريج حديث واحد مطواًل فضاًل عن عدد من األحاديث.
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 (.543رقم ) (1/114)العصر  إىل الظهر أتخري أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة، ابب (87)

 .(259 - 4/259) رجب البن الباري فتح (88)

 .(24- 2/23) حجر البن الباري فتح (89)

 .(،6/407406) الباري فتح (90)

 .(1/169) الرجال ضعفاء يف الكامل (91)

 

ثنا أبو النعمان، قال: حدثنا محاد هو ابن يف كتاب مواقيت الصالة، ابب أتخري الظهر إىل العصر، قال البخاري: حد 
ًعا َوََثَانًِيا: الظُّْهَر َوالَعْصَر   َأنه النهِبه  زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: » َصلهى اِبْلَمِديَنِة َسبـْ

 .( 87) «َواملَْغِرَب َوالِعَشاءَ 

 .( 89) ، وابن حجر ذكره يف صفحة وثالثة أسطر( 88) فهذا احلديث ذكر ابن رجب خترجيه يف مخس صفحات

 املطلب الثاين: املوازنة بينهما يف نقد متون األحاديث:  

الواردة يف شرحيهما، ال متون  املطلب املوازنة بني احلافظني: ابن رجب، وابن حجر؛ يف نقد متون األحاديث املقصود هبذا  
 أحاديث الصحيح؛ ألنه لو كان ذلك منهما فهو قليل.

فاحلافظان يذكران بعض األحاديث الغريبة واملنكرة يف شرحيهما لبيان حكمها، وبيان عدم معارضتها لألحاديث 
 ك يف أثناء ترجيح الروايت، ومناقشة األقوال الفقهية. الصحيحة، وذل

وقد صرح بذلك اإلمام ابن رجب عند حديثه عن إحدى املسائل، وهي: )اجلهر ابلبسملة(، فقال: "وإمنا مجعت هذه 
فإن أئمة  الطرق الكثرية الغريبة واملنكرة ملا اعتىن هبذه املسألة من اعتىن هِبَا، ودخل يف ذلك نوع من اهلوى والتعصب،

، مل يكن هلم قصد يف غري ذلك رضي اإلسالم اجملتمع عليهم إمنا قصدوا اتباع ما ظهر هلم من احلق وسنة رسول هللا 
هللا عنهم، مث حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فالن وفالن هي العليا، ومل يكن ذلك قصد أولئك املتقدمني... 

ملخرجة يف الصحيح بعلل ال تساوي شيًئا، إمنا هي تعنت حمض، مث حيتج مبثل والعجب ممن يعلل األحاديث الصحيحة ا
 .(90)هذه الغرائب الشاذة املنكرة، ويزعم أهنا صحيحة ال علة هلا"

وابن رجب يف نقده للمتون يستخدم طريقة عرض منت احلديث على الوقائع التارخيية، والسرية النبوية، وهذه طريقة من 
 السلف يف نقدهم ملتون األحاديث، وأسانيدها.  الطرق اليت استخدمها

 .(91)قال سفيان الثوري: "ملا استعمل الرواة الكذب؛ استعملنا هلم التاريخ"
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 (.312رقم ) (1/83) النفساء وقت يف جاء ما يف الطهارة، ابب داود أيب سنن (92)

 .(191 ،2/190) الباري فتح (93)

 (.1022رقم ) (1/489) الدارقطين سنن (94)

 .(331 ،2/330) الباري فتح (95)

 

ومنهج ابن رجب يف ذلك: ذكر احلديث املنتقد، مث بيان اللفظ أو العبارة املنتقدة، مث ذكر احلقيقة التارخيية اليت تبني 
 ة.نكارة ذلك اللفظ أو تلك العبار 

واستخدام ابن رجب هلذه الطريقة يدل على معرفته ابلتاريخ والسري، وَسعة اطالعه، وموفور علمه، وعميق فهمه، واتقاد 
 ذهنه، ومن األمثلة على ذلك:

قوله يف ابب صالة النفساء: "ويف الباب أحاديث مرفوعة فيها ضعف، ومن أجودها: ما خرجه اإلمام أمحد وأبو داود 
أربعني   وابن ماجه والرتمذي من حديث مسة األزدية، عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء جتلس على عهد رسول هللا  

 تقعد يف النفاس أربعني ليلة، ال أيمرها   ن نساء النيب يوًما. وخرجه أبو داود بلفظ آخر، وهو: كانت املرأة م

مل يلد منهن أحد بعد فرض  ويف متنه نكارة؛ فإن نساء الن يبِ  . وصححه احلاكم، (92) بقضاء صالة النفاس النيب 
 .(93)"الص الة؛ فإن خدجية عليها السالم ماتت قبل أن تفرض الصالة

 : ومثال آخر

مبكة حني زالت الشمس،   أن جربيل أتى رسول هللا  » ما رواه الدارقطين من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس:  
. قال: ، وقام الناس خلف رسول هللا فأمره أن يؤذن للناس ابلصالة حني فرضت عليهم، فقام جربيل أمام النيب 

 .(94) « جبربيل عليه السالم ، وأيمت رسول هللا رسول هللا  فصلى أربع ركعات ال جيهر فيها بقراءة، أيمت الناس ب

فيه نكارة يف متنه يف ذكر التأذين للصالة؛ واألذان مل يكن مبكة، إمنا شرع مث قال ابن رجب معلًقا على هذا احلديث: "
 .(95)"ابملدينة

األحاديث األخرى الصحيحة، وأما احلافظ ابن حجر يف نقده للمتون؛ فإنه يستخدم طريقة عرض منت احلديث على 
 فإذا عارضها املنت حكم عليه ابلنكارة، وهي أيًضا طريقة متبعة استخدمها علماء احلديث يف نقدهم ملتون األحاديث.

ومنهج ابن حجر يف ذلك: ذكر املنت املنتَقد، مث تعيني اللفظ أو العبارة املنكرة فيه، مث ذكر احلديث أو األحاديث 
 ذلك املنت، ويف كثري من األحيان ينقل قول غريه يف هذا، ومن األمثلة على ذلك:  الصحيحة اليت تعارض
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 .(6/202) الباري فتح (96)

 .(11/533) الباري فتح (97)

 (.1327رقم ) (2/284) خزمية ابن (، صحيح232رقم ) (1/60) املسجد يدخل اجلنب يف داود، كتاب الطهارة، ابب أيب سنن (98)

 .(3/255) الباري فتح (99)

 

ما جاء يف كتاب فرض اخلمس: "وأما ما أخرجه أمحد وأبو داود من طريق أيب الطفيل، قال: أرسلت فاطمة إىل أيب 
 ؟ قال: مسعت رسول هللا أم أهله؟ قال: ال، بل أهله. قالت: فأين سهم رسول هللا  بكر: أنت ورثت رسول هللا 

«، فرأيت أن أرده على املسلمني، قالت: ِإنه اَّللهَ ِإَذا َأْطَعَم نَِبيًّا طُْعَمًة، ُثُه قـََبَضُه، َجَعَلُه ِللهِذي يـَُقوُم ِمْن بـَْعِدهِ يقول: »
مع ذلك ففيه لفظة مث فأنت وما مسعته. فال يعارض ما يف الصحيح من صريح اهِلجران، وال يدل على الرضا بذلك، 

 .(96)"منكرة، وهي قول أيب بكر: )بل أهله(، فإنه معارض للحديث الصحيح: أن النيب ال يورث

 ومثال آخر:

لألعرايب: )أفلح وأبيه إن صدق(؛ فقد تقدم يف أوائل هذا الشرح يف ابب   قوله: "وأما ما وقع مما خيالف ذلك، كقوله  
واُب عن ذلك، وأن فيهم من طعن يف صحة هذه اللفظة، قال ابن عبد الرب: هذه الزكاة من اإلسالم يف كتاب اإلميان اجل

وهذا أوىل من اللفظة غري حمفوظة، وقد جاءت عن راويها، وهو إمساعيل بن جعفر بلفظ: )أفلح وهللا إن صدق(، قال:  
 .(97)"ع يف رواية مالك أصاًل رواية من روى عنه بلفظ: )أفلح وأبيه(؛ ألهنا لفظة منكرة تردها اآلاثر الصحاح، ومل تق

 املطلب الثالث: املوازنة بينهما يف دراسة األسانيد واحلكم عليها: 

 يتلخص منهج ابن رجب يف دراسة األسانيد واحلكم عليها يف النقاط التالية:

اإلسناد دون ذكر إذا ذكر ابن رجب يف شرحه حديثًا بال إسناد، وكان فيه علة، فالغالب أنه جيمل احلكم على  •
 رجاله، فيقول بعد ذكر احلديث: يف إسناده مقال، أو إسناده ال يصح، أو إسناده ضعيف، وهكذا.

 ومن األمثلة على ذلك:

َل ُأِحلُّ اْلَمْسِجَد ، قال: »قوله يف ابب نوم املرأة يف املسجد: "وخرج أبو داود وابن خزمية من حديث عائشة، عن النيب  
 .(99)"ويف إسناده مقال.  (98) «ُنب  حِلَاِئض  َوَل جُ 

 يوم   بعث النب  وقوله يف ابب كيف فرضت الصالة يف اإلسراء: "وقد خرج الرتمذي من حديث أنس، قال: »
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 .(2/305) الباري فتح (100)

 (.4/337) الباري فتح (101)

 .(9/202) الباري فتح (102)

 

 .  (100)"وإسناده ضعيف«.  اَلثنني، َوَصلهى َوَعِليٌّ يوم الثالاثء

وقوله يف ابب فضل صالة العصر: "وقد ذكر ابن جرير الطربي: أن فضل ما بني السبابة والوسطى حنو نصف سبع، 
وكذلك قدر ما بني صالة العصر يف أوسط هنارها ابإلضافة إىل ابقي النهار نصف سبع اليوم تقريًبا، فإن كانت الدنيا 

أن الدنيا سبعة آالف  -مرفوًعا  -ك حديث ابن زميل سبعة آالف سنة، فنصف يوم: مخسمائة سنة. وقد روي يف ذل
 .(101)"وإسناده ال يصحيف آخرها ألًفا.    سنة، وأنه  

 ويف حاالت ًندرة يسوق ابن رجب احلديث املعلول بال إسناد، ويتحدث عن رجاله الذين هم سبب اإلعالل. •

 ومثال ذلك:

ٿ ﴿و  «سبح»  قرأ فيهما  قوله يف ابب اجلهر ابلقراءة يف االستسقاء: "وخرج الطرباين من حديث أنس مرفوًعا، أن النيب  

 .(102)احلديث"  مرتوك  عمرو،  بن  جماشع  فيه يصح؛  ال  وإسناده  .﴾ٿ ٹ ٹ

املنتَقدين، ومن األمثلة وإذا ذكر ابن رجب حديثًا معلواًل، وساقه إبسناده، فإنه حيكم عليه، ويبني حال رجاله  •
 على ذلك:

، قوله يف ابب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وحنوها: "وقد رويت الصالة بعد العصر عن أيب موسى، عن النيب 
من رواية أيب دارس النصري: حدثنا أبو بكر بن أيب موسى، عن أبيه، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتني، وحيدث أن 

صلى ركعتني بعد العصر يف منزل عائشة. خرجه بقي بن خملد. وخرجه اإلمام أمحد خمتصرًا، ولفظه: عن  رسول هللا 
 وهذا أيًضا حيتمل أنه رآه يصلي بعد دخول وقت العصر.يصلي ركعتني بعد العصر.    أيب موسى، أنه رأى النيب  

وأبو دارس، امسه: إمساعيل بن دارس، قال ابن املديين: هو جمهول ال أعرفه. وقال ابن معني: ضعيف احلديث. وقال مرة: 
بينهما ابن أيب   ما به أبس؛ إمنا روى حديثًا واحًدا. وقال أبو حامت: ليس ابملعروف. ويقال فيه أيًضا: أبو دراس، وقد فرق

 حامت، وهو واحد.

 وله طريق آخر من رواية حيىي بن عاصم صاحب أيب عاصم: حدثنا حممد بن محران بن عبد هللا: حدثين شعيب بن 
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 .(5/93) الباري فتح (103)

 .(1/351) الباري فتح (104)

 (.24546رقم ) (41/98) أمحد مسند (105)

 .(4/124) الباري فتح (106)

 .(1/251) الباري فتح (107)

كان يصلي بعد العصر ركعتني، وكان أبو موسى يصليهما.   سامل، عن جعفر بن أيب موسى، عن أبيه، أن رسول هللا 
 (. وهذا اإلسناد جمهول ال يعرف.خرجه الطرباين يف )األوسط

مثاين عشرة غزوة، فما رأيته   وروى حممد بن عبيد هللا الكويف، عن أيب إسحاق، عن الرباء، قال: غزوت مع رسول هللا 
 .(103)اترًكا ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعد العصر. غريب منكر، والكويف، لعله: العرزمي، وهو مرتوك، وإال فهو جمهول"

كر حديثًا فيه انقطاع فإنه يبني حمل االنقطاع أحياًًن ويهمله أخرى، سواء ساق سند احلديث أم مل يسقه، وإذا ذ  •
 وقد ينقل أحياًًن من قال ابنقطاع اإلسناد، ومن األمثلة على ذلك:

خلرساين قوله يف ابب كينونة اجلنب يف البيت إذا توضأ: "وخرج اإلمام أمحد، وأبو داود، والرتمذي من حديث عطاء ا
رخص للجنب، إذا أراد أن أيكل أو يشرب أو ينام؛ أن يتوضأ  عن حيىي بن يعمر، عن عمار بن يسر، أن النيب 

: قاله ابن معني، -وضوءه للصالة. وحسنه الرتمذي. وإسناده منقطع؛ فإن حيىي بن يعمر مل يسمع من عمار بن يسر 
 .(104)وأبو داود، والدارقطين، وغريهم"

ب من قال: ال يقطع الصالة شيء: "وخرج اإلمام أمحد ثنا أبو املغرية: ثنا صفوان: ثنا راشد بن سعد، عن وقوله يف اب
«. قالت ََل يـَْقَطُع َصاَلَة اْلُمْسِلِم َشْيٌء؛ ِإَله احلَِْماُر، َواْلَكاِفُر، َواْلَكْلُب، َواْلَمْرَأةُ » عائشة، قالت: قال رسول هللا 

 .(106). هذا منقطع؛ راشد مل يسمع من عائشة بغري شك"(105) هللا، لقد قُرًن  بَدَوابِ  ُسوٍء«عائشة: ي رسول  

: ًن يونس، عن احلسن، قال: -هو: ابن علية  -وقوله يف ابب الغسل ابلصاع وحنوه: "وروى اإلمام أمحد: ثنا إمساعيل 
بة؟ قال: فدعت إبًنء؛ حزره صاًعا بصاعكم غسُله من اجلنا قال رجل: قلت لعائشة: ما كان يقضي عن رسول هللا 

 .(107)هذا. وهذا اإلسناد فيه انقطاع"

قوله يف ابب السمر مع األهل والضيف: "وروي الرخصة يف السمر للمصلي واملسافر خاصة. خرجه اإلمام أمحد من و 
يعين: العشاء   -: )ال مسر بعد الصالة(  رواية خيثمة، عن رجل من قومه من قريش، عن عبد هللا، قال: قال رسول هللا  

 إسناده انقطاع؛ ألن الرجل الذي مل يسمه خيثمة ال أدري هو من )إال ملصل أو مسافر(. قال ابن املديين: يف    -اآلخرة  
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 .(5/174) الباري فتح (108)

 .(2/78) املصدر السابق (109)

 .(3/598) املصدر السابق (110)

 .(5/31) املصدر السابق (111)

 .(6/384) املصدر السابق (112)

 .(108)أصحاب عبد هللا، أو ال؟"

فإنه ًندرًا ما يسوق حديثًا إبسناده يف شرحه، وجيمل دائًما احلكم على اإلسناد، سواء كان اإلسناد   وأما منهج ابن حجر
ا، أو إسناده صحيح، وهكذا.صحيًحا أو ضعيًفا، فيذكر احلديث، ويقول: إسناده ضعيف، أو إ  سناده ضعيف جدًّ

 ومن األمثلة على ذلك:

 ابألذان حني فرضت   قوله يف ابب بدء األذان: "وللدارقطين يف األطراف من حديث أنس أن جربيل أمر النيب 

 .(109)الصالة، وإسناده ضعيف"

«، وإسناده احلَْجُّ َواْلُعْمَرُة َفرِيَضَتانِ عباس: »وقوله يف ابب وجوب العمرة وفضلها: "وللحاكم من طريق عطاء، عن ابن  
 .(110)ضعيف"

وقوله يف ابب من قال: إن صاحب املاء أحق ابملاء حىت يروي: "روى ابن ماجه من طريق سفيان، عن أيب الزًند، عن 
 .(111)«، وإسناده صحيح"َثاَلثٌَة ََل مُيْنَـْعَن: اْلَماُء َواْلَكأَلُ َوالنهارُ األعرج، عن أيب هريرة، مرفوًعا: »

ويف حاالت ًندرة يفصل ابن حجر يف احلكم على اإلسناد املعلول، ويذكر رجاله املنتَقدين، ومن األمثلة على  •
 ذلك:

 العزيز   عبد  عن  املنذر،  بن  إبراهيم  عن  النسب،  كتاب  يف  الزبري  : "وأخرجه﴾حئ حئ حئ حئ﴿:  قوله يف ابب قول هللا تعاىل
 القرنني:  )ذو  قال:  عباس،  ابن  عن  عكرمة،  عن  احلصني،  بن  داود  عن  حبيبة،  أيب  بن  إمساعيل  بن  إبراهيم  عن  عمران،  بن

 .(112)وشيخه"  العزيز  عبد  لضعف جدًّا؛ ضعيف  وإسناده  عدًنن(،  بن  معد  بن  الضحاك  بن  هللا  عبد 

 وإذا كان اإلسناد فيه انقطاع؛ فإن ابن حجر يف الغالب يُبنيِ  حمل االنقطاع، ومن األمثلة على ذلك:   •

  آخر  من بلفظ: )كان   الطربي  عند شرحه ألحد األحاديث: "أخرجه  ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿قوله يف ابب  
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 .(8/205) الباري فتح (113)

 (2/30) املصدر السابق (114)

 (.294رقم ) (1/66) البخاري صحيح (115)

 .(2/13) الباري فتح (116)

 (.750رقم ) (1/150)األذان  يف كتاب أخرجه البخاري (117)

 .(6/442) الباري فتح (118)

 .(113)عمر"  يلق  مل الشعيب  فإن  منقطع؛  وهو  الراب(،  آيت  القرآن   من  نزل  ما

وقوله يف ابب إمث من فاتته صالة العصر: "وقد احتج ابن عبد الرب مبا رواه ابن أيب شيبة وغريه من طريق أيب ِقالبة، عن 
...« احلديث. قلت: ويف إسناده انقطاع؛ ألن أاب قالبة مل يسمع َمْن تـََرَك َصاَلًة َمْكُتوبًَة َحَّته تـَُفوتَهُ أيب الدرداء مرفوًعا: »

 .(114)من أيب الدرداء"

 املطلب الرابع: املوازنة بينهما يف بيان لطائف األسانيد: 

مل يهتم ابن رجب بلطائف اإلسناد كثريًا، ومل يهملها أيًضا، فإنه أحياًًن يذكر لطائف بعض األسانيد، ويكون اهتمامه 
منصبًّا على لطائف توثيق الرواة ومساعهم، وقد تتضمن اللطيفة إشارة إىل علة يف اإلسناد، وفيما يلي مناذج من هذه 

 اللطائف: 

البخاري: حدثنا علي بن عبد هللا، قال: حدثنا سفيان، قال: مسعت عبد الرمحن   يف ابب كيف كان بدء احليض؟ قال-
بن القاسم، قال: مسعت القاسم بن حممد، يقول: مسعت عائشة تقول: خرجنا ال نرى إال احلج، فلما كنا بسرف 

 .(115)حضت... احلديث
ع بعضهم من بعض؛ فلهذا صدر به قال ابن رجب: "هذا إسناد شريف جدًّا؛ جلاللة رواته، وتصرحيهم كلهم بسما 

 .(116)البخاري )كتاب احليض("
ويف ابب رفع البصر إىل السماء يف الصالة، قال البخاري: حدثنا علي بن عبد هللا: أًن حيىي بن سعيد: أًن ابن أيب -

َوام  يـَْرفـَُعونَ : »عروبة: ًن قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، قال: قال رسول هللا  أَْبَصارَُهْم ِإََل السهَماِء يف  َما اَبُل َأقـْ
 .(117) «َصاَلِِتِمْ 

 .(118)قال ابن رجب: "هذا اإلسناد كله مصرح بسماع رواته بعضهم من بعض، وقد أُمن بذلك تدليس قتادة فيه"
 ويف ابب ال يفرتش ذراعيه يف السجود، قال البخاري: حدثنا حممد بن بشار: ثنا حممد بن جعفر: ثنا شعبة،  -
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 (.822رقم ) (1/164)األذان  يف كتاب أخرجه البخاري (119)

 .(7/278) الباري فتح (120)

 (.2434رقم ) (3/125) اللقطة أخرجه البخاري يف (121)

 .(5/87) الباري فتح (122)

 (.1466رقم ) (2/121)الزكاة  يف كتاب أخرجه البخاري (123)

اْعَتِدُلوا يف السُُّجوِد، َوَل يـَْبُسْط َأَحدُُكْم ِذرَاَعْيِه انِْبَساَط ، قال: »قال: مسعت قتادة، عن أنس بن مالك، عن النيب  
 .(119) «الَكْلبِ 

"يف هذا اإلسناد: التصريح ابلسماع من أوله إىل قتادة، وليس فيه تصريح بسماع قتادة له من أنس، قال ابن رجب: 
 .(120)وقتادة مدلس كما قد ُعرف"

فإنه أَْوىَل لطائَف اإلسناد اهتماًما كبريًا، فيقول بعد ذكر إسناد احلديث: ويف اإلسناد لطيفة، أو ويف  وأما ابن حجر
 اإلسناد من اللطائف، أو يف اإلسناد كذا وكذا.

وتتمثل اللطائف عند ابن حجر يف صيغ الرواية، وطبقات الرواة، وبلداهنم، وقراابهتم، وأنساهبم، وتوافق أمسائهم، وقد 
 ع بني اثنني أو أكثر من هذه األمور.جيم

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بصيغة الرواية ما يلي:
يف ابب كيف تُعر ف لقطة أهل مكة، قال البخاري: حدثنا حيىي بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا  -

الرمحن، قال: حدثين أبو هريرة رضي هللا عنه، األوزاعي، قال: حدثين حيىي بن أيب كثري، قال: حدثين أبو سلمة بن عبد  
ُ َعَلى َرُسولِِه  قال: »  .(121)...« احلديثَمكهَة قَاَم يف النهاِس َفَحِمَد اَّللهَ َوأَْثًَن َعَلْيهِ   َلمها فـََتَح اَّلله

املدلسني يف  قال ابن حجر: "ويف اإلسناد لطيفة؛ وهي تصريح كل واحد من رواته ابلتحديث، مع أن فيه ثالثة من
 .(122)نسق"

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة ما يلي:
يف ابب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر، قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أيب، حدثنا األعمش،   -

قال: فذكرته إلبراهيم، ح فحدثين    - امرأة عبد هللا رضي هللا عنهما    - قال: حدثين شقيق، عن عمرو بن احلارث، عن زينب  
قالت: كنت يف املسجد، فرأيت النيب    - مبثله سواء    - هللا   ب امرأة عبد إبراهيم، عن أيب عبيدة، عن عمرو بن احلارث، عن زين 

   « :( 123) « احلديث َتَصدهْقَن َوَلْو ِمْن ُحِليِيُكنه فقال . 
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 .(3/328) الباري فتح (124)

 (.27رقم ) (1/14)يف اإلميان  أخرجه البخاري (125)

 .(1/81) الباري فتح (126)

 (.3509رقم ) (4/180) أخرجه البخاري يف املناقب (127)

 .(6/541) الباري فتح (128)

 (.902رقم ) (2/6) أخرجه البخاري يف اجلمعة (129)

قال ابن حجر: "ففي اإلسناد اتبعي عن اتبعي: األعمش عن شقيق، وصحايب عن صحايب: عمرو عن زينب، وهي 
 . (124)بنت معاوية"

يكن اإلسالم على احلقيقة، قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخربًن شعيب، عن الزهري، ويف ابب إذا مل   -
َأْعَطى َرْهطًا َوَسْعٌد َجاِلٌس،  َأنه َرُسوَل اَّللِه قال: أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن سعد رضي هللا عنه، »

؟ فـََواَّللِه ِإينيِ أَلرَاُه رَُجاًل ُهَو َأْعَجبُـُهْم إِ   َفََتََك َرُسوُل اَّللِه   ، َما َلَك َعْن ُفاَلن   ََله، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل اَّللِه

 . (125)...« احلديثُمْؤِمًنا
 مث قال البخاري عقب احلديث: ورواه يونس، وصاحل، ومعمر، وابن أخي الزهري، عن الزهري.

 .(126)هم عن بعض؛ وهم صاحل والزهري وعامر"قال ابن حجر: "وفيه من اللطائف رواية ثالثة من التابعني بعض
الواحد بن عبد هللا  ويف كتاب املناقب، قال البخاري: حدثنا علي بن عياش، حدثنا حريز، قال: حدثين عبد  -

ِإنه ِمْن َأْعَظِم الِفَرى َأْن يَدهِعَي الرهُجُل ِإََل َغرْيِ : »النصري، قال: مسعت واثلة بن األسقع، يقول: قال رسول هللا 
 .(127)...« احلديثأَبِيهِ 

 . (128)حجر: "ففي اإلسناد رواية القرين عن القرين"قال ابن  
 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة ببلدان الرواة ما يلي:

يف ابب من أين تؤتى اجلمعة، وعلى من جتب؟ قال البخاري: حدثنا أمحد بن صاحل، قال: حدثنا عبد هللا بن  -
: أن حممد بن جعفر بن الزبري، حدثه عن عروة بن وهب، قال: أخربين عمرو بن احلارث، عن عبيد هللا بن أيب جعفر

، قالت: كان الناس ينتابون يوم اجلمعة من منازهلم والعوايل، فيأتون يف الغبار؛ يصيبهم  الزبري، عن عائشة، زوج النيب 
 .(129)الغبار والعرق.... احلديث

 قال ابن حجر: "ويف هذا اإلسناد لطيفة؛ وهو أن فيه ثالثة دون عبيد هللا بن أيب جعفر من أهل مصر، وثالثة فوقه من 
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 .(2/386) الباري فتح (130)

 (.210رقم ) (1/52)الوضوء  يف كتاب أخرجه البخاري (131)

 .(1/312) الباري فتح (132)

 (.155رقم ) (1/42)الوضوء  يف كتاب أخرجه البخاري (133)

 .(1/255) الباري فتح (134)

 تقدم خترجيه. (135)

 .(1/82) الباري فتح (136)

 .(130)أهل املدينة"
ويف ابب من مضمض من السويق ومل يتوضأ، قال البخاري: حدثنا أصبغ، قال: أخربًن ابن وهب، قال: أخربين  -

 .(131) «َأَكَل ِعْنَدَها َكِتًفا، ُثُه َصلهى َوَِلْ يـَتَـَوضهأْ   َأنه النهِبه  عن ميمونة، »عمرو بن احلارث، عن بكري، عن كريب،  

 .(132)قال ابن حجر: "ونصف اإلسناد األول مصريون، ونصفه األعلى مدنيون"
ويف ابب االستنجاء ابحلجارة، قال البخاري: "حدثنا أمحد بن حممد املكي، قال: حدثنا عمرو ابن حيىي بن  -

، وخرج حلاجته، فكان ال يلتفت، فدنوت منه، سعيد بن عمرو املكي، عن جده، عن أيب هريرة، قال: اتبعت النيب 
 .(133) ...« احلديثاْبِغِِن َأْحَجارًا َأْستَـْنِفْض هِبَافقال: »

 . (134)قال ابن حجر: "ففي اإلسناد مكيان ومدنيان"
 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة أبنساب الرواة ما يلي:

يف ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة، قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، قال: أخربًن شعيب، عن الزهري،  -
أعطى رهطًا وسعد جالس، فرتك   عنه، أن رسول هللا قال: أخربين عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن سعد رضي هللا

 . (135)رجاًل هو أعَجُبهم إيل ، فقلت: ي رسول هللا، ما لك عن فالن؟ فوهللا إين ألراه مؤمًنا... احلديث  رسول هللا  
 مث قال البخاري عقب احلديث: ورواه يونس، وصاحل، ومعمر، وابن أخي الزهري، عن الزهري.

حجر: "ويف رواية ابن أخي الزهري لطيفة؛ وهي: رواية أربعة من بين زهرة على الوالء، هو، وعمه، وعامر، قال ابن 
 .(136)وأبوه"

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بتوافق أمساء الرواة ما يلي:
 شام بن يف ابب غسل احلائض رأس زوجها وترجيله، قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخربًن ه -
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 (.296رقم ) (1/67)يف احليض  أخرجه البخاري (137)

 .(1/401) الباري فتح (138)

 (.3094رقم ) (4/79) أخرجه البخاري يف فرض اخلمس (139)

 .(6/204) الباري فتح (140)

 (.2592رقم ) (3/158) عليها والتحريض وفضلها أخرجه البخاري يف اهلبة (141)

 .(5/218) الباري فتح (142)

يوسف، أن ابن جريج أخربهم قال: أخربين هشام بن عروة، عن عروة، أنه سئل أختدمين احلائض أو تدنو مين املرأة وهي 
َا َكاَنْت  جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي  هني، وكل ذلك ختدمين، وليس على أحد يف ذلك أبس؛ أخربتين عائشة: » َأَّنه

 .(137)احلديث  « ...، َوِهَي َحاِئضٌ تـَُرجِيُل، تـَْعِِن رَْأَس َرُسوِل اَّللِه 

قال ابن حجر: "ويف هذا اإلسناد لطيفة؛ وهي اتفاق اسم شيخ الراوي وتلميذه، مثاله هذا: ابن جريج، عن هشام، وعنه  
 . ( 138) بن الصالح" هشام، فاألعلى ابن عروة، واألدىن ابن يوسف، وهو نوع أغفله ا 

ويف كتاب فرض اخلمس، قال البخاري: حدثنا إسحاق بن حممد الفروي، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن  -
شهاب، عن مالك بن أوس بن احلداثن، وكان حممد بن جبري ذكر يل ذكرًا من حديثه ذلك، فانطلقت حىت أدخل على 

أًن جالس يف أهلي حني َمَتَع النهار، إذا رسول عمر بن مالك بن أوس، فسألته عن ذلك احلديث، فقال مالك: بينا 
 .(139)اخلطاب أيتيين... احلديث

قال ابن حجر: "ويف هذا اإلسناد لطيفة من علوم احلديث مما مل يذكره ابن الصالح؛ وهي تشابه الطرفني، مثاله ما وقع هنا:  
 . ( 140) ابن شهاب، عن مالك، وعنه مالك األعلى ابن أوس، واألدىن ابن أنس" 

 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة وبلداهنم ما يلي:
يف ابب هبة املرأة لغري زوجها وعتقها...، قال البخاري: "حدثنا حيىي بن بكري، عن الليث، عن يزيد، عن  -

بكري، عن كريب موىل ابن عباس، أن ميمونة بنت احلارث رضي هللا عنها أخربته، أهنا أعتقت وليدة ومل تستأذن النيب 
  (141)رسول هللا أين أعتقت وليديت... احلديث، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت ي. 

قال ابن حجر: "وهذا اإلسناد نصفه األول مصريون، ونصفه اآلخر مدنيون، وفيه ثالثة من التابعني يف نسق: يزيد، 
 .(142)وبكري، وكريب"

 ، حدثنا ويف ابب إذا قال أحدكم: آمني واملالئكة يف السماء آمني...، قال البخاري: "حدثنا علي بن عبد هللا -
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 .(6/315) املصدر السابق (143)

 (.4131رقم ) (5/114)املغازي  يف كتاب أخرجه البخاري (144)

 .(7/425) الباري فتح (145)

 (.130رقم ) (1/38) أخرجه البخاري يف العلم (146)

 .(1/229) الباري فتح (147)

 (.4324رقم ) (5/156) يف املغازي أخرجه البخاري (148)

 ٹيقرأ على املنرب ﴿  سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه رضي هللا عنه، قال: مسعت النيب  
 ﴾".ٹ

 . (143)قال ابن حجر: "ويف اإلسناد ثالثة من التابعني يف نسق، وهم مكيون"
سعيد القطان، عن حيىي بن سعيد ويف ابب غزوة ذات الرقاع، قال البخاري: "حدثنا مسدد، حدثنا حيىي بن  -

َلِة، األنصاري، عن القاسم بن حممد، عن صاحل بن خوات، عن سهل بن أيب حثمة، قال: » يـَُقوُم اإِلَماُم ُمْستَـْقِبَل الِقبـْ
ُهْم َمَعهُ   .(144) ...« احلديثَوطَائَِفٌة ِمنـْ

 . (145)قال ابن حجر: "ففي اإلسناد ثالثة من التابعني املدنيني يف نسق"
 ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة وقرابتهم ما يلي:

يف ابب احلياء يف العلم، قال البخاري: حدثنا حممد بن سالم، قال: أخربًن أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن  -
 رسول هللا، فقالت: ي عروة، عن أبيه، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إىل رسول هللا 

 .(146)إن هللا ال يستحيي من احلق... احلديث
قال ابن حجر: "ويف اإلسناد من اللطائف رواية اتبعي عن مثله، عن صحابية عن مثلها، وفيه رواية االبن عن أبيه، 

وج النيب ، نسبت إىل أمها تشريًفا؛ لكوهنا ز والبنت عن أمها، وزينب هي بنت أيب سلمة بن عبد األسد، ربيبة النيب 
"(147). 

ويف ابب غزوة الطائف، قال البخاري: حدثنا احلميدي، مسع سفيان، حدثنا هشام، عن أبيه، عن زينب بنت  -
، وعندي خمنث، فسمعته يقول لعبد هللا بن أيب أمية: أيب سلمة، عن أمها أم سلمة رضي هللا عنها: دخل علي النيب 

: بنة غيالن، فإهنا تُقبل أبربع، وُتدبر بثمان، وقال النيب ي عبد هللا، أرأيت إن فتح هللا عليكم الطائف غًدا، فعليك اب
 .(148) «ََل يَْدُخَلنه َهُؤََلِء َعَلْيُكنه »
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  .(8/44)الباري  فتح (149)

 (.690رقم ) (1/140) يف األذان أخرجه البخاري (150)

 .(2/181) الباري فتح (151)

 .(149)"قال ابن حجر: "ويف اإلسناد لطيفة: رجل عن أبيه، ومها اتبعيان، وامرأة عن أمها، ومها صحابيتان 
 وأنساهبم وبلداهنم ما يلي:ومن األمثلة على اللطائف املتعلقة بطبقات الرواة  

يف ابب: مىت يسجد َمن خلف اإلمام؟ قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حيىي بن سعيد، عن سفيان،  -
 ، قال: -وهو غري كذوب   -قال: حدثين أبو إسحاق، قال: حدثين عبد هللا بن يزيد، قال: حدثين الرباء  

ُ ِلَمْن محََِدُه، َِلْ ََيِْن َأَحٌد ِمنها َظْهَرُه، َحَّته يـََقَع النهِبُّ    َكاَن َرُسوُل اَّللِه  »  َع اَّلله  . (150)احلديث  « ...َساِجًدا  ِإَذا قَاَل: َسَِ
قال ابن حجر: "وفيه لطيفة؛ وهي رواية صحايب ابن صحايب، عن صحايب ابن صحايب، كالمها من األنصار، مث من 

 . (151)ة"األوس، وكالمها سكن الكوف
 اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على املبعوث ابآليت البينات، نبيِ نا حممد، وعلى آله وأصحابه، 
 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم املمات، وبعد:

 فهذه بعض النتائج اليت انتهى إليها هذا البحث، أخلصها يف النقاط التالية:

 مل يكمل كتابه فتح الباري، ووصل فيه إىل كتاب اجلنائز.  رجبابن   (1

 ابن حجر أكثر اهتماًما بذكر مناسبة بعض األبواب لبعض من احلافظ ابن رجب. (2

يذكر ابن رجب مناسبة األحاديث لألبواب ويستدرك على اإلمام البخاري يف بعضها، وأما ابن حجر فيذكر  (3
 اح يف ذلك ويرجح أحدها.هذه املناسبات، وأحياًًن ينقل أقوال الشر 

 منهج ابن رجب يف شرح غريب احلديث مقارب ملنهج ابن حجر مع اختالف يسري بينهما. (4

ابن رجب لألحاديث املنتَقدة يف صحيح البخاري، ومل يذكر أقوال املنتِقدين، وأما ابن حجر فقد أَوىَل   يتطرقمل   (5
 مجااًل وتفصياًل.هذا األمَر اهتماًما ابلًغا، وأجاب عن مجيع االنتقادات إ

 

إىل وصلها يف  من احلافظني ابن رجب وابن حجر ابألحاديث املعلقة يف صحيح البخاري، واإلشارة  كلاهتم  (6
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 الصحيح وخارجه، واهتمام ابن حجر كان أكثر من ابن رجب.

ابن رجب له عناية فائقة بتخريج األحاديث، ويطيل يف ذلك، خبالف ابن حجر؛ فإن التخريج عنده مادة  (7
 رعية أييت هبا عرًضا، وال يطيل فيها.ف

 ، وأما ابن  طريقة ابن رجب يف نقده ملتون األحاديث الواردة يف شرحه، هي: عرض املنت على الوقائع التارخيية  (8

 حجر فإنه يستخدم طريقة عرض املنت على األحاديث األخرى الصحيحة.

املعلولة الواردة يف شرحه إذا ذكرها بال إسناد، وإذا ساق  ابن رجب يف الغالب جيمل احلكم على إسناد األحاديث   (9
أسانيدها فإنه يف الغالب يفصل يف احلكم ويبنيِ  حال رجاهلا، وأما ابن حجر فإنه ًندرًا ما يسوق حديثًا إبسناده يف  

 شرحه، وجيمل دائًما احلكم على اإلسناد. 

يذكرها تكون دائًما متعلقة بتوثيق الرواة ومساعهم،  اهتمام ابن رجب ابللطائف اإلسنادية قليل، واللطائف اليت  (10
وأما ابن حجر فإنه أَوىَل لطائَف اإلسناد اهتماًما كبريًا، وتتمثل اللطائف عنده يف صيغ الرواية، وطبقات الرواة،  

 وبلداهنم، وقراابهتم، وأنساهبم، وتوافق أمسائهم.
 قائمة املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي (1

لبنان،   -: ألمحد حممد شاكر، نشر: دار الكتب العلمية، بريوت  احلثيث شرح اختصار علوم احلديثالباعث   (2
 الطبعة الثانية.

ه(، حتقيق: 256حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، )ت:  اجلامع الصحيح )صحيح البخاري(: (3
 ه.1422ىل، حممد زهري بن ًنصر الناصر، نشر: دار طوق النجاة، الطبعة األو 

ه(، حتقيق: حممد حميي 275: لسليمان بن األشعث بن إسحاق أيب داود السِ ِجْستاين )ت:سنن أِب داود (4
 بريوت.  -الدين عبد احلميد، نشر: املكتبة العصرية، صيدا 
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ه(، حققه وضبط نصه 385: أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطين )ت:سنن الدارقطِن (5
 -ه 1424لبنان، الطبعة األوىل،  -عليه: شعيب االرنؤوط وآخرون، نشر: مؤسسة الرسالة، بريوت وعلق 

 م.2004

)ما متس إليه حاجة القاري لصحيح اإلمام البخاري(: أليب زكري حميي الدين حيىي   شرح النووي على البخاري (6
لكتب العلمية، بال طبعة، ه(، حتقيق: علي حسن علي عبد احلميد، نشر: دار ا676بن شرف النووي )ت:

 وبال اتريخ.

مذي (7 ه(، حتقيق: الدكتور مهام 795: لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت:شرح علل الَتِي
 م.1987  -ه 1407األردن، الطبعة األوىل،   -الزرقاء    -عبد الرحيم سعيد، نشر: مكتبة املنار 

أيب بكر السلمي، النيسابوري، حتقيق: د. حممد مصطفى : حملمد بن إسحاق بن خزمية، صحيح ابن خزمية (8
 م.1970  -ه  1390بريوت،   -األعظمي، املكتب اإلسالمي 

ه(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، نشر:  261: ملسلم بن احلجاج أيب احلسني القشريي )ت:صحيح مسلم (9
 بريوت.  -دار إحياء الرتاث العريب  

مذي (10 ه(، 1353مد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي اهلندي )ت:: حملالَعرف الشذي شرح سنن الَتِي
 م.2004  -ه  1425بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،    -تصحيح: الشيخ حممود شاكر، نشر: دار الرتاث العريب  

ه(، 852: أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حَجر العسقالين )ت:فتح الباري شرح صحيح البخاري (11
م، رقمه: حممد فؤاد عبد الباقي، أشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، 1379ت،  بريو   -نشر: دار املعرفة 

 علق عليه: عبد العزيز بن ابز.

ه(، حتقيق: 795: لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي )ت:فتح الباري شرح صحيح البخاري (12
املدينة النبوية، الطبعة األوىل،  - حممود بن شعبان بن عبد املقصود، وآخرين، نشر: مكتبة الغرابء األثرية

 م.1996 -ه 1417
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)والية هللا والطريق إليها(: حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين  قطر الوَل على حديث الوَل (13
 القاهرة.  -مصر   -ه(، حتقيق: إبراهيم هالل، نشر: دار الكتب احلديثة  1250)ت:

 -ه(، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود 365أليب أمحد بن عدي اجلرجاين )ت:: الكامل يف ضعفاء الرجال (14
ن، الطبعة لبنا -بريوت  -علي حممد معوض، شارك يف حتقيقه: عبد الفتاح أيب سنة، نشر: الكتب العلمية 

 م1997  -ه  1418األوىل، 

يق: شعيب األرنؤوط ه(، حتق241: أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين )ت:املسند (15
 -ه 1421وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

 م.2001

: لعثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، تقي الدين، املعروف اببن الصالح معرفة أنواع علوم احلديث (16
ل، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، ماهر يسني الفح -ه(، حتقيق: عبد اللطيف اهلميم 643)ت:

 م.2002 -ه 1423
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ABSTRACT 

In this paper, the researcher is guided by the jurisprudential provisions regarding the 

guarantee of sold item if it damaged in the period of option. He mentioned the 

statements of the scholars of jurisprudential schools and their evidences in this 

matter. The problem of this study lies in some disputes between the buyers and 

sellers, If the soled item is destroyed during the duration of the given option. the 

objective of this study is to indicate who will have the guarantee if the soled item 

destroyed in the duration of the given option to avoid any dispute between the sellers 

and buyers. This study is a theoretical study depended on the library sources, in which 

the researcher used the comparative approaches. He presented the statements of the 

scholars of the four jurisprudential schools, the Hanafis, the Maaliki, the Shaafa'i and 

the Hanbali, and the statement of their dissertations, and discussed them scientifically 

depending on strength of evidence given by each school. The researcher concluded 

by the following result: In the  Hanafis, the guarantee of sale in the duration of the 

option is responsibility the seller if the requirement of the option is of the seller alone, 

or of both, i.e. the seller and the buyer. while the guarantee shall be the responsibility 

of the buyer if the option requirement is of the buyer alone. As for the Maliki, the 

guarantee of option is responsibility the seller if the soled item damaged before the 

buyer receive it, whether the option is of both or of one of them. While if the soled 

item received by the buyer and damaged under his ownership in the duration of 

option, this shall have two conditions depending on the sold item’s nature; if the soled 

item could be concealed and kept safely, the guarantee is responsibility of the buyer 

because he was careless to keep the soled item safely. While if the soled item could 

not be concealed and kept safely, the guarantee responsibility should be of seller. 

Shaafa'i and  Hanbali, considering the guarantee of the soled item is responsibility of 

the buyer if he received the soled item and it lost under his control because the 

condition of option means that the ownership of the soled item transferred from the 

seller to the buyer. 
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 لخص امل

، وذكر أقوال علماء الفقهية املتعلقة بضمان املبيع إذا هلك يف مدة اخلياراألحكام    ه الورقة العلمية،هذ  نتاول الباحث يف
بعض النزاعات واخلصومات الواقعة بني  وتكمن إشكالية هذا الدراسة يفاملذاهب الفقهية وأدلتهم يف هذه املسألة، 

وكان  ،بيع أثناء مدة اخليارمن يكون عليه الضمان إذا هلك امل معرفة املتبايعني، نتيجة هالك السلعة املبتاعة، وعدم
حىت ال يكون هناك نزاع  الضمان إذا هلك املبيع يف مدة اخليار، عليه من يكون  بيان هو  ،اهلدف من هذه الدراسة

 عرض  هذه الدراسة دراسة نظرية مكتبية، استخدم الباحث فيها املنهج املقارن؛ وهو  حيث أنو   وخصومة بني املتبايعني،
شها نقاشا علميا، التهم، ونقدأ بيان لفقهية األربعة، األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة، و أقوال علماء املذاهب ا

أن ضمان البيع يف مدة اخليار عند األحناف يكون وهي  ،ح ما يقتضيه الدليل، وتوصل الباحث إىل هذه النتائجيجتر و 
، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي كليهمامن البائع وحده، أو من   ط اخليارات شاكان على البائع إذا  

، أما املالكية فإن ضمان اخليار يكون على البائع إذا هلك عنده ومل يستلمه املشتي، لمشتي وحدهاخليارل  طات شاكان  إذا  
أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة ، هذا إن مل يستلمه املشتي، أو ألحدمها مجيعا، سواء أكان اخليار هلما

وإن كان مما ال  على املشتي؛ ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه  ويستطيع أن خيفيه إن كان مما يغاب عليهاخليار، ف
ار يكون ، أما والشافعية واحلنابلة فإهنم يرون أن ضمان اخليالبائع   علىفضمانه    ، وال يستطيع املشتي أن خيفيهيغاب عليه

 . لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا  قلتناملشتي املبيع وتلف يف بيده؛ ألن شرط اخليار ي  قبض  على املشتي إذا
 .   ، مدة، ضمان  خيار، بيع، مقارنةأحكام، فقهية،  : يةحاكلمات املفتال
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 املقدمة
د وعلى آله وصحبه أمجعني. وإمام املرسلني، نبينا حمم  ،النبّينيوالسالم على خامت    احلمد هلل رب العاملني، والصالة

  :  وبعد 
، فهو علم جليل القدر، بفقه املعامالتوخاصة ما يتعلق منه فعلم الفقه من أشرف العلوم وأنفعها، وأجلها وأفضلها، 

 ؛ ألنه مدار تعامل العباد يف كل زمان ومكان.أن يعىن به كل العناية، ويهتم به كل االهتمام  جيدرعظيم النفع،  
قام إبعداد هذه الورقة العلمية وهي: األحكام الفقهية املتعلقة بضمان املبيع يف مدة اخليار حث  االب  ومن هذا املنطلق فإن

وترجيح ما  ا،فقهية وذكر أدلتهم ومناقشتها انقشا علمي، حيث قام جبمع أقوال علماء املذاهب الدراسة فقهية مقارنة
 الباحث يف منهجه وكتابته هلذه الورقة العلمية مجلة من األمور، منها:    يقتضيه الدليل، وسلك

يب  -1 أ ب  ه ذ م ي  ، وه ة د م ت ع مل ا ة  ع ألرب ا ة  ي ه ق ف ل ا ب  ه ا ذ مل ا ى  ل ع ة  ي م ل ع ل ا ة  لورق ا ه  ذ ه يف  ث  ح ا ب ل ا د  م ت ع ا
ب  ه ذ ، وم ة ف ي ن  ومذهب الشافعي، ومذهب أمحد.مالك،  ح

 قام الباحث بتخريج مجيع األحاديث الواردة يف هذه الورقة العلمية، مع ذكر درجة صحتها.  -2
اعتمد الباحث يف كتابة هذه الورقة العلمية على املصادر واملراجع األصيلة، والرجوع إىل كتب أصحاب املذاهب  -3

 مذهبه. لفقهية يف حترير مسائل االختالف كال حسب ا

 أسباب اختيار املوضوع:
 أوال: أسباب موضوعية

من األسباب اليت دعت الباحث الختيار هذا املوضوع هو أمهية األحكام الفقهية املتعلقة بضمان خيار البيع، واليت   -1
ابب املعامالت  تساهم يف معاجلة بعض اخلالفات والناعات الواقع بني املتبايعني اليت نعيشها اليوم يف واقعنا املعاصر يف

 املالية؛ وهذا إن دل فإمنا يدل على عدم اهتمام املسلمني هبذا اجلانب املهم من جوانب املعامالت املالية.
عدم وقوف الباحث على دراسة انفردت واعتنت ابألحكام الفقهية املتعلقة بضمان املبيع إذا هلك يف مدة اخليار،   -2

 ومن يكون عليه الضمان.
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 اثنيا: أسباب ذاتية

إهتمام الباحث ببعض املسائل الفقهية املتعلقة بفقه املعامالت املالية، ومن بينها األحكام الفقهية املتعلقة بضمان   -1
 املبيع يف مدة اخليار.  

ليت ال الفائدة العظيمة اليت تعود على الباحث نتيجة االطالع والقراءة لعدد كبري من املراجع والكتب الفقهية، ا  -2
 غىن عنها يف حترير مثل هذه املسائل الفقهية.

فأراد الباحث أن جيمع أطراف هذا املوضوع وهو:  "األحكام الفقهية املتعلقة بضمان املبيع يف مدة اخليار دراسة   
 فقهية مقارنة"

 مشكلة البحث:
ث  ح ب ل ا ا  ذ ه ة  ل ك ش م ن  م ك ني ت ع ي ا ب ت مل ا ني  ب ة  ل ص ا حل ا ت  ا ع نزا ل ا ض  ع ب ة  يف  د م ء  ا ن ت أ ع   ي ب مل ا ك  ال ه ة  ل ا ح يف 

 ، ر ا ي خل ا ة  د م ء  ا ن ث أ ع  ي ب مل ا ك  ل ه ا  ذ إ ن  ا م ض ل ا ه  ي ل ع كون  ي ن  م ة  عرف م م  د ، وع ر ا ي خل ة ا ي ل ا ك ش إل ا ه  ذ ه ر  ه ظ وت
يف ة   ي ل ة وج ح ض . وا ل  سؤا ل ا ا  ذ  ه
 تسائالت البحث:

ن  ا م ض كون  ي ن  م ى  ل ك ع ل ه ا  ذ إ ع  ي ب مل ة ا د م ء  ا ن ث ر أ ا ي خل  ؟ا

 أهداف البحث:
الضمان إذا هلك  عليه من يكونوبيان  أقوال علماء املذاهب الفقهية، عرض البحث من خاللهذا تكمن أهداف 

 املبيع يف مدة اخليار.

 منهجية البحث:
قام ابملطابقة واملقارنة بني آراء املذاهب الفقهية األربعة، وهم  ، حيثاملنهج املقارن سلك الباحث يف هذه الدراسة   

 األحناف واملالكية والشافعية واحلنابلة.  
 هيكل البحث:

 املقدمة
 [وحكمة مشروعيته  هتعريفخيار البيع ]األول:    املبحث
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 األول: تعريف اخليار لغة  طلبامل
 الثاين: تعريف اخليار اصطالحا  طلبامل
 الثالث: تعريف البيع لغة  طلبامل
 االرابع: تعريف البيع اصطالح  طلبامل
 اخلامس: احلكمة من مشروعيته  طلبامل

 ضمان املبيع يف مدة اخليار:  املبحث الثاين
 املطلب األول: أقوال األحناف وأدلتهم

 أوال: أقوال األحناف
 اثنيا: أدلة األحناف

 اثلثا: مناقشة األدلة
 املطلب الثاين: أقوال املالكية وأدلتهم 

 أوال: أقوال املالكية
 اثان: أدلة املالكية

 اثلثا: مناقشة األدلة
 املطلب الثالث: أقوال الشافعية وأدلتهم

 أوال: أقوال الشافعية
 اثنيا: أدلة الشافعية

 اثلثا: مناقشة األدلة
 احلنابلة وأدلتهم املطلب الرابع: أقوال  

 أوال: أقوال احلنابلة
 اثنيا: أدلة احلنابلة

 اثلثا: مناقشة األدلة
 املطلب اخلامس: القول املختار
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 .  11/243، مادة )خري(، اتج العروس من جواهر القاموسانظر: الزبيدي، )1(
 . 4/264، 1، مادة )خري(، طالعربلسان ابن منظور، )2(
 . 68سورة القصص: جزء من اآلية )3(
 .  1/185، كتاب اخلاء، ، املصباح املنريانظر: الفيومي)4(
 . 3/33، 1، ط، إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيالبكري)5(

 . 125، ص2، ط، القاموس الفقهيسعيد أبو جيب(6)
 . 13/783، 1ط ،، اجلامع ملسائل املدونة الصقلي)7(

 
 اخلامتة

 أهم النتائج
 أهم التوصيات

 قائمة املصادر واملراجع

 [وحكمة مشروعيته  هتعريفخيار البيع ]األول:    املبحث
 األول: تعريف اخليار لغة  طلبامل

اخليار: اسم من االختيار، وهو مبعىن طلب خري األمرين ، إما إمضاء البيع أو فسخه، وهو ابخليار خيتار ما يشاء، 
، وقد يكون اخليار للواحد واالثنني واجلمع واملذكر واملؤنث واخليار االسم من االختيار وخايره فخاره (1)واملختار املنتقى

ُْت الشيء، مثل الطرية اسم من تطري، وقيل مها لغتان مبعىن واحد، ويف (2)ريا منهخريا كان خ ، ويقال هي اسم من َتخخرير
ُُم اخلِْريخخةُ التنزيل:   انخ هلخ ا كخ ْتخاُر مخ اء وخخيخ ا يخشخ ُْلُق مخ ْتُُه بني الشيئني فوضت  ،  (3)ر وخرخبُّكخ خيخ رير إليه ويقال: ِخريخخٌة  إذا فضلته عليه، وخخ

ْرُت هللا طلبت منه اخِلريخخةخ   .(4)االختيار، فخاْختخارخ أحدمها وَتخخريرخُه، واْستخخخ

 الثاين: تعريف اخليار اصطالحا  طلبامل
"يقال: أنت ابخليار: أي اخت ما ،  (5)اخليار"هو اسم من االختيار الذي هو طلب خري األمرين من اإلمضاء أو الفسخ"

 .(7)اشتي منك هذا الشيء وأان وأنت فيه ابخليار""، ومنها قوله:  (6)شئت"
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 . 1،8/23ابب )بيع(، ط لسان العرب،ابن منظور، )8(
 . 20/365، مادة )ب ي ع(، اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، )9(
 . 1/69كتاب )الباء(،   املصباح املنري، الفيومي، )10(
، إرشاد السالك إىل أشرف املسالك يف فقه اإلمام ، وابن عسكر1،2/718ط، شرح زروق على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين انظر: زروق، )11(

 .1/75، 3، طمالك
 .1/68، 1، طالتعريفاتاجلرجاين،  )12(
، ، مواهب اجلليل يف خمتصر شرح خليل. واحلطاب6/301، 1، ط، التاج واإلكليل ملختصر خليل. املواق5/23، 1، طالذخريةانظر: القرايف، )13(

 . 4/409، 3ط

 

 الثالث: تعريف البيع لغة  طلبامل
البيع ضد الشراء، والبيع الشراء أيضا، وهو من األضداد وبعت الشيء شريته أبيعه بيعا ومبيعا وهو شاذ وقياسه مباعا 

 ،(9)األضداد يف كالم العرب، يقال: ابع فالن، إذا اشتى، وابع من غريه"فالبيع "من حروف ، (8)"واالبتياع االشتاء
ْيُع  ِئٌع، ولكن إذا أطلق البخاِئُع فاملتبادر إىل الذهن ابذل السلعة، ويطلق الب خ "ويطلق على كّل واحد من املتعاقدين أنه ابخ

يٌِّد، وجيمع على بُ ُيوٍع"  .(10)على املبيع، فيقال: ب خْيٌع جخ
 االرابع: تعريف البيع اصطالح  طلبامل

البيع مفرد، ومجعه بيوع ابعتبار أنواعه وتقسيماته املختلفة وهي كثرية، وأما حقيقته الشرعية فهو نقل ملك إىل ملك 
 .   (12)أي "مبادلة املال املتقوم ابملال املتقوم متليكا ومتلكا" ،(11)بعوض معني على وجه صحيح

 اخلامس: احلكمة من مشروعيته  طلبامل
وإمنا شرع  ،عارضا لهفهو اخليار أما شروطه وأركانه، و مجيع ، مىت استوىف انفدا األصل يف عقد البيع أن يكون الزماو 

، جيدا  والنظر والتفكري يف األمر والتبصر فيه  والتيث،  التويكذلك  و ،  اخليار ألجل تبيني األفضل فيؤخذ واملفضول فيتك
                                                                                                                                                       . (13)، حىت اليتتب على ذلك غنب ونزاع بني املتبايعنيوالتأكد من سالمة املبيع من العيوب

 ضمان املبيع يف مدة اخليار:  املبحث الثاين

 املطلب األول: أقوال األحناف وأدلتهم
 أوال: أقوال األحناف

من البائع وحده، أو من   ط اخليارات شاكان  فقهاء األحناف أن ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع إذا    رىي
 . لمشتي وحدهاخليار ل  طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  كليهما
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 .74-2/73، 2، ط، حتفة الفقهاءالسمرقندي )14(
 .1/37، 1، طجممع األهنر يف شرح ملتقى األحبرإبراهيم احلليب، )15(
ه، وتويف  1222هو: عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي امليداين، نسبة إىل حملة امليدان بدمشق، من فقهاء احلنفية، ولد سنة)16(

 .4/33، 15ط األعالم،. والزركلي، 5/274، معجم املؤلفنيمر كحالة، ه. انظر: ع1298سنة 
 .13/ 2، اللباب يف شرح الكتابامليداين، )17(

 
 

السلعة املبيعة يف مدة اخليار فال خيلو إما أن هتلك يف يد البائع أو إذا هلكت قال عالء الدين السمرقندي، رمحه هللا: "
فإن هلكت يف يد البائع فإنه يسقط اخليار سواء كان اخليار للبائع أو ، يف يد املشتي واخليار للبائع أو للمشتي

سليم املبيع وقد عجز عن ألنه ينفسخ العقد ألنه هلك ال إىل خلف وال ميكنه مطالبة املشتي ابلثمن بدون ت  ؛للمشتي
وإن هلكت يف يد املشتي فإن كان اخليار للبائع هتلك ابلقيمة ،  التسليم فال فائدة يف بقائه فيفسخ فيبطل اخليار ضرورة

وأما إذا تعيب املبيع فإن كان اخليار للبائع وهو عيب يوجب نقصاان يف عني املبيع ...ويسقط اخليار يف قول عامة العلماء
ألنه هلك بعضه بال  ؛خياره سواء كان املبيع يف يده أو يف يد املشتي إذا تعيب آبفة مساوية أو بفعل البائع فإنه يبطل 

خلف ألنه ال جيب الضمان على البائع ألنه ملكه فينفسخ البيع فيه لفواته وال ميكن بقاء العقد يف القائم ملا فيه من 
تعيب بفعل املشتي أو بفعل األجنيب كان البائع على خياره ألنه ميكنه وأما إذا  ،  تفريق للصفقة على املشتي قبل التمام

إجازة البيع يف الفائت والقائم ألنه فات إىل خلف مضمون على املشتي واألجنيب ابلقيمة ألهنما أتلفا ملك الغري بغري 
 .(14)"إذنه

وخيار  ،فإن قبضه املشتي فهلك لزمه قيمته ،ملكهوخيار البائع مينع خروج املبيع عن وقال إبراهيم احلليب رمحه هللا: "
. وقال عبد الغين (15)"إال أنه ال يدخل يف ملك املشتي ،تعيب وكذا لو ،فإن هلك يف يده لزم الثمن ،املشتي ال مينع 

وابملثل لو مثليا؛ ألن فإن قبضه املشتي فهلك يف يده يف مدة اخليار ضمنه ابلقيمة لو قيميا، ، رمحه هللا: "(16)امليداين
البيع ينفسخ ابهلالك ألنه كان موقوفا، وال نفاذ بدون احملل؛ فبقي مقبوضًا يف يده على سوم الشراء، وفيه القيمة يف 

. وقال السرخسي، (17)"ولو هلك يف يد البائع انفسخ البيع، وال شيء على املشتي اعتباراً ابملطلقي،  واملثل يف املثل  يالقيم
ألنه عجز عن التصرف حبكم  ؛وانقطع اخليار، وإن كان اخليار للمشتي فهلكت السلعة يف يده لزمه الثمن: "رمحة هللا

 فإذا   ،وليس له أن يردها حبكم اخليار إال كما قبضها  ،فإهنا قد تعينت بذلك  ،اخليار حني أشرفت السلعة على اهلالك
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 . 46–13/44، ، املبسوطالسرخسي)18(
، ملتقى األحبرجمموع األهنر يف شرح . واحلليب، 2/13، ، اللباب يف شرح الكتاب. امليداين 74-2/73، 2، طحتفة الفقهاءانظر: السمرقندي، )19(

 .46-13/44، ، املبسوط. والسرخسي1/73، 1ط

 
ولو كان اخليار للبائع فما ثبت يف يد ...لكونه قابضا للمبيع  ،وتقرر عليه الثمن ،ومت البيع  ،عجز عن ذلك سقط خياره

 .(18)"املشتي فعليه قيمتها

 اثنيا: أدلة األحناف
استدل فقهاء األحناف على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية، تستند إىل أصل عقد البيع يف مدة اخليار هل هو 

خروج املبيع  مشتي ال مينع لليار إن كان اخلو ، مينع خروج املبيع عن ملكهفإنه لبائع ليار ملزم أم غري ملزم؟ فإن كان اخل
 .(19)يدخل يف ملك املشتي  العن ملكه، ولكنه يف نفس الوقت 

 اثنيا: مناقشة األدلة
من خالل هذا الدليل العقلي الذي استدل به فقهاء األحناف، يتبني أن ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع 

اخليار   طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  لكليهماللبائع وحده أو    ط اخليارات شاكان  إذا  
 للبائع وحده أو كان شرط اخليار، وهذا يستند إىل أصل عقد البيع هل هو ملزم أم غري ملزم؟ فإن  لمشتي وحدهل

اخليار   أما إن كان شرط  البائع،  ملك  ال يزال يفواملبيع  ، وعقد البيع يف هذه احلالة غري ملزم،  البائع   علىلكليهما فضمانه  
وبقي  ،ومل يدخل ملك املشتي  ،خرج عن ملك البائع   املبيع ، فضمانه على املشتي، وعقد البيع ملزم، و لمشتي وحدهل

 . معلقا حىت ينقضي اخليار

 املطلب الثاين: أقوال املالكية وأدلتهم
 أوال: أقوال املالكية

 سواء أكان اخليار هلمايرى فقهاء املالكية، أن الضمان يف مدة اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشتي، 
إن كان مما يغاب ، هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، فو ألحدمهاأ مجيعا،

، وال يستطيع وإن كان مما ال يغاب عليه على املشتي، ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه  ، ويستطيع أن خيفيهعليه
 .البائع   علىفضمانه    املشتي أن خيفيه
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هلجرة وأحد هو: اإلمام مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيمان بن خثيل األصبحي احلمريي املدين، أبو عبد هللا إمام دار ا)20(
، الديباج املذهب يف معرفة ه. انظر: ابن فرحون 179ه، وتويف سنة 93، ولد سنة  األئمة األعالم عند أهل السنة واجلماعة، وإليه ينسب املذهب املالكي 

 . 5/257، 15، طاألعالم. والزركلي، 4/135، 1، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.وابن خلكان، 1/82، أعيان علماء املذهب
 . 6/323، 1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلاملواق، )21(
شجرة النور الزكية يف طبقات ه. انظر: خملوف، 164حممد بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي، من أهل صقلية، تويف سنة هو: أبو بكر بن )22(

 . 1/164، 1، طاملالكية
 .13/815، 1، طاجلامع ملسائل املدونة الصقلي، )23(
 . 5/44، 1، طالذخريةالقرايف، )24(
بن عبد الرمحن بن يوسف بن جزي الكليب الغرانطي، يكنا أاب القاسم فقيه من أهل غرانطة، ولد  هو: حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حيىي)25(

، ، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية. خملوف3/1013، 1، طاإلحاطة يف أخبار غرانطة ه. انظر: ابن اخلطيب، 741ه، وتويف سنة 693سنة
 .2/274، أعيان علماء املذهب  الديباج املذهب يف معرفة. ابن فرحون، 1/306، 1ط
 .1/180 ، القوانني الفقهية،ابن جزي)26(

 
: من اشتى عبدا بعبد واخليار ألحدمها أو هلما مجيعا وتقابضا، فمصيبة كل عبد ، رمحه هللا(20)بن أنس  مالكقال اإلمام  

أن الضمان يف  ، رمحه هللا: "(22)، وقال أبو بكر الصقلي(21)"من ابئعه ألن البيع مل يتم وال يتم بينهما حىت يقع اخليار
لبائع، إذ ال يتم البيع إال ابختيار إمضاء البيع أو ما يعد اختيارًا إلمضائه، فالسلعة أمد اخليار مما حيدث ابلسلعة من ا

فال ينتقل الضمان عنه إال بتمام انتقال ملكه عنها، والضمان منه فيما قبضه  ،إذ هو أقدم ملًكا ،مبلك البائع معلقة
كه ظاهر بغري صنعه وأنه غري متعد يف قبضه كالرهن املبتاع مما ال يغاب عليه، وفيما يثبت هالكه مما يغاب عليه؛ ألن هال 

والعارية وأما ما مل يثبت هالكه مما يغاب عليه فاملبتاع يضمنه؛ ألن قبضه خارج من قبض األمانة، وإمنا قبضه ملنفعة 
وجىن البائع عمدا فإن كان للمشتي  قرايف، رمحه هللا:"ال  شهاب الدين  قال، و (23)"نفسه، وعلى وجه املبايعة دون األمانة

ألن له األخذ ابلتعدي وإنلم يتلف كان للمشتي أن يغرم البائع   ؛فتلف املبيع ضمن للمشتي األكثر من الثمن أو القيمة
قيمة اجلناية وأيخذه معيبا وإن كانت اجلناية خطأ وأتت على النفس أو دوهنا خري املشتي بني أخذه انقصا وال شيء 

 وإمضاءناية من املشتي واخليار للبائع عمدا أو خطأ خري البائع بني أخذه حبكم الغرامة فإن كانت اجل ،له أو الرد
إال أن  ،املبيع يف مدة اخليار على ملك البائع فإن تلف فمصيبته منه، رمحه هللا: "(25). وقال ابن جزي الكليب(24)"البيع 

 .(26)"قبضه املشتي فمصيبته منه
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، . والصقلي1/180، القوانني الفقهية. وابن جزي، 5/44، 1ط الذخرية،. والفرايف، 6/323، 1، طالتاج واإلكليل ملختصر خليلانظر: املواق، )27(
 .13/815، 1، طاجلامع ملسائل املدونة

 .3/5 ، األم،الشافعي )28(
 .2/9، املهذب يف فقه اإلمام الشافعيالشريازي، )29(

 

 املالكيةاثنيا: أدلة  
من البائع إىل  ملبيع،ية املكاستدل فقهاء املالكية على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية تستند على عدم انتقال 

 .(27)؛ ألنه عقد غري ملزملك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  ا  قلاملشتي، وأن اخليار ال ين

 اثلثا: مناقشة األدلة
سواء من خالل ما استدل به فقهاء املالكية، يتبني أن ضمان اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشتي، 

إن ،هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، فأو ألحدمها  مجيعا،  أكان اخليار هلما
فضمانه   ، وال يستطيع أن خيفيهوإن كان مما ال يغاب عليه  على املشتي،فضمانه    ، ويستطيع أن خيفيهكان مما يغاب عليه

 أي أن املبيع   من البائع إىل املشتي،  ملبيعية املك، وذلك ألن شرط اخليار عقد غري ملزم للبيع، فال ينتقل به البائع   على
 .البائع على    يف مدة اخلياركان ضمان املبيع   ذاول،على ملك البائع   ال يزال

 املطلب الثالث: أقوال الشافعية وأدلتهم
 أوال: أقوال الشافعية

 قل تناملشتي املبيع وتلف يف يده؛ ألن شرط اخليار ي  قبض  يرى فقهاء الشافعية أن ضمان اخليار يكون على املشتي إذا
 .لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا
وإن هلكت يف يد البائع قبل قبض املشتي هلا وقبل التفرق أو ، رمحه هللا:"الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس قال

وال تكون من ضمان املشتي حىت يقبضها، فإن قبضها مث ردها على البائع وديعة فهو كغريه   ،بعده انفسخ البيع بينهما
، وقال أبو إسحاق الشريازي، رمحه هللا: (28)"املشتي وعليه مثنها ممن أودعه إايها، وإن تفرقا فماتت فهي من ضمان

ألن احلاجة اليت دعت إىل اخليار ابقية  ؛وإن تلف املبيع يف يد املشتي يف مدة اخليار فلمن له اخليار الفسخ واإلمضاء"
فإن  ،وإن أمضى العقد ،مةفوجب رد القي ،ألنه تعذر رد العني ؛فإن فسخ وجبت القيمة على املشتي ،بعد تلف املبيع 

وجب على املشتي ، وإن قلنا ميلك ابلعقد وانقضاء اخليار ،قلنا إنه ميلك بنفس العقد أو موقوف فقد هلك من ملكه
 إذا حدث العيب بعد القبض ومل يستند إىل سبب قبل القبض فإنه ال يثبت ، وقال اإلمام النووي، رمحه هللا: "(29)"قيمته
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 .127/ 12 اجملموع شرح املهذب،النووي ، )30(
ه.  1221ه، وتويف سنة 1131هو: سليمان بن حممد بن عمر البجريمي، نسبة إىل جبريم من القرى الغربية ملصر، فقيه مصري شافعي، ولد سنة )31(

 .3/133، 15، طاألعالم. والزركلي، 275/ 4، ، معجم املؤلفنيانظر: عمر كحالة
 . 2/242، حاشية البجريمي على شرح املنهجالبجريمي، )32(
حاشية . والبجريمي، 12/127، اجملموع شرح املهذب. والنووي، 2/9، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي. والشريازي، 3/5، ، األمانظر: الشافعي)33(

 .1/191، السراج الوهاج على منت املنهاج . والغمراوي، البجريمي على منت املنهاج 

 
فالوجه يف  ،أما لو قبضه يف اجمللس وحدث به عيب قبل التفرق والتخاير ،وهذا إذا كان بعد القبض والتفرق ،به الرد

ولو تلف املبيع ، رمحه هللا: "(31). وقال سليمان البجريمي(30)"وذلك بناؤه على تلف املبيع يف يد املشتي يف مدة اخليار
يع فإن كان التلف بعد القبض فإن كان اخليار للبائع انفسخ أيضا ويستد آبفة مساوية يف زمن اخليار قبل القبض انفسخ الب

املشتي الثمن ويرجع البائع عليه ابلقيمة فإن كان اخليار هلما أو للمشتي بقي اخليار فإن مت العقد أبن أجاز املشتي 
 .(32)"البيع لزمه الثمن وإال فالقيمة

 اثنيا: أدلة الشافعية
من البائع إىل  ملبيع،ية املكاستدل فقهاء الشافعية على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية، تستند على انتقال 

 .(33)املشتي، وأن البيع قد أصبح الزما بشرط اخليار، قياسا على البيع الالزم

 اثلثا: مناقشة األدلة
يف يد البائع قبل قبض يار يكون على البائع إذا تلف املبيع  من خالل ما استدل به فقهاء الشافعية، يتبني أن ضمان اخل

املشتي املبيع وتلف يف  ، فإن قبضاملبيع  املشتي حىت يقبض على ضمان الكون يوال  ،نفسخ البيع بينهما، وياملشتي
 اصل ابلعقد، لذ اأصل ملكه ح، و لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع ا نقله على املشتي؛ ألن اخليار يفضمانبيده 

 املشتي.   على  يف مدة اخلياركان ضمان املبيع 

 املطلب الرابع: أقوال احلنابلة وأدلتهم
 أوال: أقوال احلبابلة

 قلتناملشتي املبيع وتلف يف بيده؛ ألن شرط اخليار ي قبض يرى فقهاء احلنابلة أن ضمان اخليار يكون على املشتي إذا
 .   لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا
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 . 3/488، ، املغينابن قدامه )34(
 . 1/105، ، زاد املستقنع يف اختصار املقنع احلجاوي)35(
، 1، طالشرح املمتع على زاد املستقنع. وابن عثيمني، 1/105، زاد املستقنع يف اختصار املقنع. واحلجاوي، 3/488 املغين،انظر: ابن قدامه، )36(

8/28-284. 

 
وينتقل امللك إىل املشتي يف بيع اخليار بنفس العقد يف ظاهر املذهب، وال فرق بني قال ابن قدامة املقدسي، رمحه هللا: "

وامللك مدة اخليارين للمشتي وله . وقال أبو النجا احلجاوي، رمحه هللا: "(34)"كون اخليار هلما، أو ألحدمها، أيهما كان 
 .(35)"املنفصل وكسبه وحيرم وال يصح تصرف أحدمها يف املبيعمناؤه  

 اثنيا: أدلة احلنابلة
 الدليل األول:

املبيع يكون يف مدة  إنيار، فاخلإذا وقع ي أنه وهاستدل فقهاء احلنابلة على ضمان البيع يف مدة اخليار أبدلة عقلية، 
 .(36)أن امللك يثبت مبجرد البيع والشراء، يعين مبجرد اإلجياب والقبول، وليس للبائع، و اخليار ملكاً للمشتي

 اثلثا: مناقشة األدلة
وينتقل امللك إىل املشتي يف بيع ، من خالل ما استدل به فقهاء احلنابلة، يتبني أن ضمان اخليار يكون على املشتي

ن امللك يثبت مبجرد البيع والشراء، يعين مبجرد ؛ أل، أو ألحدمهامجيعا اخليار بنفس العقد، وال فرق بني كون اخليار هلما
 ، فإذا تلف املبيع  يف زمن اخليار كان ضمانه على املشتي.اإلجياب والقبول

 املطلب اخلامس: القول املختار
الباحث يف هذه الرسالة، وهي مذهب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد بعد عرض أقوال املذاهب الفقهية املعتمدة لذا  

بن حنبل، وذكر أدلتهم، ومناقشتها، يف مسألة ]ضمان البيع يف مدة اخليار[ يتضح للباحث أن هذه املذاهب الفقهية 
 قد اختلفت يف من يكون منه ضمان البيع يف مدة اخليار.

من البائع وحده، أو من  ط اخليارات شاكان األحناف أن ضمان البيع يف مدة اخليار قد يكون على البائع إذا   ىري ف
 . لمشتي وحدهاخليارل  طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  كليهما

 مجيعا،  سواء أكان اخليار هلما يستلمه املشتي،  أما املالكية، فإهنم يرون أن ضمان اخليار على البائع إذا هلك عنده، ومل
 ، إن كان مما يغاب عليه،هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، فأو ألحدمها
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تطيع املشتي ، وال يسوإن كان مما ال يغاب عليه على املشتي، ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه  ويستطيع أن خيفيه

 .البائع   علىفضمانه    أن خيفيه
املشتي املبيع وتلف يف بيده؛ ألن شرط   قبض  أما والشافعية واحلنابلة فإهنم يرون أن ضمان اخليار يكون على املشتي إذا

 . لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع  به ا  قلتناخليار ي
وهذه األقوال كلها متقاربة من بعضها البعض، وتعتمد كلها على حقيقة خيار البيع هل هو عقد ملزم للبيع أم غري ملزم؟ 
ولكن الباحث يرجح يف هذه املسألة قول املالكية؛ وذلك ألهنم فّصلوا تفصيل دقيق فيها، وراعوا حال املبيع يف كونه مما 

 احلاصل يف السلعة هل هو من البائع أم املشتي، وقد ال يستطيع املشتي إخفاء يغاب عليه أم ال، وأن اإلمهال والتقصري
 هذه السلعة، لكوهنا مما ال يغاب عليها، فكان يف األمر سعة وَتفيف على املشتي. 

 اخلامتة:
ه ورسوله، صلى احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد عبد 

 هللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني.  وبعد.
األحكام املتعلقة   أقوال علماء املذاهب الفقهية  يف  يبنيفبحمد هللا وبفضله وتوفيقه وامتنانه، استطاع الباحث أن  

 أن يقف على أهم وأبرز النتائج والتوصيات وهي:  و ،  بضمان املبيع يف مدة اخليار

 أهم النتائج:
 توصل الباحث يف هناية هذه الدراسة العلمية إىل النتائج التالية:

من البائع وحده، أو  ط اخليارات شاكان ، يكون على البائع إذا  بيع يف مدة اخليار عند فقهاء األحنافضمان املأن  -1
 .لمشتي وحدهاخليار ل  طات شاكان  ، أي البائع واملشتي، ويكون الضمان على املشتي إذا  كليهمامن  

سواء  أن ضمان املبيع يف مدة اخليار عند فقهاء املالكية يكون على البائع إذا هلك عنده، ومل يستلمه املشتي،  -2
إن ا استلمه املشتي وهلك عنده يف فتة اخليار، ف،هذا إن مل يستلمه املشتي، أما إذأو ألحدمها  مجيعا،  أكان اخليار هلما

، وإن كان مما ال يغاب عليه  على املشتي، ألنه أمهل يف احملافظة عليه،فضمانه   ، ويستطيع أن خيفيهكان مما يغاب عليه
 .البائع   علىفضمانه   وال يستطيع املشتي أن خيفيه

املشتي املبيع وتلف يف  قبض احلنابلة يكون على املشتي إذاأن ضمان املبيع يف مدة اخليار عند فقهاء الشافعية و  -3
 . لك املشتيإىل مملبيع من ملك البائع به ا  قلتنبيده؛ ألن شرط اخليار ي
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 أهم التوصيات:

اخليار عند بقيت املسائل الفقهية املتعلقة خبيار البيع، وهي كثريا، منها على سبيل املثال، بيان مدة  االهتمام بدراسة    -1
علماء املذاهب الفقهية، وكذلك حكم توريث اخليار إذا مات أحد املتبايعني، وحكم من يصح خياره ومن ال يصح، 

 وحكم اشتاط النقد يف اخليار، وغري ذلك من املسائل الفقهية املتعلقة خبيار البيع.
مدة اخليار، حىت ال حيدث تنازع أو خالف بني التفقه يف مثل هذه املسائل، وخاصة املتعلقة بضمان املبيع يف  -2

 املتبايعني يف حالة هالك املبيع يف مدة اخليار.
 قائمة املصادر واملراجع

، فتح الوهاب بشرح منهج الطالباألنصاري، أبو حيىي، زين الدين زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي السنيكي،  .1
 م(.1994ه/1414  دط،  )بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر،

 ، )دم، مطبعة احلليب،حاشية البجرمي على شرح املنهجالبجرمي، سليمان بن حممد بن عمر املصري الشافعي،  .2
 م(.1950ه/1369  دط،

، )دم، دار الفكر إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعنيالبكري، أبو بكر عثمان بن حممد شطا الدمياطي،  .3
 م(.1988ه/  1418  ،1ط  للطباعة والنشر والتوزيع،

، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، سنن الرتمذيالتمذي، أبو عيسى، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،   .4
 م(. 1975ه/1395 ،2ط  )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب،

 ، )بريوت: دار الفكر،هناية الزين يف إرشاد املبتدئنياجلاوي، حممد بن عمر بن علي بن نووي اجلاوي التناري،  .5
 دت(.  ،1ط

، زاد احلجاوي، أبو النجا، شرف الدين موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل املقدسي الصاحلي .6
دط، حتقيق عبد الرمحن بن علي بن حممد العسكر، )الرايض: دار الوطن للنشر،  املستقنع يف اختصار املقنع،

 دت(.
، حتقيق الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنةابن حجر العسقالين، أبو الفضل، أمحد بن علي بن حممد بن أمحد،  .7

 م(.1972ه/1392،  2طحممد عبد املعيد ضان، )اهلند: جملس دائرة املعارف العثمانية، صيدا أابد،  
 ، اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري،احلداد، أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزبيدي اليمين احلنفي .8
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ABSTRACT 

The researcher dealt in this paper with the denotation of the term of Al batl 

(falsehood) from Imam Al Jorkhani’s   point of view through studying some Hadiths 

that were judged by him that they were false in his book Al abateel walmanakeer and 

Alsihah walmashaheer .  He judged mostly by the falsehood on Hadiths mentioned 

in his book. The statement of the problem in this study came to show the meanings 

of falsehood from Al Jorkhani’s point of view and from other scholars. The main 

objective of this study is to show the meaning of the falsehood from Al Jorkhani’s 

point of view and his agreement and disagreement with the other scholars in the 

meaning of falsehood in order to reach to the intended meaning from this term and 

what are these basis and rules that he follows on his judgment on Hadiths by saying 

this Hadith is authentic but the other is false. This is a theoretical study. The analytical 

and comparative approaches are used in this study. The most important results in this 

study are that imam AL Jorkhani used the term AL batl (Falsehood) on the Hadiths 

that are in the rank of doubtful and above reaching to the forged Hadith. He did not 

only intend the forged Hadiths but he also used this term when he judged on the 

doubtful Hadiths and these Hadiths may be judged by using another term and the 

intended meaning was also falsehood in general meaning therefore all the types of 

doubtful Hadiths are included in this meaning. 
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 لخص امل

تناول الباحث يف هذه الورقة العلمية داللة مصطلح الباطل عند اإلمام اجلورقاين، بدراسة بعض األحاديث اليت حكم 
ابحلكم على األحاديث ابلبطالن، عليها أبهنا ابطلة يف كتابه األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري، والذي أكثر فيه 

فمن هنا أتيت إشكالية البحث لبيان معىن الباطل عنده، ومقارنته مع غريه من احملدثني، حيث يهدف البحث إىل بيان 
معىن الباطل عند اإلمام اجلورقاين وإظهار أوجه االتفاق واالختالف مع غريه من احملدثني يف معىن الباطل، للوصول إىل 

اطالقه هلذا املصطلح، واألسس والقواعد اليت سار عليها يف احلكم على األحاديث تصحيحا وتضعيفا، املقصود من 
فكانت هذه الدراسة دراسة نظرية مكتبية استخدم فيها الباحث املنهج التحليلي، واملنهج املقارن، وتكمن أهم نتائج 

ديث أو األثر الضعيف فما فوقه حىت إىل املوضوع، الدراسة يف أن اإلمام اجلورقاين يطلق مصطلح الباطل ويريد به احل
وأنه ال يراد ابلباطل احلديث املوضوع فقط بل هو مصطلح سار عليه عند احلكم على األحاديث الضعيفة، وقد يكون 

 عليها حكم مبصطلح آخر غري اليت يطلقها ويراد به الباطل ابملعىن العام فيدخل حتته الضعيف بشىت أنواعه.

 املنكر، املرتوك، املوضوع، ال أصل له.  ملفتاحية:الكلمات ا
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 املقدمة

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، 
ُوُتنَّ ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، قال تعاىل  اتِِه واالا َتا قَّ تُ قا ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ا الَِّذينا آما أاي ُّها "َيا

" )سورة آل عمران: اآلية   ٍة 102ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا لاقا ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا أاي ُّها (، وقال تعاىل "َيا
ا زاْوجا  ها لاقا ِمن ْ اما ِإنَّ اَّللَّا كا واخا اءاُلونا بِِه وااأْلاْرحا اءا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا ِثرياا وا االا كا ا رِجا ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا انا عالاْيُكْم راِقيباا" )سورة ها

دِ 1النساء: اآلية  ُقوُلوا ق اْوالا سا ُنوا ات َُّقوا اَّللَّا وا ا الَِّذينا آما أاي ُّها ا )(، وقال تعاىل  "َيا ي اْغِفْر لاُكْم 70يدا الاُكْم وا ( ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما
ا" )سورة األحزاب: اآلية  ْد فاازا ف اْوزاا عاِظيما ْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقا ما  (.71-70ُذنُوباُكْم وا

 أما بعد:

دعة، وكل بدعة وشر األمور حمداثهتا، وكل حمدثة ب -ملسو هيلع هللا ىلص-فإن أصدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد
ضاللة، وكل ضاللة يف النار، فال شك أن السنة النبوية املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي بعد كتاب هللا عز وجل، فسخر 
هللا هلا علماء، وأئمة مصلحني على مر العصور، زهدوا يف الغايل والنفيس، يف سبيل العلم تعلما وعلما، فميزوا منها 

بغي علينا إبراز علومهم، وإظهار نقدهم، وإدراك مصطلحاهتم، لكشف تلك األلفاظ الصحيح من الضعيف، فلذا ين
 واملعاين.

ه( حيث مجع األحاديث املوضوعة والباطلة واملنكرة وما خيالفها من 543ومن هؤالء األئمة النقاد اإلمام اجلورقاين )ت:
، والذي أكثر فيه اإلمام اجلورقاين من لفظ "ابطل" األحاديث الصحيحة يف كتابه "األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري"

م على أحاديث ابلبطالن جملرد خمالفتها للحديث الصحيح. كا  وحا

لذا رأيت أن اقتصر على حماولة معرفة معىن مصطلح "الباطل" عند اإلمام اجلورقاين، ومقارنته مع غريه من األئمة يف هذا 
كوم عليها ابلبطالن وختريج بعض تلك األحاديث اليت حكم عليها ابلبطالن الفن، وإبراز ذلك ابألمثلة واألحاديث احمل

 يف كتاب األابطيل، والرتمجة لرواهتا الذين عليهم مدار احلديث، ملعرفة مراد اإلمام اجلورقاين من اطالقه هلذا املصطلح.
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 أسباب اختيار املوضوع.

 أوال أسباب موضوعية.

هذا املوضوع هو أمهية دراسة مصطلحات احملدثني للوصول إىل املقصود  الختيار الباحثمن األسباب اليت دعت -1
 من اطالقهم هلذه املصطلحات.

 عدم وقوف الباحث على دراسة انفردت بدراسة معىن الباطل عند اإلمام اجلورقاين.-2

 اثنيا أسباب ذاتية.

عد واألسس اليت يطلقوهنا على األحاديث من حيث اهتمام الباحث بدراسة مصطلحات احملدثني للوصول إىل القوا-1
 احلكم عليه تصحيحا وتضعيفا.

 الفائدة العظيمة اليت تعود على الباحث نتيجة كثرة االطالع والقراءة لعدد كبري من املراجع والكتب احلديثية.-2

 ورقاين وعند غريه من العلماء".فأراد الباحث أن جيمع أطراف هذا املوضوع وهو "احلديث الباطل وداللته عند اإلمام اجل

 مشكلة البحث:

من املعلوم عند أهل احلديث، واملختصني يف هذا الفن، أن املصطلحات احلديثية ختتلف مدلوالهتا من إمام إىل آخر، 
فلكل إمام شروطه وقواعده اليت حيكم من خالهلا على األحاديث تصحيحا وتضعيفا، ومن هذه املصطلحات مصطلح 

ذي حيتاج إىل بيان ودراسة معناه ومدى توافق األئمة عليه، ومن هؤالء األئمة اإلمام اجلورقاين يف كتابه "ابطل"، وال
"األابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري" حيث أكثر يف احلكم على األحاديث ابلبطالن جملرد خمالفتها للحديث الصحيح، 

سة، يف بيان املقصود من مصطلح الباطل عند اإلمام اجلورقاين، فمن هنا تكمن إشكالية البحث، واليت ستطرح إىل الدرا
 ومقارنة مفهومه مع غريه من األئمة.
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 أسئلة البحث:

 ما هو احلديث الباطل عند اإلمام اجلورقاين؟-1

 ما وجه االتفاق واالختالف بني مفهوم البطالن عند اإلمام اجلورقاين مع غريه من العلماء؟-2

 أهداف البحث:

 بيان مفهوم البطالن عند اإلمام اجلورقاين.-1

 إظهار أوجه االتفاق واالختالف بني اإلمام اجلورقاين مع غريه من احملدثني يف معىن الباطل.-2

 أمهية البحث:

تكمن أمهية البحث يف دراسة املصطلحات اليت يطلقوهنا احملدثني على األحاديث لبيان درجته، وأن العناية بتحرير هذه 
فاظ والعبارات يُعرف درجة احلديث مبعىن أدق، ويزداد ذلك أمهية من جهات شىت، من جهة كشف مقاصد قائليها، األل

وحتليلها، وإظهار القواعد واألسس اليت ساروا عليها، ومعرفة معناهم من اطالق هذه املصطلحات، فهي خري عون 
 للباحثني يف علوم احلديث.

 منهج البحث:

لي: حيث سيقوم الباحث بتحليل حكم اإلمام اجلورقاين على األحاديث اليت حكم عليها ابلبطالن، املنهج الوصفي التحلي
وذلك بتخريج، ومجع هذه الرواَيت، وذكر أقوال العلماء يف الرواة وحتليلها، واستنباط املعاين منها، وتصور النتائج اليت 

 مت التوصل إليها.

ة األحاديث اليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين ابلبطالن مع غريه من احملدثني، املنهج املقارن: حيث سيقوم الباحث مبقارن
 ليصل هبا الباحث إىل القواعد اليت اتبعها اإلمام اجلورقاين يف احلكم على هذه األحاديث.

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 107 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
(، وابن اجلوزي 15(، رقم )26-1/25) 1، كتاب اإلميان، ابب زَيدة اإلميان ونقصانه، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهريأخرجه اجلورقاين يف  1

 1، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة(، والسيوطي يف 1/27) 1، طتلخيص املوضوعات(، والذهيب يف 1/132) 1، كتاب اإلميان، طاملوضوعات يف
 (.1/59) 1، طاللؤلؤاملرصوع (، والطرابلسي يف 1/42)

 

 حدود الدراسة:

ألابطيل واملناكري والصحاح اقتصر هذا البحث على ذكر مخسة أحاديث حكم عليها اإلمام اجلورقاين ببطالهنا يف كتابه "ا
 واملشاهري" على سبيل التمثيل ال احلصر، ومقارنة هذا املصطلح مع غريه من أئمة هذا الفن.

 هيكل البحث:

 املقدمة.

 .األحاديث اليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين ابلبطالن املبحث األول:  

 .اجلورقاينخالصة معىن الباطل عند اإلمام  املبحث الثاين:  

 .احملدثني  مصطلح الباطل عند : لثاملبحث الثا

 مقارنة داللة الباطل عند اإلمام اجلورقاين مع غريه من احملدثني.املبحث الرابع: 

 األحاديث اليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين ابلبطالن.

أخربان حممد بن احلسني بن حممد الواعظ، أخربان )أبو العباس( أمحد بن حممد بن أمحد البنداري  احلديث األول:
قال: حدثنا أبو أمحد عبد هللا بن عدي احلافظ،   ،قال: حدثنا أبو عمرو حممد بن عبد هللا بن أمحد الزرجاهي  ،القومسي

عبد هللا الشيباين قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن قال: حدثنا أمحد بن   ،قال: حدثنا أبو علي أمحد بن علي بن حممد 
قال: "اإلميان ال يزيد وال ينقص". هذا حديث موضوع ابطل، وليس له  -ملسو هيلع هللا ىلص-الزهري، عن سامل، عن أبيه، أن النيب

، يروي عن  أصل، وهو من موضوعات عبد هللا اجلويباري، وأمحد بن عبد هللا هذا كان خبيثاا دجاالا من الدجاجلة، كذاابا
ابن عيينة ووكيع وأيب ضمرة وغريهم من ثقات أصحاب احلديث، ويضع عليهم ما مل حيدثوا وقد روى عن هؤالء األئمة 

 (.1ألوف حديث ما حدثوا بشيء منها، كان يضعها عليهم، ال حيل ذكره يف الكتب إال على سبيل اجلرح فيه )
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 (.1/061) 1، طميزان اإلعتدال أمحد بن عبد هللا بن خالد اجلويباري، ويقال اجلوابري، الذهيب،  2
 (.1/43، )1، طالآليل املصنوعة(، والسيوطي، 1/134، )1، طاجملروحنيابن حبان،  )3(
 (.2/714)1، طالزايدات على املوضوعاتالسيوطي،  )4(
 (.132/ 1، )1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )5(
 (.132/ 1) 1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )6(
 (. 36(، ترمجة رقم)1/252، د.ط)الضعفاء واملرتوكونالدارقطين،  )7(
 (.4/1097، د.ط )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 199احلكم بن عبد هللا البلخي الفقيه وكنيته أبو مطيع )ت: )8(

 

وليس له أصل، وهو من موضوعات أمحد بن عبد هللا اجلويباري، حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه حديث موضوع ابطل،  
 وفيما يلي ترمجة له.

، (3): قال ابن حبان: كان يروي ما وضعه إسحاق ويضع عليه ويضع عليه ما مل يضع أيضاا 2أمحد بن عبد هللا اجلويباري
مد بن عكاشة الكرماين، وحممد بن وكذلك قال سهل بن السري احلافظ عنه: قد وضع أمحد بن عبد هللا اجلويباري، وحم

، وكذلك قال ابن عدي كان يضع احلديث البن (4)أكثر من عشرة األف حديث-ملسو هيلع هللا ىلص-َتيم الفارَيين على رسول هللا
. (6)، ويف موضع آخر قال كذاب دجال يضع احلديث على الذين يروي عنهم ما مل حيدثوا به(5)الكرام على ما يريده

 .(7)الدارقطين: كذابوقال  

بعد الوقوف على ما قاله اإلمام اجلورقاين يف الرواة والوقوف على أقوال اهل العلم فيهم وما قالوه يف اجلويباري جند أن يف 
سنده اجلويباري فهو وضاع ومرتوك بل كان مشهوراا ابلوضع والكذب، ويبطل االحتجاج به وحبديثه، ومن هنا تركه 

 لباطل هنا احلديث املوضوع. اجلورقاين وأراد اب

قال: حدثنا أبو بكر أمحد بن علي بن عمر بن عبد هللا  ،أخربان أبو طاهر بن الفضل بن أمحد احلافظ احلديث الثاين:
بن خلف الشريازي، أخربان حممد بن عبد هللا احلافظ، أخربان أبو احلسن بن دلويه املذكر قال: حدثنا جعفر بن سهل 

قال: حدثنا محاد بن سلمة، عن أيب املهزم، عن أيب هريرة: "أن وفد   ،قال: حدثنا أبو مطيع البلخي  ،قال: حممد بن يزيد 
 فسألوه عن اإلميان هل يزيد وينقص؟ فقال: "ال، زَيدته كفر ونقصانه شرك".  -ملسو هيلع هللا ىلص-ثقيف جاؤوا إىل النيب

مطيع هذا امسه احلكم بن عبد ، وأبو (8)هذا حديث موضوع ابطل ال أصل له، وهو من موضوعات أيب مطيع البلخي
 هللا البلخي كان من رؤوساء املرجئة ممن يضع احلديث ويبغض السنن.



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 109 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

ن (، ابن حبا17(، رقم )21-20/ 1، )1، كتاب اإلميان، ابب زَيدة اإلميان ونقصانه، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهريأخرجه اجلورقاين يف  )9(
، كتاب  تنزيه الشريعة (، ابن عراق يف  1/41، )1، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة (، السيوطي يف  236(، رقم )1/250، )1، ابب الباء، طاجملروحني  يف

 (.1/149، )1اإلميان،ط
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )10(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )11(
 (. 3/121)1، طاجلرح والتعديلابن أيب حامت،  )12(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )13(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )14(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )15(
 (.3/246)1، طلسان امليزانابن حجر،  )16(

 

 قال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: سألت أيب، عن احلكم بن عبد هللا أيب مطيع البلخي؟ قال: ال ينبغي أن يروى عنه.

 مطيع اخلراساين ليس بشيء.وقال العباس بن حممد الدوري: عن حيىي بن معني أنه قال: أبو  

 ، وقال عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي: سألت أيب، عن أيب مطيع البلخي؟ فقال: كان قاضي بلخ، وكان مرجئاا كذاابا
 .(9)وانتهى يف كتاب الزكاة إىل حديث له فامتنع من قراءته، وقال: ال أحدث عنه

أصل له، وأنه من موضوعات أيب مطيع البلخي، وفيما يلي حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه حديث موضوع ابطل ال 
 ترمجة له. 

 .(11)وقال أبو حامت الرازي: كان مرجئاا كذاابا  .(10)ضعيف صاحب رأي :احلكم بن عبد هللا البلخي: قال البخاري
 . (12)ديثفقال: كان قاضي بلخ، وكان مرجئاا ضعيف احل ،سألت أيب عن أيب مطيع البلخي :وكذلك قال عبد الرمحن

وقال حممود بن غيالن: ضرب أمحد،  .(13)وقال ابن حبان أيضاا كان من رؤساء املرجئة ممن يبغض السنن، ومنتحليها
 .(14)وابن معني، وأبو خيثمة على امسه، وأسقطوه

 .(16)وقال أبو داود السجستاين: ترك حديثه، وكان جهمياا   .(15)وقال النسائي: ضعيف
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 الرتاجم واملعاجم. مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل من ترجم له من أصحاب  )17(
 (.4/317، د.ط )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 170( بكر بن خنيس الكويف العابد نزيل بغداد )ت:(18
، اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 140ه، أو يف حدود 138ه، أو 128ه، أو 127أابن بن أيب عياش البصري، الزاهد أبو إمساعيل بن فريوز )ت:  )19(

 (.3/807د.ط )
، املوضوعات (، ابن اجلوزي يف 29(، رقم )1/35، )1، كتاب اإلميان، ابب العمل، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ( أخرجه اجلورقاين يف (20

 (.1/43، )1، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة(، السيوطي يف 5(، رقم )1/149، )1، طتنزيه الشريعة(، ابن عراق يف 1/134، )1كتاب اإلميان، ط

 

يتضح لنا مما سبق من هذا اإلسناد أنه ال يصح ومداره ضعف احلديث على أيب مطيع البلخي وبعد النظر يف حاله عند 
ضعيف أئمة اجلرح والتعديل جند أنه جمروح ومطعون يف عدالته وكذلك ضبطه، فهو صاحب رأي مبتدع، وكان كذاابا 

 احلديث، فمن هنا حكم اإلمام اجلورقاين عليه ابلبطالن، وأراد به احلديث املوضوع. وهللا أعلم.

أخربان أبو الفتح مظفر   -قدم علينا-  أخربان أبو القاسم محد بن عبد الواحد بن إمساعيل الروَيين الطربي  احلديث الثالث:
قال: حدثنا عبد هللا بن أمحد بن جعفر  ،سني بن علي السلميبن محزة اجلرجاين، أخربان أبو عبد الرمحن حممد بن احل

قال: حدثنا سلمة بن  ،الشيباين، قال: حدثنا أمحد بن حممد بن علي اهلروي قال: حدثنا أمحد بن عبد هللا اجلويباري
فليس له يف : "من مل مييز ثالثة -ملسو هيلع هللا ىلص-سالم، عن بكر بن خنيس، عن أابن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا

 اجلماعة نصيب: من مل مييز العمل من اإلميان، والرزق من العمل، واملوت من املرض".

أربعتهم (  19)وأابن  (18)وبكر بن خنيس(  17)هذا حديث ابطل ال شك فيه، وأمحد بن عبد هللا اجلويباري وسلمة بن سالم
 .(20)مرتوكون

أن يف سنده مجاعة مرتوكون وهم، أمحد بن عبد هللا اجلويباري، حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه ابطل ال شك فيه، و 
 وسلمة بن سالم، وبكر بن خنيس، وأابن، وفيما يلي ترمجة هلم.

 أوالا: أمحد بن عبد هللا اجلويباري سبقت ترمجته يف احلديث األول.

والرتك هو قريب إىل عدم قبول اثنياا: سلمة بن سالم: مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل ترمجة له فإما أنه مرتوك 
 الرواية عنه وإن ُجرب، ومل يرتجم له أحد من أصحاب الرتاجم واملعاجم، وإما أن يف امسه اضطراب، إذ أن يف بعض النسخ 
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 (. 1/481) 1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )21(
 (.3/13)1، طإكمال هتذيب الكمال(، مغلطاي، 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )22(
 (.3/13)1، طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )23(
 ب الرتاجم واملعاجم. مل يتوصل الباحث على حد علمه إىل من ترجم له من أصحا )24(3/1)1، طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )24(

 (.4/317، د.ط )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 170( بكر بن خنيس الكويف العابد نزيل بغداد )ت:(24
، اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 140ه، أو يف حدود 138ه، أو 128ه، أو 127أابن بن أيب عياش البصري، الزاهد أبو إمساعيل بن فريوز )ت:  )24(

 (.3/807د.ط )
، املوضوعات (، ابن اجلوزي يف 29(، رقم )1/35، )1، كتاب اإلميان، ابب العمل، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري ( أخرجه اجلورقاين يف (24

 (.13، كتاب اإلميان، طالآليل املصنوعة(، السيوطي يف 5(، رقم )1/149، )1، طتنزيه الشريعة(، ابن عراق يف 1/134، )1كتاب اإلميان، ط
 (.2/188) 1، طالكامل ف الضعفاء(، ابن عدي، 4/208)1، طهتذيب الكمال املزي،  )25(
 (.4/208)1، طهتذيب الكمال املزي،  )26(
 (. 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )27(
 (. 2/188)1، طالكامل ف الضعفاءابن عدي،  )28(
 (. 1/175)1، طتقريب التهذيبابن حجر،  )29(
 (.2/172)1، طرفة من له رواية على الكتب الستة الكاشف ف معالذهيب،  )30(

 

سلمة بن سالمة بدل من سالم ورغم هذا فلم أجده، مما قد يطلق عليه وصف الرتك إذ أنه مل يرتجم له أحد من املرتمجني 
 أن الراوي عنه وشيخه هو اجلويباري املوصوف ابلكذاب والوضاع، وهللا تعاىل أعلى وأعلم.  ال سيما

وقال ابن حبان: روى عن البصريني، والكوفيني أشياء   .(21)اثلثاا: بكر بن خنيس: قال النسائي، وأبو داود: ليس ابلقوي
 .(22)موضوعة

 . مرتوك احلديث.(24)واجلورقاين يف املوضوعات،  (23)وقال الدارقطين يف كتاب اجلرح والتعديل

وقال حيىي بن معني: صاحل ال أبس به إال أنه يروي عن ضعفاء، ويكتب من حديث الرقاق، وقال عباس الدوري، وأبو 
 .(25)بكر بن أيب خيثمة، عن حيىي: ليس بشيء

 .(26)وزاد يعقوب وكان يوصف ابلعبادة والزهد  .وقال عمرو بن علي يعقوب بن شيبة السدوسي، والنسائي: ضعيف
: صدوق له أغالط، أفرط فيه ابن حبان، وقال (29)وقال ابن حجر .، ضعيف(28)، والنسائي(27)وقال ابن املديين

 : واه.(30)الذهيب
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 (. 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )31(
 (.1/169)1، طإكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )32(
 (. 1/481)1، طتقريب التهذيبابن حجر،  )33(
 (. 1/481)1، طهتذيب التهذيبابن حجر،  )34(
 (.1/916)1ط،  إكمال هتذيب الكمالمغلطاي،  )35(

 

 رابعاا: أابن وهو أبو إمساعيل أابن بن أيب عياش البصري.

وكذا قال النسائي، والدارقطين،  .مرة: ضعيف. وقال مرة: مرتوك احلديثقال فيه ابن معني: ليس حديثه بشيء. وقال 
 .(31)وأبو حامت، وزاد وكان رجالا صاحلاا، ولكنه بلي بسوء احلفظ

، وكذا قال ابن حجر: (32)وقال ابن اجلارود يف كتاب الضعفاء، واجلورقاين يف كتاب املوضوعات: مرتوك احلديث
 .(35)، ليس بثقة، وال يكتب حديثه، وضرب أمحد بن حنبل على حديثه(34)ي، ويف موضع آخر للنسائ(33)مرتوك

ا وأن مدار احلديث يدور على جمموعة من الضعفاء فاجلويباري  بعد النظر يف رجال احلديث جند أن سنده ضعيف جدا
العلم غري   كما ذكرانه سابقاا، هو وضاع معروف بذلك، وأيضا من رجاله بكر بن خنيس وهو ضعيف بغالب كالم أهل

أن ابن معني قال هو صاحل لكنه يروي عن ضعفاء، وعامة كالم أهل العلم أنه ضعيف، وأيضا فيه أابن بن عياش وهو 
من الضعفاء، ال حيتج حبديثه، فقد تركه ابن معني والنسائي والدارقطين، وكذلك ضعفه أبو حامت، من انحية ضبطه، وقال 

لح أن حيمل احلديث إن مل يكن حافظاا، فجملة من رجال احلديث فيهم هو صاحل ولكنه سيء احلفظ، وهذا ال يص
مقال، وال يعتد هبم فأصبح إسناداا مسلسل ابلضعفاء واملرتوكني، ولذا حكم عليه اإلمام اجلورقاين أبنه ابطل وهو احلديث 

 شديد الضعف املرتوك الذي ال ينجرب.

ديب، أخربان عبد الرمحن بن غزو بن حممد، قال: حدثنا أبو العباس أخربان أبو العالء نصر بن أمحد األ احلديث الرابع:
بن تركان قال: حدثنا حممد بن احلسني بن علي قال: حدثنا حممد بن جعفر بن علي بن أمحد بن حممد األحنف بن 

أيب  قيس، قال: حدثنا املأمون بن أمحد السلمي قال: حدثنا عبد هللا بن مالك بن سليمان السعدي، عن أبيه، عن
 "صنفان من أميت ال تناهلما   :-ملسو هيلع هللا ىلص-األحوص سالم بن سليم، عن سلمة بن وردان، عن أنس بن مالك قال رسول هللا
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 (.3/119، د.ط، )اتريخ اإلسالمه(، الذهيب، 157أو  -ه156سلمة بن وردان أبو يعلى الليثي اخلندعي املدين،)ت: )36(
(، ابن اجلوزي يف  34(، رقم )41- 1/38،)1، كتاب اإلميان، ابب االستثناء يف اإلميان، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهريأخرجه اجلورقاين يف    )37(

الآليل (، السيوطي يف  1/452)  3، كتاب اإلميان، طالفوائد اجملموعة (، الشوكاين يف  1/134، )1اإلميان، ابب االستثناء يف اإلميان، ط، كتاب  املوضوعات
 (.1/44، )1، كتاب اإلميان، طاملصنوعة

 (. 4/174) 1، طاجلرحوالتعديليب حامت، أابن  )38(
 (. 4/174) 1، طاجلرحوالتعديليب حامت، أابن  )39(
 (.4/351، د.ط، )، الكامل ف الضعفاءابن عدي )40(
 (.4/160)1، طهتذيبالتهذيبابن حجر العسقالين،  )41(

 

شفاعيت: املرجئة، والقدرية، قيل: َي رسول هللا! فمن القدرية؟ قال: قوٌم يقولون: ال قدر، قيل: فمن املرجئة؟ قال: قوٌم 
 يكونون يف آخر الزمان، إذا سئلوا عن اإلميان، يقولون: حنن مؤمنون إن شاء هللا". قال: هذا حديث ابطل، ويف إسناده 

ل حممد بن املثىن: كان حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي ال حيداثن عن : قا(36)ظلمات، منها: سلمة بن وردان 
سفيان، عن سلمة بن وردان، وقال عبد هللا بن أمحد بن حنبل: قال أيب: سلمة بن وردان منكر احلديث، ضعيف 

ليمان جمهوالن احلديث، وقال حيىي بن معني: سلمة بن وردان مديين ليس بشيء، وعبد هللا بن مالك، وأبوه مالك بن س
وعلى غريه   -ملسو هيلع هللا ىلص-ومأمون بن أمحد هذا كان حيدث عن الثقات ابملوضوعات، ومبا ال أصل، وكان يضع على رسول هللا

من الصحابة والتابعني، مائة ألف حديث مل حيدثوا بشيء منها، فيستحق من هللا تعاىل، ومن الرسل ومن املسلمني 
 .(37)اللعنة

احلديث أبنه ابطل وأن إبسناده ظلمات منها سلمة بن وردان، وعبد هللا بن مالك، وأبوه حكم االمام اجلورقاين على هذا  
 مالك بن سليمان جمهوالن، ومأمون بن امحد هذا كان حيدث عن الثقات ابملوضوعات، ومبا ال أصل له.

 .(38)وسلمة بن وردان هذا ضعيف احلديث، قال عنه امحد بن حنبل: منكر احلديث، وضعيف احلديث

وعنه   .(39)وعن ابن أيب حامت قال قرئ على الدوري قال: مسعت حيىي بن معني يقول: سلمة بن وردان مديين ليس بشيء
 .(41)ويف التهذيب عن ابن معني قال: سلمة بن وردان ليس بشيء  .(40)قال "سلمة بن وردان ضعيف احلديث
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 (.4/160)1، طهتذيبالتهذيب(، ابن حجر يف، 11/324) 1، طهتذيبالكمال(، املزي، 4/174) 1، طاجلرحوالتعديليب حامت، أ( ابن (42
 (.4488(، رقم )4/55) 1، طلسان امليزان، بن حجرا )43(
 (.1/445) 1ط  االابطيل واملناكري والصحاح واملشاهري، ابب فضائل الشافعي،اجلورقاين،  )44(
 (.1/42) 1، كتاب اإلميان، طاملصنوعة الآليلالسيوطي،  )45(
 (. 1/98،  )2، طالشريعة تنزيهابن عراق،  )46(
 (. 1/150)د.ط ، الضعفاءأيب نعيم األصبهاين،  )47(
 (. 57/5) د.ط  ،اترخيدمشقابن عساكر،  )48(

 

وذكر سلمة بن وردان فقاال: "ال نعلم أنه حدث حديثاا عن أنس -يقوالن وعن ابن أيب حامت قال: مسعت أيب وأاب زرعة 
 .(42)شاركه فيه إال حديثاا واحداا، حديث أنس عن معاذ: من مات ال يشرك ابهلل شيئا، فإن هذا قد شاركه فيه غريه

 .(43)ليمان خبثاء من املرجئةوفيه عبد هللا وأبوه مالك بن سليمان: قال ابن أيب حامت: عبد هللا بن مالك، وأبوه مالك بن س

وفيه مأمون بن أمحد أيضا أمجع أهل العلم على أنه شديد الضعف وقد ذكره االمام اجلورقاين يف غري موضع من هذا 
 .(45)مأمون دجال  :مام السيوطيوقال عنه اإل  .(44)الكتاب أنه كذاب وضاع خبيث

خبيث وضاع يروي  :وقال أبو نعيم األصبهاين  .(46)اعمأمون بن أمحد السلمي، كذاب خبيث وض  :وابن عراق قال عنه
 .(47)عن الثقات

 .(48)مأمون بن أمحد دجاال من الدجاجلة :وقال ابن عساكر

خالصة القول يف سند احلديث، بعد النظر على ما قاله اإلمام اجلورقاين على احلديث وما قاله يف رجال احلديث من 
الرواة وما قاله علماء اجلرح والتعديل يف الرواة جند أن اإلمام اجلورقاين أطلق على احلديث ظلمات، وبعد النظر يف حال  

أبنه ابطل ففيه من هو ضعيف كسلمة بن وردان وفيه من هو مرتوك، وفيه أيضاا مالك بن سلميان السعدي وأبوه، ومها 
السند من هو كذاب شديد الضعف كما سبق   أصحاب عقائد منحرفه وخبثاء املرجئة كما ذكر أبو حامت، وأيضاا فإن يف

 ذكره، ولذا فقد قال اجلورقاين: )ابطل(، ويريد به احلديث الذي الباطل الذي ال أصل له.
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(، ابن اجلوزي يف 35(، رقم )42-1/41،)1، كتاب اإلميان، ابب يف خالف ذلك، طاألابطيل واملناكري والصحاح واملشاهرياجلورقاين يف أخرجه  )49(
(، وأخرجه ابن عراق 1/44، )1، كتاب اإلميان، طاملصنوعة  الآللئ(، السيوطي يف  3/135، )1، كتاب اإلميان، ابب االستثناء يف اإلميان، طاملوضوعات

 (.7(، رقم )1/150، )1، طتنزيه الشريعةيف 
(، والذهيب، 3677(، ترمجة رقم، )4/191، )1، طامليزان لسان(، وابن حجر، 3553(، ترمجة رقم، )2/234) 1، طاالعتدال ميزانالذهيب،  )50(

 (.2653(، ترمجة رقم، ) 1/286)د.ط، الضعفاء  ف املغين
 (. 2/504، )1، طاخلفاء كشف(، وأبو الفداء، 65/ 1، )2، طالشريعة تنزيهابن عراق،  )51(
 (.1/453) 3ط، كتاب اإلميان، الفوائداجملموعةالشوكاين،  )52(

أخربان حممد بن أيب علي بن حممد املروزي، أخربان أبوبكر عبد هللا بن حممد بن املذكر امللقاابذي هبا،   احلديث اخلامس:
 بن نصر السرخسي الصويف بنيسابور إمالء، حدثنا أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن وأبو نصر منصور بن أمحد  

ابكويه الشريازي، أخربان أبو إسحاق إبراهيم بن حممد اجلناري قال: حدثنا إبراهيم بن حممد الطميسي قال: حدثنا أبو 
ازي قال: حدثنا أبو العباس جعفر بن عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا السكسكي قال: حدثنا حممد بن مقاتل الر 
قال: "إن أميت على اخلري ما مل -ملسو هيلع هللا ىلص-هارون الواسطي قال: حدثنا مسعان بن مهدي، عن أنس بن مالك، عن النيب

 يتحولوا عن القبلة، ومل يستثنوا يف إمياهنم".

اخرتاع أحدثه أهل اإلرجاء يف ، وال رواه عنه أنس بن مالك، وإمنا هو -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا حديث ابطل، ما قاله رسول هللا
 .(49)اإلسالم هبذا اإلسناد

وال رواه عنه أنس ابن مالك، وإمنا هو اخرتاع أحدثه  -ملسو هيلع هللا ىلص-حكم عليه االمام اجلورقاين ابلبطالن وأنه ما قاله رسول هللا
كان وضاع ومدار أهل اإلرجاء يف اإلسالم هبذا اإلسناد فعند دراسة رجال اإلسناد جند أن فيهم من كان جمهوال ومن  

 احلديث عن مسعان بن مهدي، وجعفر بن هارون الواسطي، وحممد بن مقاتل الرازي، وفيما يلي ترمجة لكل منهم.

مسعان بن مهدي حيوان ال يعرف ألصقت به نسخة مكذوبة قبح   :أوال: مسعان بن مهدي: قال عنه الذهيب، وابن حجر
 .(51)مسعان بن مهدي ال يكاد يعرف  :فداءوقال عنه ابن عراق، وأبو ال  .(50)هللا واضعها

 .(52)اثنيا: جعفر بن هارون قال عنه الذهيب أتى خبرب موضوع

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 116 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 (.1/255، )1، طعجالة الراغب املتمين ف ختريج كتاب عمل اليوم والليلةابن السين،  )53(
 (. 14882(، ترمجة رقم)15/27) د.ط ،جامع األحاديثالسيوطي،  )54(
 (.6001( ترمجة رقم )2/635)د.ط ، املغين ف الضعفاءالذهيب،  )55(
 (.319(، ترمجة رقم )1/591) 1ط، ابب امليم، معجم شيوخ الطربياألثري،  )56(
 (. 3/119، ) 1، طمن تكلم فيه الدارقطين ف كتاب السنن من الضعفاءابن زريق،  )57(
 (. 1/592، ابب امليم، )1، طالطربيمعجم شيوخ األثري،  )58(
 (.1261(، رقم )5/388، )2، طامليزان لسانابن حجر،  )59(
 (.8201( ترمجة رقم )47/ 4، )1، طاالعتدال ميزانالذهيب،  )60(

، (56)، واألثري(55)، والذهيب(54)، والسيوطي(53)اثلثا حممد بن مقاتل الرازي: اتفق على تضعيفه ابن السين
الن أِخر من السماء إىل األرض أحب إيلا من أن أروي عن حممد بن مقاتل  :، وقال عنه البخاري(57)والدارقطين

 ، تكلم فيه، ومل يرتك.60، والذهيب(59)وقاله عنه ابن حجر  .(58)الرازي

بعد النظر والتتبع يف رجال هذا احلديث وفيما قاله اإلمام اجلورقاين ببطالن هذا احلديث جند أن يف سند هذا احلديث 
لني وفيهم من يضع احلديث كجعفر بن هارون فهو وضاع كما قيل أتى خبرب موضوع كما ذكره رجال ضعفاء جمهو 

الذهيب، وفيه حممد بن مقاتل الرازي والذي اتفق أهل العلم على أنه ضعيف والبخاري ترك حديثه، فحكم عليه اإلمام 
 اع.اجلورقاين ابلبطالن وذلك أن مدار احلديث على رواة منهم اجملهول ومنهم الوض

 .خالصة معىن الباطل عند اإلمام اجلورقايناملبحث الثاين:  

من خالل ما سبق من األمثلة اليت ساقها الباحث، واليت حكم عليها اإلمام اجلورقاين يف كتابه األابطيل واملناكري والصحاح 
احلديث أو األثر الضعيف أو األشد ضعفاا واملشاهري أبهنا ابطلة، يتبني أن مصطلح الباطل عند اإلمام اجلورقاين يراد به 

فما فوقه إىل املوضوع، فيطلقه على احلكم العام، وهو "الضعيف"، ويطلقه اترة على من كان يف سند احلديث راٍو وضاع، 
واترة يطلقه على من كان يف سند احلديث راٍو شديد الضعف، واترة يطلقه ويقصد به الضعيف ملا فيه من رواة ضعفاء، 

 يطلقه ويقصد به احلديث املوضوع.  واترة

فمن خالل ما ذكران من األحاديث، يظهر أن املراد ابلباطل عنده الضعيف أبنواعه، سواء كان ذلك طعن يف الراوي، 
 أو أن احلديث موضوع.
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 (. 265(، رقم )1/113، )1، طالعلل ومعرفة الرجالأمحد بن حنبل،   )61(
 (. 2412(، رقم )2/318)، 2، طالعلل ومعرفة الرجالأمحد بن حنبل،   )62(

 .: مصطلح الباطل عند احملدثنيلثاملبحث الثا

مقصده إبطالق هذا املصطلح على احلديث وسنذكر لقد ذُكر الباطل عند كثرٍي من احملدثني ولكٍل منهم اصطالحه و 
 األئمة الذين ذكروا الباطل ومعناه عندهم.

 .مصطلح الباطل عند أمحد بن حنبل

مصطلح الباطل من املصطلحات اليت استعملها اإلمام أمحد يف حكمه على األحاديث، وقد ذكره مفرداا أو مقروانا أبلفاظ 
احلديث سنداا ومتناا، وأحياانا يقصد السند دون املنت، وله أمثله كثرية منها: ما رواه رجل من متعددة، وأحياانا يقصد به 

قال "من جلس إىل قينة صب يف العقيلي اآلنك -ملسو هيلع هللا ىلص-أهل حلب عن املبارك عن مالك ابن املنكدر عن أنس عن النيب
 يوم القيامة" قال أمحد بن حنبل هذا حديث ابطل.

حديثاا رووه عن حممد بن اجلراح عن شعبة عن سفيان الثوري عن علي مرفوعاا من صلى  وقال عبد هللا: عرضت عليه
كذا فله كذا ومن قرأ كذا فله كذا قال هذا ابطل موضوع قد رأيت ابن اجلراح فرأيت عنده أحاديث وضعت له مل يكن 

 .(61)يدري ما احلديث

ا عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أو وقال: مسعت أيب يقول ما أنكرت من حديث عباس  األنصاري إال حديثاا واحدا
جابر بن زيد عن ابن عباس عن كعب قال: قال يل َي بن عباس يلي من ولدك رجل وقص احلديث قال أيب ما حدثه 
عن يونس وخالد وداود وشعبة صحيح ما أرى حبديثه أبس إال هذا احلديث حديث سعيد هو عندي كذب ابطل قال 

 .(62)من أصحاب سعيد  أيب وكان 

لقد استعمل اإلمام أمحد بن حنبل مصطلح الباطل مرادفاا للموضوع والذي يظهر لنا أن مراده من قوله ابطل يف هذا 
وإما كون احلديث جاء ، احلكم من وجهني، فيطلقه ويقصد به احلديث املوضوع كما ذكر الباحث يف األمثلة السابقة

 ق ّما وأخطأ، وكال الوجهني ال يعتد هبما وال حيتج هبما.عن راٍو سيئ احلفظ فرواه من طري
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 (. 473-6/472، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )63(
 (. 4/296، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )64(
 (. 29/186د.ط، ) اتريخ دمشق، ابن عساكر،  )65(
 (. 605-1/604، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )66(

 زرعة الرازي.  مصطلح الباطل عند أيب

ومن العلماء الذين استخدموا مصطلح )الباطل(، أبو زرعة، فقال عاِقب حديث رواه داود بن مهران، عن عبد الرمحن 
أنه قال أليب بكر وعمر: "هذان سيدا كهول -ملسو هيلع هللا ىلص-النيببن مالك بن مغول، عن عبد هللا، عن انفع، عن ابن عمر، عن  

أهل اجلنة من األولني واآلخرين إال النبيني واملرسلني"، ال ختربمها َي علي؟ قال أبو زرعة: "هذا حديث ابطل" يعىن هبذا 
 . (63)اإلسناد، وامتنع أن حيدثنا، وقال: اضربوا عليه"

 ومن األحاديث اليت ساقها وحكم عليها ابلبطالن:

حديث الشفعة "سئل أبو زرعة عن حديث رواه إبراهيم بن أيب الليث، عن عبد الرمحن بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه  
وعبيد هللا بن عمر، عن انفع، عن ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "الشفعة ما مل تقع احلدود فإذا وقعت 

 . (64)فامتنع أن حيدث به وقال: اضربوا عليه"احلدود فال شفعة"، قال أبو زرعة هذا حديث ابطل  

ومنها ما أخرجه أبو عبد هللا احلاكم عن أمحد بن حممد التسرتي أنه قال: سألت أاب زرعة الرازي عن حديث زهرة بن 
يف الفضائل؟ فقال: »هذا حديث ابطل، كان خالد بن -ملسو هيلع هللا ىلص-معبد، عن سعيد ابن املسيب، عن جابر، عن النيب

ملصري[ وضعه ودلسه يف كتاب الليث، وكان خالد بن إسحاق بن جنيح هذا يضع يف كتب الشيوخ إسحاق بن جنيح ]ا
 . (65)ما مل يسمعوا، ويدلس هلم ...«

ومنها ما نقله ابن أيب حامت عنه أنه سأل أاب زرعة عن حديث رواه قرة بن سليمان، عن سليمان بن أيب داود، عن سامل 
»يف التيمم ضربتني« ؟ قال أبو زرعة: هذا حديث ابطل، وسليمان ضعيف : -ملسو هيلع هللا ىلص-وانفع، عن ابن عمر، عن النيب

 . (66)احلديث
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 (. 504-2/503، )1، طالسنة النبويةأبو زرعة الرازي وجهوده ف سعدي بن مهدي اهلامشي،  )67(

 (. 6/312، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )68(
 (. 1/52، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )69(

ومنها ما نقله الربذعي يف سؤاالته اإلمام أيب زرعة عن حديث عن أيب سفيان عن جابر يعين "من صلى ابلليل حسن 
 . (67)وجهه ابلنهار" قال: "ابطل

مراد اإلمام أاب زرعة الرازي من قوله ابطل مرده يف هذا احلكم إىل من خالل هذه األدلة واحلكم عليها يظهر لنا أن 
وجهني، إما كون احلديث جاء عن راٍو ضعيف يف أصله أو أنه رواه من طريق ّما وأخطأ وإما أن احلديث أو األثر ابطل 

 هبما.موضوع يف أصله كقول/ من صلى ابلليل حسن وجهه ابلنهار، وكال الوجهني ال يتعد هبما وال حيتج  

 .مصطلح الباطل عند ابن أيب حامت الرازي

فقال: "هذا حديث منكر". وسأله   -ملسو هيلع هللا ىلص-وسأل ابن أيب حامت والده عنه من رواية موسى بن أنس عن أبيه عن النيب
 . (68)مرسل"-ملسو هيلع هللا ىلص-أيضاا من رواية أيب قتادة، فقال: "هذا حديث ابطل، إمنا هو ابن أيب ليلى عن الشعيب أن النيب

أيب حامت يف "العلل": »وسألت أيب عن حديث رواه عمرو بن خالد، عن زيد ابن علي، عن آابئه: أن عليا قول ابن 
أن ميسح على اجلبائر؟ فقال أيب: هذا حديث ابطل ال أصل له، وعمرو بن  -ملسو هيلع هللا ىلص-انكسرت إحدى زنديه، فأمره النيب

 .(69)خالد مرتوك احلديث«

بن عاصم؛ حدثنا مهام، عن إسحاق بن عبد هللا بن أيب طلحة، عن أنس ومنها ما أخرجه الشيخان، من حديث عمرو  
فقال: َي رسول هللا، أصبت حدا، فأقمه علي، قال: وحضرت الصالة، فصلى مع رسول   -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: جاء رجل إىل النيب

ة فلما قضى الصالة، قال: َي رسول هللا، إين أصبت حدا، فأقم يف كتاب هللا؛ قال: »هل حضرت الصال -ملسو هيلع هللا ىلص-هللا
 معنا؟« ، قال: نعم؛ قال: »قد غفر لك« .
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 (. 202-4/201)  ،1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )70(
 (. 2/654، )1، طشرح علل الرتمذي ابن رجب،  )71(
 (. 97-6/96)،  1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )72(

 (. 10-2/9، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )73(
 (. 637-3/636، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )74(

فهذا احلديث صححه البخاري ومسلم، وخالفهما أبو حامت الرازي: حيث حكى عنه ابنه عبد الرمحن أنه قال: »هذا 
، ونقله عنه ابن رجب يف "شرح علل الرتمذي"  فأنكر احلديث؛ ألن عمرو بن عاصم (70)حديث ابطل هبذا اإلسناد«

 ، وهللا أعلم«.(71)يف حمل من حيتمل تفرده مبثل هذا اإلسنادليس هو عنده  

وذكر ابن أيب حامت أن أابه أعل حديثا فقال: »هذا حديث ابطل، وسعيد ضعيف احلديث، أخاف أن يكون أدخل 
 .  (72)له«

عن  وقال ابن أيب حامت ومسعت أيب ورأى يف كتايب حديث كتبته عن حممد بن عوف، عن أيب خيثمة مصعب بن سعيد 
املغرية بن سقالب احلراين، عن الوازع بن انفع، عن سامل بن عبد هللا، عن ابن عمر، عن عمر، عن أيب بكر الصديق؛ 

: اذهب  -ملسو هيلع هللا ىلص-فجاء رجل قد توضأ ويف قدمه موضع مل يصبه املاء، فقال له النيب -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: كنت جالسا عند النيب
 . (73)إلسناد، ووازع بن انفع ضعيف احلديثفأمت وضوءك ، ففعل. فقال أيب: هذا حديث ابطل هبذا ا

ومنها ما سأل ابن أيب حامت أابه عن حديث رواه أبو تقي هشام بن عبد امللك، عن بقية، قال حدثين ثور بن يزيد، عن 
خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا 

يكذبوا وإذا ائتمنوا مل خيونوا وإذا وعدوا مل خيلفوا وإذا اشرتوا مل يذموا وإذا ابعوا مل يطروا إذا كان عليهم مل يعطلوا حدثوا مل  
وإذا كان هلم مل يعسروا( قال أيب هذا حديث ابطل ومل يضبط أبو تقي، عن بقية، وكان بقية ال يذكر اخلرب يف مثل 

 . (74)هذا(

حديث رواه نوح ابن حبيب عن عبد اجمليد بن عبد العزيز بن أيب رواد عن مالك بن أنس، ومنها ما سئل أبو حامت عن  
 : إمنا األعمال ابلنيات ... قال أبو   -ملسو هيلع هللا ىلص-عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب
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 (. 2/264، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )75(
 (. 2/332، )1، طعلل احلديثابن أيب حامت،  )76(

اهيم التيمي، عن علقمة ابن  حامت هذا حديث ابطل ليس له أصل إمنا هو: مالك عن حيىي بن سعيد، عن حممد بن إبر 
 .(75)-ملسو هيلع هللا ىلص-وقاص، عن عمر، عن النيب

ومنها ما سأل أمحد بن سلمة أاب حامت عن حديث يف أول كتاب "جامع إسحاق بن راهويه قال إسحاق: وإذا أراد أن 
عن   جيمع بني: سبحانك اللهم ... وبني: وجهت وجهي ... أحب إيل؛ ملا يرويه املصريون؛ حديثا عن الليث بن سعد،

؟ قال أيب: هذا حديث   -ملسو هيلع هللا ىلص-سعيد بن يزيد، عن األعرج عن عبيد هللا بن أيب رافع، عن علي بن أيب طالب، عن النيب
ابطل موضوع، ال أصل له؛ أرى أن هذا من رواية خالد بن القاسم املدائين، وكان ابملدائن خرج إىل مصر، فسمع من 

 .(76)الليث فرجع إىل املدائن، فسمعوا منه الناس

ن هنا يتنب أن اإلمام أاب حامت جعل من منهجه يف التصحيح والتضعيف مصطلح ابطل ويعين به احلديث الضعيف من م
وجٍه ال أصل هلا، فما هو أشد من ذلك حىت احلديث املوضوع، والبطالن يف احلديث الضعيف احملكوم عليه عند اإلمام 

يث صحيح لكن الطريق اليت حكم عليها ابلبطالن أاب حامت هو الضعيف ضعف غري منجرب وقد يكون له أصل حد 
ضعيفة ال تقوم مقام احلديث الصحيح وذلك كما سبق يف احلديث السابق حديث األعمال ابلنيات أصله يف عامة 
كتب السنة من طريق حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن اخلطاب .... احلديث، 

 أيب رواد وأخطأ وسلك الطريق اجلادة وهو يف أصله ضعيف. وهللا أعلمفجاء عبد العزيز بن  

 مصطلح الباطل عند النسائي.

حديث حممد بن أيب محيد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب ذر قال كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم 
عليه وسلم فسبحن يف يده مث أعطاهن "فأخذ حصيات فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن مث أخذهن النيب صلى هللا 

أاب بكر فسبحن يف يده مث أخذهن النيب صلى هللا عليه وسلم فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن مث أعطاهن عمر 
 فسبحن يف يده مث وضعهن فخرسن مث أعطاهن عثمان بن عفان فسبحن يف يده   -ملسو هيلع هللا ىلص-فسبحن يف يده مث أخذهن النيب
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 (.203-1/202)، 2، طالعلل املتناهية ف األحاديث الواهية ابن اجلوزي،  )77(
 (. 2/95، )2، طالعلل املتناهية ف األحاديث الواهية ابن اجلوزي،  )78(
 (. 2/17، )1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )79(

" قال أبو عبد الرمحن النسائي: هذا حديث ابطل منكر وحممد بن أيب محيد ليس مث أعطاهن عليا فسبحن يف يده
 .(77)بشيء

ومنها ما روى العباس بن الفضل األنصاري عن القاسم بن عبد الرمحن األنصاري عن الزهري عن يزيد بن شجرة عن 
وقال أيها الناس إنكم قد أصبحتم وعليكم فلقينا عدوا فقام فحمد هللا وأثىن عليه  -ملسو هيلع هللا ىلص-جدار قال غزوان مع رسول هللا  

من هللا نعم فيما بني خضراء وصفراء ومحراء ويف البيوت ما فيها إذا لقيتم عدوكم فقدما قدما فإنه ليس أحد منكم حيمل 
كفر عنه يف سبيل هللا إال أنزل هللا إليه اثنتان من احلور العني فإذا وىل استرتات منه إذا استشهد فأول قطرة تقع من دمه ي

هبا كل خطيئة مث جتيئان فتجلسان مث رأسه َتسحان عن وجهه تقوالن مرحبا فقد آن لك ويقول هو مرحبا فقد آن 
 ."لكما".

 .(78)قال أبو عبد الرمحن النسائي: هذا حديث ابطل رواه العباس بن الفضل وليس بشيء يرمي ابلكذب

عدي حدثنا عيسى بن أمحد الصديف وغريه قالوا حدثنا أمحد بن عيسى ومنها ما رواه محزة بن يوسف حدثنا أبو أمحد بن  
اخلشاب أنبأان عبد هللا بن يوسف حدثنا إمساعيل بن عياش عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن واثلة بن األسقع 

: هو حديث ابطل قال: "األمناء عند هللا ثالثة: جربيل وأان ومعاوية" قال أبو عبد الرمحن النسائي-ملسو هيلع هللا ىلص-أن رسول هللا
 . (79)موضوع

مصطلح البطالن من ألفاظ رد احلديث أو األثر وقد استخدمه اإلمام النسائي يف حكمه لبعض األحاديث أو اآلاثر 
 ويعين به احلديث املنكر املوضوع الذي ال أصل له.

 مصطلح الباطل عند العقيلي.

 فمن أحاديثه اليت ساقها وحكم عليها ابلبطالن:
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 (. 1/77، )1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )80(
 (. 1/225، )1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )81(

من طريق حيىي بن عثمان بن صاحل قال: حدثنا إمساعيل بن إسحاق األنصاري الكويف األحول قال:  حديث أخرجه
: »من غدا يطلب العلم صلت -ملسو هيلع هللا ىلص-حدثنا مسعر بن كدام عن عطية , عن أيب سعيد اخلدري، قال: قال رسول هللا

ال ِعِقباه: "هذا حديث ابطل ليس له عليه املالئكة , وبورك له يف معيشته, ومل ينقص من رزقه , وكان مباركا عليه« ق
 .(80)أصل"

وأخرج حديث فضل الصرب يف حر مكة من طريق أمحد بن حممد بن اجلعد قال: حدثنا حممد بن العباس املروزي قال: 
: »من صرب يف حر مكة -ملسو هيلع هللا ىلص-حدثنا احلسن بن رشيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا

 .(81)هللا جهنم منه سبعني خريفا« قال عقبه: "هذا حديث ابطل ال أصل له"ساعة ابعد  

ومنها حديث أخرجه من طريق حممد بن إمساعيل الصائغ، قال: حدثنا املقرئ، ح وحدثناه إبراهيم بن حممد قال: حدثنا 
عن عبيد بن عمري  عمرو بن مرزوق قال: حدثنا داود أبو حبر الطفاوي، عن مسلم بن أيب مسلم، عن مورق العجلي،

الليثي، أنه مسع عبادة بن الصامت، يقول: من صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته، فإن املالئكة تصلي وتسمع لقراءته، 
وإن مسلمي اجلن الذين يكونون يف اهلواء وجريانه الذين يكونون يف مسكنه يصلون يقبلون بصالته، ويستمعون لقراءته، 

عن داره ومن نزهلا فساق الشياطني، ومردة اجلن، وما من رجل تعلم كتاب هللا عن ظهر قلب، فإنه يطرد جبهره قراءته 
يريد به وجه هللا، مث صلى به من الليل ساعة معلومة إال أمرت به الليلة املاضية الليلة املستأنفة أن تكون عليه خفيفة، 

لة، مث جاء فوقف على رأسه وأهله يغسلونه، ال وأن ينبه يف ساعته، فإذا مات تصور صور القرآن يف صورة حسنة مجي
يفارقه حىت يفرغ من جهازه، فإذا وضع على سريره دخل حىت يكون على جهازه ودون الكفن، فإذا وضع يف حلده وتوىل 
عنه أصحابه، وجاءه منكر ونكري جاء حىت يكون بينه وبينهما، فيقوالن له: إليك عنا حىت نسأله، فيقول: كال ورب 

ال أفارقه حىت أدخله اجلنة، فينظر القرآن إىل صاحبه فيقول له: اسكن وأبشر، فإنك ستجدين من اجلريان جار  الكعبة،
صدق، ومن األصحاب صاحب صدق، ومن األخالء خليل صدق، قال: فيقول: من أنت؟ فيقول: أان القرآن الذي 

ليوم، ومن أحببته أحبه هللا، ليس عليك بعد كنت جتهر يب، وختفي يب، وتسر يب، وتعلن يب، وكنت حتبين وأان أحبك ا
 مسألة منكر ونكري من غم وال هم وال هول، فإذا سأاله منكر ونكري وصعدا عنه، بقي هو والقرآن يف القرب، فيقول 
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 (. 2/38) 1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )82(
 (. 3/363، )1، طالضعفاء الكبري العقيلي،  )83(

القرآن: ألفرشناك فراشا لينا، ومهدا وثريا، وداثرا دفيئا حسنا مجيال، جزاء لك مبا أسهرت ليلك، ومنعتك شهوتك 
وأذنيك ومسعك وبصرك، قال: فلينظر فينظر إىل السماء أسرع من الطرف، فيسأل له فراشا وداثرا فيعطيه هللا  وعينيك

ذلك، فينزل به ألف ملك من مقريب مالئكة السماء السابعة، وجتيء املالئكة فتسلم عليه، فيقول له القرآن: هل 
منه لك بفراش وداثر ومصباح، فهذا قد جئتك استوحشت بعدي؟ ما زلت منذ فارقتك أن كلمت إهلي الذي أخرجت  

به، فقم حىت تفرشك املالئكة، قال: فيوضع فيدفع يف قربه من قبل حلده، مث يرفع من جانبه اآلخر، فيتسع عليه مسرية 
أربعمائة عام، ويوضع له فراش بطائنه من حريرة خضراء، وحشوه املسك األذفر، يف لني اخلز والقز، ويوضع له مرافق عند 
رأسه ورجليه من السندس واالستربق، ويوضع له سراج من نور يف مسرجة من ذهب عند رأسه ورجليه، يزهران إىل يوم 
القيامة، مث تضجعه املالئكة على شقه األمين على فراشه، مستقبل القبلة، مث ينفخ أولئك األلف يف وجهه فيسلمون، 

ينظر إليه اإلنسان وهو مضطجع على فراشه حىت يلجوا يف السماء، ويزودونه َيمسني من اجلنة، مث يصعدون إىل السماء، ف
مث أيخذ القرآن اليامسني الذي زودته املالئكة فيضعه عند رأسه، فيشم غضا طرَي حىت يبعث، ويرجع القرآن إىل أهله 

ولده القرآن بشره بذلك فيجيؤه خبربهم كل يوم وليلة، ويتعاهد تربيته كما يتعاهد الوالد ولده ابخلري، فإذا تعلم أحد من 
يف قربه، وإن كان عقبه عقب سوء أاتهم كل غدوة وعشية، فيطأ صاحبه يف داره، ويدعو لعقبه ابخلري واإلقبال أو كما 

 .(82)قال، قال العقيلي عقبه: وهذا حديث ابطل"

ثنا عبد هللا بن املثىن كذلك أخرج حديث من طريق حممد بن زكرَي الغاليب قال: حدثنا العباس بن بكار الضيب قال: حد 
: »الغالء والرخص جندان من جنود هللا اسم أحدمها -ملسو هيلع هللا ىلص-قال: حدثين مثامة بن عبد هللا، عن أنس قال: قال رسول هللا

الرغبة واآلخر الرهبة، فإذا أراد هللا أن يغليه قذف يف قلوب التجار الرغبة فحبسوا ما يف أيديهم، وإذا أراد هللا أن يرخصه 
 .(83)قلوب التجار الرهبة فأخرجوا ما يف أيديهم« وقال عقبه: "إن هذا حديث ابطل ال أصل له"  قذف هللا يف

ومن اآلاثر اليت حكم عليها ابلبطالن، حديث هارون بن العباس اهلامشي، حدثنا هاشم بن القاسم أبو حممد احلراين، 
رون بن رائب قال: مسعت قبيصة بن حدثنا حممد بن إسحاق رجل من ولد عكاشة بن حمصن، عن األوزاعي، عن ها

 : »من سر مؤمنا فإمنا يسر هللا عز -ملسو هيلع هللا ىلص-ذؤيب، يقول: مسعت أاب بكر الصديق، رضي هللا عنه، يقول: قال: رسول هللا
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 (.4/29، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )84(
 (.4/29، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )85(
 (.4/44، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )86(

 (.4/44، )1، طالضعفاء الكبريالعقيلي،  )87(
 (.4/166، )1، طالضعفاء الكبري( العقيلي، (88

وجل , ومن عظم مؤمنا فإمنا يعظم هللا عز وجل , ومن أكرم مؤمنا فإمنا يكرم هللا عز وجل« قال العقيلي: "حديث ابطل 
. حيث أن يف إسناده جعفر بن برقان، قال العقيلي يقال له: األندلسي، قال البخاري: منكر احلديث، (84)ال أصل له"

 . (85)وقال البخاري: قال ابن معني: كذاب

ومنها حديث احلضرمي، حدثنا أبو بالل األشعري، حدثنا بسطام، عن حممد بن احلجاج، عن عبد امللك بن عمري، 
»أمرين جربيل ابهلريسة أشد هبا ظهري  -ملسو هيلع هللا ىلص-عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: قال رسول هللاعن جابر بن مسرة، وعن 

، (86)لصالة الليل« وقال »أحدمها لقيام الليل«. قال العقيلي: هذا حديث ابطل، ال يتابع عليه إال من هو مثله أو دونه
سعيد، قلت ليحىي: حممد بن احلجاج اللخمي ومداره على حممد بن احلجاج، فقد أخرج العقيلي بسنده إىل عثمان بن  

 . (87)الواسطي، كيف هو؟ قال: كذاب

ومنها حديث أمحد بن حممد بن سليمان الرازي قال: حدثنا عيسى بن علي بن عيسى الناقد أبو الربيع قال: حدثين 
عمرو بن العاص، أن النيب موسى بن إبراهيم بن حيىي املروزي قال: حدثنا ليث بن سعد، عن أيب قبيل، عن عبد هللا بن  

 .(88)صلى هللا عليه وسلم , »دعا لقباح نساء أمته ابلرزق«. قال العقيلي عقبه: "حديث ابطل, ال أصل له"

فهذه األدلة اليت حكم عليها ابلبطالن يظهر من خالهلا أن مصطلح البطالن قد استخدمه اإلمام العقيلي وزاد معه قوله 
ن هذا احلديث ليس يف شيء يف كتب السنة كما قاله شيخ اإلسالم يف االستقامة حيث )ال أصل له(، واملراد بذلك أ

الا ... أاقبلت فالح هلااا عارضان كالسبج أدبرت فقلت هلا والفؤاد -ملسو هيلع هللا ىلص-ساق حديث أان رجال أْنشد باني يادي النَّيب  ف اقا
 يف وهج هل على وحيكما ان عشقت من حرج ...

 وسلم ال حرج إن شاء هللا.فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 126 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 (. 1/296، ) 1، طاالستقامة  تيمية، ابن  )89(
 (. 162، )1، طاملقاصد احلسنة ف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنةالسخاوي،   )90(

 (. 94، ) 1، طمعرفة التذكرة ف األحاديث املوضوعة ابن القيسراين،   )91(
 (. 2/265، )2، طالعلل املتناهية ف األحاديث الواهية ( ابن اجلوزي، (92

قلت هذا احلديث موضوع ابتفاق أهل املعرفة ابحلديث ال أصل له وليس هو يف شيء من دواوين اإلسالم وليس له 
 .(89)إسناد

، اشتهر بني   راائِرا واىلَّ السَّ األصوليني والفقهاء، بل وقع وقال السخاوي: عقب حديث: أُِمْرُت أاْن أاْحُكما اِبلظَّاِهِر، واَّللَّ ي ات ا
: أين مل أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وال أشق بطوهنم، ما نصه معناه، إين أمرت -ملسو هيلع هللا ىلص-يف شرح مسلم للنووي يف قوله

لَّما انتهى، وال وجود له يف كتب احلديث املشهورة، و  سا لَّى اَّللَُّ عالاْيِه وا ال ابحلكم الظاهر، واَّللَّ يتوىل السرائر، كما قال صا
 .(90)األجزاء املنثورة، وجزم العراقي أبنه ال أصل له

من هنا يتبني لنا أن مراد اإلمام العقيلي من حكمه مبصطلح ابطل ال أصل له، احلديث أو األثر املوضوع الذي ال أصل 
 له يف دواوين السنة النبوية.

 مصطلح الباطل عند ابن حبان.

كمه لبعض األحاديث فمن ذلك ساق حديث إذا كان يوم القيامة استعمل اإلمام ابن حبان مصطلح )ابطل( يف ح
 . (91)يدعا فسقة العلماء فيؤمر هبم إىل النار قبل عبدة األواثن: "قال ابن حبان حديث ابطل"

ومنها ما رواه علي بن نصر اجلهضمي قال ثنا ابن سهيل احلراين قال ثنا احلسن بن علي اهلامشي عن األعرج عن أيب 
: "ما زال جربيل يوصيين ابململوك حىت ظننت أنه يضرب له أجال مث يعتقه". قال ابن -ملسو هيلع هللا ىلص-قال رسول هللا هريرة قال:

 .(92)حبان: هذا حديث ابطل واحلسن بن علي يروي املناكري عن املشاهري

 ،عن معاوية بن صاحل عن أيب الزاهرة  ،عن مبشر بن إمساعيل  ،عن حيىي بن أكثم  ،ومنها ما رواه عن إسحاق بن إبراهيم
 " من أراد بر والديه فليعط الشعراء".-ملسو هيلع هللا ىلص-عن عوف بن مالك األشجعي قال: قال رسول هللا  ،عن جبري بن نفري
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 (. 1/261، )1، طاملوضوعات ابن اجلوزي،  )93(
 (. 1/303، )1، طاملوضوعاتابن اجلوزي،  )94(

 (. 2/43، )1، طاملوضوعات( ابن اجلوزي، (95

 . (93)قال ابن حبان هذا حديث ابطل، وإسحاق بن إبراهيم من ولد حنظلة الغسيل كان يقلب االخبار ويسرق األحاديث

عن  ،حدثنا احلسن ابن حيىي اخلشين :قال ،حدثنا هشام بن خالد األزرق :قال ،حلسن بن سفيان ومنها ما رواه عن ا
: " ما من نيب ميوت فيقيم -ملسو هيلع هللا ىلص-عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا ،عن يزيد بن أيب مالك ،سعيد بن عبد العزيز

حديث ابطل موضوع، واحلسن بن حيىي منكر يف قربه إال أربعني صباحا حىت ترد إليه روحه " قال ابن حبان: هذا 
 .(94)احلديث جدا يروي عن الثقات ما ال أصل له

حدثنا عفيف بن سامل عن أيوب بن   ،حدثنا حممد بن عبد هللا بن عمار  ،ومنها ما رواه ابن حبان عن احلسن بن سفيان 
: سل -ملسو هيلع هللا ىلص-أله، فقال رسول هللافس  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن ابن عباس قال: " جاء رجل من احلبشة إىل رسول هللا  ،عن عطاء  ،عتبة

واستفهم، فقال: َي رسول هللا فضلتم علينا ابلصور واأللوان والنبوة، أفرأيت إن آمنت مبثل ما آمنت به، وعملت مبثل 
الذي عملت به إين كائن معك يف اجلنة؟ قال: نعم، مث قال: والذي نفسي بيده إنه لريى بياض األسود مسرية ألف عام، 

إال هللا كان له هبا عند هللا عهد، ومن قال سبحان هللا وحبمده كتب له مائة ألف حسنة وأربعة وعشرون ومن قال ال إله  
ألف حسنة فقال الرجل: كيف هنلك بعد هذا؟ قال: إن الرجل أييت يوم القيامة ابلعمل لو وضع على جبل ألثقله فتقوم 

هللا برمحته، مث نزلت هذه اآلية علي أتى إيل ملكا كبريا النعمة من نعم هللا عز وجل فتكاد تستنقذ ذلك إال أن يتطول 
 يدليه يف حفرته بيده.-ملسو هيلع هللا ىلص-ت نفسه فلقد رأيت رسول هللاضفاشتكى احلبشي حىت فا

 .(95)قال ابن حبان: هذا حديث ابطل ال أصل له

وأنه ليس من شيء يف -ملسو هيلع هللا ىلص-مصطلح الباطل استخدمه ابن حبان البسيت ويعين به احلديث املوضوع املكذوب على النيب
 دواوين السنة. 
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 .مقارنة داللة الباطل عند اإلمام اجلورقاين مع غريه من احملدثنياملبحث الرابع: 

بعد ما ذكران ووقفنا على معىن مصطلح )الباطل( عند أئمة احلديث، وما وقفنا عليه عند اإلمام اجلورقاين، ومعناه عنده، 
 اجلورقاين مع األئمة الذين سبقهم ذكرهم وأن استخدموا مصطلح ابطل.نقارن الباطل عند اإلمام  

فمن خالل ما سبق من دراسة وحتليل ما قاله اإلمام اجلورقاين، ومن األمثلة اليت ذكرانها يتبني أن مصطلح الباطل عند 
احلديث املوضوع فقط بل إنه اجلورقاين يراد به احلديث أو األثر الضعيف فما فوقه حىت املوضوع، وأنه ال يعين ابلباطل 

مصطلح سار عليه اجلورقاين عند حكمه على األحاديث الضعيفة أبنواعها املعروفة يف علوم احلديث واليت قد يطلق عليها 
 مصطلح آخر، سواء كان ذلك ضعف يف الراوي أو أن الراوي مرتوك.

(، يف معىن مفهوم الباطل وعلى ما يطلقونه، وقد اتفق اإلمام اجلورقاين مع بعض األئمة ممن استخدموا مصطلح )ابطل
وكان عند البعض اآلخر معىن أخص وأضيق، فقد كان معىن الباطل عند اإلمام أمحد كمعناه عند اإلمام اجلورقاين فهو 

ويريد به إما احلديث املوضوع، وإما احلديث الضعيف الذي يف إسناده راٍو سيئ احلفظ أو رواه راٍو من طريق ّما يطلقه 
 أخطأ، وكال الوجهني ال يتعد هبما وال حيتج هبما، وهذا أيضاا مراد اإلمام أاب زرعة الرازي من قوله ابطل. و 

وممن وافق اإلمام اجلورقاين يف مراده ابلباطل، اإلمام أبو حامت، حيث أنه يطلق الباطل ويعين به احلديث الضعيف فما 
مام اجلورقاين من إطالقه للباطل كما سبق ذكره، والباطل يف هو أشد من ذلك حىت احلديث املوضوع، وهو مراد اإل

 حامت هو الضعيف ضعف غري منجرب.  احلديث الضعيف احملكوم عليه عند اإلمام أيب

فهؤالء األئمة يطلقون الباطل على احلديث الضعيف فما فوقه أبنواعه املعروفة يف مصطلح احلديث، ولكن هناك مثّة فرق 
ة الذين استعملوا مصطلح )ابطل( وذلك من جهة مراتب ضعف احلديث فبعض العلماء يكون يسري بني هؤالء األئم

الباطل عنده أضيق، وحمصور حتت نوع واحد أو أنواع معينة من أنواع احلديث املردود، وهو الذي عليه أكثر األئمة، 
 نيب صلى هللا عليه وسلم.فيطلقونه ويريدون به احلديث املرتوك الذي ال ينجرب أو املوضوع املكذوب على ال
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فغالب من استعمل مصطلح ابطل أراد به هذا املفهوم وهو احلديث الذي ال أصل له وهو املرتوك أو املوضوع املكذوب 
 على النيب صلى هللا عليه وسلم، فقد استخدمه اإلمام النسائي يف حكمه لبعض األحاديث أو اآلاثر ويعين به احلديث 

املوضوع الذي ال أصل له، وهو مراد اإلمام العقيلي من اطالقه مصطلح ابطل على احلديث، وهو مراد ابن حبان املنكر  
 البسيت.

 اخلامتة:

احلديث الضعيف أبنواعه ومراتبه    هو حكم نقدي أراد به اإلمام اجلورقاين:  الباطل  مصطلح  فحاصل ما سبق نستنتج أن
 أصل له من كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وهللا أعلم.ال   املردود الذياملختلفة إىل احلديث  

 املصادر واملراجع

، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد الكامل ف ضعفاء الرجالأبو أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاين،  .1
 م(.1997ه/1418)بريوت: دار الكتب العلمية، 1معوض، ط

، عجالة الراغب املتمين ف ختريج كتاب عمل اليوم والليلة البن السينأبو أسامة، سليم بن عيد اهلاليل،  .2
 م(.2001ه/1422)بريوت: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،  1ط

يم ، تقدمي: الشيخ ابسم بن فيصل اجلوابرة، الشيخ سلمعجم شيوخ الطربيأكرم بن حممد زَيدة الفالوجي األثري،  .3
بن عبد اهلاليل، الشيخ علي بن حسن احلليب، الشيخ حممد بن عبد الرزاق الرعود، الشيخ مشهور بن حسن سلمان، 

 م(.2005ه/1426) األردن: الدار األثرية، القاهرة: دار ابن عفان، 1ط
باس، حتقيق: اإلل كشف اخلفاء ومزيلإمساعيل بن حممد بن عبد اهلادي اجلراحي العجلوين الدمشقي، أبو الفداء،  .4

 م(.2000ه/1420) املكتبة العصرية،  1عبد احلميد بن أمحد بن يوسف بن هنداوي، ط
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد أبن تيمية احلراين  .5

املدينة املنورة: جامعة اإلمام حممد بن سعود، ) 1، حتقيق: حممد رشاد سامل، طاالستقامةاحلنبلي الدمشقي، 
 ه(.1403
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، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، الضعفاء الكبريأبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي املكي،  .6
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 م(.1984ه/1404) بريوت: دار الكتب العلمية،  1ط

) 1، حتقيق: رامز خالد حاج حسن، طعلى املوضوعاتجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، الزَيدات   .8
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ABSTRACT 

This research aims at pinpointing the main components of Dawah (preaching) which 

contribute to the best interaction and response between the Da’i (preacher) and mad’o 

(preached) in addition to investigating their effect on the preached. The researcher 

adopts the analytical inductive methodology in order to extract the most important 

preaching qualities that should be available in the preacher. The significance of the 

research stems from the fact that it approaches a daily practice related to our 

convictions and behavior. For, Dawah is expected to improve a person’s life and 

refine his social practices leading to the virtuous society which follows the supreme 

Islamic ethics. The problem of the study stems from the current excessive use of 

Dawah by a wide spectrum of people who do not posses the basic qualities of the 

preacher. This has tarnished the good image of Dawah and diverted it from its 

expected supreme goal of having refined Muslim societies which follow the true 

teachings of Islam. The researcher concluded that the preacher should posses 

important qualities in order to achieve his goal of disseminating the teachings of 

Islam in the correct way. These qualities should overlap and work harmoniously in 

order to achieve the expected positive response. Preachers have a significant role in 

our daily lives because of their special attributes which enable them to make the 

change. By adopting these attributes, preachers will be more self confident, and better 

able to approach others in one hand and better able to get the expected response in 

the other. 

Keywords: preacher’s character, preacher’s education, impact, Islam, society.          
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 ملخص ال

 يف هاتأثي  بيانو  ؛الدعوي  اليت حتقق التفاعل والتجاوب بني الداعي واملدعواملقومات   ابراز أهم يهدف البحت إىل
ربز تويسةلك الباحث املنهج االستقرائي والتحةليةلي الستخراج أهم الصفات الدعوي  الالزم توفرها يف الداعي . و  املدعو.

 . ويرتقي هبا وتصةلح أحواله االجتماعي  واألسريفالدعو  ترتقي باإلنسان  لةلفرد,  س ايحيا  اليومي ميبأنه   البحت أمهي
الفراط والتوسع يف ا ما نةلمسه اليوم منتتخةلص اشكالي  البحث فيو السامي .  اإلسالمي أفراده األخالق  ياجملتمع بتحةل

ف ىل عزو إأدى  مما هلا؛والداين فاختةلت الصور  ايحسن   يبت من القاصاالخنراط يف جمال الدعو . فأصبحت الدعو  ث  
لدعوي  الالزم  ابسبب فقدان أهم املقومات  ؛يد من مدعويهاجلهتمام البا بعض الدعا الكثي من املدعوين؛ فال حيظى 

ها يف الداعي جود عد  صفات البد توفر و أن جمال الدعو  إىل اهلل يتطةلب  وخةلص بنتائج أمهها: لتأثي عةلى السامعني.
مع بعضها لتحقيق  متضافر مرتبط  وتةلك الصفات البد أن تكون  .الصحيحلكي حيقق هدفه من نشر دعوته عةلى النحو 

ةلم مبا أودعه الدعا  هلم دور كبي اجياد االستقرار يف حيا  املسأن الصالح واالستقام .  لةلنف سالتأثي اإلجيايب الذي حيقق 
بها تقوى باخلي واالنتفاع. فإن الصفات الدعوي  تعود عةلى الداعي . اهلل فيهم من قدرات جتعةلهم قادرون عةلى ذلك

شخصيته، وتكسبه ثباتاً وإصراراً وصرباً عةلى االستمرار يف دعوته. كذلك تزيد من قناع  املدعو مما جيعةله سريع االستجاب  
  ملا يدعو إليه الداعي .

 سالم, اجملتمع.شخصي  الداعي , ثقاف  الداعي , التأتي, اإلالكلمات المفتاحية:  
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 المقدمة

لقصوى عرب العصور ألمهيتها ا ؛والعةلماء قدمياً وحديثاً  ونوالباحث ونن الدعو  إىل اهلل من املواضيع الىت عىن هبا الدارسإ 
من قبل  املبذول  شر االستقام  يف اجملتمع بسبب اجملهوداتتفبها حيظى املسةلم توازنًا واطمئنانًا يف حياته. فتن واألزمان.

  .سالميالداعي الساعي لتحسني بعض األوضاع املخةل  باجملتمع اإل

 أهمية الدراسة :

ما بسبب ؛ سالميجملتمع اإلايف  الظواهر السةلبي  السائد  تتالشىالدعو  بف لةلفرد, ربز أمهيتها بأهنا مت س ايحيا  اليومي ت
  من توجيه وترشيد الفرد واجملتمع. الداعي  يقوم به

 الدراسة :مشكلة 

والداين  يمن القاص امت قالتوسع يف االخنراط يف جمال الدعو . فأصبحت  ما نةلمسه اليوم مناشكالي  البحث في تتةلخص
 ؛يد من مدعويهاجلام هتمالبا بعض الدعاهىل عزوف الكثي من املدعوين؛ فال حيظى إمما أدى  هلا؛فاختةلت الصور  ايحسن  

سؤال مما تقدم فأن إشكالي  الدراس  تتمركز يف ال لتأثي عةلى السامعني.  الالزم  الدعويبسبب فقدان أهم املقومات 
  الرئي س املتمثل يف: ما أثر صفات الداعي يف املدعو وما مدى تأثيها يف اجملتمع اإلسالمي ؟

 أهداف الدراسة :

جاوب بني الدعوي  اليت حتقق التفاعل والتواملقومات فإن اهلدف املرجو من كتاب  هذا املوضوع هو ابراز أهم الصفات   
 استجاب  املدعو.  ليحقق الداعي التأثي املؤدي إىل ؛الداعي واملدعو

 المنهج المتبع في الدراسة:

لةلوصول إىل اهلدف املرجو من كتاب  هذا البحث سأستند عةلى املنهج االستقرائي والتحةليةلي الستخراج أهم الصفات    
 يف الداعي . الدعوي  الالزم توفرها
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 .175هـ, ص1413, 1اجلرجاين, عةلي بن حممد بن عةلي, التعريفات, دار  الكتاب العريب, ط -1
رشاد، و  واإلسالمي  واألوقاف والدعالسعودي ، وزار  الشؤون اإل، سعيد بن عةلى بن وهف، ايحكم  يف الدعو  اىل اهلل تعاىل املمةلك  العربي  القحطاين -2
 .26هـ، ص1423، 1ط

 

 أهمية الدراسة :

 ري . فالدعو  ترتقي باإلنسان وتصةلح أحواله االجتماعي  واألس لةلفرد. ايحيا  اليومي  أهنا مت س  الدراس  بتربز أمهي 

 تقسيم الدراسة :

بحث األول الصفات الدعوي   املبنّي  فقد لةلباحثني.الورق  البحثي  إىل ثالث  مباحث خمتوم  بنتائج وتوصيات  مت تقسيم
ضح املبحث الثالث بينما و  عةلى الداعي , الدعوي  ي الصفاتثأتوأثرها عةلى الفرد واجملتمع, وحةلل املبحث الثاين مدى 

 قو  تأثي الصفات عةلى املدعو.

  أثر صفات الداعي. المبحث األول:

 أحسن في المدعو.والجدل بالتي هي أثر صفة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة األول:  المطلب

يقصد بالصفات "االسم الدال عةلى بعض أحوال الذات وذلك حنو طويل وقصي وعاقل وأمحق وغيها, وهي األمار  
  (1)الالزم  بذات املوصوف الذي يعرف هبا"

اهر  السةلبي  املنتشر  املظفعَّال يف حتسني بعض األوضاع املخةل  باجملتمع اإلسالمي، وكذلك تقةليل بدور داعي يقوم ال  
وعةلى  ؛االجتماعي و يف حل بعض املشاكل الفردي  كذلك يساهم  و ، وغيمها فيه بسبب انتشار الفنت وقةل  الوازع الديين

مات ومسات؛ بعد  مقو املدعو، وال يتحقق ذلك إاّل إذا اتصف استجاب   إىلاملؤدي الداعي  حتقيق االنسجام والتأثي 
 جو . ومن أهم الصفات أالزم توفرها يف الداعي هي: املر لةلوصول أهدافه 

لقد تعددت اآلراء حول مفهومها فقيل إهنا: العةلم النافع والعمل به، وتطةلق عةلى: الورع يف دين اهلل،  أواًل الحكمة:
 ، ولقد أشار القرآن الكرمي إليها يف قوله (2)يف موضعه، وقيل: سرع  اجلواب مع اإلصاب  ءشيوتعّرف بأهنا: وضع كل 
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 .[125]سور  النحل، اآلي  -3
 .2202، ص4مج ،ه1412 ،27ط ،القاهر يف ظالل القرآن،  ،الشاربنيسيد قطب إبراهيم حسني قطب، -4
 ،صدقي حممد مجيل تح: ،البحر احمليط يف التفسي ،أثي الدين األندلسيأبو حيان حممد بن يوسف بن عةلي بن يوسف بن حيان  ،األندلسي ينظر: -5

 مت اقتاس النص بتصرف. .613ص ،6ج ،هـ1420 ،دار الفكر ،بيوت

  .613، ص6مرجع سابق، ج ،البحر احمليط يف التفسي ،األندلسي ينظر: -6

 

ْوِعظىِ  ايحْىسىنىِ  وىجىاِدهْل ْم بِالَّيِت ِهيى أىْحسىن  ِإنَّ رىبَّكى ه وى   سبحانه وتعاىل: ِ  وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى بِايحِْْكمى أىْعةلىم  مبىْن ضىلَّ  ادْع  ِإىلى سى
ِبيةِلِه وىه وى أىْعةلىم  بِاْلم ْهتىِدينى  عىْن سى

(3) 

قل عةليهم وال ثيبينه هلم يف كل مر  حىت ال ي الذيالنظر يف أحوال املخاطبني وظروفهم والقدر ": هيوالدعو  بايحكم  
تضياهتا فال تستبد خياطبهم هبا، والتنويع يف هذه الطريق  حسب مق اليتيشق بالتكاليف بل استعداد النفوس هلا، والطريق  

   .(4)وز ايحكم  يف هذا كةله ويف سواه"ابه ايحماس  واالندفاع والغي  فيتج

وقيل أهنا:  والفقه، الكرمي،وتعددت اآلراء حول مفهوم ايحكم  املذكور  يف اآلي  الكرمي  فمن معانيها أهنا: القرآن    
ب ، وهي املقال  احمْلكم  الصحيح  والدليل املوضح لةلحق  النُّبو ، وقيل هي: ما مينع الفساد من آيات ربك املرعب  واملرهِّ

 (5) املزيل لةلشبه .

كم  املعروف  مواعظ القرآن، وهى العرب املعدود . وقيل أهنا ايح هيومن معاين لفظ  املوعظ  ايحسن  املذكور  يف اآلي :     
ةلَّه  أمبراتب األفعال، وهي: أن ختتةلط الرغب  بالرهب ، واإلنذار بالبشار ، وهي التخويف والرتجئ  والتةلطف باإلنسان ب ن جتِ 

وكذلك من صفات الداعي  ايحكيم أن يدرس الواقع واملعتقدات وينزل منازل الناس، مث يدعوهم  (6) ، وىتـ نىشِّطىه  بالفضائل
  وهلذا هتها،يؤتون من ج اليتوالوسائل  يجتماعواال العةلميعةلى قدر عقوهلم وأفعاهلم وطبائعهم وأخالقهم ومستواهم 
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عبد مناف،  أبا ايحسن، أمه  فاطم  بنت أسد بن هاشم بن اإلسالم يكىن نيبعم حممد بن عبد اهلل  ابن القرشي اهلامشيعةلى بن أيب طالب بن عبد اهلل  -7

، وقيل له صفات لي س ألحد ،رضى اهلل عنها  ومن النساء خدجي ،سن  20من الرجال وعمره  -حممد صةلى اهلل عةليه وسةلم-وهو أول من آمن باهلل وبرسوله 
 أدخةله قربه.سةله و غ كان لواؤه معه يف كل زحف، وهو الذى صرب معه يوم فّر غيه وهو الذىو  ول صةلى اهلل عةليه وسةلم،وهو من األوائل الذين صةلوا مع الرس

م، 1992، 1412، 1صحاب، تح: حممد عةلى البجاوى، دار اجليل، طيوسف عبد اهلل حممد عبد الرب أبو عمر، االستيعاب يف معرف  األ ،ينظر: عبد الرب
 .1089ص

 8-أخرجه البخار ي يف صحيحه، كتاب العةلم، باب من خص بالعةلم قوماً دون قوم كراهي  أن ال يفهموا، رقم ايحديث 127، مج1، ص59.
ن مضر بهو عبد اهلل بن مسعود غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن خمزوم بن صاهةل  بن كاهل بن ايحارث بن متيم بن سعد بن هذيل بن مدرك  بن إلياس  -9

 دم ،األ حنيفاً، شديد رجالً ولني ومن النخباء العاملني، شهد بدراً، وهاجر اهلجرتني ، كان ألايحرب فقيه االم ، كان من السابقني ا اإلمامنزار. الصحايب اجلةليل 
دفن يف البقيع سن  و  وكان ال يغي شيبه، وروى عةلماً كثياً، أخد من يف الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم  سبعني سور ، كان كثي الشغف بالقرآن، تويف باملدين ،

، 1مج، ار العةلم لةلمالينيد ،بيوت ،لبنان ،ستعربني واملستشرقنيقاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب وامل ،الزركةلي، خي الدبن، األعالم :. ينظر32
 .461ص 

  10- أخرجه مسةلم يف صحيحه، مقدم  اإلمام مسةلم رمحه اهلل، باب النهي عن ايحديث بكل ما يسمع، رقم ايحديث 5، مج1، ص10.
  11- القحطاىن، ايحكم  يف الدعو  هلل تعاىل، مرجع سابق، ص336.

م، 2005هـ، 1426، 1مام مالك، طظىب، دار اإل فرحان، البصي  يف الدعو  اىل اهلل، تقدمي: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، أبو العنزى، عزيز بن -12
  .136ص

 

 

وقال عبد ، (8)فون، أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله": "حدثوا الناس مبا يعر -(7)رضى اهلل عنه -قال عةلى بن أىب طالب
 . (10):" ما أنت مبحدث قوماً حديثاً ال تبةلغه عقوهلم إالَّ كان لبعضهم فتن  "-رضى اهلل عنه -(9)اهلل بن مسعود

 تبةلغ فيه الدعو  أمر مهم جداً، فإن الداعي  ايحكيم حيتاج يف دعوته معرف  أحوال املدعوين: الذي"فدراس  البيئ  واملكان 
قتصادي ، ومعرف  مراكز الضالل ومواطن االحنراف معرف  جيد  وحيتاج إىل معرف  جتماعي  واالعتقادي ، والنفسي  واالاال

انتشرت يف  اليتبه ، والشاجلديلوثقافتهم ومستواهم مبشكالهتم ونزعاهتم اخلةلقي   واإلحاط لغتهم وهلجتهم وعاداهتم 
 .(11)جمتمعهم ومذاهبهم"

ح والتدبي النص هييعرِّف العةلماء املوعظ : "بأهنا كالم مصحوب بزجر، وقيل:  الدعوة بالموعظة الحسنة:تانياً: 
 ولقد أشار القرآن الكرمي إىل الدعو  باملوعظ  ايحسن ( 12)األمر والنهى املقرون بالرتغيب والرتهيب" هيبالعواقب وقيل 
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 . [125]سور  النحل، اآلي  -13

  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، يف ظالل القرآن،  -14
، 1، تفسي حدائق الروح والرحيان يف روايب عةلوم القرآن، بيوت، لبنان، دار طوق النجا ، طالشافعي رمى العةلوى اهلررىمني عبد اهلل األأل، حممد االعةلوي -15

 .321، ص15مج، 2001هـ ،1421

  .2202، ص4مج ،مرجع سابققطب، يف ظالل القرآن،  -16
 مت اقتباس النص بتصرف. . 2202، ص4مج ،سابقرجع مقطب، يف ظالل القرآن، ينظر:  -17
 .53م، ص2011 هـ،1432، 4لقةلم، طدار ا ،بكار، عبد الكرمي، مقدمات لةلنهوض بالعمل الدعوى، دمشق ينظر: -18

 

ْوِعظىِ  ايحْىسىنىِ  وىجىاِدهْل ْم بِالَّيِت ِهيى أىْحسىن  ِإنَّ رىبَّ    ُّ يف قوله تعاىل: ِ  وىاْلمى ِبيِل رىبِّكى بِايحِْْكمى كى ه وى أىْعةلىم  مبىْن ضىلَّ ادْع  ِإىلى سى

ِبيةِلِه وىه وى أىْعةلىم    (13)َّ      بِاْلم ْهتىِدينى عىْن سى

ضح تدخل إىل القةلوب برفق وتتعمق املشاعر بةلطف، ال بالزجر والتأنيب يف غي موجب وال بف اليتباملوعظ  ايحسن  "أي  
 قد تقع عن جهل أو حسن ني ، فإن الرفق يف املوعظ  كثياً ما يهدى القةلوب الشارد ، ويؤلف  اليتاألخطاء 

دع أ "ومما جاء يف تفسي املوعظ  ايحسن  يف اآلي  السابق : ( 14)"خبي من الزجر و التأنيب والتوبيخ يأيتالقةلوب النافر ، و 
 (15)."ايحكايات النافع  لدعو  عوامهمو  اإلقناعي إىل ربك باملوعظ  ايحسن  أي بالدالئل 

ويشعر  لداعيا"أي بال حتامل عةلى املخالف وال ترذيل له وتقبيح؛ حىت يطمئن إىل  أحسن: هي بالتيالجدل  ثالثاً: 
. فالنف س البشري  تتصف بالكربياء والعناد فال تنزل (16)أن لي س هدفه الغةلب  يف اجلدل، ولكن اإلقناع والوصول إىل ايحق"

تعترب التنازل سن حىت ال تشعر باهلزمي ، فتراه صحيحًا بسهول  فةلهذا حيتاج األمر إىل الرفق واجلدل ايح الذيمن الرأي 
عن الرأي تنازالً عن هيبتها واحرتامها وكياهنا. واجلدل بايحسىن هو الذى يطامن من هذه الكربياء ايحساس  ويشعر اجملادل 

 .(17)ال يقصد االَّ كشف ايحقيق  يف ذاهتا واالهتداء إليها يف سبيل اهلل الداعيأن ذاته مصونه وقيمته كرمي ، و أن 

 :في المدعو العمل بدعوتهو  هصبر و  ثقافة الداعيةأثر  المطلب الثاني:

غي يف نفوس أن تتوفر لدى الداعي  إلحداث التأثي والت ينبغي اليتيقصد هبا جمموع  املعارف  : ثقافة الداعية:أوالً    
 (18).متفوقاً ذهنياً وأدبياً وثقافياً كان تأثيه إجيابياً أصيالً ثابتاً  الداعياملدعوين، فكةلَّما كان 
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     .224 ،9ج ،مرجع سابق ،تفسي الطربي"جامع البيان عن تأويل آى القرآن ،ينظر: الطربي -19

 .[34]سور  األنعام، اآلي   -20

 .84ص ،4ج ،هـ1383 ،دار إحياء الكتب العربي  ،القاهر  ،التفسي ايحديث ،دروز  حممد عزت ،عزت - 21

 . [125]سور  النحل، اآلي  -22

  [.108] ي اآلسور  يوسف،  -23
ل أمحد عبد تح: الشيخ عاد ،الةلباب يف عةلوم الكتاب ،أبو حفص سراج الدين عمر بن عةلي بن عادل ايحنبةلي الدمشقي النعماين ،ابن عادل ينظر: -24

  . مت اقتباس النص بتصرف بسيط.224، ص11مج ،م1998 ،هـ 1419 ،1ط ،دار الكتب العةلمي  ،بيوت ،لبنان ،املوجود والشيخ عةلي حممد معوض
هيم أطفيش، االقرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مش س الدين، اجلامع ألحكام القرآن، تح: أمحد الربدوين وإبر  -25

 . 274، ص9ج، م1964 ،هـ1384، 1دار الكتب املصري ، ط ،القاهر  ،مصر

 

لثقافته املتنوع  تكون لديه ق درات وإمكانيات إبداعي  حيوي  تزيد من قو  وحجم التأثي يف اآلخرين وتدفع  الداعيفإن 
 (.19)عنهم اململ والسأم من مقوالت جمرتَّ  ذهبت جدهتا وفقدت إبداعها، وتقةلص مفعوهلا

 الداعيأذي   يف دعوته وإن أوذى؛ ألن الناجح، فبه يكون دائمًا نشيطاً  لةلداعيفإن الصرب صف  الزم   ثالثاً: الصبر: 
  :يف كتابه -صةلى اهلل عةليه وسةلم -إىل اخلي من طبيع  البشر االّ من هدى اهلل قال تعاىل لنبيه

  ْب وا وىأ وذ وا حىىتَّ أىتىاه ْم نىْصر نىا وىالى م بىدِّلى   وىلىقىد بىْت ر س ٌل ِمْن قـىْبةِلكى فىصىبـىر وا عىةلىى مىا ك ذِّ َى ِمْن لِ ك ذِّ اءى كىةِلمىاِت الةلَِّه وىلىقىْد جى
  (20)نـىبىِإ اْلم ْرسىةِلني

ه عما ناله من اإلساء  وتعزي  ل –صةلى اهلل عةليه وسةلم –قيل يف هذه اآلي  تسةلي  من اهلل سبحانه وتعاىل لنبيه حممد 
رب وعدم ايحزن عةلى بالص -وسةلمصةلى اهلل عةليه  –واجلحود والتكذيب من قومه. فاهلل سبحانه وتعاىل يأمر نبيه حممد 

 (21)ما يتةلقاه من األذى من قومه، وأن ميضي قدماً يف نشر دعوته واجلهاد يف سبيةلها حىت يأيت اهلل بالنصر

فعةلى الداعي  أن يكون صابراً عةلى دعوته مستمراً فيها، صابراً عةلى ما يدعو إليه من دين اهلل عز وجل وأخالق اإلسالم،   
يتعرض دعوته، وصابراً عةلى ما يعرتضه هو من األذى، فالرسل صةلوات اهلل وسالمه عةليهم أ وذوا بالقول وصابراً عةلى ما 

    (22)كىذىِلكى مىا أىتىى الَِّذينى ِمْن قـىْبةِلِهْم ِمْن رىس وٍل ِإالَّ قىال وا سىاِحٌر أىْو جمىْن ونٌ : وبالفعل كما جاء يف قوله تعاىل

ِذِه  ُّ :يف دعوته؛ لقوله تعاىل أساسيأن يكون عةلى بصي  وعةلم وهو أمر  الداعي: عةلى العلم والبصيرةثالثاً:   ق ْل هى

ِبيةِلي أىْدع و ِإىلى الةلَِّه عىةلىى بىِصيىٍ  أىنىا وىمىِن اتَـّبـىعىيِن وىس ْبحىانى الةلَِّه وىمىا أىنىا ِمنى اْلم ْشرِِكنيى  أي "أدعو إىل ربك عةلى املعرف   (23)َّ سى
 (25)أي عةلى يقني وحق"..وقيل معىن عةلى بصي : "(24)هبا ايحق والباطل، وهى ايحج  والربهان"الىت مييز 
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، 4املمةلك  العربي  السعودي ، الرياض، رئاس  إدار  البحوث العةلمي  واإلفتاء، ط ،وأخالق الدعا  بن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل، الدعو  اىل اهللينظر:  -26

 .44م، ص2002هـ، 1423

 .46مرجع سابق، ص ،الدعو  اىل اهلل وأخالق الدعا  بن باز،ينظر:  -27

 مت اقتباس النص بتصرف. .606ص،22ج ،مرجع سابق ،"جامع البيان عن تأويل آى القرآن تفسي الطربي ،ينظر: الطربي -28
كان والده قطب إبراهيم من املزارعني من تةلك سيوط مبصر و أىف بةلد  موشا من حمافظ    1919/ 4 / 26حممد قطب هو: حممد قطب إبراهيم ولد ىف  -29
ىل أن خترج إاّل أنه كان حمبًا لةلمطالع  مقباًل عةليها ويعد من املثقفني. بدأ حممد قطب دراسته جبامع  القاهر  إ ،لناحي  مل يتجاوز يف دراسته املرحةل  أالبتدائي ا

شرف عةلى تعةليمه أهو الذى ف ،تأثر بفكره من أخيه سيد الذى يتقدمه يف العمر بأثىن عشر عامًا يف امليالد ،فحصل عةلى دبةلوم يف الرتبي  النفسي  ؛منها
ينظر: اجملذوب،  ها.ي مذاهب فكري  معاصر  و غ ،اإلسالمواإلنسان بني املادي  و  اإلنساني : الدراسات يف النف س  له العديد من الكتب منها .يفهتثقوتوجيهيه و 

 .  275، ص2، ج1992، 4دار الشواف، ط ،الرياض ،مفكرون عرفتهمو حممد، عةلماء 

    

فعةلى الداعي  أن يكون عةلى بّين  وعةلم يف دعوته، فال يكون جاهالً مبا يدعو إليه؛ ألن اجلهل يهدم ويفسد وال يصةلح؛  
؛ فإن ظهر لشرعيافعةليه أن ينظر إىل الدليل  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -فال يدعو إىل أمر دون بصي  مبا قاله  اهلل ورسوله

 (26) .إليه مبا عىرىفىه ، وإن خالف الشرع؛ فعةليه الرَت واالجتنابذلك األمر غي خمالفاً لةلشرع؛ فيدعوا 

يما العمل بدعوته، وأن يكون قدو  صايح  ف الداعيجيب أن يكون عةليها  اليتمن األخالق  العمل بدعوته:رابعًا:  
  -ال يعطيه ءالشياقد يفعل مبا يدعوا إليه، ف مث يرتكه، أو ينهى عنه مث يرتكبه، أو ال ءشييدعوا إليه، لي س ممن يدعوا إىل 

 (27) فالداعي  الناجح البد أن ينظر إىل أحوال نفسه، فهو حمل قدو  ونظر ومثٌل لغيه. -كما يقال

قونه بالعمل؟ فأعمالكم   وجاء يف تفسي هذه ما يةلي:" يأيُّها الذين صدَّوا اهلل ورسوله، مل تقولون القول الذي ال ت صدِّ
 (28) قوالكم، هذا مقت عظيم عند ربكم قولكم ما ال تفعةلون".خمالف  أ

مدى خطور  عدم تطابق القول مع الفعل يف جمال الدعو  عند تفسيه هلذه اآلي  فقال:  (29)وبني الكاتب حممد قطب
قةلوهبم  أهنم يقولون بأفواههم ما لي س يف -حني يصبح الدين حرف  وصناع  ال عقيد  حار  دافع  -إن آف  رجال الدين"

يأمرون باخلي وال يفعةلونه ويدعون إىل الرب ويهمةلونه وحيرفون الكةلم عن مواضعه ويؤولون النصوص القاطع  خدم  لةلغرض 
ق  الدين، اهرها مع ظاهر النصوص، ولكنها ختتةلف يف حقيقتها عن حقيواهلوى، وجيدون فتاوى وتأويالت قد تتفق يف ظ

لتربير أغراض وأهواء ملن ميةلكون املال أو السةلطان! ... فتصيب النفوس بالشك ...وتبةلبل قةلوب الناس وأفكارهم؛ ألهنم 
 واحهم الشعةل  اليت توقدها ر يسمعون قواًل مجياًل، ويشهدون فعاًل قبيحاً فتتمةلكهم ايحي  بني القول والفعل وختبو يف أ
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 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .68ص ،1ج ،مرجع سابق ،يف ظالل القرآن ،ينظر: قطب -30

: ما حتوَّى من البطن، يعىن استدار، وهى ايحوايا، وقيل أنه اإلكاف الصغي الذى عةلى قدر سنام البعي، واجلم -31 ، القتب  بن  :أقتاب. ينظر عأقتاب: القىتىب 
 .661، ص1فصل القاف، مج، هـ414 ،3بيوت، دار صادر، ط ،أبو الفضل، لسان العرب، لبنان ،حممد بن مكرم بن عةلي ،منظور

 .2290ص ،4مج ،2989رقم الحديث ،وينهى عن املنكر ويفعةله ،باب عقوب  من يأمر باملعروف وال يفعةله ،كتاب الزهد والرقائق  ،أخرجه مسةلم يف صحيحه -32

  33- بن باز، الدعو  إىل اهلل وأخالق الدعا ، مرجع سابق، ص47.

 .93م، ص1994هـ ، 1415، 1ينظر: القحطاين، سعيد بن عةلى بن وهف، مقومات الداعي  الناجح يف ضوء الكتاب و السن ، ط -34
سم الدعو  حبث مقدم لنيل درج  املاجستي من ق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،أمحد بن عةلي عبد اهلل ،اخلةليفي -35

 .558ص ،هـ1419 ،اإلعالم يف املمةلك  العربي  السعودي و اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي  بكةلي  الدعو   جبامع  ،واالحتساب

 
العقيد  وينطفئ يف قةلوهبم النور الذي يشعه اإلميان وال يعودون يثقون يف الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين..." 

(30)   

صةلى  -وكذلك جاء يف السن  النبوي  املطهر  ما يؤكد أن ذلك األمر مذموم شرعاً ويقود صاحبه إىل اهلالَ احملقق يف قوله
بطنه، فيدور كما يدور الحمار ( 31)يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار؛ فتندلق أقتاب: )) -اهلل عةليه وسةلم

بالرحى؛ فيجتمع عليه أهل النار؛ فيقولون له: يافالن مالك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؛ فيقول 
فهذا ايحديث يبني حال من دعا إىل اهلل وأمر  (32) وآتيه((بلى كنت آمركم بالمعروف وال آتيه وأنهاكم عن المنكر 

(33) .باملعروف وهنى عن املنكر، مث خالف قوله فعةله وفعةله قوله، نعوذ باهلل من ذلك
 

صةلى -نها رسوله بينها اهلل يف كتابه وبي اليتحيتاج الداعي  إىل األخالق ايحسن  والصفات الكرمي  وهى أخالق اإلسالم  
 عةلى بصي  لةلداعي  أن يةلتزمها: الدعو  إىل اهلل ينبغي اليتيف سنته ومن أهم هذه األخالق والصفات  -سةلماهلل عةليه و 

وايحةلم والرفق والةلني، والعفو والصفح، والتواضع والوفاء واإليثار والذكاء، واألمان  وايحياء احملمود والتقوى واهلم  العالي ، 
 لةلداعي  أن يبتعد عن كل ما يضاد ينبغيكما  (34) لقصد واالعتدال والثق  باهلل.والتفاؤل والنظام والدق  واالستقام  وا
 هذه األخالق من األخالق القبيح 

 تأثير الصفات على الداعية. المبحث الثاني: 

 المطلب األول: االكتمال والطمأنينة في شخصية الداعية.  
 :       (35)أواًل: تكامل شخصية الداعية وشمولها  
بذلك عندما يتحةلى الداعي  مبجموع  من الصفات الديني  فهو بذلك يقوى ويرىب وي عد نفسه إعداداً كاماًل؛  ونعين   

 ليتمكن من ممارس  العمل الدعوى عةلى الوجه املطةلوب، وجتعةله داعياً مةلماً جبميع اجملاالت العةلمي  واإلمياني  والسةلوكي .   
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، مدارج السالكني بني منازل إياَ نعبد وإياَ نستعني، تح: ناصر بن سةليمان السعوى وآخرون، الدمشقيابن القيم اجلوزي ، حممد بن أىب بكر الزرعى  -36

 .2193، ص3مج ،م2011هـ ،1432، 1لةلنشر، ط ي، دار الصميعالسعودي  الرياض، املمةلك  العربي 
 .مت اقتباس النص بتصرف .2189، ص3املرجع السابق، مجنستعني، بن القيم، مدارج السالكني بني منازل إياَ نعبد وإياَ ا ينظر: -37
 ..561ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -38

 .157صم، 1995هـ، 1415، 3بيوت، مؤسس  الرسال ، طىل عةلم الدعو ، إاملدخل  حممد أبو الفتح، البيانوىن،ينظر:  -39
  .1384، ص5، مج6137أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم ايحديث  -40
 [.36سور  الزخرف، اآلي  ] -41
 مت اقتباس النص بتصرف. ينظر: -42

  
 
:"فاألخالق -رمحه اهلل -بصف  حسن  جتر إىل اكتساب عدد آخر منها كما قال ابن القيم  التحةليكما إن االتصاف أو   

كالغضب: حيمةله عةلى الكرب وايحقد (، 36)الذميم  يولد بعضها بعضاً كما أن األخالق ايحميد  يولد بعضها البعض "
يحياء ومتنعه من ل والفعل وحتمةله عةلى اوايحسد والعدوان والسفه، وكالعف : حتمةله عةلى اجتناب الرذائل والقبائح من القو 

الفحش والبخل والكذب والغيب  والنميم ، وكالصرب حيمةله عةلى االحتمال وكظم الغيظ وكف األذى وايحةلم وألناه والرفق 
 .(37)وعدم الطيش والعجةل 

 ا.هلأن يتحةلى هبا الدعا  تؤدى إىل تكامل شخصيته ومشو  ينبغي اليتحتةلى الداعي  بالصفات الالزم     
  (38)ثانياً: انشراح الصدر وحصول الطمأنينة والراحة:

طمأنين  يف النف س وراح  و  بانشراحفإن الداعي  املسةلم الصادق الذى يتعبد إىل اهلل بأخالقه وصفاته النبيةل  يستشعر    
ب إليه وايحرص عةلى طاعته، ر البال التصاله الوثيق مبن يدعو إليه، فالداعي  ايحق يوطد العالق  بينه وبني اهلل سبحانه بالتق

: -صةلى اهلل عةليه وسةلم–فقد جاء يف ايحديث الشريف قوله  ( 39)وبزياد  القربات حىت يتواله اهلل يف شؤونه مجيعاً 
أحب إلى مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه  بشيءوما تقرب إلى عبدي )).....

يمشى بها وأن  لتيايبطش بها، ورجله  التيفإذا احببته، كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده 
ه يد عن ذكره وطاعتوإن اهلل سبحانه و تعاىل بني حال اإلنسان البع (40)ألعطينه ولئن استعاذ العيذنه ....(( سألني

تعددت اآلراء حول مفهوم   (41)وىمىْن يـىْعش  عىْن ذِْكِر الرَّمْحىِن نـ قىيِّْض لىه  شىْيطىانًا فـىه وى لىه  قىرِين يف قوله جل جالله: 
لفظ " يعش" يف اآلي  فقيل أهنا تعين: أي يعرض عن ذكر الرمحن، يعمى عنه وال يقبةله، وقيل: أي يعمى بصره، وقيل: 

 (42)اإلعراض ، وجاء مبعىن: يظةلم بصره، والتعامي، والتجاوز. 
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لشؤون اإلسالمي  ا خنب  من العةلماء، إشراف: صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، التفسي امليسر، املمةلك  العربي  السعودي ، املدين  املنور ، وزار  -43

 .492ص، م2009 ،هـ1430 ،2واألوقاف والدعو  واإلرشاد، جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف، ط
 [.124]ي  اآلسور  طه،  -44
 .193ص ،16ج ،مرجع سابق"جامع البيان عن تأويل آى القرآن" ،تفسي الطربي ،ينظر: الطربي -45
 [.28]ي  اآلسور  الرعد،  -46
مؤسس  وت ، ابن القيم اجلوزي ، حممد بن أيب بكر بن أيوب، زاد العباد يف هدى خي العباد، تح: شعيب األرناؤوط، عبد القادر األرناؤوط، لبنان، بي  -47

 .24، 2م، مج1918هـ ، 1418، 3الرسال ، ط
شد لةلنشر والتوزيع، الرياض، مكتب  الر  ،البيهقي، أبوبكر أمحد بن ايحسني، شعب اإلميان، تح: عبد العةلى عبد ايحميد حامد،  املمةلك  العربي  السعودي  -48
 .133، ص1068، رقم ايحديث 13م، مج2003، 1423، 1ط

 49- اخلةليفي، صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، مرجع سابق، ص562.

 
له شيطانًا  فةلم خيىىْف عقابه، ومل يهتد هبدايته، جنعل أيضاًبــــــ:" ومن يـ ْعِرض عن ذكر الرمحن، وهو القرآن، اآلي وفسرت 

وقال  (43)يف الدنيا يغويه; جزاء له عةلى إعراضه عن ذكر اهلل، فهو له مالزم ومصاحب مينعه ايحالل، ويبعثه عةلى ايحرام".
. أي معيش  ضيق  تتصف  (44)اْلِقيىامىِ  أىْعمىى وىمىْن أىْعرىضى عىْن ذِْكرِي فىِإنَّ لىه  مىِعيشىً  ضىْنًكا وىحنىْش ر ه  يـىْومى  يف آي  أخرى:

 ( 45)بالشد  والشقا. 
إىل اإلصالح ونشر األعمال الطيب  والسمو باألخالق اإلسالمي  لةلمجتمع وهذا  السعيهدفه  اإلسالميفالداعي   

 :يتطةلب منه أن يكون خمةلصاً صادقاً جمتهداً خاشعاً وذاكراً هلل سبحانه مما جيعةله مطمئناً كما قال سبحانه وتعاىل يف كتابه
 ِئنُّ قـ ةل وبـ ه ْم ِبذِْكِر الةلَِّه أىالى ِئنُّ اْلق ةل   الَِّذينى آىمىن وا وىتىْطمى   (46.)وبِبذِْكِر الةلَِّه تىْطمى
يف أسباب شرح الصدر: " ومنها اإلحسان إىل اخلةلق ونفعهم مبا ميكنه من املال واجلاه  -رمحه اهلل -ويقول ابن القيم 

خيل الذي لي س بوالنفع بالبدن وأنواع اإلحسان، فإن الكرمي احملسن أشرح الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، وأنعمهم قةلباً، وال
فإن الداعي  "إذا دخل النور القةلب انفسح ،( 47)فيه إحسان أضيق الناس صدرًا وأنكدهم عيشًا وأعظمهم مهًا وغماً"

اإلنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور، واالستعداد )) قال: وانشرح، قالوا: وما عالم  ذلك يا رسول اهلل؟ 
 (48)للموت قبل نزوله((

إن الداعي  الذى يدعو أو حياور املدعو، جتده منشرح الصدر مطمئن النف س؛ ألنه واثق مبا يعرضه أو يتحدث به   
   .(49)وينادى به، وجتده ال يرتدد وال يتزعزع وال يهن وال يضعف، فنفسه هادئه وقةلبه مطمئن وثقته باهلل عز وجل عاليه
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، ولدت  خدجي  بنت خويةلد أسد القرشي  أم املؤمنني أوىل زوجات النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، تزوجها وهو ابن مخ س وعشرون، وهى يف سن األربعني سن -50

هـ وعمرها مخ س وستون سن ، 629رسول صةلى اهلل عةليه وسةلم بثالث سنني عام وتوفيت يف شهر رمضان قبل هجر  ال ،قبل عام الفيل خبم س عشر  سن 
وعناي  وأجنبت  مفكانت إمرأ  حازم ، جىةلىذ ، شريف ،كرمي ، عاشت مع الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم مخس  عشر  عاماً، قبل بعتته أحاطته بكل رعاي  و اهتما

ى البغدادى، ابن سعد، أبوعبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشى بالوالء، البصي ينظر:  وكةلثوم ورقي .عبد اهلل والقاسم وزينب  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -منه
 .106، ص1م، ج1990هـ ، 1،1410الطبقات الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا، بيوت، دار الكتب العةلمي ، ط

 .4، ص1، مج3الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم، رقم ايحديث  أخرجه البخاري يف صحيحه، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى اىل -51 

 .263ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي ينظر: -52
ك  مب هو مصعب بن عمي بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدارين قصى بن كالب، هو من املهاجرين، قتل يوم أحد ومل يرَت إال منر ، كان أنعم غالم -53

ىل عةلى بن أىب إىل قريش فقال: قتةلت حممداً؛ فةلما قتل مصعب أعطى رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم الةلواء إقتةله قمئ  الةليثى، وهو يظنه رسول اهلل فرجع 
 .148، ص145، ص1م النبالء، مرجع سابق، جنظر. الذهىب، سي أعاليطالب ورجاالً من املسةلمني. 

  [.144]اآلي   سور  آل عمران، -54

 

إىل مجةل  من الصفات النبيةل  اليت تكون سبباً يف طمأنين  القةلب وذلك حينما  (50)-رضى اهلل عنها -وقد أشارت خدجي  
" كال واهلل ما حيزنك اهلل أبدًا إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل وتكسب املعدوم  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -لةلنيبقالت 

 ( 51)وتقري الضيف وتعني عةلى نوائب ايحق"

 .اهللب والنجاح واالرتباطالثبات  المطلب الثاني:

 يتحةلى الداعي  بالصفات الالزم  له، يكون لديه العزمي  عةلى الثبات واالستمرار يف عندما أواًل : الثبات واالستمرار:  
ه املناصب يتخبط وال يتقةلب ويتذبذب، وال تغي  ، واليواجهيتزعزع وال يهتز جملرد عارض ما قد  جمال دعوته، فهو ال

اً كثر  املال واجلاه وال ختتل املوازين الثابت  واملبادئ الدعوي  الراسخ  عنده، تراه  مقدمالرفيع  وال الوظائف العالي  وال  
مستمراً ثابتاً مصراً عةلى مبادئه مهما كانت الظروف واألحوال واالبتالءات واحملن، وما ذلك إالَّ إلن أساسه صةلب وبنيانه 

 .(52)يف تبةليغ ونشر دعوته -سةلمصةلى اهلل عةليه و  -قوى ومنهجه ثابت طاملا متبع منهج لةلنىب
الذى باع نفسه هلل  (53)جند أن الصحاب  رضوان اهلل عةليهم فقد ثبتوا يف أشد املواقف مثةلما فعل مصعب بن عمي  

يوم بدر  -ةلمصةلى اهلل عةليه وس -فكان من املبادرين إلعالء كةلم  اهلل ورفع راي  التوحيد؛ فجاهد وهو حامل لواء الرسول
ةلىْت ِمْن قـىْبةِلِه الرُّس ل  أىفىِإْن مىاتى أىْو ق ِتلى انـْقىةلىْبت ْم عىةلىى مىن وهو يقول:فقطعت يده  الي ٌد ِإالَّ رىس وٌل قىْد خى أىْعقىاِبك ْم  وىمىا حم ىمَّ

ْيًئا وىسىيىْجزِي الةلَّه  الشَّاِكرِين الةلواء بيده اليسرى الىت قطعت كذلك، فأخذ  (54 )وىمىْن يـىنـْقىةِلْب عىةلىى عىِقبـىْيِه فـىةلىْن يىض رَّ الةلَّهى شى
ةلىْت ِمْن قـىْبةِلِه الرُّس ل  أىفىِإْن مىاتى أىْو ق ِتلى انـْقىةلىْبت ْم عىةلىى أىْعقىاِبك   وحال لسانه يقول: ٌد ِإالَّ رىس وٌل قىْد خى   وىمىْن يـىنـْقىةِلْب مْ وىمىا حم ىمَّ
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  [.144]سور  آل عمران، اآلي   -55
 .89، ص3مج ،ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابقينظر:  -56

  [.23سور  األحزاب، اآلي  ] -57
  .89، ص3مج ،سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابق ابن -58
 .601، ص4، مج2398أخرجه الرتمذى يف سننه، باب ما جاء يف الصرب عةلى البالء، رقم ايحديث  -59

 60- سور  األنعام، اآلي  ]162[.  

 
ْيًئا  وىسىيىْجزِي الةلَّه  الشَّاِكرِينعىةلىى عىِقبـىْيِه فـىةلىْن يىض رَّ الةلَّهى شى

وما كان من مصعب رضى اهلل عنه إال احننا عةلى الةلواء  ( 55)
وملا  (56)وضمه بعضديه إىل صدره وهو يقول: "وما حممد أال رسول اهلل..." حىت نفذ الرمح جسده  فسقط ومعه الةلواء،

اٌل  عةلى وجهه فقرأ هذه اآلي  الكرمي : -أي مصروع-وقف النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم وهو منجعف  ِمنى اْلم ْؤِمِننيى رِجى
ق وا مىا عىاهىد وا الةلَّهى عىةلىْيِه فىِمنـْه ْم مىْن قىضىى حنىْبىه  وىِمنـْه ْم مىْن يـىْنتىِظر  وىمىا بىدَّل وا تـىْبِدياًل  صىدى

يه الصال  والسالم: مث قال عةل( 57)
 مل-رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم-وهكذا جند صحاب ( 58))) إن اهلل يشهد أنكم الشهداء عند اهلل يوم القيامة((

تغيهم الظروف ومل حتول دوهنم التغيات ثبات يف الفقر والغىن ويف الضعف والقو ، فهم أشد الناس بالًء كما جاء يف 
 )) سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أي الناس أشد بالًء فقال: األنبياء ثم: -صةلى اهلل عةليه وسةلم –حديثه 

األمثل فاألمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً أشتد بالؤُه، وإن كان في دينه رقة أبتلى على 
 (59) حسب دينه، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركه يمشي على األرض ما عليه خطيئه((

فعةلى الداعي  املسةلم الثبات واالصرار واالستمرار يف نشر دعو  ايحق بكل ما ميةلك من سبل ، ال سيما يف هذا    
العصر الذى انتشر فيه االستبداد واتباع اهلوى والشهوات، وأن يعمل بالتدابي االزم  ألخذ ايحيط  وايحذر من األمور 

 اليت قد جتره إىل االحنراف عن منهج دعوته.
إن ذلك يعىن أن إن الداعي  حينما يتحةلى بالصفات اإلجيابي  وميثةلها يف حياته، ف باهلل وتعلق القلب به: االرتباطتانياً: 

حياته كةلها أصبحت موقوف  هلل، فجوارحه تسعى إىل رضى اهلل وقةلبه معةلق باهلل ونفسه تتوق ملا عند اهلل، ولقد أشار 
يت وىن س ِكي وىحمىْيىايى وىممىىايت لةلَِّه رىبِّ اْلعىالىِمنيى بحانه وتعاىل يف قوله: القرآن الكرمي إىل معىن التعةلق به س ق ْل ِإنَّ صىالى

(60)    . 

تعددت اآلراء حول مفهوم لفظ  "صاليت" يف اآلي : قيل أهنا صال  الةليل، وقيل أهنا صال  العيد. ومعىن " نسكي": 
 ي كةلم  حمياى: وقيل أهنا مجيع األعمال والطاعات. وتفس ايحج والعمر  وغيه، ذبيحيت هلل يف ديين، وقيل عباديت، وقيل:
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 ،4ج ،مرجع سابق ،تفسي املاتريدي "تأويالت أهل السن " ،وينظر: املاتريدي .152ص ،7ج ،القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابقينظر:  -61
 .90، ص8ج ،ينظر: املراغي، تفسي املراغي، مرجع سابق. و 339ص

 .564ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -62

، 3ب العةلمي ، طبيوت، دار الكت ،السنن الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا، لبنانالبيهقي، أمحد بن ايحسني بن عةلى بن موسى اخلراساىن أبوبكر،  -63
 .410، ص5، مج10306م، مجاع أبواب آداب السفر، باب الدعاء إذا سافر، رقم ايحديث 2003هـ، 1324

 .978، ص2، مج1432رقم ايحديث  ،باب مايقول إذا ركب اىل سفر ايحج وغيه ،أخرجه مسةلم يف صحيحه، كتاب ايحج -64

 .41ص ،مرجع سابقبن باز، الدعو  اىل اهلل وأخالق الدعا ،  -65

 
أعمةله يف حيايت، ومعىن كةلم  "مماتى": أي ما أوصي به بعد وفايت، وقوله: "هلل رب العاملني": أي أفرده  شيءأي كل 

 (61) بالتقرب هبا إليه.

أثر حتةليه  رغوب فيها، وتشتد به املصائب؛ فيصاب باهلم وايحزن والغم إالَّ إناملكثياً ما تعرتيه املواقف غي   فالداعي    
بتةلك الصفات يفوق ذلك كةله، ذلك أهنا أثرت عةليه فأصبح قةلبه معةلقًا باهلل معتمدًا ومتوكاًل عةليه ومفوضًا أمره إليه. 

(62) 
هلل كان دائماً متوجهاً إىل اهلل سبحانه يف كل خطو  يف حةله وترحاله يدعو إىل ا  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -فالنىب اهلل 

..(( و ليك توكةلت.... اعتصمتفكان ال ينهض من جةلوسه إالَّ قال: )) الةلهم بك انتشرت، وأليك توجهت وبك 
(63) 
 (64)السفر والخليفة في األهل....((  )) اللهم أنت الصاحب فيمث خيرج، ويف سفره يدعو:  

 

من دعوته أال وهو  وداملنشالداعي  حينما يقوم بالدعو  فإنه يسعى إىل حصول اهلدف  بالدعوة:: النجاح في القيام ثالثاً 
إخراج الناس من الظةلمات إىل النور وإرشادهم إىل ايحق حىت يأخذوا به وينجو من النار وينجو من غضب اهلل، وإخراج 

عصي  من ظةلم  امل والعاصيالكافر من ظةلم  الكفر إىل النور واهلدى، وإخراج اجلاهل من ظةلم  اجلهل إىل نور العةلم، 
 نال ميك والنفي س؛ لتحقيقه الذى الغايلاملسةلم إىل ذلك اهلدف عةليه أن يبذل  الداعيل ، وحىت يص(65)إىل نور الطاع 

من  فهيذكرت سابقاً  يتوالال بد أن يتصف هبا رجل الدعو   اليتمبجموعه من الصفات النبيةل   باتصافهالوصول إليه إالَّ 
لنجاحه  نما يتصف هبذه الصفات فإن هذا أدعىأهم األسباب املؤثر ؛ لتحقيق اهلدف من الدعو  وغاياهتا. فالداعي  حي

  -كرمياحملمود يف سرع  االستجاب  لةلمدعوين له و جند أن رسولنا ال التأثييف الدعو  إىل اهلل سبحانه وتعاىل، كما له 
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  [.4سور  القةلم، اآلي  ] -66

  67- مت التعريف به.
ب العريك  وسهل عالعريك : الطبيع ، يقال: فالن لني العريك  إذا كان سةلساً مطاوعاً منقاداً قةليل اخلالف والنفور، وتطةلق أيضاً عةلى النف س يقال: إنه ص -68

  .466، ص1مج ،مرجع سابقلسان العرب،  ،بن منظوراالعريك  أى النف س. ينظر: 

الرياض،  ،جعفر بن حيان األصبهاىن، أخالق النىب وآدابه، تح: صاحل بن حممد لونيان، املمةلك  العربي  السعودي أىب الشيخ، أىب حممد عبد اهلل بن حممد بن  -69
، وأخرجه الرتمذى يف سننه، أبواب املناقب، باب ما جاء يف صف  النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم، رقم 283، ص1م، ج1998هـ ، 1418، 1دار املسةلم، ط

 .599، ص5، مج3638ايحديث 

 [.159سور  آل عمران، اآلي  ] -70

دث رواي  مام، املفىت، املقرئ، احملهو أن س بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن البخار، اإل -أن س: -71
ضى اهلل عنه قبل عةلماً مجاً، ولد أن س ر  -اهلل عةليه وسةلمصةلى  -أصحابه موتاً، روى عن النىب وآخر ،اإلسالم، خادم رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم، وتةلميذه

صةلى اهلل عةليه  -واألرجح أنه مات سن  ثالث وتسعني روى عن النىب  ،عام اهلجر  بعشر سنني، أما موته فاختةلفوا فيه قيل أنه مات سن  إحدى وتسعني
 .1164، ص3مجمرجع سابق، ينظر: الذهىب، سي أعالم النبالء،  مئ  ومثانني حديثاً. -وسةلم

، 4، مج2312أخرجه مسةلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم شيئاً قط فقال ال وكثر  عطائه، رقم ايحديث  -72
  .1806ص

 

وىِإنَّكى لىعىةلى   أكمل الناس خةلقاً وأعظمهم صفاتاً وأمان ً وخصااًل، قال تعاىل جل جالله يف شأنه: -صةلى اهلل عةليه وسةلم
خ ةل ٍق عىِظيمٍ 

 واملرح والعفو والصفح واجلود والكرم، وقال عنه عةلى  االبتسام فكان عةليه الصال  والسالم كثي  (66)

( 68)" كان أجود الناس كفًا وأجرأ الناس صدرًا وأصدق الناس هلج  وأوفاهم بذم  وألينهم عريك  :(67)بن أيب طالب

  (69)هابه ومن خالطه فعرفه أحبه، مل أرى قبةله و ال بعده مثةله صةلى اهلل عةليه وسةلم". وأكرمهم عشر ، من رآه بديه 

، وجند أن القرآن  واإلناب االستجاب ملا كان كذلك، كان لدعوته النجاح والفالح، وكانت  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -والنىب 
الكرمي يشي إىل أن السبب اقبال الناس عةليه وسرع  استجابتهم له هو اتصافه بالصفات الالزم  لةلدعا  قال تعاىل يف  

نـْفىضُّوا ِمْن حىْوِلكى فىاْعف  كتابه العزيز:  نـْه ْم وىاْستـىْغِفْر هلى ْم عى  فىِبمىا رىمْحىٍ  ِمنى الةلَِّه لِْنتى هلى ْم وىلىْو ك ْنتى فىظًّا غىةِليظى اْلقىةْلِب الى
بُّ اْلم تـىوىكِّةِلنيى     (70)وىشىاِوْره ْم يف اأْلىْمِر فىِإذىا عىزىْمتى فـىتـىوىكَّْل عىةلىى الةلَِّه ِإنَّ الةلَّهى حيِ 

 يفمع الناس بأخالق اإلسالم وصفات الدعا ؛؛ كان له التأثي  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وهكذا ملا تعامل رسولنا الكرمي 
أن رجال سأل النيب صةلى اهلل عةليه و  : "-رضى اهلل عنه -(71)جناحه بالدعو  إىل اهلل ونشر تعاليم اإلسالم. فعن أن س

قر  فقال اهلل أن حممدا ليعطي عطاء ما خياف الف سةلم غنما بني جبةلني فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسةلموا فو
 (72)الدنيا فما يسةلم حىت يكون اإلسالم أحب إليه من الدنيا وما عةليها".أن س إن كان الرجل ليسةلم ما يريد إال 
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 .560ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -73

هـ، كان أعةلم األم  بايحالل وايحرام، وهو أحد السن  الذين مجعوا 603بن جبل بن عمرو بن أوس األنصارى اخلزرجى أبو عبد الرمحن، ولد سن  هو معاذ  -74
عثه رسول اهلل بعد ب ،القرآن عةلى عهد النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم، أسةلم وهو فىت، شهد بدراً وأحداً واخلندق واملشاهد كةلها مع رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم

له  ،من أمسحهم كفاً و  ىل أن توىف النىب صةلى اهلل عةليه وسةلم فعاد اىل املدين ، وكان من أحسن الناس وجهاً إبقى فيها  ،غزو  تبَو قاضياً ومرشداً ألهل اليمن
 .258، ص7مج ،مرجع سابق ،ى، األعالمالزركةل :ظرينهـ، 639حديثاً، توىف عقيماً بناحي  األردن ودفن بالقيصر املعيىن )بالغور(. سن   157

 75-  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، رقم ايحديث 22409، مج5، ص236
  .560ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -76
  .169ص ،مرجع سابقالبيانوىن، حممد أبو الفتح، املدخل اىل عةلم الدعو ،  -77

  78- ابن باز، الدعو  اىل اهلل وأخالق الدعا ، مرجع سابق، ص32.

 

جناحهم يف  التايلوبإن اتصاف الدعا  هبذه الصفات له أبةلغ األثر يف نشاطهم إىل اخلي ومسابقتهم إىل الفضائل "  
 صةلى  النيبولذا كانت وصي   73،دعوهتم، كما إن حتةليهم بتةلك الفضائل له األثر يف إقبال املدعوين عةليهم وحمبتهم له

رسول اهلل أوصىن قال عةليه الصال  والسالم: ))اثق اهلل  رضى اهلل عنه حينما قال معاذ: يا (74)اهلل عةليه و سةلم ملعاذ 
حيثما كنت أو اينما كنت(( قال: زدىن. قال: )) أتبع السيئ  ايحسن  متحها(( قال: زدىن. قال: )) خالق الناس خبةلق 

 ( 75)حسن((.
فإن حسن اخلةلق لةلداعي  املسةلم جيةلب حمب  الناس له، فهو مكسبًا عظيمًا وجناحاً كبياً، ألن من طبيع  النفوس تطيع 

حةلى هبا الدعا  يت اليتوتستجيب ملن متيل وحتب وقد قيل: أن احملب ملن حيب مطيع. إذن إن من أهم آثار الصفات 
 (76)اىل"بعد توفيق اهلل. النجاح يف دعوته إىل اهلل تع

دعوالم في صفات الداعية تأثير :المبحث الثالث  

(.  فاملدعو 77أنثى") واملدعو "هو من توجه إليه الدعو  وهو اإلنسان مطةلقاً قريباً أو بعيداً أو مسةلمًا أو كافراً، ذكراً 
هو املقصود يف الدعو ، ويعترب اجلزء األساسي فيها، وهلذا جند الداعي  يهتم به من مجيع النواحي وحيرص عةلى مساعدته 

 سيءواالرتقاء به، وذلك بدعوته إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال، وبنهيه عن سفاسف األخالق وعن 
عال يف بالصفات الدعوي  الالزم ، له دوروه الف يشرع، فالداعي  املتحةلبأوامر ال االلتزام(.ومبساعدته عةلى 78األعمال)

 -التأثي عةلى املدعو، ولعل من أهم آثار الصفات عةلى املدعو ما يةلى:
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 .571ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفيينظر:  -79
 بتصرف بسيط.مت اقتباس النص  . 571ص ،املرجع السابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفي -80

  81 - أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب التفسي، سور  الشعراء، رقم ايحديث 4492، مج4، ص1787.

شهد أحداً و هو دحي  بن فرو  بن زيد بن أمرئ القي س بن اخلزرج، أسةلم دحي  بن خةليفه قدمياً، وهو من كبار الصحاب  رضى اهلل عنهم، ومل يشهد بدراً  -82
نزل دمشق وسكن املز  و  ،سالمبه املثل يف حسن الصور ، بعثه رسول اهلل صةلى اهلل عةليه وسةلم اىل قيصر مةلك الروم ليدعوه اىل اإل وما بعدها، كان يضرب

 .189، ص4مج ،نظر: ابن سعد، الطبقات الكربى، مرجع سابقييف دمشق، وعاش اىل خالف  معاوي  رضى اهلل عنه.   وهى قري

 ؛سم هرقل ومعىن قيصر: البقي وذلك أن أمه ملا أتاها الطةلق به ماتت فبقر بطنها عنه فخرج حياً وكان يفتخر بذلكايه قيصر: هو مةلك الروم ويطةلق عةل -83
ديد  نظر: بن حيسم قيصر مشتق من لغتهم من القطع، ألن أحشاء أمه قطعت حىت خرج منها وكان شجاعًا حبارًا مقداماً. األنه مل خيرج من فرج، و 

، رىب وعجمىىل مةلَو األرض من عإحممد عظيم الدين، املصباح املضئ يف كتاب النىب األمى ورسةله  اهلل حممد بن عةلى بن أمحد، تح: أبو عبد ،األنصارى
فالفيوس أغسط س هرقل وهو أمرباطور األمرباطوري  البيزنطي ، وصل اىل ايحكم سن   :مسه الكاملاأما  .177، ص1هـ، ج1405 ،بيوت، عامل الكتب لبنان،

  

 المطلب االول: القناعة بالدعوة وسرعة اإلجابة للدعوة:
بالرفق والةلني ملتسم  ا ويرى املدعو أثر ايحيا  ومبادئهإن املدعو حينما يدعى إىل اإلسالم وتعاليمه  أواًل: القناعة بالدعوة:

ي ؛ فإن ذلك جيدب يف حيا  الداع االستقام اهلل والتضرع إليه واخلوف منه والتوكل عةليه. يرى أثر  والةلجوء إىلوالصرب 
لصفات باي التحةل نتيج ي وتتعجب من األثر اجلةل تتساءلاملدعوين كما جتدب األزهار النحةل ، كما جيعل نف س من حوله  

 (79)من الرمح  والعطف والشفق  والعفو والتواضع والسرت وغيها من اآلثار.

"فإن التساؤالت والتعجب الةلذان جيوبان يف نف س املدعو يعتربان سببًا رئيسيًا يف إجابته وإنابته ودخوله يف اإلسالم 
، فرسولنا الكرمي (80)نفسه بأحقي  اإلسالم وأمهيته"واالنقياد حنو تعاليمه وأخالقه، وقد يكون سبباً يف حدوث القناع  يف 

عندما دعا قومه إىل اإلسالم عند صعوده عةلى جبل الصفاء وقال: ))أرأيتم لو أخربتكم أن  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -
بني  نذير لكم فإينخياًل بالوادى تريد أن تغي عةليكم أكنتم مصدقني(( قالو نعم ما جربنا عةليك إالَّ صدقاً. قال: )) 

بأخالقه -مصةلى اهلل عةليه وسةل -، ويف هذا إشار  إىل أمهي  الصف  وأثرها يف االقناع، فالرسول (81)يدى عذاب شديد(( 
وصفاته استطاع أن يقنع من حوله بالدخول يف اإلسالم، كما أن صحابته صةلى اهلل عةليه وسةلم، كانوا سباقني يف نشر 

 سالمي  بأخالقهم وصفاهتم.الدعو  اإل
والقيام  إليصال الدعو  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -النيبعنه أحد الدعا  الذين كةلفهم  -رضى اهلل -(82)ن دحي  فكا  

ألن يكون  -ةليه وسةلمصةلى اهلل ع -النيبمن صفات نبيةل ، فقد اختاره   -رضى اهلل عنه-هبا، نظرًا ملا يتمتع به دحي  
 ما بوسعه  فعل -صةلى اهلل عةليه وسةلم -النيببرسال   -عنه رضى اهلل -، وملا ذهب دحي (83)مبعوثه وداعيته إىل قيصر
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، 1م، ج1988ظر: رستم، أسد. كنيس  مدين  اهلل أنطاكيه العظمى، لبنان، منشورات املكتب  البولسي ، ينقاد ثور  ناجحه ضد األمرباطور قوقاس،  608
  .423، ص419ص

لبنان، لسالمى، بن هشام، تح: عمر عبد السالم االسهيةلى، أبوالقاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد، الروض األنف يف شرح السيه النبوي  الينظر:  -84
 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .512، 513، ، ص7م، ج2000هـ ،1421، 1بيوت، دار إحياء الثرات العرىب، ط

 مت اقتباس النص بتصرف بسيط. .513، ص7مج مرجع سابق، بن هشام،السهيةلى، الروض األنف يف شرح السيه النبوي  ال -85

 .569ص ،مرجع سابق ،صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ،اخلةليفيينظر:  -86

 

 النصائح واإلرشادات، وإقناعه مبا بالرسال  املبعوث  له، فتأثر هرقل حىت كان أن يسةلم لوال أن أثر بإعطائهإلقناع قصي 
خي منك  ن هوإليك م أرسةلينعنه لقيصر "يا قيصر  -رضى اهلل -عةليه خوفه من قومه وخشي  عةلى مةلكه، قال دحي 

و الذى أرسةله هو خي منه ومنك، فامسع بذل، مث أجب بنصح، فإنك إن مل تذلل مل تفهم، وإن مل تنصح مل تنصف" 
 أدعَو إىل من كان املسيح يصةلى له، وأدعَو فإين"نعم" قال :  قال: "هات" قال: هل تعةلم أكان املسيح يصةلى، قال:

 ر به األمي الذى بشر به موسى و بش النيبن أمه وأدعَو إىل هذا إىل من دبر خةلق السموات واألرض واملسيح يف بط

ووضعه  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وما كان من قيصر أمام هذا اخلطاب إالَّ أن أخذ كتاب النىب( 84) عيسى بن مرمي بعده "
حىت أنظر  أمهةلينفعةلى عينيه ورأسه وقبةله مث قال: "أما واهلل ما تركت كتاباً إالَّ وقرأته وال عاملاً إالَّ سألته فما رأيت خياً، 

 (85) من كان املسيح يصةلى له........"

املةلقا  عةلى  ملسؤولي اإن حتةلى الداعي  بالصفات الدعوي  الالزم  دليل عةلى احساسه بعظم  جابة للدعوة:اإلثانياً: سرعة 
عاتقه يف الدعو  إىل اهلل، جنده  حريصاً يف اعطاء الصور  املشرف  املتأثر  يف نفسها واملؤثر  عةلى غيها، فإن صفات الدعا  

ومعامالهتم وتغي حاهلم. ومن املعةلوم أن الناس يعجبهم من يتصف هلا عالق  وصةل  بصفات املدعوين وتصرفاهتم 
مجعها اهلل يف  اليت لرأينا أن الصفات -صةلى اهلل عةليه وسةلم -بالفضائل ويتحةلى بايحكم  ايحسن ، ولو تأمةلنا حال النىب

ه السبل لةلوصول إىل لوحتةلى هبا عةلماً وعماًل، سي  وسةلوكاً؛ فتحت له الطريق ويسرت  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -رسوله
قةلوب مدعويه وإقناعهم بدعوته، فتغي حاهلم من االنكار والتكرب إىل االقتناع  والتواضع، وبعد أن كانوا معارضني أصبحوا 

وا ، وبعد إن كانوا يعبدون ما ال ينفع وال يضر من أصنام متعدد ، فأصبح-صةلى اهلل عةليه وسةلم -مساندين مناصرين له
شريك له. فاستطاع عةليه الصال  والسالم بصفاته النبيةل  وأخالقه الكرمي  ومعامةلته السامي  أن حيقق  يعبدو آله واحد ال

 ( 86) التأثي االجيايب يف نفوس مدعويه.
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 ،حبنني-هلل عنه رضى ا -بن خةلف بن وهب بن حذاف  بن مجح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى، ويكىن أبا وهب، أسةلم صفوان  صفوان بن أمي -87

ني، وكان ىل اجلمل، وذلك يف شوال سن  ست وثالثإمن الغنائم مخسني بعياً، مات مبك  عند خروج الناس منها  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وأعطاه رسول اهلل
  .7، ص6مج مرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكربى،ا :نظري ىل اجلمل.إحيرض الناس عةلى اخلروج 

، 2313شيئًا قط فقال ال وكثر  عطائه، رقم ايحديث  -يه وسةلمصةلى اهلل عةل -أخرجه مسةلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهلل -88
  .1806، ص4مج

 بهو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعةلبه بن سةليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهلل بن زهران بن كعب بن ايحارث بن كع -89
.رجالً شريفاً شاعراً مةليئاً كثي الضياف ، فمات رضى اهلل عنه مقتوالً باليمام  عام اليم -رضى اهلل عنه -بن عبد اهلل بن مالك بن نصر بن األزر، كان : ينظرَو

  .181، ص4مجمرجع سابق، بن سعد، الطبقات الكربى، ا

عبد و راهيم األبيارى، بإو  ،سقابن هشام، تح: مصطفى البو حممد مجال الدين، السي  النبوي  الأبن هشام، عبد املةلك هشام بن أيوب ايحميى املعافرى، ا -90
  .384، ص1م، مج1955هـ ، 1375، 2ايحفيظ الشةلىب، مصر، شرك  مكتب  ومطبع  البايب ايحةلىب وأوالده، ط

  .385، ص1مج ،سابقمرجع بن هشام، بن هشام، السي  النبوي  الا -91

 

له عندما أعطاه النعم فما كان منه إالَّ أن أسةلم  -صةلى اهلل عةليه وسةلم -مبعامةل  الرسول (87)كما تأثر صفوان بن أمي    
، فكان ذلك عند االنتهاء من غزو  الفتح فتح مك ، فخرج عةليه الصال  والسالم -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وأجاب دعوته

 يومئذ صفوان  -يه وسةلمصةلى اهلل عةل -مبن معه من املسةلمني فاقتتةلوا حبنني فنصر اهلل دينه واملسةلمني وأعطى رسول اهلل

 -ةلى اهلل عةليه وسةلمص-رسول اهلل  أعطاينبن أمي  مائ  من النعم مث مائ  مث مائ ؛ فقال صفوان رضي اهلل عنه: "واهلل لقد 
 (88)حىت إنه ألحب الناس إيلَّ" يعطيينوأنه ألبغض الناس إيلَّ، فما برح  أعطاينما 

خالقهم أامةلتهم و فاختذوه قدو  يف مع -صةلى اهلل عةليه وسةلم -عةلى هنج رسوهلم -رضوان اهلل عةليه -فقد سار الصحاب  
قومه أعظم األثر فقد أرسةله رسول  يفكان لدعوته   -رضى اهلل عنه -(89)فهذا الطفيل  .لنشر تعاليم الشريع  اإلسالمي 

رفق هبم، قال م ووصاه  بالبعد ما أدَر شد  غيته وحرصه عةلى دعو  قومه، فأرسةله  هل -صةلى اهلل عةليه وسةلم -اهلل
 (90) )) أرجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم((: -صةلى اهلل عةليه وسةلم -قال رسول اهلل -رضى اهلل عنه -الطفيل

ومه ودعاهم ووصيته وخرج إىل ق -صةلى اهلل عةليه وسةلم -واستجاب ألمر رسول اهلل -رضى اهلل عنه -فسمع الطفيل
زل بأرض قال رضى اهلل عنه: "فرجعت فةلم أ اإلسالمعدد كبي من قومه إىل  واستمر وأصر وثبت يف دعوته حىت دخل

 إىل املدين  وقضى بدرًا وأحدًا واخلندق. مث-صةلى اهلل عةليه وسةلم -حىت هاجر رسول اهلل اإلسالم دوس أدعوهم إىل
خبيرب حىت  -سةلميه و صةلى اهلل عةل -من قومي ورسول اهلل معيمبن أسةلم  -صةلى اهلل عةليه وسةلم-قدمت عةلى رسول اهلل 

 غيمها يف قومه بصفاته احملمود  من رفق ولني و  التأثيفاستطاع الطفيل   (91)نزلت املدين  بسبعني أو مثانني بيتاً من دوس"
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كان حسن و هو عثمان بن عفان بن أىب العاص بن أمي  بن عبد مش س القرشى األموى، أمي املؤمنني، أبو عبد اهلل وأبو عمر، ولد عام الفيل بست سنني  -92

 ؛اتت عنده يف أيام بدرمو  ،أبنته رقي  من عثمان -صةلى اهلل عةليه وسةلم -ىل اإلسالم وزوج النىبإالوجه، رقيق البشر ، عظيم الةلحي ، أسةلم قدمياً وكان يدعو 
 املغرب نيفزوجه بعدها أختها أم كةلثوم؛ فةلذلك كان يةلقب ذا النورين، قتل يوم اجلمع  لثمان عشر  خةلت من ذى ايحج  بعد العصر، ودفن ليةل  السبت ب

بن اهاد . ينظر: بشره باجلن  وعده من أهةلها، وشهد له بالش -صةلى اهلل عةليه وسةلم -وأن رسول اهلل  ،بن أثنني ومثانني سناشرقى البقيع. وهو يف والعشاء 
بيوت،  ،بنانلصاب  يف متييز الصحاب ، تح: عادل أمحد عبد املوجود وعةلى حممد معوض، حجر العسقالىن، أبو الفضل أمحد بن عةلى بن حممد بن أمحد، اإل

 .377، ص4هـ، ج1415، 1دار الكتب العةلمي ، ط

 . 71، ص1، مج513 مسنده، رقم ايحديث مام أمحد يفأخرجه اإل -93 

 

ويدخةلهم إىل اإلسالم بفضل اهلل. وبذلك يتبني أن حتةلى الدعا  بالصفات الالزم  يعد  تأثي مباشر ملا يرجونه ويأمةلونه 
  من استجاب  املدعوين لةلدعو .

 عبادة على الوجه المشروع: المطلب الثاني:

 يفومبادئه، ويكون متحةليًا بالصفات العةلمي  والعمةلي ، فإن ذلك يؤثر  اإلسالمإن الداعي  حينما يدعو الناس إىل   
 هتتم  اليت  العمةلي  القدو  هياملدعو بأن حيقق العباد  الديني  عةلى الوجه املشروع، فإن من أفضل وأسرع الوسائل الدعوي  

يعةلم الناس تعةليمًا عمةليًا تطبيقياً؛  -رضي اهلل عنه-(92)فقد كان عثمان بن عفانبتعةليم املدعوين ورفع اجلهل عنهم، 
صةلى اهلل  -هللودعا مباء يف إناء فتوضأ مث قال: "رأيت رسول ا -رضى اهلل عنه -ليكون أبةلغ يف التأثي والتعةليم؛ فجةل س

ان بينهما وبين ك  هر غفر له ماثم قام فصلى صالة الظ وضوئي))ومن توضأ هذا مث قال:  وضوئيعةليه وسةلم يتوضأ 
الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينهما وبين الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينهما وبين صالة العصر ثم 

نات فما قالوا هذه ايحس صلى العشاء غفر له ما بينهما وبين صالة المغرب وهن الحسنات يذهبن السيئات ((
 (93)اال اهلل وسبحان اهلل و ايحمد اهلل و اهلل أكرب وال حول وال قو  إال باهلل".الباقيات يا عثمان قال هن : ال إله 

 الخاتمة :
هذا ما يسَّره اهلل تباَر وتعاىل يل يف مجع املعةلومات اخلاص  هبذا املوضوع، واهلام  لكل داعي مسةلم يسعى لةلوصول إىل  

حتقيق هدفه املنشود من الدعو . وال أزعم أن ما كتبته صواباً كةله، بل إمنا أنا بشٌر أخطئ وأصيب، ودّونت  كل ما اطمأن 
 أهمها:فتوصلت بذلك إلى عّدة نتائج مكانيايت وقدرايت، إليه قةليب وأوصةلتين إليه وسائةلي وإ
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لداعي جود عد  صفات البد توفرها يف او من خالل العرض السابق نتوصل إىل أن جمال الدعو  إىل اهلل يتطةلب  -1   

 لكي حيقق هدفه من نشر دعوته عةلى النحو الصحيح، وكذلك نتوصل إىل أن مجيع الصفات املذكور  مرتبط  متظافر 
مع بعضها يف جمال الدعو ، ال ينجح الداعي باكتساب بعضها وتَر اآلخر، عةليه أن يكتسبها مجيعًا لتحقيق التأثي 
اإلجيايب يف النف س اإلنساني  الذي حيقق هلا الصالح واالستقام . فالدعا  هلم دور كبي اجياد السعا  واالستقرار يف حيا  

 ت وقدرات جتعةلهم قادرون عةلى ذلك.وصفااملسةلم مبا أودعه اهلل فيهم من مهارات 
 إن الصفات الدعوي  تعود عةلى الداعي باخلي واالنتفاع. فبها تقوى شخصيته، وتكسبه ثباتاً وإصراراً وصرباً عةلى االستمرار

 يف دعوته. كذلك تزيد من قناع  املدعو مما جيعةله سريع االستجاب  ملا يدعو إليه الداعي .
 له تأثي عظيم يف توجيه الناس لةلعباد  الصحيح ، فأخالق التوجيه بالقول دون العمل، أثره إن التطبيق العةلمي -2  

حمدود، وهلذا نرى إن كثي من الدعا  حريصني عةلى هذا اجلانب ملا له من أثر حممود يف جمال الدعو ، فإن الداعي  يرشد 
اصل من ةلمسه اليوم عرب شاشات التةلفاز وقنوات التو ووضح ويرّغب الناس عةلى عباد  اهلل عةلى الوجه املشروع، وهذا ما ن

عباد  اهلل عةلى ب بذل بعض الدعا  لتوصيل تعةليم العبادات وكيفيتها وبيان فضةلها، ملا يف ذلك أثر عةلى املدعو لقيامه
 الوجه املشروع.

 المصادر والمراجع  

 أواًل: القرآن الكريم.

 .ثانياً: كتب التفسير

ابن عادل، أبو حفص سراج الدين عمر بن عةلي بن عادل ايحنبةلي الدمشقي النعماين، الةلباب يف عةلوم الكتاب،  -1 
هـ ، 1419، 1طتح: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عةلي حممد معوض، لبنان، بيوت، دار الكتب العةلمي ، 

  .م1998
ي بن القرشي البصري الدمشقي، تفسي القرآن العظيم، تح: سامابن كثي، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثي  -2 

 .م1999هـ،1420، 1حممد سالم ، دار طيب ، ط
أبو السعود، العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، إرشاد العقل السةليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، لبنان، بيوت،  -3 

 .دار إحياء الرتاث العريب
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، يط يف التفسيالبحر احمل، بن يوسف بن عةلي بن يوسف بن حيان أثي الدين األندلسيأبو حيان حممد ، األندلسي -4 

 .هـ1420، دار الفكر، بيوت، صدقي حممد مجيلتح: 
الطربي، أيب جعفر الطربي حممد بن جرير الطربي، تفسي الطربي"جامع البيان عن تأويل آى القرآن"، تح: عبد  -5

هـ، 1322، 1بالتعاون مركز البحوث والدراسات العربي  اإلسالمي ، مصر، القاهر ، دار هجر، طاهلل بن عبد اهلل الرتكي 
 م.2001

م القرآن، ، تفسي حدائق الروح والرحيان يف روايب عةلو الشافعي رمى العةلوى اهلررىمني عبد اهلل األأل، حممد االعةلوي -6
 .2001هـ ،1421، 1بيوت، لبنان، دار طوق النجا ، ط

رطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مش س الدين، اجلامع ألحكام القرآن، الق-7
   .م1964هـ، 1384، 1القاهر ، دار الكتب املصري ، طمصر، تح: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، 

 .ه1412 ،27ط، القاهر يف ظالل القرآن،  ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريبقطب،  -8
خنب  من العةلماء، إشراف: صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ، التفسي امليسر، املمةلك  العربي  السعودي ،  -9

، 2املدين  املنور ، وزار  الشؤون اإلسالمي  واألوقاف والدعو  واإلرشاد، جممع املةلك فهد لطباع  املصحف الشريف، ط
 م.2009هـ، 1430

 :حديثكتب الثانًيا:  

اجلامع الصحيح املختصر"صحيح البخاري"، تح:  البخاري، حممد بن إمساعيل ابو عبد اهلل البخاري اجلعفي، -10
 م.1987هـ، 1407، 3مصطفى ديب البغا، بيوت، اليمام ، دار ابن كثي، ط

عربي  السعودي ، الالبيهقي، أبوبكر أمحد بن ايحسني، شعب اإلميان، تح: عبد العةلى عبد ايحميد حامد،  املمةلك   -11
 م.2003، 1423، 1الرياض، مكتب  الرشد لةلنشر والتوزيع، ط

البيهقي، أمحد بن ايحسني بن عةلى بن موسى اخلراساىن أبوبكر، السنن الكربى، تح: حممد عبد القادر عطا،  -12 
 . م2003هـ، 1324، 3لبنان، بيوت، دار الكتب العةلمي ، ط

هلل حممد بن عةلي ايحكيم، بيان الفرق بني الصدر والقةلب والفؤاد والةلب، اعداد: الرتمذي، املنسوب أليب عبد ا-13 
 .م2009يوسف وليد مرعي، األردن، عمان، مؤسس  آل البيت املةلكي  لةلفكر اإلسالمي، 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 158 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
الشيباين، أبو عبد اهلل أمحد حممد بن حنبل بن هالل بن أسد، مسند اإلمام أمحد، تح: السيد أبو املعاطي  -14 
 م.1998هـ، 1419، 1نوري، لبنان، بيوت، عامل الكتب، طال
النيسابوري، مسةلم بن ايحجاج أبو ايحسني القشيي، صحيح مسةلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان، بيوت:  -15 

 دار إحياء الرتاث العريب.
 ثالثاً :كتب السيرة.

ح: أبو حممد مجال الدين، السي  النبوي  البن هشام، تابن هشام، عبد املةلك هشام بن أيوب ايحميى املعافرى،  -16 
، 2مصطفى السقا، وإبراهيم األبيارى، وعبد ايحفيظ الشةلىب، مصر، شرك  مكتب  ومطبع  البايب ايحةلىب وأوالده، ط

 م.1955هـ ، 1375
البن هشام، تح:   السهيةلى، أبوالقاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد، الروض األنف يف شرح السيه النبوي -17

 م.2000هـ ،1421، 1بيوت، دار إحياء الثرات العرىب، طلبنان، عمر عبد السالم السالمى، 
 رابعاً: كتب التراجم.

ابن سعد، أبوعبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشى بالوالء، البصيى البغدادى، الطبقات الكربى، تح: حممد  -18
 م.1990هـ ، 1،1410ب العةلمي ، طعبد القادر عطا، بيوت، دار الكت

الذهىب، مش س الدين حممد بن أمحد بن عثمان، سي أعالم النبالء، تح: شعيب األرنؤوط، حممد نعيم  -19
 م.1996هـ ، 1417، 11الغرقسوسى، لبنان، بيوت، مؤسس  الرسال ، ط
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عبد الرب، يوسف عبد اهلل حممد عبد الرب أبو عمر، االستيعاب يف معرف  األصحاب، تح: حممد عةلى البجاوى،  -21 
 م.1992، 1412، 1دار اجليل، ط

 خامساً: المعاجم اللغوية.
 .هـ414، 3أبو الفضل، لسان العرب، لبنان، بيوت، دار صادر، طبن منظور، حممد بن مكرم بن عةلي، -22
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 سادساً: الكتب اإلسالمية. 

ابن القيم اجلوزي ، حممد بن أىب بكر الزرعى الدمشقى، مدارج السالكني بني منازل إياَ نعبد وإياَ نستعني،   -23 
هـ 1432، 1ودي ، دار الصميعى لةلنشر، طتح: ناصر بن سةليمان السعوى وآخرون، الرياض، املمةلك  العربي  السع

 م.2011،
 م. 2011هـ، 1432، 4بكار، عبد الكرمي، مقدمات لةلنهوض بالعمل الدعوى، دمشق، دار القةلم، ط -24 

بن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل، الدعو  اىل اهلل وأخالق الدعا ، املمةلك  العربي  السعودي ، الرياض، رئاس  إدار  -25
 .م2002هـ، 1423، 4مي  واإلفتاء، طالبحوث العةل

 م.1995هـ، 1415، 3بيوت، مؤسس  الرسال ، طىل عةلم الدعو ، إاملدخل  حممد أبو الفتح، البيانوىن،-26
اخلةليفي، أمحد بن عةلي عبد اهلل، صفات الداعي  يف ضوء سي دعا  النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم، حبث مقدم لنيل  -27 

درج  املاجستي من قسم الدعو  واالحتساب، جبامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي  بكةلي  الدعو  واإلعالم يف املمةلك  
 هـ.1419العربي  السعودي ، 

بن فرحان، البصي  يف الدعو  اىل اهلل، تقدمي: صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ، أبوظىب، دار اإلمام العنزى، عزيز   -28 
 م.2005هـ، 1426، 1مالك، ط

القحطاىن، سعيد بن عةلى بن وهف، ايحكم  يف الدعو  اىل اهلل تعاىل املمةلك  العربي  السعودي ، وزار  الشؤون  -29 
 هـ.1423، 1شاد، طاإلسالمي  واألوقاف والدعو  واإلر 

هـ ، 1415، 1القحطاين، سعيد بن عةلى بن وهف، مقومات الداعي  الناجح يف ضوء الكتاب والسن ، ط-30
 م.1994

 .1992، 4مفكرون عرفتهم، الرياض، دار الشواف، طو اجملذوب، حممد، عةلماء -31
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ABSTRACT 

 

 
In all its forms, the finance occupies a special place in the people, occupies 

a large part of their economic and social life, and with the development of 

life and its congestion with many needs and requirements; the methods of 

financing are renewed and its products vary. Among these new financing 

products is the so-called additional financing; For example, those images in 

which the client is re-funded to obtain additional funding with the 

obligation to repay the previous debt. These images include legal 

prohibitions, which necessitates emphasizing the importance of complying 

with the Shari'ah regulations established in this type of and to demonstrate 

the virtues of adhering to these Shariah standards; by highlighting the 

general purposes of legislation that are to be achieved by working with the 

Islamic additional funding, so that it will be calling for compliance and 

established for certainty and reassurance This study shows the importance 

of additional Islamic finance in the light of the purposes of Islamic law, 

namely, the effect of Islamic supplementary financing in the interests of 

creation, its impact on the development of brotherhood and social 

harmony, and its effect in getting rid of the embarrassment of people. 
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 لخص امل

صوره مكانة خاصة عند الناس، ويشغل حيزاً كبرياً من حياهتم االقتصادية واالجتماعية، ومع تطوُّر حيتل التمويل بكافة 
احلياة وازدحامها ابلكثري من احلاجات واملتطلبات؛ تتجدد أساليب التمويل وتتنوع منتجاته، ومن بني هذه املنتجات 

َد منه صوٌر هي حمل نظر وإ شكال، منها على سبيل املثال التمويلية املستجدة ما ُيسّمى ابلتمويل اإلضايف؛ وألنه قد ُوج  
تلك الصور اليت يعاد فيها التمويل للعميل للحصول على التمويل اإلضايف مع إلزامه بسداد الدين السابق منه؛ فتتضمن 

النوع من التمويل هذه الصور حماذير شرعية؛ مما يستدعي التأكيد على أمهية االلتزام ابلضوابط الشرعية املقررة يف هذا 
بكافة صوره وأشكاله، وإظهار حماسن التمسك هبذه املعايري الشرعية؛ من خالل إبراز مقاصد التشريع العامة املرجو 

 حتقيقها من العمل ابلتمويل اإلضايف اإلسالمي؛ ليكون ذلك أدعى لالمتثال وأرسخ لليقني واالطمئنان.
اإلسرررررررالمي يف ضررررررروة مقاصرررررررد الشرررررررريعة العامرررررررة، واملتمثلرررررررة يف أ رررررررر  وُتظهرررررررر هرررررررذه املباحررررررر  أمهيرررررررة التمويرررررررل اإلضرررررررايف  

ق، وأ ررررررره يف إشرررررراعة األخرررررروة والترررررر ل  االجتمرررررراعي، وأ ررررررره يف  حتقيررررررق مصررررررا  ا لرررررر التمويررررررل اإلضررررررايف اإلسررررررالمي يف  
 رفع احلرج عن الناس.
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 مشكلة البحث:

التعامرررررل بررررره يف ا،ونرررررة األخررررررية، وتوجرررررد منررررره صررررروراً  حيترررررل التمويرررررل اإلضرررررايف مكانرررررة واسرررررعة يف حيررررراة النررررراس، ويكثرررررر  
حمررررررل نظررررررر وإ شرررررركال؛ لتحيُّلهررررررا للوصررررررول إد قلررررررب الرررررردين اررررررررم شرررررررعاً؛ ممررررررا يسررررررتدعي التأكيررررررد علررررررى أمهيررررررة إظهررررررار  
حماسرررررررنه يف كنررررررر  الضررررررروابط الشررررررررعية، وذلرررررررك مرررررررن خرررررررالل إبرررررررراز مقاصرررررررد التشرررررررريع العامرررررررة املتحققرررررررة مرررررررن العمرررررررل  

 ي؛ لاللتزام به والتمسك حبدوده وضوابطه.ابلتمويل اإلضايف اإلسالم
 أهداف البحث:

 يهدف البح  لتحقيق أهداف منها:
 التعري  ابلتمويل اإلضايف اإلسالمي ومقاصد الشريعة العامة. •

 يف حياة الناس.التمويل اإلضايف  مكانة  إبراز •

 يف ضوة مقاصد الشريعة العامة. اإلسالمي أمهية التمويل اإلضايفبيان  •
 البحث:خطة 

 جاة البح  يف هذا املوضوع على النحو ا،يت:
 توطئة.

 املبح  األول: التعري  مبصطلحات البح ، وفيه مطلبان:
 املطلب األول: التعري  ابلتمويل اإلضايف اإلسالمي.

 املطلب الثاين: التعري  مبقاصد الشريعة العامة.
 الناس.يف حياة التمويل اإلضايف  مكانة: بح  الثاينامل

، وفيرررررررره  ال ررررررررة  مقاصررررررررد الشررررررررريعة العامررررررررة املتحققررررررررة مررررررررن تطبيررررررررق التمويررررررررل اإلضررررررررايف اإلسررررررررالمياملبحرررررررر  الثالرررررررر :  
 مطالب:

 .حتقيق مصا  ا لقاملطلب األول: التمويل اإلضايف اإلسالمي و 

 املطلب الثاين: التمويل اإلضايف اإلسالمي وإشاعة األخوة والت ل  االجتماعي.
 ويل اإلضايف اإلسالمي ورفع احلرج عن الناس.املطلب الثال : التم
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(، دار ابررررررن ع رررررران، 2/8، حتقيررررررق: مشررررررهور بررررررن حسررررررن  ل سررررررليمان )املوافقــــــات( انظررررررر: الشرررررراط ، أبررررررو إسررررررحا، إبررررررراهيم بررررررن موسررررررى بررررررن حممررررررد، 1)
رررررر. عبررررررد الرررررررر ن تركرررررري، 1427القرررررراهرة، الطبعررررررة الثانيررررررة  ، ترمجررررررة وحتقيرررررررق: منـــــــاأرات يف أصـــــــوم الشـــــــريعة اإلســـــــالمية بـــــــني ابـــــــن  ـــــــ م والبـــــــاجيهر
 ه.1406(، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األود 517عبدالصبور شاهني )ص

ــة( ابرررررن تيميرررررة، أ رررررد برررررن عبرررررد احللررررريم، 2) ــن تيميـــ ــالم ابـــ ــيي اإلســـ ــاوم اـــ ــوو فتـــ  (،180-179/ 8، مجرررررع: عبرررررد الرررررر ن برررررن حممرررررد برررررن قاسرررررم )جممـــ
 ه.1416جممع امللك فهد لطباعة املصح  الشري ، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

 .38( سورة الدخان، ا،ية 3)
 .115( سورة املؤمنون، ا،ية 4)
ردن، الطبعررررررة (، دار الن رررررال ، األ179، حتقيررررررق: حممرررررد الطررررراهر امليسرررررراو  )صمقاصــــــد الشــــــريعة اإلســــــالمية( انظرررررر: ابرررررن عاشررررررور، حممرررررد الطررررراهر، 5)

 ه.1421الثانية 
(، دار السررررررالم، مصررررررر، الطبعررررررة األود 112، حتقيررررررق: إااعيررررررل احلسرررررر  )صمقاصـــــــد الشـــــــريعة اإلســـــــالمية ومكارمهـــــــا( انظررررررر: ال اسرررررري، عررررررالل، 6)

 ه.1432
 .56( سورة الذارايت، ا،ية 7)

 ا امتة وأهم النتالج.
 

 كلمات مفتا ية للبحث:
 مقاصد، الشريعة، العامة، التمويل، اإلضايف، اإلسالمي.

 مقدمة:
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى  له وصحبه ومن وااله.

 أما بعد:
مررررررا  مسررررررلم  نكررررررر  ، وال ي(1)وحكررررررم، فاملقاصررررررد هرررررري الررررررركن يف بنرررررراة الصررررررر  التشررررررريعيفقررررررد شرررررررع هللا الرررررردين ملقاصررررررد  

؛ فررررراهلل تعررررراد ال ي عرررررل شررررريًئا  (2)اشرررررتمله عليررررره الشرررررريعة مرررررن املصرررررا  واراسرررررن واملقاصرررررد للعبررررراد يف املعرررررا  واملعررررراد
ا نرَ   ، قرررررررال هللا تعررررررراد:-سررررررربحانه-عبثرررررررً َرسَ  َومرررررررا بَريرس ماوات  َواألس ا السرررررررم نرررررررَ نَي ﴿َومرررررررا َخَلقس ، وقرررررررال تعررررررراد:  (3)ُهمرررررررا الع بررررررر 
وَن ر﴿ررررر  ا اَل تُررسَجعرررررُ نرررررَ مس إ لَيرس ا َوأَنمكرررررُ اُكمس َعبَرثرررررً نرررررَ ا َخَلقس ُتمس أَّنرررررمَ برس ، ومرررررن أعظرررررم مرررررا اشرررررتمل عليررررره خلرررررق اإلنسررررران قبولررررره  (4)أََفَحس 

وضرررررعها هللا    ، فاإلنسررررران مرررررا خلرررررق إال لعبرررررادة هللا وامتثرررررال الشرررررريعة الررررريت(5)التمررررردن الرررررذ  أعظمررررره وضرررررع الشرررررريعة لررررره
ُدون    َوَمار﴿ررررررر ، قرررررررال تعررررررراد:  (6)لررررررره ليعمرررررررر هرررررررذه األر  الررررررريت يعررررررري  عليهرررررررا َ  إ الم ل يَرعسبرررررررُ نرررررررس نم َواإلس  ُه اَرررررررس  ،  (7)َخَلقرررررررس

وليرررررؤد  اإلنسررررران هرررررذه العبرررررادة البرررررد لررررره مرررررن فهرررررم مقصرررررد الشرررررارع منهرررررا؛ ألنررررره دون فهرررررم ملقصرررررد الشرررررارع يف هرررررذه  
 جله، وبذلك يكون كال اعل لغري ما أمر به، أو التارك ما أمر به،  العبادة قد يؤديها على غري ما شرعه أل

ن ا،خرررررررذ ابملشرررررررروع مرررررررن حيررررررر  خ يقصرررررررد بررررررره الشرررررررارع ذلرررررررك القصرررررررد  خرررررررذ يف غرررررررري مشرررررررروع  يقرررررررول الشررررررراط :  إ



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 165 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .3/30 املوافقات( الشاط ، 8)

 حقيقة؛ ألن الشارع إَّنا شرعه ألمر معلوم ابل ر ، فإذا أخذ ابلقصد إد غري ذلك األمر املعلوم؛ فلم أيت 
 

أمرررررر  برررررذلك املشرررررروع أصرررررال، وإذا خ أيت بررررره ذقررررري الشرررررارع يف ذلرررررك األخرررررذ، مرررررن حيررررر  صرررررار كال اعرررررل لغرررررري مرررررا  
 .(8) به والتارك ملا أمر به

واملكتبررررررررة اإلسررررررررالمية حافلررررررررة ابلكثررررررررري مررررررررن الدراسررررررررات اإلسررررررررالمية يف املقاصررررررررد الشرررررررررعية عمومرررررررراً، ويف ضرررررررروة هررررررررذه  
املقاصررررررد سررررررألقي الضرررررروة علررررررى أمهيررررررة التمويررررررل اإلضررررررايف يف ظررررررل التمويررررررل اإلسررررررالمي؛ منتخبرررررراً مررررررن هررررررذه املقاصررررررد  

سرررررن اليتهرررررا وإبرازهرررررا، إذس يف فهمهرررررا إعانرررررة للمسرررررلم علرررررى أداة املشرررررروع  أمثلرررررة بلغررررره الغايرررررة يف احلسرررررن والكمرررررال حي
يف املررررررال كمررررررا أمررررررر هللا تعرررررراد، وهللا أسررررررأل أن يعينرررررر  وين عرررررر  ومررررررن يقرررررررأ هبررررررذه الورقررررررات، و علهررررررا خالصررررررًة لوجهرررررره  

 الكرمي.
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 م.2000، الناشر مكتبة العبيكان، الطبعة األود، 190ص  صادية واإلسالميةمعجم املصطلحات االقت( اَمعة، علي بن حممد، 9)
 م.2016، الناشر دار ص اة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 21ص  مبادئ التمويل( طار، احلاج، 10)
(، الناشرررررر دار عررررراخ الكترررررب، الطبعرررررة 3771/ 2) معجـــــم اللعـــــة العربيـــــة املعاصـــــر ( عمررررر، أ رررررد اترررررار عبرررررد احلميرررررد عمررررر، مبسررررراعدة فريرررررق عمرررررل، 11)

 م.2008األود، 

 
 

 :انبل املبحث األوم: التعريف مبصطلحات البحث وأمهيته، وفيه مط
 املطلب األوم: التعريف ابلتمويل اإلضايف اإلسالمي، وفيه فرعان:

 ، وفيه ثالثة مسائل:ابعتباره مركباً إضافياً ضايف التمويل اإل الفرو األوم: تعريف
 املسألة األوىل: تعريف التمويل:

وارترررررررو ،  التمويرررررررل يف االصرررررررطال  االقتصررررررراد  لررررررره تعري رررررررات عررررررردة وهررررررري تعري رررررررات متقاربرررررررة مرررررررن حيررررررر  النتيجرررررررة  
 .(9)منها:   توفري املستلزمات املالية للمشاريع وا طط  

 .(10)وعرمفه بعضهم أبنه:   اإلمداد ابألموال يف أوقات احلاجة إليها  
ولعررررررل التعريرررررر  الثررررررراين أعررررررم مررررررن األول، حيررررررر  ي هررررررم مرررررررن قولرررررره يف األول   للمشرررررراريع وا طرررررررط   قصررررررر التمويرررررررل  

تمويرررررررل يشرررررررمل غرررررررري ذلرررررررك مرررررررن حاجرررررررات النررررررراس كمرررررررا يف التمويرررررررل الشخصررررررري  علرررررررى األعمرررررررال التجاريرررررررة، بينمرررررررا ال
والعقررررررار ، فررررررال يقصررررررر التمويررررررل علررررررى الشررررررركات فحسررررررب، بررررررل هررررررو أعررررررم مررررررن ذلررررررك ليشررررررمل املشرررررراريع أبنواعهررررررا  

 وحاجات اجملتمع بكافة أطيافه وأغراضه.
 املسألة الثانية: تعريف اإلضايف:

و اقتصرررررررراد  خرررررررراص بل رررررررر  اإلضررررررررافة؛ إذس يسررررررررتخدم  وأمررررررررا مصررررررررطلن  اإلضررررررررايف  فلرررررررري  هنرررررررراك اسررررررررتعمال فقهرررررررري أ
  وضررررمّ    إليرررره  واإلسررررناد  الشررررية  إد  اإلمالررررة  مررررن  ذُكررررر  عمررررا  غالبرررراً   خيرررررج  الل رررر  علررررى مررررا جرررررت برررره العررررادة يف اللغررررة، وال

  ل رررر   مررررن  املررررراد  املعررررى  هررررو  وهررررذا  األصررررلي،  الشررررية  علررررى  الررررزايدة  معررررى  يتضررررمن  هبررررذا  وهررررو   خررررر،  شررررية  إد  الشررررية
 .الل   تصري ات وت يده الكلمة ألصل الوضع   يقتضيه ما  وهو البح ، هذا يف   اإلضايف  

وميكرررررررن كرررررررذلك مرررررررن خرررررررالل النظرررررررر يف االسرررررررتعمال املعاصرررررررر لل ررررررر    اإلضرررررررايف   أن ارررررررد املعررررررراجم املعاصررررررررة ترررررررذكر  
:  إضرررررافة  إد  منسررررروب  اسرررررم:  املعرررررى املعمرررررول بررررره اليررررروم واملترررررداول كثررررررياً برررررني النررررراس، ولرررررذلك قرررررال بعضرررررهم:   إضرررررايفّ 

عر إد يضاف إضايفّ  مبلغ : إضايفّ   مثن  إضايفّ  عملٌ    :  ، وكذلك قال  خر:   إضايف(11)األصلّي   السّ 
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( مجرررررررررال 10-9( حممرررررررررد سرررررررررليم النعيمررررررررري، ج)8-1(، نقلررررررررره إد العربيرررررررررة ج)525/ 6) تكملــــــــــة املعـــــــــاجم العربيـــــــــة( رينهرررررررررارت بيررررررررر   ن دوز ، 12)
 م.2000 -1979ا ياط، وزارة الثقافة واإلعالم، اَمهورية العراقية، الطبعة األود، من 

( هررررررذا التعريرررررر  املعتمررررررد يررررررذه الصررررررورة التمويليررررررة مررررررن صررررررور التمويررررررل اإلضررررررايف الشخصرررررري لررررررد  مصرررررررف الراجحرررررري، انظررررررر رابررررررط موقررررررع املصرررررررف:  13)
http://www.alrajhibank.com.sa/ar/faqs/pages/personal-refinance- questions-and-answers.aspx  

 
 

، وهرررررذا هرررررو املعرررررى املقصرررررود، وهرررررو كمرررررا سررررربق ال ين رررررك عرررررن املعررررراين اللغويرررررة األصررررريلة املرررررذكورة سرررررابقاً؛  (12)مزيرررررد  
  و يرررررق  وارتبررررراط  ظررررراهرة  عالقرررررة  فبينهمرررررا  وإسرررررناده بررررره؛فرررررالزايدة علرررررى الشرررررية هررررري مبعرررررى ضرررررم الشرررررية إد شرررررية  خرررررر  

 خي ى. ال
 املسألة الثالثة: املقصود ابإلسالمي:

أ  يكررررررررون التمويررررررررل يف إطرررررررررار موجهررررررررات الشررررررررررع احلنيرررررررر  ومراميرررررررره العظرررررررررام، وعليرررررررره ميكرررررررررن القررررررررول أبن التمويرررررررررل  
 ة.إطار الضوابط الشرعي اإلسالمي: اإلمداد ابألموال يف أوقات احلاجة إليها يف

 .باً ق  ماً ول  ل  ابعتباره ع   ضايف اإلسالميالفرو الثاين: املقصود بـالتمويل اإل
التمويررررل اإلضررررايف مصررررطلن يُعرررراّ  عررررن الررررزايدة يف التمويررررل، ويررررذه الررررزايدة صررررور  معهررررا هررررذا الّلقررررب، ويررررذا ارتضرررريته  

ن للتعبرررررري عرررررن صرررررور اتل رررررة منهرررررا التمويرررررل  مرررررن برررررني عررررردة مصرررررطلحات أخرررررر  مقاربرررررة، وقرررررد اسرررررتعمل هرررررذا املصرررررطل
اإلضرررررررايف البسررررررريط، وهرررررررو الرررررررذ  تكرررررررون فيررررررره الرررررررزايدة التمويليرررررررة حرررررررني االسرررررررتحقا، وقبرررررررل احلصرررررررول علرررررررى التمويرررررررل  
األساسرررري فضررررالً عررررن الشررررروع يف السررررداد، ويشررررمل كررررذلك الررررزايدة التمويليررررة بعررررد سررررداد نسرررربة حمررررددة مررررن التمويررررل  

لرررررررري أو اَسرررررررر أو إعررررررررادة التمويرررررررل، وقررررررررد شررررررراعه تسررررررررميته ابلتمويررررررررل  وهرررررررو مررررررررا يسرررررررميه الرررررررربعي ابلتمويرررررررل التكمي
التمويررررررل الشخصرررررري  اإلضررررررايف يف كثررررررري مررررررن املؤسسررررررات التمويليررررررة، وعّرفرررررره بعضررررررها يف جانبرررررره الشخصرررررري بقررررررويم:    

هرررررو متويرررررل إضرررررايف ملرررررا لرررررديك أساسررررراً معنرررررا. فهرررررو ال يلغررررري متويلرررررك احلرررررا ، برررررل تسررررردد أقسررررراط التمويرررررل    :اإلضرررررايف
 .(13)   على حدة, ابإلضافة إد أقساط متويلك احلا  معناالشخصي اإلضايف

ــائم   ولرررررذلك فإنررررره ميكرررررن أن يُعررررررمف التمويرررررل اإلضرررررايف اإلسرررررالمي أبنررررره:   ــل قـــ ــن  ويـــ ــتفيد مـــ ــي  للمســـ ــد يتـــ أو    عقـــ
يف    م احلـــــاغ أو بـــــعه، بنـــــاًف علـــــل  لـــــب املســـــتفيدمـــــو   احلصـــــوم علـــــل مايد  يف التمويـــــل مـــــن  ات املُ   ُمســـــتحق 

 .  إ ار الضوابط الشرعية
 ولعلي ألقي الضوة على العناصر الواردة يف التعري :

http://www.alrajhibank.com.sa/ar/faqs/pages/personal-refinance-%20questions-and-answers.aspx


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 168 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

   عقد  : أ  أن التمويل اإلضايف يعتا عقداً ملزماً للطرفني، يشتمل على معاين العقد وأركانه وشروطه،  
 

 وت تب عليه  اثره املعروفة يف ال قه اإلسالمي.
  يرررررتمكن العميرررررل الرررررذ  حصرررررل علرررررى متويرررررل سرررررابق أن حيصرررررل علرررررى متويرررررل    يترررررين للمسرررررت يد مرررررن متويرررررل قرررررالم  : أ

  خر وهو بعد خ ينته من سداد التمويل احلا .
  أو مسرررررتحق  : هرررررذا القيرررررد يشرررررري إد الصرررررور األخرررررر  مرررررن التمويرررررل اإلضرررررايف، والررررريت تكرررررون اإلضرررررافة فيهرررررا ابترررررداًة  

لتمويررررررل هنررررررا مررررررن جهررررررة واحرررررردة، أو يكررررررون  قبررررررل االسررررررت ادة مررررررن التمويررررررل األساسرررررري والشررررررروع يف سررررررداده ويكررررررون ا
التمويررررررررل مسررررررررتحقاً للعميررررررررل مررررررررن إحررررررررد  اَهررررررررات املمولررررررررة فريغررررررررب اإلضررررررررافة مررررررررن جهررررررررة أخررررررررر  وفررررررررق األنظمررررررررة  
واالت اقيررررررررات املامررررررررة؛ فيكررررررررون التمويررررررررل مشررررررررر كاً بررررررررني أكثررررررررر مررررررررن جهررررررررة، وتكرررررررررون اإلضررررررررافة ابتررررررررداًة مررررررررن حرررررررررني  

يف السرررررررداد؛ كمرررررررا هرررررررو احلرررررررال يف بعررررررري صرررررررور  االسرررررررتحقا، وقبرررررررل احلصرررررررول علرررررررى التمويرررررررل فضرررررررالً عرررررررن الشرررررررروع  
 التمويل اإلضايف العقار  يف بعي الدول اإلسالمية.

  احلصرررررول علرررررى زايدة يف التمويرررررل مرررررن ذات املمرررررول احلرررررا  أو غرررررريه  : وهرررررذا هرررررو املقصرررررود مرررررن العقرررررد ولررررره صررررروره  
اَهررررررة املمولررررررة كمررررررا  وأسرررررراليبه املختل ررررررة ابخررررررتالف الشررررررروط والصرررررريغ املعمررررررول هبررررررا؛ فقررررررد تكررررررون اإلضررررررافة مررررررن ذات  

هرررررو الغالرررررب يف التمويرررررل اإلضرررررايف الشخصررررري، وقرررررد تكرررررون اإلضرررررافة مرررررن جهرررررة أخرررررر  غرررررري اَهرررررة املمولرررررة كمرررررا يف  
بعرررررري صرررررررور التمويرررررررل اإلضرررررررايف الشخصررررررري، أو تكرررررررون اإلضرررررررافة مرررررررن جهرررررررة أخرررررررر  غرررررررري اَهرررررررة املمولرررررررة ابالت رررررررا،  

 بينهما.
ن الطلررررب يكررررون مررررن العميررررل، وهررررذا املعررررى قررررد يعررررزز    بنرررراًة علررررى طلررررب املسررررت يد  : وهررررذا سرررربب إنشرررراة العقررررد، وأ

مناسررررررربة التسررررررررمية للعقررررررررد؛ إذس إن طلررررررررب اإلضررررررررافة يتضررررررررمن معرررررررى اإلَرررررررراة إد الشررررررررية كمررررررررا هررررررررو ُمبررررررررنيم يف املعررررررررى  
 اللغو  ملصطلن اإلضافة، وهللا أعلم.

ة اإلسررررررالمية يف    يف إطررررررار الضرررررروابط الشرررررررعية  : أ  اباللتررررررزام ابلنصرررررروص والقواعررررررد الرررررريت قررررررد جرررررراةت هبررررررا الشررررررريع
 املعامالت املالية.

 املطلب الثاين: تعريف مقاصد الشريعة العامة، وفيه فرعان:
 الفرو األوم: تعريف مقاصد الشريعة.

أبهنررررررا:    الشررررريخ حممررررررد الطرررررراهر برررررن عاشررررررور    ، كرررررران مرررررن أمههررررررا مررررررا أوردهةيعقرررررد وردت عرررررردة تعري ررررررات ملقاصرررررد الشررررررر 
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 .51ص مقاصد الشريعة( 14)
 .3ص مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها( 15)
ــا ابألدلـــــة الشـــــرعية( اليرررررود، حممرررررد سرررررعد برررررن أ رررررد برررررن مسرررررعود، 16) ــد الشـــــريعة اإلســـــالمية وعالقتهـــ (، دار ايجررررررة للنشرررررر والتوزيرررررع، 37)ص مقاصـــ

 م.1998 -ه1418الطبعة األود 
(، الناشرررررررر: ركسررررررررة اررررررررراكم الشرررررررررعية 53-52/ 1) االجتهــــــــاد املقاصــــــــدي  جيتــــــــه، ضــــــــوابطه، جماالتــــــــه( ا رررررررادمي، نررررررررور الرررررررردين برررررررن اتررررررررار، 17)

 م.1998 –ه 1419والشؤون الدينية يف دولة قطر، الطبعة األود، 
 .51ص  صد الشريعةمقا( ابن عاشور، 18)

 لكون يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها؛ حبي  ال ختتص مالحظتها اباملباين واحل َكم امللحوظة للشارع يف 
 

 نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغاايهتا العامة واملعاين اليت ال خيلو 
ويررررردخل يف هرررررذا معررررران مرررررن احلكرررررم ليسررررره ملحوظرررررة يف سرررررالر أنرررررواع األحكرررررام؛ ولكنهرررررا    ،التشرررررريع عرررررن مالحظتهرررررا

 .(14)ملحوظة يف أنواع كثرية منها
فهرررررا ال اسررررري بقولررررره: املرررررراد مبقاصرررررد الشرررررريعة اإلسرررررالمية: الغايرررررة منهرررررا واألسررررررار الررررريت وضرررررعها الشرررررارع عنرررررد  عرم وقرررررد  

 .(15)كل حكم من أحكمها
ا مررررن أجررررل    أبهنررررا  فهررررا الرررردكتور اليررررود:عرم و  املعرررراين واحلكررررم و وهررررا الرررريت راعاهررررا الشررررارع يف التشررررريع عمومررررا وخصوصررررً

 .(16)حتقيق مصا  العباد
هررررري املعررررراين امللحوظرررررة يف األحكرررررام    ملرررررا عرمفهرررررا بقولررررره:  نرررررور الررررردين ا رررررادمي   تعريررررر ولعرررررل أنسرررررب التعررررراري  وأ لهرررررا  

إمجاليررررررة، وهرررررري    اتيررررررة أم مصررررررا  كليررررررة أم ارررررر الشرررررررعية، وامل تبررررررة عليهررررررا؛ سررررررواة أكانرررررره تلررررررك املعرررررراين حكمررررررا جزل
 .(17)تتجمع ضمن هدف واحد، هو تقرير عبودية هللا ومصلحة اإلنسان يف الدارين

 الفرو الثاين: املقصود مبقاصد الشريعة العامة.
املقصرررررود مبقاصرررررد الشرررررريعة العامرررررة مرررررا سررررربق إيرررررراده يف تعريررررر  الطررررراهر ابرررررن عاشرررررور، وأهنرررررا املقاصرررررد الررررريت تالحررررر  يف  
مجيرررررررع أو أغلرررررررب أبرررررررواب الشرررررررريعة وجماالهترررررررا، حبيررررررر  خترررررررتص مالحظتهرررررررا يف نررررررروع خررررررراص مرررررررن أحكرررررررام الشرررررررريعة،  

 .(18)فيدخل يف هذا أوصاف الشريعة وغاايهتا الكا 
ومقاصررررررد الشررررررريعة العامررررررة مررررررن الكثرررررررة مبكرررررران، إال أنرررررر  اقتصرررررررت يف هررررررذه الورقررررررات علررررررى ألصررررررقها ابملوضرررررروع، مررررررع  

 كيررررز مررررع االختصررررار قرررردر املسررررتطاع، وال شررررك أبن مقصررررداً واحررررداً مررررن املقاصررررد  بررررذل اَهررررد مررررا اسررررتطعه طلبرررراً لل
التشرررررريع العامرررررة، ت رررررى دون بلرررررو  كمالررررره الصررررر حات، واررررر  عرررررن الوصرررررول إد غاايتررررره األقرررررالم وتقصرررررر العبرررررارات،  
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( )كتررررررراب البيرررررروع، ابب مرررررررن استسرررررررل  شرررررريئا فقضرررررررى خرررررررريا منرررررره وخرررررررريكم أحسرررررررنكم 1600( بررررررررقم: )54/  5  )صـــــــحيحه( أخرجرررررره مسرررررررلم يف  19)
 قضاة(.

 التمهيــــد ملــــا يف املو ــــأ مــــن املعــــاين واألســــانيد( ابرررن عبرررد الرررا، أبرررو عمرررر يوسررر  برررن عبرررد هللا برررن حممرررد برررن عبرررد الرررا برررن عاصرررم النمرررر  القررررط ، 20)
املغرررررررررب،  –(، حتقيرررررررق: مصررررررررط ى بررررررررن أ ررررررررد العلررررررررو  , حممرررررررد عبررررررررد الكبررررررررري البكررررررررر ، الناشررررررررر: وزارة عمررررررروم األوقرررررررراف والشررررررررؤون اإلسررررررررالمية 68/ 4)

 ه.1387

 ويف اإلشارة ما يغ  عن كثري من العبارة، وهللا املوفق واملعني. 
 
 مكانة التمويل اإلضايف يف  يا  الناس وأمهيته:  : ينالثا بحثامل

يف ظرررررررل التطرررررررور الرررررررذ  عرررررررمم مجيرررررررع منررررررراحي احليررررررراة، ازدادت احلاجرررررررات تبعررررررراً يرررررررذا التوسرررررررع، وأصررررررربحه املتطلبرررررررات  
اً يف مصررررررررادر الرررررررردخل ال يكرررررررراد يغطرررررررري يف بعرررررررري األحيرررررررران   ة، ويقابررررررررل هررررررررذا التوسررررررررع قصرررررررروراً عامررررررررّ كثرررررررررية وُمل حررررررررم

حلرررررال ابلنسررررربة للتمويرررررل الرررررذ  حيصرررررل عليررررره العميرررررل يف الغالرررررب أنررررره ال ي ررررري ابلغرررررر   احلاجرررررات الضررررررورية، وكرررررذلك ا
لوا عليرررررره مررررررن   ب ألجلرررررره، فيحترررررراج النرررررراس يف كثررررررري مررررررن األحيررررران إد اإلضررررررافة واالسررررررتزادة علررررررى مررررررا حتصررررررم الرررررذ  طُلرررررر 

ر   متويرررررل، وكرررررذلك قرررررد ينرررررزل ابإلنسررررران الرررررذ  قرررررد اسرررررت اد مرررررن التمويرررررل وهرررررو ال يرررررزال يف زمرررررن السرررررداد مرررررن عررررروا
احليرررررراة مررررررا يضررررررطره إد طلررررررب متويررررررل إضررررررايف جديررررررد، والنرررررراس هبررررررا مررررررن احلاجررررررة مررررررا يلجئهررررررا إد كررررررل سرررررربيل ممكنررررررة  
لتحصرررررريل املررررررال؛ فاحلاجررررررة إد التمويررررررل اإلضررررررايف قالمررررررة وخصوصرررررراً يف زمررررررن شررررررحه فيرررررره مصررررررادر التمويررررررل وزادت  

 در السابق للتمويل.معه شروطه وضماذته؛ مما يضطر اإلنسان يف كثري من األحيان أال يتجاوز املص
ومرررررن خرررررالل مرررررا يتعلرررررق بررررره مرررررن أحكرررررام منثرررررورة    ا وخصوصررررراً يف ابب التمويرررررلأبنواعهررررر   عرررررامالت املاليرررررةاملتأمرررررل يف املو 

  أن   ؛ وذلرررررررركسررررررررلباً وإ رررررررراابً   األحكررررررررام  يفوأ رهررررررررا    يف التمويررررررررل  يف ال قرررررررره اإلسررررررررالمي يرررررررردرك مررررررررد  أمهيررررررررة اإلضررررررررافة
مررررررن أرفررررررع املقامررررررات    بعرررررري املواضررررررع   جرررررراةت يف  يرررررردور فيهررررررا اإلنسرررررران بررررررني عظررررررم الغررررررنم وشرررررردة الغرررررررم؛ إذس   اإلضررررررافة

استسرررررل  مرررررن رجرررررل بكرررررراً، فقررررردمه عليررررره إبرررررل مرررررن    أد رافرررررع أن رسرررررول هللا  كمرررررا جررررراة يف حررررردي     واملكرمرررررات،
ا إال خيررررراراً رابعيررررراً،  إبرررررل الصررررردقة فرررررأمر أاب رافرررررع أن يقضررررري الرجرررررل بكرررررره، فرجرررررع إليررررره أبرررررو رافرررررع فقرررررال: خ أجرررررد فيهررررر 

 .(19)  أعطه إايه، إن خيار الناس أ سنهم قضاف  فقال:

قررررال ابررررن عبررررد الررررا:  يف حرررردي  أد رافررررع هررررذا مررررا يرررردل علررررى أن املقررررر  إن أعطرررراه املسررررتقر  أفضررررل ممررررا أقرضرررره  
وسرررررلم أ ررررررى فيرررررره  جنسررررراً، أو كرررررريالً، أو وزذً، أن ذلرررررك معررررررروف، وأنررررره يطيررررررب لررررره أخررررررذه منررررره؛ ألنرررررره صرررررلى هللا عليرررررره  

 .(20)على من أحسن القضاة، وأطلق ذلك، وخ يقيده بص ة 
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 (، دار احلدي ، القاهرة.74/ 2) سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام الصنعاين، حممد بن إااعيل الصنعاين،  (21)

  من  تاع ذلك وإَّنا املقر  من مشروطا يكن خ  ألنه ن عاً؛  ر الذ  القر  يف يدخل وال:  الصنعاين قال
 

 .(21)...   املستقر 
ابب الرررررررراب، وهرررررررو أشرررررررد مرررررررا  ؛ إذس تررررررردخل اإلضرررررررافة يف  رمرررررررات واملوبقررررررراتوجررررررراةت يف مواضرررررررع أخرررررررر  مرررررررن أعظرررررررم ار

حيررررررذر املسررررررلم وخيشرررررراه؛ لعظررررررم خطررررررره وسرررررروة عاقبترررررره يف الرررررردنيا وا،خرررررررة واألدلررررررة الررررررواردة يف التحررررررذير منرررررره والوعيررررررد  
أكثرررررر مرررررن أن حتصرررررر، وهررررري مبنزلرررررة املعلررررروم مرررررن الررررردين ابلضررررررورة وسررررريأيت ذ كرررررر طررررررف    الشرررررديد الرررررذ  ينرررررال مرتكبيررررره

 منها يف مواضعه من هذه الورقات.
النظررررررر يف هررررررذا املوضرررررروع وخطررررررره؛ ترررررراز أمهيررررررة ضرررررربطه بضرررررروابط الشررررررريعة الغرررررررماة، وإظهررررررار أ رهررررررا عليرررررره  ومررررررن خررررررالل  

للمسرررررامهة ولرررررو ترررررزة يسرررررري يف تقررررردمي صرررررورة مررررروجزة يرررررذا اإلحكرررررام، وبعررررر  املزيرررررد مرررررن اليقرررررني واالسرررررتعالة للمضررررري  
دماً يف تطبيرررررررق ونشرررررررر هرررررررذه األحكرررررررام، ومرررررررا هرررررررذه ال اإلضرررررررايف بظرررررررالل املقاصرررررررد  يت يرررررررأ فيهرررررررا التمويرررررررل  ة الررررررريت  ورقررررررر قرررررررُ

م مرررررن أعظرررررم معررررراخ العررررردل واإلحسررررران طمعررررراً يف فضرررررل    الوارفرررررة؛ ليسررررره إال تطبيقررررراً عمليررررراً يلقررررري الضررررروة علرررررى َمعلرررررَ
 .صاحب ال ضل سبحانه أن ين ع هبا ويرفع 

وحيسررررن بررررني يررررد  هررررذا املوضرررروع ومررررن خررررالل النظررررر والتأمررررل يف صررررور التمويررررل اإلضررررايف بيرررران مكانترررره وحضرررروره يف  
حيررررراة النررررراس أوالً؛ حيررررر  تظهرررررر حاجرررررة النررررراس إليررررره وابرررررتاللهم بررررره، وتكثرررررر معاَرررررة النررررراس يرررررذا النررررروع مرررررن التمويرررررل  

 العتبارات وأسباب ع دمة؛ من أمهها:
قرررررررد يرغرررررررب بعررررررري النررررررراس يف احلصرررررررول علرررررررى متويرررررررل جديرررررررد إضرررررررايف بسررررررربب التنررررررراف  ارمررررررروم برررررررني   •

م احلصررررررول عليهررررررا؛ خصوصرررررراً إذا مررررررا كانرررررره  املمررررررولني وتقرررررردميهم  رررررردمات ومررررررزااي متويليررررررة خ يسرررررربق يرررررر 
يررررررررم قرررررررردرة التمانيررررررررة حبسررررررررب األنظمررررررررة متكررررررررنهم مررررررررن احلصررررررررول علررررررررى متويررررررررل إضررررررررايف جديررررررررد كعرررررررردم  

 استي الهم لكامل االستحقا، الذ  يتمثل يف  ل  راتب العميل.

عررررردم الك ايرررررة والقررررردرة علرررررى القيرررررام أبمرررررور ضررررررورية قرررررد تنرررررزل ابلنررررراس فضرررررالً عرررررن احلاجرررررات املتجرررررددة   •
 ياة األفراد وتعددها يف زمن واحد.يف ح

نرررررردرة طررررررر، التمويررررررل ونضرررررروب الكثررررررري مررررررن خيررررررارات التمويررررررل؛ حرررررر  مررررررا سرررررربيله اإلحسرررررران كررررررالقر    •
احلسرررررررن و ررررررروه قرررررررد ال يتررررررروفر بسرررررررهولة لكرررررررل أحرررررررد، وال يكرررررررون ابلقررررررردر املطلررررررروب إذا تررررررروفر للررررررربعي  
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 بعي الذمم  وذلك ألسباب اتل ة، من أمهها عدم وجود القدر الكايف من الضمان، وفساد

 
 

الررررررذ  أفسررررررد علررررررى كثررررررري مررررررن مريررررررد  اإلحسرررررران العمررررررل برررررره خوفرررررراً مررررررن أن يقعرررررروا ضررررررحااي لرررررربعي أولئررررررك الررررررذين  
 يسعون إلتالف أموال الناس ال أداةها، وهللا املستعان.

وكررررررذلك واقررررررع احليرررررراة املعاصرررررررة، ومرررررررا أدت إليرررررره املدنيررررررة احلديثررررررة مرررررررن اسررررررتتار أحرررررروال النرررررراس وعررررررردم   •
أن  هرررررروا هبرررررا؛ وهرررررو مرررررا يعرررررز علرررررى الكثرررررري مرررررن أصرررررحاب املرررررروةة والع رررررة، وقرررررد  الشرررررعور حباجررررراهتم إال  

 يبلغ احلال ببعضهم أنه ال  رل ح  على االستدانة لو وجد لذلك سبيالً خشية املنة واألذ .
ويف ظررررررل هررررررذا الواقررررررع قررررررد ال  ررررررد ارترررررراج للمررررررال أ نرررررراة حتّملرررررره سررررررداد متويررررررل قررررررالم طريقرررررراً للتمويررررررل إال املؤسسررررررات  

يليررررررة املعاصرررررررة ويف الغالررررررب اَهررررررة املمولررررررة لرررررره مررررررن قبررررررل؛ ابعتبررررررار وجررررررود قرررررردر مررررررن الضررررررماذت الكافيررررررة لررررررديها  التمو 
ل املسرررررررت يد، وتسرررررررتطيع برررررررذلك اسرررررررتخالص حقهرررررررا منررررررره، وملرررررررا يتميرررررررز بررررررره هرررررررذا ا يرررررررار مرررررررن اليسرررررررر   للوفررررررراة مرررررررن ق برررررررَ

مث أسرررررباب قرررررد تعيرررررق أداة    والسرررررهولة برررررل قرررررد ك لتررررره بعررررري األنظمرررررة كحرررررق للعميرررررل ال ينبغررررري منعررررره إايه مرررررا خ تكرررررن
 هذا احلق واستي اله تستدعي املنع.

أو قرررررد يضرررررطر للتحرررررول مرررررن اَهرررررة املمولرررررة إد جهرررررة أخرررررر  طلبررررراً للتمويرررررل حبسرررررب األنظمرررررة واللررررروالن املنظمرررررة يرررررذه  
املعرررررررامالت، وهرررررررذه الصرررررررور وغريهرررررررا يع يهرررررررا الكثرررررررري مرررررررن املالبسرررررررات والتصررررررررفات، الررررررريت ينبغررررررري أن ترررررررؤطر  طرررررررار  

يقررررراً ملقاصرررررده احلكيمرررررة يف التشرررررريع، وح ظررررراً للحقرررررو، مرررررن التضرررررييع، فاحلاجرررررة إليهرررررا ظررررراهرة، والنررررراس ال  الشررررررع؛ حتق
 تن ك عنها فمستقل ومستكثر.

وممرررررا يررررردل علرررررى أمهيرررررة هرررررذا املوضررررروع و كيرررررده، وعمررررروم البلرررررو  بررررره، مرررررا صررررردر عرررررن املؤسسرررررات الرقابيرررررة لألسررررروا،  
ب وأرقرررررام، نقلتهرررررا بعررررري وسرررررالل اإلعرررررالم؛ تررررردل علرررررى رواج هرررررذه املعرررررامالت برررررني النررررراس،   املاليرررررة واملصررررررفية مرررررن ن سرررررَ

  1.43ل جملررررررر  التعررررررراون ا ليجررررررري  بلرررررررغ إمجرررررررا  القررررررررو  الشخصرررررررية ملرررررررواط  دو وتزايرررررررد عررررررردد املسرررررررت يدين؛  إذس  
%  8.7، مرت عرررررررة بنسررررررربة  2016مليرررررررار دوالر( هنايرررررررة النصررررررر  األول مرررررررن عرررررررام    381.9تريليرررررررون رايل سرررررررعود  )

 .2015عما كانه عليه هناية النص  األول من عام 
مليررررررررار دوالر( خررررررررالل الررررررررثالث سررررررررنوات    65مليررررررررار رايل )  245وزادت القرررررررررو  الشخصررررررررية للخليجيررررررررني بنحررررررررو  

 % حبسب صحي ة الراي .20.7أ  بنسبة َّنو بلغه األخرية، 
مليررررررررررار رايل    749.3وكانرررررررررره الررررررررررزايدة األكررررررررررا يف القرررررررررررو  املوجهررررررررررة لالسررررررررررتهالك املباشررررررررررر الرررررررررريت بلغرررررررررره  ررررررررررو  
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ررررر، املوافرررررق 1438صررررر ر  6( انظرررررر: موقرررررع العربيرررررة نررررره، ضرررررمن ذفرررررذة األسررررروا، العربيرررررة، نشررررررت الدراسرررررة يررررروم األحرررررد 22) م، ورابرررررط 2016نررررروفما 6هر
 http://ara.tv/mrfrzا ا: 

% عمرررررررا كانررررررره عليررررررره  7.7، مرت عرررررررًة بنسررررررربة  2016مليرررررررار دوالر( يف هنايرررررررة النصررررررر  األول مرررررررن عرررررررام    199.8)
 هناية 

 
 .2015النص  األول من عام 

% مرررررررن إمجرررررررا  القررررررررو  الشخصرررررررية علرررررررى ا ليجيرررررررني، أمرررررررا القررررررررو   47.7ومتثرررررررل القررررررررو  االسرررررررتهالكية  رررررررو  
مليررررررررار    182.1مليررررررررار رايل )  682.9% خررررررررالل ن رررررررر  ال رررررررر ة لتصررررررررل إد  ررررررررو  9.7العقاريررررررررة فارت عرررررررره بنسرررررررربة  

 % من إمجا  القرو  الشخصية على ا ليجيني.53.9دوالر( متثل  و 
مليررررررررار    91.5مليررررررررار رايل )  343.1تو  للقرررررررررو  االسررررررررتهالكية، حيرررررررر  بلغرررررررره  وسررررررررجله اململكررررررررة أعلررررررررى مسرررررررر 

% مررررررن إمجررررررا  القرررررررو  االسررررررتهالكية علرررررررى  45.8متثررررررل  رررررررو    2016دوالر( يف هنايررررررة النصرررررر  األول مررررررن عررررررام  
مليرررررررار    37.5مليرررررررار رايل )  140.5ا ليجيرررررررني، تلتهرررررررا اإلمرررررررارات الررررررريت بلغررررررره فيهرررررررا القررررررررو  االسرررررررتهالكية  رررررررو  

 % من إمجا  القرو  االستهالكية.18.8دوالر( متثل  
% مرررررررن إمجرررررررا  القررررررررو   17.2مليرررررررار دوالر( متثرررررررل    34.4مليرررررررار رايل )  129.5ويف املرتبرررررررة الثالثرررررررة قطرررررررر بنحرررررررو  

% مررررررررررررن  7.8مليررررررررررررار دوالر( متثررررررررررررل    15.5مليررررررررررررار رايل )  58.1االسررررررررررررتهالكية ا ليجيررررررررررررة، مث الكويرررررررررررره بنحررررررررررررو  
% مرررررررن اإلمجرررررررا ، مث البحررررررررين  6.7مليرررررررار دوالر( تثمرررررررل    13.3مليرررررررار رايل )  49.9اإلمجرررررررا ، مث ُعمررررررران بنحرررررررو  

% مررررررررررررن إمجررررررررررررا  القرررررررررررررو  االسررررررررررررتهالكية علررررررررررررى  3.8مليررررررررررررار دوالر( متثررررررررررررل    5.4مليررررررررررررار رايل )  20.4بنحررررررررررررو  
 .(22)ا ليجيني

ب ومعررررررردالت عاليرررررررة ترررررردل علرررررررى تزايرررررررد أعررررررداد املتمرررررررولني ابلتمويرررررررل   وقررررررد أظهررررررررت التقررررررارير َتصررررررردُّر السرررررررعودية بن سررررررَ
سررررررجله القرررررررو   ل تظررررررن مررررررن خررررررالل تلررررررك األرقررررررام أنرررررره ال يكرررررراد يسررررررلم مررررررن ذلررررررك أحررررررد؛ فقررررررد  االسررررررتهالكي، برررررر 

  355.3مسرررررتو  قياسررررريا جديررررردا بنهايرررررة الربرررررع الثالررررر  مرررررن العرررررام اَرررررار  عنرررررد  كرررررذلك  االسرررررتهالكية  الشخصرررررية   
ن سرررررررره  مليررررررررار رايل(، مقارنررررررررة بنهايررررررررة الربررررررررع الثرررررررراين مررررررررن العررررررررام    1.9يف املالررررررررة )  0.5مليررررررررار رايل، مرت عررررررررة بنسرررررررربة  

 مليار رايل.  353.4البالغة 
ر   2010علرررررى الترررررروا  منرررررذ الربررررررع األول    27وارت ررررراع القررررررو  االسررررررتهالكية بنهايرررررة الربرررررع الثالرررررر ، هرررررو االرت رررررراع الررررر

 مليار رايل، حبسب صحي ة  االقتصادية .  184.1حينما كانه 
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ررررررر، املوافرررررررق 1438صررررررر ر  1ظرررررررر: موقرررررررع العربيرررررررة نررررررره، ضرررررررمن ذفرررررررذة األسررررررروا، العربيرررررررة، نشررررررررت الدراسرررررررة يررررررروم الرررررررثالاثة ( ان23) م، 2016نررررررروفما  1هر
 http://ara.tv/cyzdpورابط ا ا: 

م، أحرررررررد الكتررررررراب املهتمرررررررني ابلشرررررررأن االقتصررررررراد  2016يونيرررررررو  16بتررررررراريخ  AbAmri@( انظرررررررر: تغريررررررردات للكاترررررررب عبرررررررد احلميرررررررد العمرررررررر  24)
ابلسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررعودية، نقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررالً عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررن حسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررابه املو رررررررررررررررررررررررررررررررررررررق يف موقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررع التواصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررل االجتمررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعي تررررررررررررررررررررررررررررررررررررروي ، الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررابط: 

https://twitter.com/AbAmri/status/743589135294799873 

ار رايل بنهايررررررررة  مليررررررر   329.4مليرررررررار رايل خرررررررالل عرررررررام، حيررررررر  كانررررررره    26وزادت القررررررررو  االسرررررررتهالكية بنحرررررررو  
مليررررررار رايل منررررررذ بدايررررررة العررررررام    18الربررررررع الثالرررررر  مررررررن العررررررام املاضرررررري، كمررررررا ارت عرررررره القرررررررو  االسررررررتهالكية بنحررررررو  

 اَار 
 
 .(23)  2015مليار رايل بنهاية    337.3، حي  كانه 2016 

وابلنظررررررر إد حجررررررم املسررررررت يدين يف السررررررعودية مررررررن خرررررردمات التمويررررررل االسررررررتهالكي مررررررن املصررررررارف؛ فلقررررررد أحصررررررى  
بعررررررري املرررررررراقبني االقتصررررررراديني مرررررررن خرررررررالل األرقرررررررام واإلحصررررررراةات الررررررريت أفصرررررررحه عنهرررررررا اَهرررررررات املختصرررررررة؛ أبن  

% وهررررري  62.8   بلغرررررهم متامررررراً   2015هنايرررررة    نسررررربة املق ضرررررني السرررررعوديني مرررررن البنررررروك إلمجرررررا  العمالرررررة السرررررعودية
ة حيرررررر  يُنسررررررب املق ضررررررني لعرررررردد  )البنررررررك الرررررردو حبسررررررب  نسرررررربة مرت عررررررة عامليرررررراً   (، وهررررررذه النسرررررربة تعتررررررا األعلررررررى دقررررررم

( لديرررره  ال رررررد املقرررر   )عررررامالً   هررررذا   ررررب أن يكررررون   فإنرررره  علررررى قررررر  بنكرررري  العمالررررة؛ ألنرررره إذا مررررا أراد فرررررد احلصررررول
ة، أن  أعررررررداد    ذلررررررك  ال يشررررررمل، و يُنسررررررب املق ضررررررني لعرررررردد العمالررررررة  دخررررررل اثبرررررره، وعليرررررره تصرررررربن النسرررررربة األكثررررررر دقررررررّ

مليررررررون مقرررررر  ( املق ضررررررني مررررررن شررررررركات ومؤسسررررررات التقسرررررريط )قرررررررو  الظررررررل    3.125املق ضررررررني مررررررن البنرررررروك )
 (24)!املصريف(، ما يع  أن العدد أكا

الدراسرررررررة وتزايرررررررد أعررررررردادهم،  وابلنظرررررررر إد هرررررررذه املؤشررررررررات الررررررريت ت يرررررررد ابرت ررررررراع حجرررررررم املتمرررررررولني يف السرررررررعودية حمرررررررل  
وبنرررراًة علررررى مررررا ذكرررررت مررررن اعتبررررارات يف أول هررررذا املبحرررر  تضررررطر النرررراس إد إعررررادة التمويررررل أ نرررراة مرررردة سررررردادهم،  
وتتنررررررراف  املصرررررررارف واملؤسسرررررررات التمويليرررررررة يف اإلعرررررررالذت والعررررررررو  ال و يرررررررة للتمويرررررررل اإلضرررررررايف، وتعررررررردد صررررررروره  

امرررررل بررررره، برررررل قرررررد جررررراةت التقرررررارير ت يرررررد بتزايرررررد التعامرررررل ابلتمويرررررل  ومنتجاتررررره؛ ممرررررا ي رررررتن البررررراب علرررررى مصرررررراعيه للتع
قصررررري األجررررل مررررؤخراً، والتمويررررل اإلضررررايف مررررن أشررررهر صررررور التمويررررل قصررررري األجررررل بررررل هررررو الغالررررب فيرررره، والررررذ  يررررتم  
نن للعميرررررل بقررررردرك يرررررتمكن معررررره مرررررن السرررررداد، مراعيررررراً يف ذلرررررك أال يتجررررراوز القسرررررط   سرررررداده يف سرررررنة واحررررردة؛ ألنررررره ميرررررُ

برررره، فيكررررون بررررذلك التمويررررل متناسررررباً مررررع هررررذا القرررردر املتررررا  ويررررتم سررررداده يف سررررنة كمررررا هررررو واقررررع يف بعرررري   لرررر  رات
القررررررو   صرررررور التمويرررررل اإلضرررررايف يف املصرررررارف، وقرررررد أصررررردرت مؤسسرررررة النقرررررد العررررررد السرررررعود  تقريرررررراً ي يرررررد أبن  
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رررررر 1437ذو احلجررررررة  23( انظررررررر: موقررررررع العربيرررررررة نرررررره، ضررررررمن ذفرررررررذة األسرررررروا، العربيررررررة، نشررررررررت التقريررررررر يرررررروم األحرررررررد 25) م، 2016سررررررربتما  25 -هر
 http://ara.tv/jk76vالنقد العرد السعود ، ورابط ا ا:  نقالً عن مؤسسة

مليررررررار رايل    107.6  قررررررد بلغرررررره  الشخصررررررية قصرررررررية األجررررررل  مسررررررتحقة السررررررداد خررررررالل عررررررام فأقررررررل  يف السررررررعودية
 مليار رايل،   28.6% خالل عام، أ  ما يعادل 36بنهاية الربع الثاين من العام اَار ، بزايدة نسبتها  

 
 

 مليار رايل.  353.4% من إمجا  القرو  الشخصية بنهاية ال  ة ن سها البالغة 30تشكل  
علرررررى بيررررراذت ملؤسسرررررة النقرررررد، فررررررإن  ووفقرررررا لتحليرررررل خررررراص ربرررررع لوحررررردة التقرررررارير يف صرررررحي ة  االقتصرررررادية  اسرررررتند  

تسرررررررارع َّنرررررررو القررررررررو  الشخصرررررررية قصررررررررية األجرررررررل جررررررراة علرررررررى حسررررررراب القررررررررو  ذات األجرررررررل املتوسرررررررط، لتشررررررركل  
، فيمررررررررا كانرررررررره حصررررررررتها  2016يف املئررررررررة مررررررررن القرررررررررو  الشخصررررررررية بنهايررررررررة الربررررررررع الثرررررررراين    30 قصرررررررررية األجررررررررل   

 %.6الشخصية بر   ، ل ت ع حصتها من إمجا  القرو 2015% بنهاية الربع الثاين 24
، إد  2015% بنهايررررررة الربررررررع الثرررررراين  33علررررررى اَانررررررب ا،خررررررر، تراجررررررع نصرررررريب القرررررررو   متوسررررررطة األجررررررل  مررررررن  

 %.5، لتنخ ي حصتها من إمجا  القرو  الشخصية بر  2016% بنهاية الربع الثاين 28
لتبلرررررررررررغ  مليرررررررررررار رايل  خرررررررررررالل عرررررررررررام    28.6%  36وارت عررررررررررره القررررررررررررو  الشخصرررررررررررية  قصررررررررررررية األجرررررررررررل  بنسررررررررررربة  

مليرررررررررار رايل بنهايرررررررررة الربرررررررررع الثررررررررراين    79، فيمرررررررررا كانررررررررره  رررررررررو  2016مليرررررررررار رايل بنهايرررررررررة الربرررررررررع الثررررررررراين    107.6
مليررررررررار رايل بنهايررررررررة    97.7مليررررررررار رايل  لتبلررررررررغ    9.6%  9، مقابررررررررل تراجررررررررع  متوسررررررررطة األجررررررررل  بنسرررررررربة  2015

 .2015مليار رايل بنهاية الربع الثاين   107.4، بينما كانه  و 2016الربع الثاين 
والقرررررررررو  الشخصررررررررية هرررررررري التسررررررررهيالت الرررررررريت تقرررررررردمها املصررررررررارف التجاريررررررررة ألشررررررررخاص طبيعيررررررررني هبرررررررردف متويررررررررل  

 احتياجات شخصية استهالكية وألغرا  غري اارية.
وتنقسرررررم القررررررو  الشخصرررررية إد  رررررالث فررررر ات اسرررررتحقا،: قصرررررري األجرررررل  مسرررررتحقة السرررررداد خرررررالل سرررررنة واحررررردة  

خررررررررالل سررررررررنة إد  ررررررررالث سررررررررنوات ، وطويررررررررل األجررررررررل  مسررررررررتحقة    فأقررررررررل ، ومتوسررررررررط األجررررررررل  مسررررررررتحقة السررررررررداد
 .(25)السداد خالل أكثر من  الث سنوات 

ومررررن هررررذا كلرررره يتبررررني أبن شرررررحية كبرررررية مررررن اجملتمررررع تتعرررراطى مررررع هررررذا النرررروع مررررن التمويررررل، وهررررذا  عررررل النرررراس أحرررروج  
مرررررا يكونرررررون إد ضررررربط هرررررذه التعرررررامالت ابلضررررروابط الشررررررعية لكثررررررة التعامرررررل هبرررررا، ولرررررو أمهلررررره لكانررررره ابابً مشررررررعاً  

حماسرررررن الشرررررريعة مرررررن خرررررالل حتقيرررررق املقاصرررررد  مرررررن أبرررررواب الظلرررررم وال سررررراد الرررررذ  ال حتمرررررد عقبررررراه؛ فكررررران لزامررررراً إبرررررراز  
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 .10/512 جمموو الفتاوم( ابن تيمية، 26)
الفوائـــــد يف اختصـــــار العررررز بررررن عبررررد السررررالم، أبررررو حممررررد عررررز الرررردين عبررررد العزيررررز بررررن عبررررد السررررالم بررررن أد القاسررررم بررررن احلسررررن السررررلمي الدمشررررقي،  (27)

 ه.1416دمشق، الطبعة األود،  -لبنان، دار ال كر -دار ال كر املعاصر (، حتقيق: إايد خالد الطباع،53)ص املقاصد
(، حتقيرررررق: حممرررررد عبرررررد السرررررالم عبرررررد الشرررررايف، دار الكترررررب العلميرررررة، الطبعرررررة 174)ص املستصــــــفل( الغرررررزا ، أبرررررو حامرررررد حممرررررد برررررن حممرررررد الغرررررزا ، 28)

 ه.1413األود 
 املرجع السابق. (29)
 .343-11/342 جمموو الفتاوم( ابن تيمية، 30)

العظمررررررى إذا مررررررا ت يررررررأت هررررررذه املعررررررامالت بظررررررالل الشرررررررع الرررررروافر، والتزمرررررره مبعررررررايري احلني يررررررة السررررررمحة الرررررريت جرررررراةت  
لتحصرررريل املصرررررا  العليررررا ون ررررري كرررررل مررررا يعكرررررر صررررر وها، ولررررذلك كلررررره انتخبرررره مرررررن املعررررراين أااهررررا، واقتصررررررت منهرررررا  

 ود يف الوضو  منتهاه، وأن يظهر حبلة تبع  اليقني على فضله وجدواه،  على أعالها؛ رجاة أن يبلغ املقص
 

 وهللا املوفق واملستعان.
ــة   ــن تطبيـــــق التمويـــــل اإلضـــــايف اإلســـــالمي، وفيـــــه ثالثـــ ــة مـــ املبحـــــث الثالـــــث: مقاصـــــد الشـــــريعة العامـــــة املتحققـــ

 مطالب:
 .حتقيق مصاحل اخللق املطلب األوم: التمويل اإلضايف اإلسالمي و 

مقاصرررررررد الشرررررررريعة حتقيرررررررق املصرررررررلحة للمكلررررررر ، فمبرررررررى الشرررررررريعة علرررررررى حتصررررررريل املصرررررررا  وتكميلهرررررررا، وتعطيرررررررل  مرررررررن  
م أن  لررررر  مرررررن مرررررارس الشرررررريعة وفهرررررم مقاصرررررد الكتررررراب والسرررررنة عَ ، يقرررررول العرررررز برررررن عبدالسرررررالم:  (26)امل اسرررررد وتقليلهرررررا

وأن مجيرررررع مرررررا هنررررري عنررررره    ،أو لألمررررررين  ،أو لررررردرة م سررررردة أو م اسرررررد   ،مجيرررررع مرررررا أمرررررر بررررره َلرررررب مصرررررلحة أو مصرررررا 
والشرررررررررريعة طافحرررررررررة  ،  أو لألمررررررررررين  ،أو جلرررررررررب مصرررررررررلحة أو مصرررررررررا   ،إَّنرررررررررا هنررررررررري عنررررررررره لررررررررردفع م سررررررررردة أو م اسرررررررررد 

 .(27) بذلك
ررررررأهنا:   ومقصررررررود الشرررررررع مررررررن ا لررررررق  . وقررررررال:  (28) ارافظررررررة علررررررى مقصررررررود الشرررررررعوقررررررد عرررررررمف الغررررررزا  املصررررررلحة برر

و أن حي ررررر  علررررريهم ديرررررنهم ون سرررررهم وعقلهرررررم ونسرررررلهم ومرررررايم، فكرررررل مرررررا يتضرررررمن ح ررررر  هرررررذه األصرررررول  مخسرررررة: وهررررر 
 .(29) ا مسة فهو مصلحة، وكل ما ي وت هذه األصول فهو م سدة ودفعها مصلحة

أن يررررر   وقررررد ذهررررب بعرررري العلمرررراة إد أبعررررد مررررن ذلررررك كمررررا فعررررل ابررررن تيميررررة يف تعميمرررره املصررررلحة؛ فعرمفهررررا بقولرررره:  
 .(30) ال عل  لب من عة راجحة؛ ولي  يف الشرع ما ين يه اجملتهد أن هذا

وكرررررررالم ابرررررررن تيميرررررررة يف عررررررردم حصرررررررر املصرررررررلحة حب ررررررر  هرررررررذه األمرررررررور ا مسرررررررة صرررررررحين؛ فاملصرررررررلحة تشرررررررتمل علرررررررى  
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 ه.1429(، دار التدمرية، الطبعة األود، 1/285) اعتبار مآالت األفعام وأثرها الفقهي( انظر: احلسني، وليد بن علي، 31)
(، حتقيررررررق: حممررررررد عبررررررد السررررررالم إبررررررراهيم، دار الكتررررررب 3/11) إعـــــــالم املـــــــوقعنيابررررررن القرررررريم، حممررررررد بررررررن أد بكررررررر بررررررن أيرررررروب ابررررررن قرررررريم اَوزيررررررة،  (32)

 هر.1411العلمية، بريوت، الطبعة األود 
 .107( سورة األنبياة، ا،ية 33)
ــن  تـصـــ ( انظررررر: السرررربكي، عبررررد الوهرررراب بررررن تقرررري الرررردين السرررربكي، 34) ــب عــ ــا احلاجــ ــبرفــ ــن احلاجــ (، حتقيررررق: علرررري حممررررد معررررو ، 4/329) ر ابــ

 ه.1419عادل أ د عبد املوجود، عاخ الكتب، بريوت، الطبعة األود
ــوم( انظرررررر: الغرررررزا ، أبرررررو حامرررررد حممرررررد برررررن حممرررررد الغرررررزا ، 35) ــن تعليقـــــات األصـــ ــوم مـــ (، حتقيرررررق: الررررردكتور حممرررررد حسرررررن هيترررررو، دار 457)ص املنخـــ

 ه. 1419ال كر، دمشق، الطبعة الثالثة،  ال كر املعاصر، بريوت، لبنان، دار
حتقيرررررق: صرررررال  عويضرررررة،  (،2/162) الربهـــــان يف أصـــــوم الفقـــــه( اَررررروي ، إمرررررام احلررررررمني أبرررررو املعرررررا  عبررررردامللك برررررن عبررررردهللا برررررن يوسررررر  اَررررروي ، 36)

 ه.1418دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األود 
 هر.1426(، دار ال كر، الطبعة الثالثة، 2/43) أصوم الفقه اإلسالمي( انظر: وهبة الزحيلي، 37)

املصررررررلحة املعترررررراة الرررررريت نررررررص الشرررررررع عليهررررررا، وتشررررررتمل علررررررى املصررررررلحة املرسررررررلة الرررررريت ال يوجررررررد نررررررص عليهررررررا، وهرررررري  
مه املصرررررررلحة إد أقسرررررررام عررررررردة ابعتبرررررررارات اتل رررررررة، ويرررررررذا التقسررررررريم   رررررررري يف املوازنرررررررة  حمققرررررررة ملقصررررررروده ، وقرررررررد ُقسرررررررّ 

 .(31)بينها، وترجين بعضها على بعي يف حالة التعار 
 

فرررررإن الشرررررريعة  والرررررذ  يعنينرررررا هنرررررا أن اعتبرررررار املصرررررلحة هرررررو األسررررراس الرررررذ  بنيررررره عليررررره الشرررررريعة، يقرررررول ابرررررن القررررريم:  
كررررم ومصرررررا  العبررررراد يف املعرررررا  واملعرررراد، وهررررري عررررردل كلهرررررا، ور ررررة كلهرررررا، ومصرررررا  كلهرررررا،  مبناهررررا وأساسرررررها علرررررى احل

وحكمررررررررة كلهررررررررا؛ فكررررررررل مسررررررررألة خرجرررررررره عررررررررن العرررررررردل إد اَررررررررور، وعررررررررن الر ررررررررة إد ضرررررررردها، وعررررررررن املصررررررررلحة إد  
ا  :، وقرررررد قرررررال هللا تعررررراد(32)    ؛ فليسررررره مرررررن الشرررررريعةبررررر امل سررررردة، وعرررررن احلكمرررررة إد الع ــ  ًة  ﴿و مـــ ــْ  ْلن اال  إ الم ر محـــ ــ  أ ْرســـ

ال م ني    هبرررررا مبنيرررررة علرررررى املصرررررلحة، خ يكرررررن إرسرررررال الرسرررررول    ، فلرررررو خ تكرررررن الشرررررريعة الررررريت بعررررر  هللا نبيررررره  (33)ل  ْلعـــــ 
ا بررررال فالرررردة، ومشررررقًة ختررررال  الر ررررة   ر ررررة، بررررل نقمررررة علرررريهم؛ إذ لررررو أرسررررله حبكررررم ال مصررررلحة يررررم فيرررره، لكرررران تكلي ررررً

؛  (34)؛ فتعقرررررررل املعرررررررى، ومعرفرررررررة أنررررررره بررررررر  علرررررررى مصرررررررلحة أقررررررررب إد االنقيررررررراد والقبرررررررولالررررررريت أرسرررررررل هبرررررررا الرسرررررررول  
ختلررررررو واقعرررررره عررررررن حكررررررم هلل تعرررررراد معررررررزو إد  نعلررررررم قطعررررررا أنرررررره ال  ، و (35)فاألصررررررول حمصررررررورة، والوقررررررالع غررررررري حمصررررررورة

، فالبررررررررد أن تبررررررررى هررررررررذه الوقررررررررالع علررررررررى حتقيررررررررق املصررررررررلحة للنرررررررراس فيمررررررررا يتوافررررررررق مررررررررع مقاصررررررررد   (36)شرررررررريعة حممررررررررد 
 .(37)الشريعة، وأهدافها الكلية؛ كي يتحقق خلود الشريعة، وصالحيتها الدالمة لكل زمان ومكان 

الطرررررويف:  أمجرررررع العلمررررراة إال مرررررن ال يعترررررد بررررره مرررررن جامرررررد  الظاهريرررررة علرررررى  قرررررد ات رررررق العلمررررراة علرررررى اعتبارهرررررا، قرررررال  و 
تعليرررررل األحكررررررام ابملصررررررا  ودرة امل اسرررررد، وأشرررررردهم يف ذلررررررك مالرررررك حيرررررر  قررررررال ابملصرررررلحة املرسررررررلة، ويف احلقيقررررررة خ  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 178 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

(، حتقيرررررق: أ رررررد حررررراج حممرررررد عثمررررران، مؤسسرررررة الرررررراين، الطبعرررررة 244)ص التعيـــــني يف اـــــر  األربعـــــني( الطرررررويف، سرررررليمان برررررن عبرررررد القرررررو  الطرررررويف، 38)
 ه.1419األود 

 ه.1414(، دار القلم، الكويه، الطبعة السادسة 85)ص مصادر التشريا اإلسالمي فيما ال نص فيه( عبد الوهاب خالف، 39)
 .315ص مقاصد الشريعة اإلسالمية( انظر: ابن عاشور، 40)
ــل( انظررررر: الغررررزا ، أبررررو حامررررد حممررررد بررررن حممررررد، 41) ــال  التعليــ ــل ومســ ــبه واملخيــ ــان الشــ ــل يف بيــ ــفاف العليــ  -بغررررداد–(، مطبعررررة اإلرشرررراد 209)ص اــ

رررررر، 1390الطبعررررررة األود  (، حتقيررررررق: سررررررليم بررررررن عيررررررد 632، 627)ص االعتصــــــام، أبررررررو إسررررررحا، إبررررررراهيم بررررررن موسررررررى الشرررررراط ، م. الشرررررراط 1971هر
ــريعةه. ابررررررن عاشررررررور، 1412ايررررررال ، دار ابررررررن ع رررررران، الطبعررررررة األود  . 76. عبررررررد الوهرررررراب خررررررالف، علررررررم أصررررررول ال قرررررره ص315ص مقاصـــــــد الشــــ

ــالميالبررررررروطي، حممرررررررد سرررررررعيد رمضررررررران البررررررروطي،  ــريعة اإلســـــ ــلحة يف الشـــــ ــوابط املصـــــ ه. 1431(، دار ال كرررررررر، الطبعرررررررة الثامنرررررررة 266-260)ص ةضـــــ
(، دار كنرررررررروز أشرررررررربيليا، الررررررررراي ، الطبعررررررررة األود 119)ص املصـــــــــاحل املرســــــــلة وأثرهـــــــــا يف املعـــــــــامالتالعمررررررررار، عبررررررررد العزيررررررررز بررررررررن عبررررررررد هللا العمررررررررار، 

 ه.1431

 .(38)خيتص هبا، بل اَميع قاللون هبا، غري أنه قال هبا أكثر منهم 
 ، وفيها املتسع لل قيه يف تدبري أمور األمة (39)فيما ال نص فيه   واملصلحة هي  أخصب الطر، التشريعية

 
 

 .(40)عند نوازيا، ونوالبها إذا التبسه عليه املسالك
وتعتررررررا املصررررررلحة أوسررررررع الطررررررر،، وهررررررذا االتسرررررراع فيهررررررا قررررررد يغررررررر  أهررررررل األهررررررواة ابلرررررردخول عررررررن طريقهررررررا إد حتقيررررررق  

ك البرررررررد للمصرررررررلحة مررررررن ضررررررروابط تضررررررربطها، وقرررررررد ذكرررررررر  رغبرررررراهتم مسرررررررتدلني بتحقيرررررررق املصرررررررلحة، منررررررادين هبرررررررا، لرررررررذل
 :(41)العلماة ضوابط للمصلحة، وهي

أن تكرررررررون املصرررررررلحة موافقرررررررة ملقصرررررررود الشرررررررارع وماللمرررررررة لتصررررررررفاته، أبن تكرررررررون مرررررررن جرررررررن  املصرررررررا  الررررررريت  -1
 جاة هبا، وليسه غريبة عنها، فضالً عن كوهنا اال ة له.

 .الزم يف الدينرجع إد ح   أمر ضرور ، ورفع حرج أن ت -2
أن تكرررررررون مصرررررررلحة حقيقيرررررررة ال مصرررررررلحة ومهيرررررررة، فالومهيرررررررة هررررررري الررررررريت يُتخيرررررررل فيهرررررررا من عرررررررة وهررررررري عنرررررررد    -3

 التأمل مضرة، وذلك   اة الضرر فيها.
عرررردم ت ويتهررررا مصررررلحة أهررررم منهررررا، وذلررررك ابلنظررررر يررررا مررررن حيرررر  قوهتررررا، وابلنظررررر يررررا مررررن حيرررر   ويررررا،    -4

حة الضرررررررورية، وال تقرررررردم املصررررررلحة التحسررررررينية علررررررى املصررررررلحة احلاجيررررررة،  فررررررال تقرررررردم املصررررررلحة احلاجيررررررة علررررررى املصررررررل
وال تقررررردم املصرررررلحة ا اصرررررة أبفرررررراد علرررررى املصرررررلحة املتعلقرررررة تماعرررررات، وال تقررررردم املصرررررلحة املتعلقرررررة تماعرررررات علرررررى  

وقاعررررررردة الشررررررررع والقررررررردر حتصررررررريل أعلرررررررى املصرررررررلحتني وإن فرررررررات    املصرررررررلحة العامرررررررة لكرررررررل األمرررررررة، قرررررررال ابرررررررن القررررررريم: 
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 .3/217 إعالم املوقعني( ابن القيم، 42)
 .43( سورة النحل، ا،ية 43)

 .(42) اأدذمه
والبررررررد أن ُيضرررررراف إد هررررررذه الضرررررروابط أن يكررررررون املقرررررررر يررررررذه املصررررررلحة هررررررم العلمرررررراة، فالعلمرررررراة هررررررم الررررررذين يعرفررررررون  
موافقرررررة املصرررررلحة ملقاصرررررد الشرررررارع، وهرررررم الرررررذين مييرررررزون املصرررررلحة احلقيقرررررة مرررررن املصرررررلحة الومهيرررررة، ويررررردركون مررررر الت  

 ة على مصلحة أهم منها، وهم أهل الذكر يف األمور، وهم الذين مييزون بني املصا  فال يقدمون املصلح
 
 

 .(43)﴿ف اْسأ ُلوْا أ ْهل  الذ  ْكر  إ ن ُكنُتْم ال  تـ ْعل ُمون معرفة املصا  الذين أمر هللا بسؤايم، قال هللا تعاد:
واملقصرررررررود مرررررررن هرررررررذا كلررررررره أن املصرررررررلحة املتحققرررررررة مرررررررن التمويرررررررل اإلضرررررررايف يف ظرررررررلّ  التمويرررررررل اإلسرررررررالمي مرررررررن حيررررررر   
اعتبرررررار الشرررررارع يرررررا، تعترررررا مرررررن املصرررررا  املرسرررررلة الررررريت خ أيمرررررر الشررررررع هبرررررا وخ يلغهرررررا، وهررررري ماللمرررررة ملقصررررروده، وقرررررد  

ن الكثرررررررررري مرررررررررن العقرررررررررود  تصرررررررررحي  دلررررررررره األدلرررررررررة علرررررررررى جنسرررررررررها، وخ ترررررررررنص عليهرررررررررا  صوصرررررررررها، فقرررررررررد ورد عنررررررررره  
وتطررررروير بعضرررررها ا،خرررررر مبرررررا حيقرررررق املصرررررا  املعتررررراة لل ررررررد واجملتمرررررع    واملعرررررامالت الررررريت كانررررره ارررررر  برررررني الصرررررحابة  

كمرررررا يف عقرررررد السرررررلم، وكمرررررا قرررررام بتطررررروير املعرررررامالت الررررريت تشرررررتمل علرررررى الرررررزايدة الربويرررررة  لغررررراة هرررررذه الرررررزايدة، وهرررررذه  
 خترررررال  الضرررررروابط الررررريت وضرررررعها العلمررررراة للمصرررررلحة، برررررل متوافقرررررة مررررررع  مرررررن املصرررررا  الررررريت اعتاهرررررا الشرررررارع، وهررررري ال

ا يف الررررررردين مرررررررن اَانرررررررب االقتصررررررراد ، وهررررررري مرررررررن املصرررررررا  احلقيقيرررررررة   ا الزمرررررررً مقصرررررررود الشرررررررارع حبيررررررر  ترفرررررررع حرجرررررررً
وليسررررره مرررررن املصرررررا  املتومهرررررة، وال يوجرررررد فيهرررررا ت ويررررره مصرررررا  أهرررررم منهرررررا، برررررل يف تطبيقهرررررا حتقيرررررق ألهرررررم املصرررررا   

قتصررررررادية كتقويررررررة اقتصرررررراد األمررررررة، ومنافسررررررة االقتصرررررراد الرأاررررررا ، وإبررررررراز حماسررررررن الرررررردين اإلسررررررالمي يف  يف احليرررررراة اال
النظرررررام االقتصررررراد ، وتررررروفري منتجرررررات خاليرررررة مرررررن املخال رررررات الشررررررعية، وتررررروفري متويرررررل حقيقررررري ومسرررررتمر ممرررررا يقلرررررل  

 املخاطر اليت يقع فيها الناس.
الل تقرررررومي املعرررررامالت القالمرررررة بيرررررنهم، وإبعرررررادهم عرررررن كرررررل  كرررررل هرررررذا مرررررن أجرررررل حتقيرررررق مصرررررا  النررررراس العليرررررا مرررررن خررررر 
ة، وبرررررذلك تتحقرررررق  إطرررررار الضررررروابط الشررررررعي   فريررررردة يفمتويليرررررةً   مرررررا  لرررررب امل اسرررررد ويعطرررررل املصرررررا  مبرررررا يضرررررمن حلررررروالً 

املصرررررررلحة املنشرررررررودة مرررررررن تطبيرررررررق التمويرررررررل اإلسرررررررالمي وتعميمررررررره علرررررررى عقرررررررود التمويرررررررل املعاصررررررررة ال سررررررريما التمويرررررررل  
الررررذ  أصرررربحه احلاجررررة إليرررره يف تزايررررد مسررررتمر كمررررا سرررربق بيرررران ذلررررك؛ ممررررا حيررررتم املبررررادرة إد إ رررراد احللررررول  اإلضررررايف  

وابتكرررررررار الصرررررررور واألسررررررراليب التمويليرررررررة الررررررريت ختررررررردم اجملتمرررررررع بكافرررررررة أطيافررررررره، وتكرررررررون علرررررررى مسرررررررتو  الطموحرررررررات  
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( ) كترررررررراب املظرررررررراخ، ابب ال 2442( برررررررررقم: )128/  3) صــــــــحي  البخــــــــاري( أخرجررررررره البخررررررررار ، حممررررررررد بررررررررن إااعيررررررررل أبررررررررو عبرررررررردهللا البخررررررررار ، 44)
( ) كتررررررراب اإلكرررررررراه، ابب ميرررررررني الرجرررررررل لصررررررراحبه إنررررررره أخررررررروه إذا خررررررراف عليررررررره القترررررررل(، 6951( بررررررررقم: )22/  9يظلرررررررم املسرررررررلم املسرررررررلم وال يسرررررررلمه(، )

ررررر. ومسرررررلم، أبرررررو احلسرررررني مسرررررلم برررررن احلجررررراج القشرررررري  النيسرررررابور ، 1422برررررريوت، الطبعرررررة األود،  الناشرررررر دار طرررررو، النجررررراة،  8) صــــــحي  مســــــلمهر
( ) كتررررررراب الرررررررا والصرررررررلة وا،داب، ابب حتررررررررمي الظلرررررررم(، الناشرررررررر دار اَيرررررررل، برررررررريوت )مصرررررررورة مرررررررن الطبعرررررررة ال كيرررررررة املطبوعرررررررة يف 2580( بررررررررقم: )18 /

 القاهرة(. -دي ، وفق طبعة )دار إحياة الكتب العربية هر( ترقيم األحا 1334استانبول سنة 

 املرتقبة من املصارف واملؤسسات املالية اليت ترفع شعار املصرفية اإلسالمية.
املصرررررلحة املتحققرررررة مرررررن برررررذل التمويرررررل اإلضرررررايف يف ظرررررل التمويرررررل اإلسرررررالمي تعترررررا مرررررن حيررررر  قوهترررررا مرررررن املصرررررا   و 

احلاجيرررررة الررررريت يقرررررع علرررررى النررررراس حررررررج وضررررريق يف عررررردم وجودهرررررا، فالنررررراس قرررررد تسرررررري أمرررررورهم علرررررى العقرررررود التمويليرررررة  
 بية النااة عن هذه التعامالت املخال ة للشريعة، لكن تقع عليهم املشقة واحلرج يف ظل تراكم ا،اثر السل

 
اررمررررررة والرررررريت يشررررررهدها العرررررراخ ويعيشررررررها مررررررن خررررررالل األزمررررررات املتعاقبررررررة، فحمررررررل النرررررراس يف التمويررررررل اإلضررررررايف علررررررى  

 ضوابط التمويل يف الشريعة اإلسالمية يشكل حالً لكثري من العقود املخال ة واليت ال توافق الشريعة املطهرة،  
مررررررن التمويررررررل والنرررررراس فيرررررره بررررررني مسررررررتقل ومسررررررتكثر، وال ضررررررل كررررررل ال ضررررررل يف املسررررررابقة  واحلاجررررررة قالمررررررة يررررررذا النرررررروع  

لقضررررررراة حررررررروالج النررررررراس والقيرررررررام علرررررررى شرررررررؤوهنم، وهرررررررذا الاللرررررررق ابجملتمرررررررع املسرررررررلم وأخالقررررررره، وحقيرررررررق مبؤسسررررررراته أن  
وا هبرررررررذا املعرررررررى ويكرررررررون أود مقاصررررررردهم وأارررررررى غررررررراايهتم، وقرررررررد ورد يف ذلكرررررررم مرررررررن ال غيرررررررب والتح يرررررررز مررررررر  ا ال  حَيستَر رررررررُ

عبرررررد هللا برررررن عمرررررر رضررررري هللا عنهمرررررا:  خي رررررى، ويك ررررري يف ذلرررررك مرررررن جزيرررررل الثرررررواب وعظررررريم األجرررررر واَرررررزاة مرررررا رواه  
املســـــلم أخـــــو املســـــلم، ال يولمـــــه وال يســـــلمه، ومـــــن كـــــان يف  اجـــــة  "أن رسررررول هللا صررررلى هللا عليرررره وسررررلم قررررال:  

ــة مـــ  ــه كربـ ــرف هللا عنـ ــة فـ ــلم كربـ ــن مسـ ــرف عـ ــن فـ ــه، ومـ ــان هللا يف  اجتـ ــه كـ ــ   أخيـ ــن سـ ــة، ومـ ــوم القيامـ ــرابت يـ ن كـ
 .(44)"مسلما س ه هللا يوم القيامة

واملصررررررلحة كررررررذلك يف هررررررذا النرررررروع مررررررن التمويررررررل ليسرررررره مررررررن املصررررررا  ا اصررررررة أو القاصرررررررة؛ بررررررل هرررررري مررررررن حيررررررر   
الشرررررررمول تعترررررررا مرررررررن املصرررررررا  العامرررررررة الررررررريت حيتاجهرررررررا عامرررررررة النررررررراس، فاملصرررررررارف واملؤسسرررررررات املاليرررررررة يف كرررررررل بلرررررررد،  

يتعررررررررراملون معهرررررررررا، وهرررررررررم حباجرررررررررة إد أدوات التمويرررررررررل اإلسرررررررررالمي، وا،ليرررررررررات اَديررررررررردة الررررررررريت امرررررررررع برررررررررني  والنررررررررراس  
 املصداقية الشرعية والك اةة االقتصادية.
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 .10( سورة احلجرات، ا،ية 45)
 .103( سورة  ل عمران، ا،ية 46)
 .2( سورة املالدة، ا،ية 47)
 .46( سورة األن ال، ا،ية 48)
/ 8والبهررررررررررالم(، ومسررررررررررلم يف  صررررررررررحيحه  )( ) كترررررررررراب األدب، ابب ر ررررررررررة النرررررررررراس 6011( برررررررررررقم: )10/ 8( أخرجرررررررررره البخررررررررررار  يف  صررررررررررحيحه  )49)

 ( )كتاب الا والصلة وا،داب، ابب تراحم املؤمنني وتعاط هم وتعاضدهم(، والل   ملسلم.2586( برقم: )20
( )كتررررررررررراب األدب، ابب مرررررررررررا ينهرررررررررررى عرررررررررررن التحاسرررررررررررد والتررررررررررردابر(، ومسرررررررررررلم يف 6065( بررررررررررررقم: )19/  8( أخرجررررررررررره البخرررررررررررار  يف  صرررررررررررحيحه  )50)

 ( )كتاب الا والصلة وا،داب، ابب حترمي التحاسد والتباغي والتدابر(.2559: )( برقم8/  8 صحيحه  )

 
 
 
 

 املطلب الثاين: التمويل اإلضايف اإلسالمي وإااعة األخو  والتآلف االجتماعي.
ومررررررن أعظررررررم مقاصررررررد الشررررررريعة حتقيررررررق مبرررررردأ األخرررررروة    مررررررن األصررررررول الشرررررررعية اركمررررررة يف كترررررراب هللا وسررررررنة رسرررررروله  

ون   ﴿والتررررر ل  برررررني أفرررررراد اجملتمرررررع املسرررررلم وقرررررد تظرررررافرت النصررررروص يف هرررررذا، ومرررررن ذلرررررك قرررررول سررررربحانه:   م نـــــُ ُْ ا اْلُم ــم  إ َّنـــ
ون ــ ُ ْم تـُْرمحـــــ ــُ وا ا م  ل ع لمكـــــ ــُ و ْيُكْم و اتـمقـــــ ــ  نْي  أ خـــــ ــ  ل ُحوا بـــــ ــْ ْ  ف أ صـــــ و  ــْ ، وخ تقتصرررررررر النصررررررروص علرررررررى الررررررردعوة إد  (45) إ خـــــ

حتقيررررررق اَماعرررررررة وااللررررررتالف والتعررررررراون فقرررررررط، بررررررل اررررررراوزت ذلررررررك إد ن ررررررري مرررررررا يضرررررراد ذلرررررررك مررررررن ال رقرررررررة والتنرررررررازع  
ُروْا  ﴿واالخرررررتالف، والنصررررروص يف ذلرررررك كثررررررية؛ منهرررررا قولررررره تعررررراد:   وْا و ا ْكـــــُ ــُ ا و ال  تـ ف رمقـــ ــً ل  ا    ال  يعـــ ــْ ُموْا ل  بـــ ــ  و اْعت صـــ

ة   ــ  و ا ً   ن ْعمـــــ ــْ ه  إ خـــــ ــ  ب ْحُتم ب ن ْعم تـــــ ــْ وب ُكْم ف أ صـــــ ــُ نْي  قـُلـــــ ــ  أ لمف  بـــــ ــ  د اف فـــــ ــْ ــُتْم أ عـــــ ْيُكْم إ ْ  ُكنـــــ ــ  ، وقولررررررره تعررررررراد:  (46) ا    ع لـــــ
ْدو ان  ﴿ ــُ ل اإل  ْ  و اْلعــــــ ــ  او نُوْا ع لــــــ ــ  و م و ال  تـ عــــــ ــْ رب   و التـمقــــــ ــْ ل الــــــ ــ  او نُوْا ع لــــــ ــ  وْا ا     ﴿، وقولرررررررره تعررررررراد:  (47) و تـ عــــــ ــُ و أ   يعــــــ

اب ر ين  ا  الصــــــم ــ  ُوْا إ نم ا    مــــ رب  ْم و اصــــــْ ْذه ب  ر ُاكــــــُ ــ  ُلوْا و تــــ ام ُعوْا فـ تـ ْفشــــــ  ول ُه و ال  تـ نــــــ  ومررررررن السررررررنة مررررررا رو     ،(48) و ر ســــــُ
ــائر  :  قرررررال: قرررررال رسرررررول هللا    النعمررررران برررررن بشرررررري   ــه ســـ ــداعل لـــ ــه تـــ ــتكل رأســـ ــد  إن ااـــ ــل وا ـــ ــون كرجـــ ُمنـــ "امل

ــهر"اجلســـــــــد   وا، و ال   "قررررررررال:    ، أن رسررررررررول هللا  ، ومررررررررا رو  أنرررررررر  بررررررررن مالررررررررك  (49)ابحلمـــــــــل والســـــــ ــُ ال  تـ ب اب ضـــــــ
ابـ ُروا، و ُكونُوا ع ب اد  هللا  إ ْخو اً ، و ال  ا  لُّ ل ُمْسل ٍم أ ْن يـ ْهُجر  أ خ اُه فـ ْوق  ث ال   مٍ حت  اس ُدوا، و ال  ت د   .(50)"ث ة  أ ايم

ل مبررررررردأ   األخررررررروة عرررررررامالً قررررررروايً للتعاضرررررررد والتعررررررراون واالنررررررردماج واالنسرررررررجام االجتمررررررراعي يف النظرررررررام االقتصررررررراد   مُيثرررررررّ 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 182 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

ــة يف االقتصـــــــاد اإلســـــــالمي( براهيمررررررري، عبرررررررد احلميرررررررد، 51) ــة االجتماعيـــــــة والتنميـــــ  –برررررررريوت  –(، مركرررررررز دراسرررررررات الوحررررررردة العربيرررررررة 28)ص  العدالـــــ
 م. 1997الطبعة األود، 

 .91( سورة املالدة، ا،ية 52)
ــة األ كــــــامعبرررررردالر ن بررررررن ذصررررررر، ( السررررررعد ، 53) ، مطبرررررروع ضررررررمن اجملموعررررررة الكاملررررررة ملؤل ررررررات الشرررررريخ عبررررررد الررررررر ن بررررررن  ذصررررررر اإلراــــــاد إىل معرفــــ

 .493 -492/ 12م، 1990 -ه1411السعد ، طبعة مركز صا  بن صا  الثقايف بعنيزة اململكة العربية السعودية 
ــة( الررررردهلو ، أ رررررد برررررن عبرررررد الررررررحيم، 54) ــة هللا البالعـــ لبنررررران، الطبعرررررة األود،  –(، حتقيرررررق: السررررريد سرررررابق، الناشرررررر دار اَيرررررل، برررررريوت 164/ 2)  جـــ

 م.2005 -هر  1426سنة الطبع 
/  5( )كتررررررراب البيررررررروع، ابب ال يبيرررررررع علرررررررى بيرررررررع أخيررررررره(، ومسرررررررلم يف  صرررررررحيحه  )2139( بررررررررقم: )69/  3( أخرجررررررره البخرررررررار  يف  صرررررررحيحه  )55)
  بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه(.( )كتاب البيوع، ابب حترمي 1412( برقم: )3

 .(51)اإلسالمي
 ومن الشواهد الشرعية املؤكدة يذا املقصد الشرعي يف جمال العقود واملعامالت املالية حترمي امليسر، كما يف 

 
ر  و ي ُصدمُكْم ع ن ﴿قوله تعاد:  ن ُكُم اْلع د او    و اْلبـ ْعض اف يف  اخْل ْمر  و اْلم ْيس     إ َّنم ا يُر يُد الشمْيط اُن أ ن يُوق ا  بـ يـْ

ون ــُ ْل أ نــــُتم مُّنتـ هــ ــ  ال    فـ هــ ن  الصــــم ــ  ر  ا    و عــ ــْ ؛ فبررررنيم سرررربحانه أن مررررن مقاصررررد حترررررمي امليسررررر يف الشررررريعة كونرررره  (52)   كــ
وسررررالل الشرررريطان يف الوقيعررررة بررررني املسررررلمني، قررررال ابررررن سررررعد  يف النهرررري عررررن امليسررررر:   أخررررا أنرررره يوقررررع  مررررن أعظررررم  

البغضرررررراة والعررررررداوة بررررررني النرررررراس، وذلررررررك ألن املتخرررررراط رين يف املغالبررررررات واملعررررررامالت البررررررد أن يغلررررررب أحرررررردمها ا،خررررررر  
؛ فرررررال تسرررررأل عمرررررا حيررررردث لررررره مرررررن  ويغبنررررره، ويكرررررون ا،خرررررر مغلررررروابً مغبررررروذً، ويشررررراهد مظلمتررررره بعينهرررررا عنرررررد مرررررن قهرررررره

ايررررم والرررربغي لرررره وإرادة الشررررر والعررررداوة؛ ألنرررره ظلررررم واضررررن .... فمررررن ر ررررة الشررررارع وحكمترررره النهرررري عررررن هررررذا النرررروع  
الرررررذ  قرررررد تبرررررنيم وظهرررررر شررررررُّه وزال خرررررريه، وصرررررار سررررربباً ألضررررررار كثررررررية وأنررررره ال تصرررررلن دنيرررررا ا لرررررق إال ابلترررررزام أحكرررررام  

وقرررررال الررررردهلو  يف م سررررردة امليسرررررر:   ويف االعتيررررراد برررررذلك إفسررررراد  ،  (53)ذلك  الشررررررع كمرررررا ال يصرررررلن ديرررررنهم إال بررررر 
لألمرررررروال ومناقشررررررات طويلررررررة وإمهررررررال لالرت اقررررررات املطلوبررررررة، وإعرررررررا  عررررررن التعرررررراون املبرررررر  عليرررررره التمرررررردن، واملعاينررررررة  

 .(54)تغنيك عن ا ا ...  
ديرررررة وبرررررذل املعرررررروف ممرررررا ال ميكرررررن  ومرررررن التشرررررريعات ذات الصرررررلة هبرررررذا املقصرررررد احلررررري علرررررى اإلحسررررران والصرررررد، واي

أن حيرررريط بررررره وصررررر ، أو ميكرررررن إحصررررراله يف هرررررذا املقرررررام، وابملقابرررررل النهرررري عرررررن كرررررل مرررررا ميكرررررن أن يعكرررررر صررررر و هرررررذا  
ــه  الررررتالحم، وخيرررررم هررررذه الرابطررررة املتينررررة، ومررررن ذلررررك علررررى سرررربيل املثررررال   ــه وأن    هنيــ ــا أخيــ ــل بيــ ــل علــ ــا الرجــ أن يبيــ

ــومه ، و رررررو هرررررذه التصررررررفات الررررريت تررررروغر الصررررردور وت سرررررد األخررررروة وترررررورث القطيعرررررة وال رقرررررة؛ ملرررررا  (55)يســـــوم علـــــل ســـ
 .فيها من التعد  على حق معنو  متضمن للمصلحة سبق إليه أخوه، ولذلك هنى عنها رسول هللا  
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 ه.1388( مكتبة القاهرة، طبعة عام 226/ 4) املعين( ابن قدامة، عبد هللا بن أ د بن قدامة املقدسي، 56)
ــام القـــــــر ن( ابررررررن العررررررررد، أبرررررررو بكرررررررر حممرررررررد برررررررن عبررررررردهللا برررررررن العررررررررد، 57) ، ( حتقيرررررررق: حممرررررررد عبررررررردالقادر عطرررررررا، دار الكترررررررب العلميرررررررة324/ 1) أ كـــــ

 هر.1424بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة 
ــة( ا لي رررررري، راي  منصررررررور، 58) ــه املعــــــامالت املاليــــ ــرعية وأثرهـــــــا يف فقــــ ، جملررررررة جامعررررررة امللررررررك عبررررررد العزيررررررز: االقتصرررررراد اإلسررررررالمي، م املقاصــــــد الشــــ

 .41م، ص 2004 –ه 1425، 1، ع17

وقرررررد جرررررر  بعررررري ال قهررررراة علرررررى اعتبرررررار اإلخرررررالل هبرررررذا املقصرررررد موجبررررراً للحكرررررم علرررررى العقرررررد ابلررررربطالن؛ كمرررررا  
،  (56)ك ابرررررن قدامرررررة يف املغررررر  حيررررر  قرررررال:   في ضررررري إد التنرررررازع، وهرررررو م سررررردة فيبطرررررل البيرررررع مرررررن أجلررررره  قررررررر ذلررررر 

 وملا عدم ابن العرد املناهي الشرعية الواردة يف ابب البيوع جعل منها ما ي ضي إد النزاع والتدابر فقال:   
 

 .(57)ومنها ما يُنهى عنه مصلحة للخلق، و لي اً بينهم؛ ملا يف التدابر من امل سدة  
وااللررررررررتالف والتعرررررررراون ون رررررررري ال رقررررررررة  وإن مررررررررن جليررررررررل صررررررررنع ال قهرررررررراة مبررررررررا حيقررررررررق معرررررررراين مقصررررررررد رعايررررررررة اَماعررررررررة  

واالخرررررتالف والتررررردابر وأ ررررررره يف املعرررررامالت املاليرررررة؛ أهنررررررم قننررررروا أحكامررررراً ترفررررررع االخرررررتالف والنرررررزاع يف مرحلررررررة مرررررا بعررررررد  
حبيرررررر  يلحررررررق ا لررررررل بعرررررري    –إجررررررراة العقررررررود، فررررررإذا وجرررررردوا معاملررررررة ماليررررررة ترررررردعو إد االرت ررررررا، هبررررررا حاجررررررة النرررررراس  

ط الك يلررررررة مبنررررررع امل اسررررررد امل تبررررررة علررررررى ذلررررررك ا لررررررل قبررررررل وقوعرررررره، فررررررإن احتمررررررل  فررررررإهنم يضررررررعون الضررررررواب  –أجزالهررررررا  
د؛ فقررررد جعلرررروا لرررره مررررن األحكررررام ا اصررررة   ب رررري النررررزاع بررررني املتخاصررررمني بعررررد    –العقررررد وقرررروع ا ررررالف فيرررره مررررن بَرعررررس

مرررررررا يرفعررررررره، وقصررررررردهم برررررررذلك موافقرررررررة غررررررراايت الشرررررررريعة ومقاصرررررررده يف حتقيرررررررق اَماعرررررررة وااللرررررررتالف    –إبررررررررام العقرررررررد  
 .(58) ي ال رقة واالختالفون

ويتمثرررررل حتقيررررررق هررررررذا املقصرررررد يف التمويررررررل اإلضررررررايف اإلسرررررالمي يف استحضررررررار هررررررذا املبررررردأ وتعميمرررررره بررررررني املؤسسررررررات  
التمويليررررررة واجملتمررررررع، كررررررون هررررررذا التمويررررررل يغطرررررري احتياجررررررات متجررررررددة وطارلررررررة لألفررررررراد؛ لررررررو خ  ررررررد ال رررررررد مررررررن يقرررررروم  

نكرررررر ن سررررره وجمتمعررررره، وألصررررربن ينظرررررر بعرررررني العجرررررز وعررررردم القررررردرة ممرررررا  علرررررى تلبيرررررة حوالجررررره والقيرررررام معررررره يف أزمتررررره أل
ب يف تعامالترررررره النظرررررررة املاديررررررة املقيتررررررة، بررررررل قررررررد  ررررررر ال رررررررد يف بعرررررري األحيرررررران إد   يررررررورث يف ن سرررررره األذنيررررررة، ويُغلررررررّ 
مهررررررراو  الكسرررررررب ارررررررررم أو التعرررررررد  علرررررررى احلرمرررررررات لتررررررروفري حاجاتررررررره ومتطلباتررررررره، وهرررررررذا ابب ال خي رررررررى ضررررررررره يف  

 ة العداوات وإيغار الصدور، وهدم كل صر  متني من صرو  اربة والت ل  واإلخاة.إذكا
واملتأمررررل يف نصررررروص التشرررررريع احلكررررريم، ومرررررا ترررررزيمن بررررره بنيانررررره اركرررررم مرررررن الر رررررة والرأفرررررة؛  رررررد فيهرررررا مرررررن احلررررري علرررررى  

صرررررية عرررررن تعررررراليم  ك ايرررررة املسرررررلمني وقضررررراة حررررروالجهم مرررررا ال خيطرررررر ببرررررال أحرررررد مرررررن أرابب التشرررررريعات القاصررررررة القا
أحكررررررررم احلرررررررراكمني جررررررررل يف عرررررررراله؛ فحررررررررر  أبتبرررررررراع مررررررررنهج هررررررررذه صرررررررر ته مررررررررن ذو  القرررررررردرة واليسررررررررار مررررررررن األفررررررررراد  
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، وهرررررذا الررررررابط يوضرررررن ت اصررررريل ا دمرررررة مرررررن موقرررررع املصررررررف علرررررى الشررررربكة ( هرررررذه ا دمرررررة مقدمرررررة مرررررن مصررررررف اإلَّنررررراة يف اململكرررررة العربيرررررة السرررررعودية59)
https://www.alinma.com/wps/portal/alinma/Alinma/MenuPages/RetailServices/Finance/

EducationFinancing 
 .310/ 1  جة هللا البالعة، الدهلو ، 3/192 املوافقاتانظر: الشاط ،  (60)
 هر.1414(، إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويه، الطبعة الرابعة 284/ 22) الفقهية الكويتيةاملوسوعة ( انظر: 61)
 .220( سورة البقرة، ا،ية 62)

واملؤسسرررررات أن يقومررررروا حبقررررره برررررني خلقررررره سررررربحانه؛ خصوصررررراً يف زمرررررن شرررررحه فيررررره مصرررررادر التمويرررررل وت اقمررررره فيررررره  
 أُحصروا عليها؛ جدير هبا أن ترعى احلاجات واملتطلبات، مما يلجئ الكثري إد الّتموُّل من جهات حمددة قد 

 
 

 فيهم حق األخوة واإلحسان، ال أن تر  فيهم مادة خصبة للربن وغنيمة ابردة ملضاع ة األرصدة.
 ويتأكد يف هذا السيا، التنبيه على أن تقدمي أرقى وأرفع ا دمات التمويلية اليت تعك  حقيقة ما ينبغي أن 

يكرررررررون عليررررررره اجملتمرررررررع املسرررررررلم مرررررررن برررررررذل املعرررررررروف وسررررررريادة اإلحسررررررران والتررررررر خي ال ميكرررررررن أن يرررررررتم إال مرررررررن خرررررررالل  
ا لررررررق يف كثررررررري مررررررن األبررررررواب  اسررررررتجماع ضرررررروابط وتعرررررراليم الشررررررريعة السررررررمحة، ومررررررن مث االنطررررررال، يف سررررررد حرررررروالج  

الرررريت متثررررل عبئرررراً اقتصررررادايً ينبغرررري املسررررامهة معهررررم يف قضرررراة تلررررك احلاجررررات وإعررررانتهم مبررررا يضررررمن يررررم احليرررراة الكرميررررة،  
ومررررن ذلررررك مررررا تقدمرررره بعرررري املصررررارف اإلسررررالمية مررررن خررررردمات متويليررررة رالرررردة منهررررا علررررى سرررربيل املثررررال مررررا ُيسرررررمى  

صررررررررف بسرررررررداد كامرررررررل الرسررررررروم الدراسرررررررية عرررررررن العميرررررررل للمؤسسرررررررات  حيررررررر  يقررررررروم امل  (59)بتقسررررررريط خدمرررررررة التعلررررررريم
التعليميررررررة بصرررررريغة القررررررر  احلسررررررن، ومررررررن مث يررررررتم السررررررداد للمصرررررررف أبقسرررررراط مرحيررررررة برررررردون هررررررام  ربررررررن وال رسرررررروم  
إداريررررررة، وهررررررذا يرررررردل علررررررى وعرررررري مثررررررل هررررررذه املؤسسررررررات بواجبهررررررا، والشررررررعور ابملسررررررؤولية اارررررراه جمتمعهررررررا ممررررررا يقررررررو   

 ظم روافد القوة وتعزيز األخوة.أواصر اربة، ويكون أع
 املطلب الثالث: التمويل اإلضايف اإلسالمي ورفا احلرف عن الناس.

يكلرررررر  عبرررررراده ابلشررررررا، وخ    الشررررررارع خ، ف(60)مررررررن األصررررررول الرررررريت بنيرررررره عليهررررررا الشررررررريعة رفررررررع احلرررررررج عررررررن املكل ررررررني
ت ُكمْ ﴿  (61)يعنرررررتهم يف التكليررررر  ــ  ُ ألْعنــــ اف ا   ــ  ْو اـــ ــ  ، وعنرررررد التأمرررررل يف القواعرررررد ا مررررر  الكرررررا  الررررريت عليهرررررا  (62) و لـــ

مرررردار ال قرررره اإلسررررالمي تررررد أهنررررا كلهررررا تنرررردرج حترررره أصررررل رفررررع احلرررررج؛ فررررال عمررررل دون نيررررة، ولررررو خ يررررتم اعتبررررار هررررذه  
النيرررررة لوقررررررع النرررررراس يف حررررررج، فإعمررررررال قاعرررررردة  األمررررررور مبقاصررررردها  يرفررررررع ذلررررررك احلررررررج، ويف إعمررررررال قاعرررررردة  اليقررررررني  

   بررررررات حليرررررراة النرررررراس بثبررررررات اليقررررررني، ولررررررو زال اليقررررررني ابلشررررررك ملررررررا اسررررررتقرت حيرررررراهتم، ولوقعرررررروا يف  ال يررررررزول ابلشررررررك
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 .309/ 3( ابن العرد، أحكام القر ن 63)
 ه.1418ألود (، مؤسسة الراين، بريوت، الطبعة ا48)ص تيسع علم أصوم الفقه( اَديع، عبدهللا بن يوس  اَديع، 64)
(، دار النشررررررر الرررررردو ، الطبعررررررة 48، 38، 25)ص رفـــــــا احلـــــــرف يف الشـــــــريعة اإلســـــــالمية( انظررررررر: الباحسررررررني، يعقرررررروب عبرررررردالوهاب الباحسررررررني،  65)

(، دار الن ررررررال ، األردن، 188)ص القواعـــــــد الكليـــــــة والضـــــــوابط الفقهيـــــــة يف الشـــــــريعة اإلســـــــالميةه. شرررررربري، حممررررررد عثمرررررران شرررررربري، 1416الثانيررررررة 
ــالميةه. ابرررررن  يرررررد، صرررررا  برررررن عبررررردهللا برررررن  يرررررد، 1426ة األود الطبعررررر  ــريعة اإلســـ ــرف يف الشـــ ــا احلـــ (، طبعرررررة جامعرررررة أم القرررررر ، الطبعرررررة 47)ص رفـــ
 ه.1403األود 

 .78سورة احلج، ا،ية  (66)
 .6( سورة املالدة، ا،ية 67)
 .185( سورة البقرة، ا،ية 68)
 .28( سورة النساة، ا،ية 69)
 .286البقرة، ا،ية ( سورة 70)

حررررررررج؛ لعررررررردم  برررررررات الشررررررركوك، وكثرهترررررررا، ويف إعمرررررررال قاعررررررردة:  العرررررررادة حمكمرررررررة  مرجرررررررع يتحررررررراكم النررررررراس إليررررررره يف  
الررررررب التيسرررررررري     معررررررامالهتم، ولرررررروال إعمايرررررررا لطالرررررره خصررررررروماهتم، ولوقعرررررروا يف احلرررررررج، ويف إعمرررررررال قاعرررررردة  املشرررررررقة

 رفع حلرج املشقة غري املعتادة، وكذلك يف إعمال قاعدة  ال ضرر وال ضرار   اية حلياة 
 

 ولو ذهبه إد تعديد نعم هللا يف رفع احلرج الناس من الضرر الذ  يوقعهم يف احلرج، قال ابن العرد:  
 .(64) من أعظم مقاصد التشريع ، فرفع احلرج  (63) لطال املرام

واملقصرررررود برفرررررع احلررررررج إزالرررررة املشرررررقة الزالررررردة عرررررن املعتررررراد، وذلرررررك مبنرررررع وقررررروع أو بقررررراة مرررررا أوقرررررع علرررررى العبرررررد مشرررررقة  
ا يف الرررردنيا وا،خرررررة، غررررري معررررار  مبررررا هررررو أشررررد منرررره،   زالرررردة عررررن املعترررراد، علررررى بدنرررره أو علررررى ن سرررره، أو عليهمررررا معررررً

، واألدلرررررة  (65)نرررررع حصررررروله ابترررررداًة، أو بتخ ي رررررهأو مبرررررا يتعلرررررق بررررره حرررررق للغرررررري مسررررراو لررررره أو أكثرررررر منررررره علرررررى العبررررراد مب
ا  ﴿علرررررى رفرررررع احلررررررج، والتيسرررررري، والتخ يررررر ، ون ررررري التكليررررر  مبرررررا لررررري  يف الوسرررررع كثررررررية؛ منهرررررا قرررررول هللا تعررررراد:   ــ  و مـــ

ر فٍ  ْن  ــــ  ْيُكْم يف  الــــد  ين  مــــ  ل  ع لــــ  ْن  ﴿، وقولرررره تعرررراد:  (66) ج عــــ  ْيُكم مــــ   ل  ع لــــ  ُ ل ي ْجعــــ  ا يُر يــــُد ا   ـك ن يُر يــــُد  مــــ  ر ٍف و لــــ   ــــ 
ُكُرون ْم ت شـــــــْ ْيُكْم ل ع لمكـــــــُ ُه ع لـــــــ  ت مم ن ْعم تـــــــ  ر ُكْم و ل يـــــــُ ُم  ﴿  ،وقولرررررره:(67) ل ُيط هـــــــم ر  و ال  يُر يـــــــُد ب كـــــــُ ُم اْلُيســـــــْ ُ ب كـــــــُ يُر يـــــــُد ا  

ُ أ ن ُُي ف  ف  ع نُكمْ :﴿، وقوله(68) اْلُعْسر   ُ نـ ْفًسا إ الم ُوْسع ه اال  :﴿، وقوله(69) يُر يُد ا    .(70) يُك ل  ُف ا  

رد سرررررربحانه بعبرررررراده إال اليسررررررر، وال   فهررررررذه ا،ايت الكرميررررررة ترررررردل علررررررى أن هللا قررررررد ن ررررررى احلرررررررج يف الرررررردين، وأنرررررره خ يررررررُ
 يكل هم إال ما يف وسعهم، وا،ايت اليت تدل على رفع احلرج أكثر من أن حتصر.

ا إال وأوسررررع الطريررررق إليرررره، ويسررررره حرررر  خ يبررررق مررررن دونرررره حررررررج  وذلررررك عررررام مطرررررد؛ إذس خ يشرررررع هللا عررررز   وجررررل حكمررررً
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ــولية( الطررررررررويف، سررررررررليمان عبررررررررد القررررررررو  الطررررررررويف، 71) ــارات اإلمليــــــــة إىل املبا ــــــــث األصــــــ (، حتقيررررررررق: حسررررررررن بررررررررن عبرررررررراس قطررررررررب، دار 2/104) اإلاــــــ
 ال ارو، احلديثة، القاهرة.

 ( )كتاب اإلميان، ابب الدين يسر(.39( برقم: )17/  1( أخرجه البخار  معلقاً يف  صحيحه  )72)
 ( )كتاب اإلميان، ابب الدين يسر(.39( برقم: )17/  1أخرجه البخار  يف  صحيحه  )( 73)
( )كتررررررررراب املناقرررررررررب، ابب صررررررررر ة النررررررررر  صرررررررررلى هللا عليررررررررره وسرررررررررلم(، ومسرررررررررلم يف 3560( بررررررررررقم: )189/  4أخرجررررررررره البخرررررررررار  يف  صرررررررررحيحه  ) (74)

 َعَليسه  َوَسلمَم لآلاثم واختياره من املبا  أسهله(. ( )كتاب ال ضالل، ابب مباعدته َصلمى هللاُ 2327( برقم: )80/  7 صحيحه  )
(، مؤسسررررة الرسررررالة، الطبعررررة الثالثررررة، 312/ 1) إعانـــــة املســـــتفيد بشـــــر  كتــــا  التو يـــــد( انظررررر: ال رررروزان، صررررا  بررررن فرررروزان بررررن عبررررد هللا ال رررروزان، 75)

 ه.1423
 .520/ 1 املوافقات( الشاط ، 76)
 .2/212 املوافقات( الشاط ، 77)

 .(71)وال عسر
 وكذلك قد ورد من السنة املطهرة على صاحبها أفضل الصالة والسالم من األدلة الدالة على التيسري  

 
 . وعن (72)"احل ن يف يمُة السمْمح ةُ أ   بُّ الد  ين  إ ىل  ا م   ": ه قولومنها ، والسماحة ما تنوة حبمله الدوواين

ار بُوا،  "قررررررال:    عررررررن النرررررر     أد هريرررررررة   د  ُدوا و قـــــــ  ُه، ف ســـــــ  ْد إ الم ب ل بـــــــ  ادم الـــــــد  ين  أ  ـــــــ  ْن ُيشـــــــ  ْر، و لـــــــ  إ نم الـــــــد  ين  ُيســـــــْ
ن    ــ  ْيٍف مــ ــ  ة  و اــ ــ  ْدو    و الرمْو ــ ــ  ْلعــ ت ع يُنوا اب  ــْ ُروا، و اســ ــ  ة  و أ ْبشــ ــْ  ا  "عررررن عالشررررة رضرررري هللا عنهررررا، أهنررررا قالرررره:  . و (73)"الدُّجلــ ــ  مــ

وُم ا م    ع    ر ســــُ ُه،    خــــُ اس  م نــــْ د  النــــم ان  أ بـْعــــ  ا كــــ  ان  إ اــــًْ َ ْن كــــ  ا، فــــ  ْن إ اــــًْ ْ ي كــــُ  َ ا  ر مُه ا، مــــ  ذ  أ ْيســــ  ر ْين  إ الم أ خــــ  نْي  أ مــــْ ا  بــــ  و مــــ 
ت ق م    م  ِب  ا  انـْتـ ق م  ر ُسوُم ا م    تـ ه    ُ ْرم ُة ا م ، فـ يـ نـْ ه  إ الم أ ْن تـُنـْ  .(74)"ل نـ ْفس 

واألدلررررررررة مترررررررروافرة يف هررررررررذا وترررررررردل داللررررررررة قاطعررررررررة علررررررررى أن ديررررررررن هللا يسررررررررر، وأن احلرررررررررج منرررررررراقي لليسررررررررر، منرررررررراقي  
ا يمرررررا فهرررررو نقررررريي للررررردين، وملرررررا حيبررررره هللا ويرضررررراه، وهللا ال أيمرررررر بررررره، والنررررر    للحني يرررررة السرررررمحة، فرررررإذا كررررران مناقضرررررً

  ،يراعررررري فيهرررررا التوسررررريع علرررررى األمرررررة  صرررررلوات رد وسرررررالمه عليررررره  وكرررررل أوامرررررره  ال خيتررررراره، وهرررررو أبعرررررد النررررراس عنررررره،  
، قررررررال  (75)ولررررررذلك جرررررراةت شررررررريعته احررررررة سررررررهلة  دالمرررررراً؛  يررررررم أبررررررداً، وحيررررررب يررررررم التيسررررررري  هرررررراال حيبو وعرررررردم املشررررررقة  
 .(76)يف هذه األمة بلغه مبلغ القطع على رفع احلرج  دلةاألالشاط :  إن 

كررررررررخص القصرررررررر، وال طرررررررر،  احلررررررررج مرفررررررروع عرررررررن هرررررررذه األمرررررررة،  وكرررررررذلك الررررررررخص الشررررررررعية كلهرررررررا أدلرررررررة علرررررررى أن  
 .(77)"واَمع، وتناول اررمات يف االضطرار، فإن هذا َّنط يدل قطعا على مطلق رفع احلرج واملشقة

والتطبيقرررررررات يف هرررررررذا املقصرررررررد العظررررررريم متكرررررررا رة متنرررررررا رة، أكت ررررررري هنرررررررا بررررررربعي األمثلرررررررة يف ابب املعرررررررامالت املاليرررررررة،  
التطبيقرررررررات الررررررريت يتجلرررررررى فيهرررررررا هرررررررذا املقصرررررررد؛ أن األصرررررررل يف العقرررررررود واملعرررررررامالت املاليرررررررة احلرررررررل  ولعرررررررل أود هرررررررذه  
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ــو ظررررررررر: السرخسرررررررري، حممررررررررد بررررررررن أ ررررررررد السرخسرررررررري، ( ان78) (، دار املعرفررررررررة، بررررررررريوت، لبنرررررررران، طبعررررررررة عررررررررام 136 -135/ 20(، )72/ 20) املبســــــ
ه. ابرررررن عبرررررد الرررررا، أبرررررو عمرررررر يوسررررر  برررررن عبرررررد هللا برررررن 1410(، دار املعرفرررررة، برررررريوت 5/ 4) األمه. الشرررررافعي، حممرررررد برررررن إدريررررر  الشرررررافعي، 1414

ــتذكارعبررررررد الررررررا النمررررررر ،  (، حتقيررررررق: سرررررراخ حممررررررد عطررررررا، حممررررررد علرررررري معررررررو ، دار الكتررررررب العلميررررررة، بررررررريوت، لبنرررررران، الطبعررررررة األود 419/ 6) االســــ
رررررر. 1421 (، مؤسسررررررة 436/ 1) موســــــوعة القواعــــــد الفقهيــــــة(، البورنررررررو، حممررررررد صرررررردقي البورنررررررو، 259/ 1) إعــــــالم املــــــوقعني(، 127/ 8) املعــــــينهر

 هر.1424 الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة األود
/  5( )كترررررررراب السررررررررلم، ابب السررررررررلم يف كيررررررررل معلرررررررروم(، ومسررررررررلم يف  صررررررررحيحه  )2239( برررررررررقم: )85/  3( أخرجرررررررره البخررررررررار  يف  صررررررررحيحه  )79)

 ( )كتاب البيوع، ابب السلم(.1604( برقم: )55
احلوالررررررررررة(، ومسررررررررررلم يف  ( )كترررررررررراب احلرررررررررروالت، ابب يف احلوالررررررررررة وهررررررررررل يرجررررررررررع يف2287( برررررررررررقم: )94/  3( أخرجرررررررررره البخررررررررررار  يف  صررررررررررحيحه  )80)

 ( )كتاب البيوع، ابب حترمي مطل الغ  وصحة احلوالة(، والل   ملسلم.1564( برقم: )34/  5 صحيحه  )
 .93/ 4( ابن قدامة، املغ  81)
( 13/  5( )كتررررررررراب البيررررررررروع، ابب ت سرررررررررري العررررررررررااي(، ومسرررررررررلم يف  صرررررررررحيحه  )2192( بررررررررررقم: )76/  3( أخرجررررررررره البخرررررررررار  يف  صرررررررررحيحه   )82)
 ( )كتاب البيوع، ابب حترمي بيع الرطب ابلتمر إال يف  العرااي(.1539قم: )بر 
 .70/ 4 املعين( ابن قدامة، 83)
 .195ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية( املرجع السابق، عثمان شبري، 84)

 ، ال احلظر واملنع؛ إذس إن املنع طارئ ألسباب مبينة  معقولة املعى والغاية.(78)واإلابحة
 

 ابن عباس رضي هللا   ومن ال روع واألحكام املندرجة حته هذا املقصد: إابحة عقد السلم كما يف حدي 
املدينـــــة وهـــــم يســـــلفون ابلتمـــــر الســـــنتني والـــــثال ، فقـــــام: مـــــن أســـــلف يف اـــــيف    قـــــدم النـــــ   "عنهمررررا قررررال:  

أن رسررررررول      عرررررن أد هريرررررررة، وكررررررذلك عقرررررد احلوالررررررة؛ ف(79)."ففــــــي كيــــــل معلــــــوم، وومن معلــــــوم، إىل أجــــــل معلــــــوم
ــيف  "قرررررال:    هللا   ــل ملـــ ــدكم علـــ ــا أ ـــ ــم، وإ ا أتبـــ ــين ألـــ ــل العـــ ــامطـــ ، وإابحرررررة بيرررررع الصررررراة جزافررررراً مرررررع  (80)"فليتبـــ

:  زيررررررد بررررررن اثبرررررره    ، والرخصررررررة يف بيررررررع العرررررررااي؛ فقررررررد  برررررره مررررررن حرررررردي (81)جهالررررررة قرررررردرها تيسرررررررياً ورفعرررررراً للحرررررررج
ــوم هللا    ــيال  أن رســــ ــاو  رصــــــها كــــ ــص يف العــــــرااي أن تبــــ ، وهررررررذا مررررررن األدلررررررة علررررررى الع ررررررو عررررررن يسررررررري  (82) رخــــ

ابب الغررررررر والغرررررا و ررررروه رفعررررراً للمشرررررقة وطلبررررراً للتيسرررررري، وال رررررروع يرررررذا احلكرررررم كثررررررية  الغررررررر؛ فاليسرررررري مع رررررو عنررررره يف  
ومجلررررة ذلررررك أنرررره إذا ابع مثرررررة شررررية مررررن هررررذه  جررررداً منهررررا علررررى سرررربيل املثررررال جررررواز بيررررع البقررررول؛ قررررال ابررررن قدامررررة: )

الرررررررك:  ررررررروز بيرررررررع  البقرررررررول خ  رررررررز إال بيرررررررع املوجرررررررود منهرررررررا دون املعررررررردوم وهبرررررررذا قرررررررال أبرررررررو حني رررررررة والشرررررررافعي وقرررررررال م
 .(83)(ألن ذلك يشق متييزه فجعل ما خ يظهر تبعا ملا ظهر كما أن ما خ يبد صالحه تبع ملا بدا ؛اَميع 

والعقررررررل السررررررليم م طررررررور علررررررى عرررررردم التنرررررراقي، فلررررررو كرررررران الشررررررارع قاصررررررًدا للمشررررررقة واحلرررررررج ملررررررا كرررررران مريررررررًدا لليسررررررر  
املسرررررلمني منرررررذ عهرررررد الصرررررحابة إد يررررروم النررررراس هرررررذا علرررررى  ، وقرررررد أمجرررررع علمررررراة  (84)والتخ يررررر ، وذلرررررك ابطرررررل عقررررراًل 
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 .519ص القواعد الكلية والضوابط الفقهية، عثمان شبري، 68( انظر: يعقوب الباحسني، رفع احلرج ص85)
 .1/520 املوافقات( الشاط ، 86)
 .279 -278( سورة البقرة، ا،ية 87)

، والااهررررني علررررى رفعرررره عررررن هررررذه األمررررة كثرررررية، قررررال  (85)أن احلرررررج مرفرررروع عررررن هررررذه األمررررة، وخ يعلررررم يف ذلررررك اررررال 
 .(86) إن األدلة على رفع احلرج يف هذه األمة بلغه مبلغ القطع الشاط :  

 
وبنررررراًة علرررررى هرررررذا األصرررررل األصررررريل؛ فإنررررره يكرررررون لزامررررراً علرررررى كرررررل مرررررن تصرررررد  للتمويرررررل وأخرررررص مرررررن ذلرررررك التمويرررررل  
اإلضررررايف الررررذ  تظهررررر فيرررره احلاجررررة والعرررروز؛ أن يتحررررر  رفررررع احلرررررج عررررن املسررررت يدين والنررررأ  هبررررم أن يقررررع هررررو وإايهررررم  

 م أذً  ومشقة مما يف دركات من األذ  قد رفعها هللا عنهم وطهرهم منها تطهرياً، وأ  حرج أعظ
اف منررررررره الوقررررررروع يف الرررررررراب؛ إذس إن اإلضرررررررافة يف التمويرررررررل وإعادتررررررره مظنرررررررة الوقررررررروع يف الرررررررراب وهرررررررو أعظرررررررم مرررررررا حرررررررذمر   خيرررررررُ
الشرررررررارع احلكررررررريم منرررررررره يف ابب األمررررررروال، برررررررل جرررررررراةت النصررررررروص فيرررررررره متضرررررررمنة مرررررررن األل ررررررررا  املهرررررررددة واملتوعرررررررردة  

وْا  :  د جررررراة يف هرررررذا قولررررره  ابحلررررررب والويرررررل الشرررررديد العاجرررررل مرررررا خ أيت يف مثلررررره، وقررررر  وْا اتـمقــــــُ ذ ين   م نـــــُ ا الـــــم }اي  أ يُـّهـــــ 
م ن ني   ُْ ــُّ ــُتم مـــ ــر  اب  إ ن ُكنـــ ن  الـــ ــ  ي  مـــ ــ  ا ب قـــ ــ  ُتْم     ڭا    و   ُروْا مـــ ــْ ول ه  و إ ن تـُبــــ ــُ ن  ا    و ر ســـ ــ   ْرٍ  مـــ ــ   ْأ  نُوْا لـــ ــ  وْا فـــ ــُ ْ تـ ْفع لـــ َ ن َم ــ  فـــ

و ال ُكْم ال  ت وْ  ــْ ْم ُرُ وُس أ مـــ ــُ ون فـ ل كـــ ــُ ون  و ال  ُتْول مـــ ــُ ، وهرررررذا مرررررن أعظرررررم مرررررا يتعررررراون املسرررررلمون كافرررررة علرررررى نبرررررذه  (87)ل مـــ
ون يررررره، واالبتعررررراد عنررررره غايرررررة البعرررررد لرررررئال يلحقهرررررم شرررررية مرررررن غبررررراره وأ رررررره، حررررر  يسرررررري الرررررراب خ ُيسرررررلك بررررره مسرررررلك  

صرررررغريه وكبررررريه فررررررارك مرررررن  الغرررررر والغرررررا بررررل يسرررررريه وعظيمرررره سرررررواة، ورفررررع احلررررررج يف ابب الرررررراب يكمررررن يف ال ررررررار منرررره  
 األسد، والتمسك مبنهج هللا الذ  ن اه وأبعده؛ فاحلرج كل احلرج يف التلب  بشية منه.

والنظررررررام السررررررالد اليرررررروم يف عرررررراخ االقتصرررررراد والتمويررررررل هررررررو النظررررررام الرأاررررررا ، وهررررررو نظررررررام اررررررال  للشررررررريعة السررررررمحة،  
لررررررى بعرررررري املصررررررارف يف طررررررور حتّويررررررا إد  ويف غرررررري الطرررررررف عنرررررره أو عررررررن بعرررررري التجرررررراوزات الرررررريت بقيرررررره  اثرهررررررا ع

املصرررررررفية اإلسررررررالمية حرررررررج ابلررررررغ يف التعامررررررل معهررررررا، وحرررررررج علررررررى املسررررررلمني يف  خررررررر نظررررررامهم االقتصرررررراد  وعرررررردم  
منافسررررررررته يررررررررذا النظررررررررام املنرررررررراوئ لنظررررررررامهم املتررررررررني، ويف إخضرررررررراع صرررررررريغ التمويررررررررل اإلضررررررررايف وغررررررررريه لصرررررررريغ التمويررررررررل  

وفررررررك لقيررررررد التبعيررررررة للغرررررررب، وفررررررر  للنظررررررام اإلسررررررالمي الرمحررررررب الررررررذ     اإلسررررررالمي منافسررررررة يررررررذا النظررررررام الرررررردمخيل
حيتاجررررره كرررررل مرررررن أبقطارهرررررا، وهرررررذا مرررررا ي رررررتن للمصرررررارف اإلسرررررالمية  فاقررررراً للمنافسرررررة الشرررررري ة وحتقيرررررق أهررررردافها وفرررررق  

 األطر الشرعية, ويكسبها ص ة املصداقية.
التجرررررارب احلقيقيرررررة علرررررى أر  الواقرررررع،  وهرررررذه النترررررالج الررررريت ستكتسررررربها هرررررذه املؤسسرررررات التمويليرررررة مرررررن خرررررالل هرررررذه  
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سررررريكون يرررررا ابلرررررغ األ رررررر وتكرررررون ارجاهترررررا ظررررراهرة للعيررررران وللعررررراخ أمجرررررع؛ ممرررررا يغرررررر  الكثرررررري مرررررن البنررررروك التقليديرررررة إد  
تعمرررررررريم هررررررررذه الصرررررررريغ القالمررررررررة علررررررررى التمويررررررررل اإلسررررررررالمي، ويعطيهررررررررا ال رصررررررررة والرررررررردعم الكررررررررايف للتوجرررررررره للصررررررررريفة  

 فًقا للشريعة اإلسالمية، ويف ذلك رفع للحرج الذ  يصيب من ابتُل ي من اإلسالمية وتلبية حاجات الناس و 
 

املسررررلمني ابلتعامررررل مررررع هررررذه البنرررروك، ويرفررررع كررررذلك احلرررررج عررررن املسررررتثمرين بتقليررررل املخرررراطر الرررريت يواجهوهنررررا بسرررربب  
 االعتماد على تلك العقود التمويلية املتخمة ابملخال ات الشرعية.

ي النرررررررراس هبررررررررا وأصرررررررربحه طريقرررررررراً   وال  رررررررروز التسررررررررامن يف بيئررررررررة حم وفررررررررة ابملخرررررررراطر، ال سرررررررريما يف معاملررررررررة قررررررررد ابتُلرررررررر 
 مسلوكة، لو تعثروا فيها مبثل هذا ارظور لكان واباًل عليهم وعلى من خل هم، فاحلرب أجارذ هللا منها قد 

ق، وعاقبتهرررررا ال حمالرررررة ا سرررررران والنكرررررال يف ال عاجرررررل وا،جرررررل نعررررروذ ابهلل مرررررن سررررروة العاقبرررررة وبرررررئ   تومعرررررد هبرررررا مرررررن َخلرررررَ
 املصري.

وهبرررررذا تتأكرررررد أمهيرررررة كرررررون صررررريغ التمويرررررل اإلضرررررايف وفرررررق التمويرررررل اإلسرررررالمي وتعمررررريم تطبيقهرررررا وتطويرهرررررا؛ ملرررررا حتققررررره  
مررررررن رفررررررع للحرررررررج عررررررن النرررررراس، والتيسررررررري علرررررريهم مبررررررا تقدمرررررره يررررررم مررررررن نظررررررام اقتصرررررراد رحرررررريم عظرررررريم، ال يتبررررررع للررررررنظم  

 يم بني املصداقية الشرعية، والك اةة االقتصادية.الغربية، و مع 
 اخلا ة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:
 أهم النتائج اليت قررها البحث، ما يلي:

العامررررررررة: أهنررررررررا املقاصررررررررد الرررررررريت تالحرررررررر  يف مجيررررررررع أو أغلررررررررب أبررررررررواب  املقصررررررررود مبقاصررررررررد الشررررررررريعة  أن   •
مرررررن أحكرررررام الشرررررريعة، فيررررردخل يف هرررررذا  الشرررررريعة وجماالهترررررا، حبيررررر  خترررررتص مالحظتهرررررا يف نررررروع خررررراص  

 أوصاف الشريعة وغاايهتا الكا .

مكانرررررررة التمويرررررررل اإلضرررررررايف يف حيررررررراة النررررررراس، وكثررررررررة التعامرررررررل بررررررره يف ا،ونرررررررة األخررررررررية؛ ممرررررررا يسرررررررتدعي   •
التأكيرررررد علرررررى أمهيرررررة إظهرررررار حماسرررررنه يف كنررررر  الضررررروابط الشررررررعية، وذلرررررك مرررررن خرررررالل إبرررررراز مقاصرررررد  

مرررررل ابلتمويرررررل اإلضرررررايف اإلسرررررالمي؛ لاللترررررزام بررررره والتمسرررررك حبررررردوده  التشرررررريع العامرررررة املتحققرررررة مرررررن الع
 وضوابطه.

 من املقاصد الشرعية العامة اليت حيققها التمويل اإلضايف اإلسالمي: •

 .حتقيق مصا  ا لق -1
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 األخوة والت ل  االجتماعي. -2

 رفع احلرج عن الناس. -3

 تظهر أمهية التمويل اإلضايف يف ضوة مقصد حتقيق مصا  ا لق؛ أبن املصلحة املتحققة من  •

 

 

التمويرررررل اإلضرررررايف يف ظرررررلّ  التمويرررررل اإلسرررررالمي تعترررررا مرررررن املصرررررا  املرسرررررلة وهررررري ماللمرررررة ملقصرررررود الشرررررارع،  
ملصررررا   وهرررري مصررررلحة حقيقيررررة وال يوجررررد فيهررررا ت ويرررره مصررررا  أهررررم منهررررا، بررررل يف تطبيقهررررا حتقيررررق ألهررررم ا

يف احليرررررررراة االقتصررررررررادية كتقويررررررررة اقتصرررررررراد األمررررررررة، ومنافسررررررررة االقتصرررررررراد الرأاررررررررا ، وإبررررررررراز حماسررررررررن الرررررررردين  
اإلسرررررالمي يف النظرررررام االقتصررررراد ، وتعترررررا مرررررن حيررررر  قوهترررررا مرررررن املصرررررا  احلاجيرررررة الررررريت يقرررررع علرررررى النررررراس  

 حرج وضيق يف عدم وجودها.

 

تمويررررررل اإلضررررررايف اإلسررررررالمي يف استحضررررررار  يتمثررررررل مقصررررررد إشرررررراعة األخرررررروة والترررررر ل  االجتمرررررراعي يف ال •
هررررررذا املبرررررردأ وتعميمرررررره بررررررني املؤسسررررررات التمويليررررررة؛ إذس  رررررردر هبررررررا أن ترعررررررى يف عماللهررررررا حررررررق األخرررررروة  
واإلحسررررررران، ال أن ترررررررر  فررررررريهم مرررررررادة خصررررررربة للرررررررربن وغنيمرررررررة ابردة ملضررررررراع ة األرصررررررردة، ال سررررررريما أن  

 رررررد ال ررررررد مرررررن يقررررروم علرررررى تلبيرررررة    هرررررذا التمويرررررل يغطررررري احتياجرررررات متجرررررددة وطارلرررررة لألفرررررراد، ولرررررو خ
حوالجرررره والقيررررام معرررره يف أزمترررره ألنكررررر ن سرررره وجمتمعرررره، وأصرررربن ينظررررر بعررررني العجررررز وعرررردم القرررردرة ممررررا  
يررررررورث يف ن سرررررره األذنيررررررة، ويُغلررررررب يف تعامالترررررره النظرررررررة املاديررررررة املقيتررررررة، بررررررل قررررررد ارررررررُّ احلاجررررررة والعرررررروز  

احلرمرررررررات لتررررررروفري حاجاتررررررره ومتطلباتررررررره،  بعررررررري األفرررررررراد إد مهررررررراو  الكسرررررررب ارررررررررم أو التعرررررررد  علرررررررى  
وهرررررررذا ابب ال خي رررررررى ضررررررررره يف إذكررررررراة العرررررررداوات وإيغرررررررار الصررررررردور، وهررررررردم كرررررررل صرررررررر  مترررررررني مرررررررن  

 صرو  اربة والت ل  واإلخاة.

يتجلررررررى مقصررررررد رفررررررع احلررررررررج عررررررن النرررررراس لكرررررررل مررررررن تصررررررد  للتمويررررررل وأخرررررررص مررررررن ذلررررررك التمويرررررررل   •
يتحرررررر  رفرررررع احلررررررج عرررررن املسرررررت يدين والنرررررأ  هبرررررم أن  اإلضرررررايف الرررررذ  تظهرررررر فيررررره احلاجرررررة والعررررروز؛ أن  

يقرررررررع هرررررررو وإايهرررررررم يف دركرررررررات مرررررررن األذ  قرررررررد رفعهرررررررا هللا عرررررررنهم وطهررررررررهم منهرررررررا تطهررررررررياً، وأ  حررررررررج  
اف منررررررره الوقررررررروع يف الرررررررراب؛ إذس إن اإلضرررررررافة يف التمويرررررررل وإعادتررررررره مظنرررررررة   أعظرررررررم أذً  ومشرررررررقة ممرررررررا خيرررررررُ

م منررررره يف ابب األمررررروال، برررررل جررررراةت النصررررروص  الوقررررروع يف الرررررراب وهرررررو أعظرررررم مرررررا حرررررذمر الشرررررارع احلكررررري
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 فيه متضمنة من األل ا  املهددة واملتوعدة ابحلرب والويل الشديد العاجل ما خ أيت يف مثله.
 أهم التوصيات يف ختام البحث:

الرقابررررررة اَررررررادة علررررررى املؤسسررررررات التمويليررررررة ومررررررا يتبررررررع ذلررررررك مررررررن عقرررررروابت صررررررارمة راولررررررة اسررررررتغالل   •
 حاجات الناس من بعي تلك اَهات، والتمويل اإلضايف من أظهر أنواع التمويل الاليت 

 

 تتجلى فيها احلاجة.
القررررررروانني يف  الررررررردعوة إد إنشررررررراة مؤسسرررررررات للتمويرررررررل البرررررررديل لقضررررررراة حررررررروالج مرررررررن قرررررررد ال تسرررررررع هم   •

ة   التمرررروُّل مررررن املصرررررارف وكثررررري مرررررن املؤسسررررات التمويليرررررة ك ئررررة غررررري العررررراملني، ممررررا  عرررررل احلاجررررة ماسرررررم
إل ررررراد املؤسسرررررات البديلرررررة للقيرررررام هبرررررذا الررررردور وتلبيرررررة احلاجرررررات املختل رررررة لشررررررالن مرررررن اجملتمرررررع  رررررب  

ليرررررررررة، واالقتصررررررررراد  القيررررررررام هبرررررررررم وترررررررروفري فررررررررررص التمويررررررررل اإلضرررررررررايف يرررررررررم وغررررررررريه مرررررررررن املنتجررررررررات التموي
 اإلسالمي اليوم يتمتع مبوروث عظيم من األدوات اليت قامه عليها مؤسسات رالدة من فجر

التررررررراريخ اإلسرررررررالمي؛ يف مقدمرررررررة هرررررررذه املؤسسرررررررات مؤسسرررررررة الزكررررررراة الررررررريت قامررررررره علرررررررى فريضرررررررة الزكررررررراة، ومؤسسرررررررة    
 الوق .

 وصلل وسلم علل نبينا حممد وعلل  له وصحبه أالعني.
 املصادر واملراجا. 

الناشر: ركسة اراكم الشرعية والشؤون ا ادمي، نور الدين بن اتار،    ،االجتهاد املقاصدي  جيته، ضوابطه، جماالته
 .م1998  –ه  1419الطبعة األود،    الدينية يف دولة قطر،

 ،الكتب العلمية، دار حممد عبدالقادر عطابكر حممد بن عبدهللا بن العرد، حتقيق:  وابن العرد، أب، أ كام القر ن
 هر. 1424بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة  

السعد ، عبدالر ن بن ذصر، مطبوع ضمن اجملموعة الكاملة ملؤل ات الشيخ عبد الر ن   ،اإلرااد إىل معرفة األ كام
/  12م، 1990 -ه1411بن  ذصر السعد ، طبعة مركز صا  بن صا  الثقايف بعنيزة اململكة العربية السعودية 

492-  493 . 

حتقيق: ساخ حممد عطا، حممد علي معو ،   عمر يوس  بن عبد هللا بن عبد الا النمر ،  وأبابن عبد الا،    ،االستذكار
 .هر1421دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األود  
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حتقيق: حسن بن عباس قطب، دار  سليمان عبد القو  الطويف، الطويف،، اإلاارات اإلملية إىل املبا ث األصولية
 رة.ال ارو، احلديثة، القاه

 هر.1426دار ال كر، الطبعة الثالثة،  وهبة الزحيلي،  ،  أصوم الفقه اإلسالمي

 الطبعة الثالثة، ،  مؤسسة الرسالة  ،صا  بن فوزان بن عبد هللا ال وزان   ال وزان،،  إعانة املستفيد بشر  كتا  التو يد
 

 . ه1423

 ه.1429دار التدمرية، الطبعة األود،    وليد بن علي، احلسني،،  اعتبار مآالت األفعام وأثرها الفقهي

، دار ابن ع ان، الطبعة األود حتقيق: سليم بن عيد ايال  ، الشاط ، أبو إسحا، إبراهيم بن موسى،االعتصام
 ه. 1412

دار الكتب ، محتقيق: حممد عبد السالم إبراهي ،ابن القيم، حممد بن أد بكر بن أيوب ابن قيم اَوزية، إعالم املوقعني
 . هر1411األود   الطبعة،  ريوتب  ،العلمية

 ه.1410دار املعرفة، بريوت    حممد بن إدري  الشافعي،الشافعي،   ،األم
حتقيق: صال   إمام احلرمني أبو املعا  عبدامللك بن عبدهللا بن يوس  اَوي ، اَوي ، يف أصوم الفقه، الربهان

 ه.1418عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األود  

حتقيق: أ د حاج حممد عثمان، مؤسسة الراين،  سليمان بن عبد القو  الطويف، الطويف،، التعيني يف ار  األربعني
 ه.1419الطبعة األود  

( مجال 10-9( حممد سليم النعيمي، ج)8-1، رينهارت بي   ن دوز ، نقله إد العربية ج)العربية املعاجم تكملة
 م.2000  -1979ا ياط، وزارة الثقافة واإلعالم، اَمهورية العراقية، الطبعة األود، من  

يوس  بن عبد هللا بن حممد بن عبد الا بن عاصم   أبو عمر  ابن عبد الا،،  التمهيد ملا يف املو أ من املعاين واألسانيد
حتقيق: مصط ى بن أ د العلو  , حممد عبد الكبري البكر ، الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون ، النمر  القرط 

 ه.1387املغرب،    –اإلسالمية  

 ه.1418بعة األود  مؤسسة الراين، بريوت، الط  عبدهللا بن يوس  اَديع،  اَديع،،  تيسع علم أصوم الفقه

لبنان، الطبعة  –، الدهلو ، أ د بن عبد الرحيم، حتقيق: السيد سابق، الناشر دار اَيل، بريوت  جة هللا البالعة
 م.2005  -هر   1426األود، سنة الطبع  
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معو ، : علي حممد حتقيق ،عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي السبكي،، رفا احلاجب عن  تصر ابن احلاجب
 ه. 1419األود  لطبعة، ابريوت،  عاخ الكتب، عادل أ د عبد املوجود

 ه. 1403طبعة جامعة أم القر ، الطبعة األود    صا  بن عبدهللا بن  يد،  بن  يد،، ارفا احلرف يف الشريعة اإلسالمية
 

الدو ، الطبعة الثانية  دار النشر يعقوب عبدالوهاب الباحسني،  الباحسني، ،رفا احلرف يف الشريعة اإلسالمية
 ه. 1416

 دار احلدي ، القاهرة.  حممد بن إااعيل الصنعاين،، الصنعاين،  سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام

 - بغداد–مطبعة اإلرشاد  أبو حامد حممد بن حممد، الغزا ،، افاف العليل يف بيان الشبه واملخيل ومسال  التعليل
 م.1971هر،  1390الطبعة األود  

الطبعة األود،  ،بريوت، طو، النجاة الناشر دار ،حممد بن إااعيل أبو عبدهللا البخار ، البخار  ،البخاري صحي 
 . هر1422
بريوت )مصورة من الطبعة   ،الناشر دار اَيل  ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشري  النيسابور ،  مسلم،  مسلم  صحي 

 .القاهرة(  -هر( ترقيم األحادي ، وفق طبعة )دار إحياة الكتب العربية   1334ال كية املطبوعة يف استانبول سنة  

 .ه1431دار ال كر، الطبعة الثامنة    حممد سعيد رمضان البوطي،  البوطي،،  يف الشريعة اإلسالمية ضوابط املصلحة
، بريوت ،براهيمي، عبد احلميد، مركز دراسات الوحدة العربية ،االجتماعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالميالعدالة 

 م. 1997الطبعة األود،  

أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أد القاسم بن  السالم، العز بن عبد ، الفوائد يف اختصار املقاصد
دمشق، الطبعة األود،  -لبنان، دار ال كر -إايد خالد الطباع، دار ال كر املعاصر حتقيق: احلسن السلمي الدمشقي،

 ه. 1416

دار الن ال ، األردن، الطبعة  حممد عثمان شبري، ، شبري،القواعد الكلية والضوابط الفقهية يف الشريعة اإلسالمية
 ه.1426األود  

 .م2016لنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،  ، طار، احلاج، الناشر دار ص اة للطباعة وامبادئ التمويل

 ه. 1414، طبعة عام  املعرفة، بريوت، لبنان   دار  حممد بن أ د السرخسي،السرخسي،    ،املبسو 
مجع: عبد الر ن بن حممد بن قاسم، جممع  ابن تيمية، أ د بن عبد احلليم، ،جمموو فتاوم ايي اإلسالم ابن تيمية
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 ه.1416الشري ، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية،  امللك فهد لطباعة املصح   

 ، دار الكتب العلمية، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف ،حامد حممد بن حممد الغزا   أبوالغزا ، ،  املستصفل
 ه.1413الطبعة األود  

 
 ه.1414يه، الطبعة السادسة  دار القلم، الكو عبد الوهاب خالف،  ،  مصادر التشريا اإلسالمي فيما ال نص فيه

دار كنوز أشبيليا، الراي ، الطبعة األود  عبد العزيز بن عبد هللا، العمار،، املصاحل املرسلة وأثرها يف املعامالت
 ه. 1431

، عمر، أ د اتار عبد احلميد، مبساعدة فريق عمل، الناشر دار عاخ الكتب، الطبعة املعاصر  العربية اللعة معجم
 م.2008األود،  

 .م2000، اَمعة، علي بن حممد، الناشر مكتبة العبيكان، الطبعة األود،  معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية

 ه.1388مكتبة القاهرة، طبعة عام    ،ابن قدامة، عبد هللا بن أ د بن قدامة املقدسي،  املعين
، ا لي ي، راي  منصور، جملة جامعة امللك عبد العزيز: االقتصاد املاليةاملقاصد الشرعية وأثرها يف فقه املعامالت 

 م.2004  –ه  1425،  1، ع17اإلسالمي، م  
، اليود، حممد سعد بن أ د بن مسعود، دار ايجرة للنشر مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية

 م.1998  -ه1418والتوزيع، الطبعة األود  

، ال اسي، عالل، حتقيق: إااعيل احلس ، دار السالم، مصر، الطبعة األود اإلسالمية ومكارمها مقاصد الشريعة
 ه. 1432

، ابن عاشور، حممد الطاهر، حتقيق: حممد الطاهر امليساو ، دار الن ال ، األردن، الطبعة مقاصد الشريعة اإلسالمية
 ه. 1421الثانية  

 ،، عبد الر ن تركي، ترمجة وحتقيق: عبدالصبور شاهنيبن   م والباجيمناأرات يف أصوم الشريعة اإلسالمية بني ا
 ه.1406دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة األود  

دار ال كر ،  : الدكتور حممد حسن هيتوحتقيق  ،حامد حممد بن حممد الغزا   والغزا ، أب،  املنخوم من تعليقات األصوم
 .ه  1419الطبعة الثالثة، ،  قدمش  ،لبنان، دار ال كر ،بريوت،  املعاصر

دار ابن ع ان،  ،، الشاط ، أبو إسحا، إبراهيم بن موسى بن حممد، حتقيق: مشهور بن حسن  ل سليماناملوافقات
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 هر.1427القاهرة، الطبعة الثانية  
 هر.1414إصدار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويه، الطبعة الرابعة   ،املوسوعة الفقهية الكويتية
 ه1424وت، لبنان، الطبعة األود  مؤسسة الرسالة، بري   حممد صدقي البورنو،، البورنو،  موسوعة القواعد الفقهية
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ABSTRACT 

 

The punishment was the main picture of the criminal penalty for a long period of 

history, and with the development of punitive thought, the picture became clearer 

about the inability of punishment to combat crime. The purpose of the criminal 

punishment was not to punish convicted criminals, but rather to rehabilitate those 

sentenced, Precautionary measures, based on the above; the problem of the study is 

based on the main question: what are the precautionary measures in Islamic law and 

Libyan law? The importance of the study has not been addressed in this way in the 

previous studies regarding the Islamic law and the Libyan law. The precautionary 

measures have been dealt with in the books of the Penal Code and not in depth in this 

particular and specific part, and have not been linked to Islamic Sharia In this context. 

The study aims to identify the precautionary measures in the Islamic Shari’ a and the 

measures stipulated in the Libyan Penal Code No. 16 of 1960 and its amendments, 

clarify the types of measures and specify the rules to which the precautionary 

measures are subject and the differences and similarities between the Islamic law and 

the Libyan law. It is based on the interpretation of the status quo (ie what is being) 

and the description of the phenomenon studied, as well as the method of inductive 

and comparative, and the research reached several results, the most important of 

which precautionary measures new penal system appeared with the school status after 

observation Lack of traditional sanctions. However, its concept is rooted in the 

Islamic jurisprudence, and the 
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 precautionary measures are exceptionally desirable for their nature, 

especially their conditions, and the scope of their application, called for 

 justice, and the promotion of evil and bringing interests to achieve the purposes. The 

primary purpose and purpose of precautionary measures is private deterrence and not 

to justice and public deterrence. 
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 لخص امل

مثلت العقوبة الصورة الرئيسة للجزاء اجلنائي لفرتة طويلة من التاريخ، ومع تطور الفكر العقايب صارت الصورة تتضح 
حول عجز العقوبة عن مكافحة اجلرمية، ومل تعد الغاية من العقاب اجلنائي هو إيالم اجملرمني احملكوم عليهم بل صارت 

ترتيبا على ما سبق ترتكز إشكالية عليهم وهو ما أطلق عليه التدابري االحرتازية.  الغاية يف فكرة إعادة أتهيل هؤالء احملكوم  
الدراسة على السؤال الرئيس أال وهو ما هي التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب، حيث أمهية الدراسة 

 ت  وقد  اللييب،ن قانو وال اإلسالمية ابلشريعة تعلقي فيما السابقة الدراسات يف الطريقة هبذه املوضوع هذا تناول يتممل 
 يتم ومل وحمدد، خاص بشكل اجلزئية هذه يف تعمق وبدون  العقوابت قانون  كتب ضمن من االحرتازية التدابري  تناول
التعرف على  الدراسة إىل فالسياق. وهتد هذا خالل يف حوافز من تضمنته وما اإلسالمية ابلشريعة سبق فيما ربطها

نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي، وتوضيح ماهي التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، 
ووصف الظاهرة   كائن(أي ما هو  القائم )يعتمد على تفسري الوضع  والتحليلي الذي  املنهج الوصفي  واعتمد البحث على  

إن التدابري االحرتازية منظومة جزائية جديدة ظهرت مع املدرسة املدروسة، وتوصل البحث إىل عدة نتائج كان من أمهها  
إن التدابري االحرتازية ي، و الوضعية بعد مالحظة قصور العقوابت التقليدية. إال أن مفهومها متجذر يف الفقه اإلسالم

يه العدالة، ودفع املفاسد وجلب لوص شروطها، وجمال تطبيقها، دعت إاستحسان استثنائي من العقوبة لطبيعتها وخص
  إن الغرض واهلدف األساسي من التدابري االحرتازية هو الردع اخلاصد.  املصاحل لتحقيق املقاص

  :كلمات مفتاحية
 التدابري االحرتازية   -1
 الشريعة  -2
 القانون -3
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 :املــــقدمة

إن عملية مكافحة اجلرمية ووقاية اجملتمع من وقوعها هي غاية ال ميكن حتقيقها بعقاب مرتكبها فحسب، فالعقوبة ال تفي 
وحدها تلك الغاية يف كثري من األحيان، والشاهد على ذلك الزايدة املستمرة يف وقوع اجلرمية وارتفاع معدالت العودة هلا. 

يف مواضع متعدد من اإليفاء بغاية محاية اجملتمع، ومن هنا جاء البحث والتفكري هذا يدل على حمدودية وقصور العقوبة 
يف وسيلة أخرى ملكافحة اجلرمية واإلجرام وتاليف مواطن القصور، فكانت تلك الوسيلة متمثلة يف التدابري االحرتازية، 

الرئيس اال وهو ما هي التدابري ،ترتيبا على ما سبق ترتكز  إشكالية الدراسة على السؤال للعقوبة،فصارت مكملة 
 الدراسات يف الطريقة هبذه املوضوع هذا تناول يتماالحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب، حيث أمهية الدراسة مل  

 العقوابت قانون  كتب ضمن من االحرتازية التدابري تناول ت وقد   اللييب،والقانون    اإلسالمية ابلشريعة يتعلق فيما السابقة
 حوافز من تضمنته وما اإلسالمية ابلشريعة سبق فيما ربطها يتم ومل وحمدد، خاص بشكل اجلزئية هذه يف تعمق وبدون 

يعتمد والتحليلي الدي املنهج الوصفي التعرف على، واعتمد البحث على الدراسة إىل  فالسياق. وهتد  هذا خالل يف
إن املدروسة، وتوصل البحث إىل عدة نتائج كان من أمهها  ووصف الظاهرة    كائن(أي ما هو  القائم )على تفسري الوضع  

التدابري االحرتازية منظومة جزائية جديدة ظهرت مع املدرسة الوضعية بعد مالحظة قصور العقوابت التقليدية. إال أن 
نائي من العقوبة لطبيعتها وخصوص شروطها، إن التدابري االحرتازية استحسان استثي، و مفهومها متجذر يف الفقه اإلسالم

إن الغرض واهلدف األساسي من د. وجمال تطبيقها، دعت إيه العدالة، ودفع املفاسد وجلب املصاحل لتحقيق املقاص
 اخلاص.  التدابري االحرتازية هو الردع  

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 201 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 الدراسة:  مشكلة

إىل الضماانت اليت شرعت من أجلها هذه التدابري واليت تضمن نوع من احلماية أو  االحرتازية، تسعي للوصولالتدابري   
، ترتيبا على ما سبق ترتكز إشكالية الدراسة على السؤال  الشريعة اإلسالمية هلا  ةاإلصالح أوغري ذلك للذات البشرية ونظر 

 ونالرئيس آال وهو: ما هي التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقان

 الوضعي؟  
 الدراسة:  أسئلة
 التارخيي؟نشأة التدابري االحرتازية وتطورها  ما    1-
 الوضعي؟ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون    ما-2

 :الدراسة  أهداف
 -  هتدف الدراسة إىل األهداف التالية:

 نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي. على لتعرفا-1
 ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي.  توضيح-2

 :ةأمهية الدراس
 :الدراسة فيما يليتتمثل أمهية  

اللييب، ومل قانون  اليتعلق ابلشريعة اإلسالمية و   فيمايتم تناول هذا املوضوع هبذه الطريقة يف الدراسات السابقة  مل  -1  
 .سبق ابلشريعة اإلسالمية وما تضمنته من حوافز يف خالل هذا السياق  فيمايتم ربطها  

. البحث والدراسة يف مدي فاعلية التدابري االحرتازية يف مكافحة اجلرمية، ومدى االستفادة منها يف احلد من األفعال 2
 اليت تعد من اجلرائم والوقاية من ارتكاهبا.
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  214ص، 1ط العقاب، وعلم اإلجرام علمالقادر،  عبد القهوجي، علي (1)
  285ص 1( إبن اجلوزي. صيد اخلاطر حتقيق خالد ط 2)
 
 

 الدراسة   مصطلحات
 الدراسة املفاهيم التالية:تتناول  

 من على القاضي ويوقعها القانون  يقّررها اليت اإلجراءات جمموعة يف يتمثل جنائي جزاء هي  _التدابري االحرتازية:1
 (1).  اخلطورة هذه مواجهة بقصد اإلجرامّية خطورته تثبت

"أن هللا هو املدبر لشؤون عباده ألنه خالقهم فوجب على  هي: التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية-2
 (٢عباده أن خيضعوا هلذا التدبري لكي حيرتزوا من الوقوع فيما هناهم عنه".)

 حدود الدراسة: 
 حدود موضوعية وحدود مكانية وزمنية: وتتمثل يف

 :املوضوعية احلدود :أوالا 
قانون العقوابت  يف عليها املنصوص االحرتازية لتدابريوا ،تضمنتها الشريعة اإلسالميةاليت  االحرتازية التدابري دراسة سيتم
 قانون  عليه نص وما ، ومفهوم التدابري االحرتازية،االحرتازية للتدابري العامة النظرية  دراسة الدراسة وتتضمن ،اللييب

 احرتازية. تدابري من وتعديالته 1960 لسنة 16 رقم اللييب العقوابت
 :والزمنية املكانية حلدودا :اثنياا 

 املنصوصاالحرتازية التدابري و  ،االحرتازية تضمنته الشريعة اإلسالمية حول التدابري فيماإىل النظر  الدراسة هذه تتطرق
 قانون  وهو حمدد بقانون  متعلقة فالدراسة إذا ،وتعديالته م1960 سنة الصادر 16 رقم  اللييب العقوابت قانون  يف عليها

 .األمر هلذا اإلسالمية الشريعة ونظرت  احرتازية تدابري من تضمنه وما اللييب العقوابت
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 منهج الدراسة: 
 أي)  مالقائ الوضع  تفسري على يعتمد  الذي الوصفي املنهج الباحث اتبع  فقد  الدراسة هذه كتابة  يف املتبع  املنهج أما
  على تنص اليت القوانني  دراسة حيث من الدراسة هذه على ينطبق األمر وهذا( ووصف الظاهرة املدروسة،   كائن هو ما

 الناجتة والضماانت لفرضها املبادئ املتبعة يف والنظر عليها، املعاقب األفعال على لتطبيقها وتصويغها االحرتازية، التدابري
 التحليلي الدي انتقل فيه من اجلزءاىل الكل.  جعنها. واملنه

 :ةالدراسات السابق
 موضوع التدابري االحرتازية يف قانون العقوابت ضمن مؤلفات علم اإلجرام والعقاب وبعض األخر اإلشارة إىلقد متت 

ب، لذا كانت الدراسات أساليب العقاضمن مؤلفات قانون العقوابت، ولكن مل يتم دراستها منفصلة عن اجلرائم أو عن  
يث قانون العقوابت اللييب، وكذلك ربطها ينقصها التعمق يف حتليل هذه اجلزئية، وكذلك التعمق يف دراستها من ح

دة، ومن ضمن ابلشريعة اإلسالمية، فمعظم الدراسات كانت خمتصرة ومل تتعمق يف املوضوع ومل تقم بعرضه بطريقة جي
 بعض الدراسات األيت:

،  2011احملمودي،  االحرتازية وأتثريها على الظاهرة اإلجرامية، نور اهلادي بعنوان: التدابريرسالة ماجستري  .1
 .جامعة احلاج خضر، اجلزائر

قد تناول النظرية العامة للتدابري االحرتازية، وكذلك يف الظاهرة اإلجرامية لريبطهم ببعضهم، وقد درسهم من حيث قانون 
 ل لعدة نتائج أمهها:ذلك. وتوصالعقوابت لدولة اجلزائر وموقف املشرع اجلزائري من  

وعة من اإلجراءات العالجية يرصدها املشرع ويستعملها القاضي ملواجهة أشخاص أو التدابري االحرتازية هي جمم -
 أشياء ذو خطورة.

أن املشرع اجلزائري قد طبق مبدأ املساواة بني العقوبة والتدابري غري أن ما مل حيسنه املشرع اجلزائري هو أنه قيد السلطة  -
من قانون العقوابت اجلزائري   22و  21و  19احلصر مبوجب املواد  التقديرية للقاضي يف تطبيق التدابري فعددها على سبيل  

من قانون اإلجراءات اجلزائية فيما خيص التدابري اخلاصة ابألحداث وال جيوز أبي حال من  49، واملادة رقم 23/06
 األحوال اخلروج من هذه القائمة.
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مقارنة التدابري االحرتازية بقانون العقوابت اللييب، وكذلك الدراسة إال أن الدراسة احلالية تتميز عن دراسة احملمودي، يف  
 المي تفصيالً أكثر مشوالً وعمق. احلالية متنح التدابري االحرتازية من منظور الفقه اإلس

م،  2010فقه العقوابت يف الشريعة اإلسالمية )دراسة مقارنة(، العمري، عيسى، والعاين، حممد شالل،  .2
 ر، كتاب منهجي.والنش  عةللطبا  داراملسرية

حرص مؤلفي هذا الكتاب على أن يكون ما يتضمنه مثال جلل القوانني العربية مقارنة بفقه العقوابت يف الشريعة 
اإلسالمية، وذلك لطبيعة هذا الكتاب كمنهج عام لطالب القانون، وابلتايل كان نصيب التدابري االحرتازية ضئيل حبيث 

جمموعة من التدابري االحرتازية لكل عقوبة وبغري تعمق. وهذا ما مييز الدراسة احلالية عن دراسة العمري مل يتجاوز عرض 
 بري االحرتازية والقانون اللييب.والعاين، كوهنا )أي الدراسة احلالية(، أكثر ختصص من حيث التدا

ة الثانية، ديوان املطبوعات م. الطبع1991م منصور،  سحاق إبراهيموجز يف علم اإلجرام والعقاب، كتاب إل .3
 اجلامعية، اجلزائر.

متثل موضوع هذا الكتاب يف دراسة علم اإلجرام والعقاب كعلم من علوم املساعدة يف رسم السياسة اجلنائية، وتناول 
مفهومها الكتاب العديد من املواضيع واليت منها التدابري االحرتازية يف الفصل الثاين من الباب األول بشكل خمتصر على  

 وشروطها وبدون تعمق يف جزئياهتا. وعليه متيزت الدراسة احلالية بتوسعها يف التدابري االحرتازية يف القانون اللييب، وكذلك
 تفصيلها يف الشريعة اإلسالمية. 

 منظور وخالصة القول إن جل الدراسات اليت تناولت التدابري االحرتازية إما كانت مقتصرة على التدابري االحرتازية يف
 انني وضعية غري القانون اللييب. الفقه اإلسالمي، أو القوانني الوضعية، أو أهنا دراسات مقارنة مع قو 

  الدراسة:تقسيم  

 نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي.  :املبحث األول
 املبحث الثاين: ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي.

 النتائج والتوصيات. 

 ملبحث األول: نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخييا
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 .2، رسالة ماجستري، صالظاهرة اإلجرامية التدابري االحرتازية وأتثريها على احملمودي، ( 2)
 .12، ص 1، العدد 11، اجمللد دور التدابري االحرتازية يف ردع اجملرم ومحاية اجملتمعهبنام، ( 3)
 .20، د.ط، ص شرح قانون العقوابت القسم العاماجملايل، ( 4)

 

ال ميكن إنكار حقيقة أن الظاهرة اإلجرامية مرتبطة كل االرتباط بظهور التجمعات اإلنسانية، وكانت والزالت تعد تلك 
 الظاهرة من منغصات احلياة، لذلك فهي دائماً حمل اهتمام الباحثني يف خمتلف اجملاالت، والكل يبحث عن إجياد سبل 

انجعة ملكافحتها والتقليل من حدوثها يف اجملتمع من خالل معرفة عوامل ودوافع وجودها ومن مث تقرير اجلزاء املناسب 
 )2(لكل حادثة.  

واستمر البحث أقصى من العقوبة ملواجهة الظاهرة اإلجرامية ابلوقاية منها، ما أدى إىل نشأة التدابري االحرتازية )التدابري 
صور اجلزاءات اجلنائية.  عليه فإن هذا املبحث يسعى إىل سرب غور التطور التارخيي ملفهوم التدابري  الوقائية(، كإحدى

 االحرتازية.

 املطلب األول: التدابري االحرتازية يف العصور والقوانني القدمية:

معات اإلنسانية، حىت كما سلف الذكر إبن العقوبة كانت الصورة األساسية للجزاء اجلنائي، واليت ظهرت منذ نشأة التج
أهنا متثلت يف كثري من األحيان أبشكال من االنتقام بلغ من القسوة والعنف درجاته القصوى، فكانت مثالً عقوبة ربط 
احملكوم عليه يف قارب ودفعه إىل البحر دون أن يعلم عنه أحد، أو إعدام احملكوم عليه ابحلرق، أو تكسري أضالعه على 

 )3(الكثري.  عجلة دائرية وغري ذلك  

اعتربت األسرة أقدم أشكال التكوين االجتماعي وانطالقة التطور، ونظراً لبساط الرتكيبة فكان العقاب غريزاي يتوىل فيه  
اجملين عليه االنتقام بنفسه من اجلاين، مث تطور تكوين األسرة إىل جمتمع العشرية والقبيلة فصارت أتمتر أبمر شيخها أو 

ا التطور زايدة عدد اجلرائم وظهور أنواع أخرى منها، وظهر االنتقام والعقاب الفردي مث انتقل إىل أمريها، وترتب على هذ 
 )4(انتقام عام أو مجاعي، حىت ظهرت احلاجة امللحة لتنظيم العقاب وفرض ضرورة لوجوده وقيوداً عليه.  
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 .404، د.ط، ص القسم العامقانون العقوابت أبو عامر، ( 5)
 .409، د.ط، ص اعد العامة يف قانون العقوابت املقارنالقو إبراهيم، ( 6)
  (.5886، رقم )333/10اخرجه البخاري يف صحيح البخاري، كتاب اللباس، ابب إخراج املتشبهني ابلنساء من البيوت،  (7)
 .12ص ، د.طاالجتاهــات احلديثــة فــي التــدابري اإلصــالحية وتقــومي االحنــراف واجملرمني، اجملــدوب، أمحــد،  (8)

 

واملتتبع لذلك التاريخ من القوانني جيد أن هناك بعض من العقوابت متثل شكالً من أشكال التدابري االحرتازية واليت نصت 
عليها العديد من النظم القانونية القدمية، كتشويه وجه املرأة الزانية يف مصر، كما طبق الفراعنة نظام النفي إىل الواحـــات 

  )5(.بقية اجملتمع رواح الشريرة اليت تستحوذ على البشر مما يشكل خطر على  العتقادهم إبن اجلنون من األ

كما أن لدى القوانني الرومانية عددًا من النصوص اليت تضمنت التدابري االحرتازية، مثل التعامل مع األحداث مبراعاة 
 )6(. السمعة  وسيئسنهم، نفي اخلطرين  

 ة اإلسالميةيف الشريعاملطلب الثاين: التدابري االحرتازية  

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية مبنهاج رابين استمد دستوره من القرآن الكرمي ومتثل تطبيقه يف السنة النبوية والسلف 
أمناط التدابري الصاحل، ولقد وضعت هذه الشريعة حدوداً صارت دستوراً لتنظيم اجلزاء والعقاب، ومنها ما شكل منط من  

االحرتازية السابقة على اجلرمية كمنع اجملنون من االتصال ابلناس، ونفي املخنثني يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
 وحبس من اشتهر عنه سلوكيات مضرة مبصاحل الفرد واجملتمع.

" والذي تبث له أهنما خمنثني فثبت عن الرسول الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه أنه أمر بنفي كأل من " هيث ومانع 
 وسلم عليه هللا صلى النيب لعن قال عنهما هللا رضي عباس ابنن فع حفاظًا على اجملتمع ووقاية من أي خطر قد يقع،

كما أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه   )7(  بيوتكم. من أخرجوهم وقال النساء من واملرتجالت الرجال من املخنثني
أمر بنفي " نصر بن حجاج" وابن عمه "أبو ذئب"، وذلك نظراً لكثرة حسنهما ومجاهلما والذي من شأنه أن يعرضهما 

 )8(والنساء للفتنة وارتكاب اجلرم احملرم.  
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 . 33سورة املائدة: اآلية  (9)
  (.2506رقم ) 938/2اخرجه البخاري يف صحيح البخاري، كتاب الشهادات، ابب شهادة القاذف والسارق والزاين،  (10)
 . 15سورة النساء: اآلية  (11)
 .66، د.ط، ص علم العقابحسين،  (12)

 

لزاين غري احملصن ونفي قطاع الطرق، عدداً من التدابري الالحقة كتغريب اومن جانب أخر فإن الشريعة اإلسالمية أوردت  
َاكما ورد يف قوله تعاىل تـَُقطمَع َجزَاُء المِذيَن حُيَارِبُوَن اَّللمَ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـمُلوا أَْو ُيَصلمُبوا أَْو  : ﴿ِإمنم

ْن ِخاَلٍف َأْو يُنَفْوا   نـَْيا  يف  ِخْزي   هَلُمْ   ذََِٰلكَ   ۚ  ِمَن اأْلَْرِض  أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِّ  )9(﴾َعِظيم    َعَذاب    اآْلِخرَةِ   يف  َوهَلُمْ   ۚ   الدُّ

وأوردت الشريعة اإلسالمية أيضًا تغريب الزاين غري احملصن ملدة عام كما ورد عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
 وأوردت الشريعة اإلسالمية بنص القرآن الكرمي    )10(حيصن ابلنفي ملدة عام،صلى هللا عليه وسلم قضى يف من زىن ومل  

يت ﴿ حببس املرأة اليت ارتكبت الفاحشة يف قوله تعاىل:  نُكمْ  أَْربـََعةً  َعَلْيِهنم  فَاْسَتْشِهُدوا نَِّساِئُكمْ  ِمن اْلَفاِحَشةَ  ََيِْتنيَ  َوالالم  مِّ
  )11(.  ﴾َسِبياًل   هَلُنم   اَّللمُ   جَيَْعلَ   َأوْ   اْلَمْوتُ   يـَتَـَوفماُهنم   َحىتمَٰ   اْلبـُُيوتِ  يف   فَأَْمِسُكوُهنم   َشِهُدوا  فَِإن  ۚ  

 الوضعيطلب الثالث: التدابري االحرتازية يف املدارس والقوانني  

هلا دور يف تطوير األنظمة العقابية اجته املفكرون والفالسفة يف القرن الثامن عشر إىل وضع جمموعة من املبادئ اليت يكون  
وعصرنتها، وذلك ملا أاثرته العقوبة يف العصر القدمي من قسوة ووحشية. وكان من أبرز هؤالء الفالسفة مونتسكيو الذي 

وأيد ، ذكر يف كتابه روح القوانني عن آرائه وشن فيه هجوم على العقوابت الوحشية السائدة يف فرنسا يف ذاك العصر
ل بني السلطات يف الدولة. وتاله جون جاك روسو بكتابه العقد االجتماعي املتضمن على النقد الشديد فكرة الفص

والصريح للعقوابت اليت سادت عصره، وأورد مبدأ أساس الدولة يف العقاب مفاده تنازل األفراد عن بعض حرايهتم 
 )12(احلرايت واحلقوق.   وحقوقهم للجماعة يف سبيل احملافظة على اجلزء األكرب واألهم من تلك

 ظهور هؤالء الفالسفة ظهرت العديد من املدارس املختلفة للتجرمي والعقاب، ويف هذاوبتوايل  

 -الصدد سنستعرض تلك املدارس:    
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 .257د.ط، ص  مبادئ اإلجرام والعقاب،عبد الستار،  (13)
 .19، ص 1، طوظيفة العقوبة ودورها يف اإلصالح والتأهلالكساسبة،  (14)
 .542ص ، د.ط، قانون العقوابت القسم العامحممد،  (15)
 . 12مرجع سابق ذكره، صاحملمودي،  (16)

 

أتسست هذه املدرسة على يد الفيلسوف اإليطايل بيكاراي ومن أنصارها العامل األملاين فويرابخ املدرسة التقليدية:  .1
 والفيلسوف كانط واإلجنليزي بنتام.

وتضمن املبادئ اليت ينبغي أن يقوم عليها القانون اجلنائي ومن  1764أصدر بيكاراي كتابه يف اجلرائم والعقوابت عام 
  )13(أمهها مبدأ حرية االختيار وشرعية اجلرائم والعقوابت والوظيفة النفعية للعقوبة. 

 اخلري بني املوازنة حبرية يتمتع  كال منهم  فان  واحلرايت، احلقوق يف متساوون  الناس أن  طاملاويقول بيكاراي يف ذلك: "
 قامت ابحلرية يتمتع شخص من اجلرمية وقعت فإذا ارتكاهبا على وبني اإلقدام اجلرمية ارتكاب عن االمتناع وبني والشر،

 )14(العقوبة".    واستحق توقيع   مسؤوليته اجلنائية

وسامهت هذه املدرسة يف تطوير مفهوم العقوبة والتمهيد لظهور التدابري االحرتازية من خالل إقرار مبدأ الشرعية واملساواة   
 بني مرتكيب اجلرائم والتخفيف من قسوة العقوابت وتطبيق مبدأ املالئمة بني اجلرمية واجلزاء.  

ملبادئ اليت أقرهتا املدرسة التقليدية ولكنها أضافت جاءت هذه املدرسة من خالل ااملدرسة التقليدية اجلديدة:  .2
جمموعة من املبادئ اجلديدة املبنية على دراسة شخصية اجلاين والعناية ابلظروف احمليطة وأنكرت فكرة املساواة يف حرية 

 )15(االختيار بني مجيع األفراد، حيث بررت ذلك اإلنكار إبن حرية االختيار ختتلف ابختالف األفراد.  
 واحلديث،  القدمي  بشقيها التقليدية للمدرسة وجه الذي النقد  على كرد الوضعية املدرسة جاءتاملدرسة الوضعية:  .3

 دراسة على الرتكيز إىل الوضعية املدرسة أنصار دفع   مما ،فقط اجلرمية  على  والرتكيز ابجملرم االهتمام عدم عليها يعاب واليت
 املختلفة.    احلاالت من حالة لكل املناسب اجلزاء ووضع  اجلرمية ارتكاب إىل دفعته اليت العوامل  عن والبحث اجملرم شخصية

)16( 

 عضوية بصفات يتميز اجملرم أن إىل قام هبا اليت وانتهى ابلدراسات الوضعية، املدرسة رواد من األول الرائد  ملربوزو ميثلو
  ابخلصائص  الوراثة  طريق عن  حيتفظ الذي  هو  اجملرم  وأكد أن  املتوحش،البدائي    ابإلنسان   بكثري  أشبه  وتكوينية جتعله
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 . 81، مطبوعة منهجية، صعلم اإلجرامحماضرات يف سليمان،  (17)
 . 149جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، ص  املسؤولية احلتمية يف فكر املدرسة الوضعية، )دراسة حتليلية(،اجملايل، ( 18)
 .153، س 1، طالتفريد العقايب األرديناجلبور،  (19)
 .48د.ط، ص ، الظاهرة اإلجراميةثروت، ( 20)
 . 16مرجع سابق ذكره، صاحملمودي،  (21)

 

 ابخلصائص أتثره نتيجة ارتكاب اجلرمية على جمرب فاجملرم اجلرمية، ارتكاب إىل فتدفعه البدائي ابإلنسان  البيولوجية اخلاصة
 )17(الفطرة.    أو ابمليالد  اجملرم  ملربوزو  عليه  وهو ما أطلق  الوراثة  طريق عن  إليه تنتقل  اليت  البيولوجية

 أو  األخالقية  املسؤولية  مببدأ  اجلنائية، واستبعدت األخذ  للمسؤولية  كأساس  االختيار  حرية  مبدأ  الوضعية  وأنكرت املدرسة
 أو اجلرمية ارتكاب على اإلقدام يف حرا ليس اجملرم أن  تعين وهي بذلك واجلربية، احلتمية مببدأ ذلك استبدلت التأديبية
 من كل  أن  فيه، واعتربت تؤثر اليت واخلارجية الداخلية العوامل نتيجة حتما إليها مدفوع ولكنه عن ارتكاهبا، االمتناع
 )18(مميز.    غري  أو  جمنوان، ومميزا  أو  عاقال  كان  سواء  عنها مسؤوال  يعد  اجلرمية  يرتكب
 اجملرم إبخضاع وذلك األخالقية،  املسؤولية حمل القانونية أو االجتماعية املسؤولية فكرة إبحالل الوضعية املدرسة واندت

 التدابري تطبيق طريق عن تواجه اخلطورة وهذه شخصه، يف الكامنة اإلجرامية اخلطورة أساس على اجلنائية للمسؤولية
 )19(.  اجملرم مواجهة يف اجملتمع  يتخذها اليت االحرتازية

 الوسطية املدارس اسم عليها يطلق لذلك هلا أساسا توفيقيا موقفا املدارس هذه أخذتاملدارس الوسطية:  .4
 إىل دفعته والظروف اليت ، والعواملخطورته ومدى اجملرم ودراسة  ابجلرمية االهتمام بني  ابلتوفيق قامت حيث املعتدلة،
 .االجتماعي  وحركة الدفاع  العقوابت  لقانون   واالحتاد الدويل  االنتقادية  الوضعيةاملدرسة    االجتاه  اجلرمية، وميثل هذا  ارتكاب

 املدرسة هبا جاءت اليت املبادئ بني التوفيقم، حماولة 1880يعد االحتاد الدويل لقانون العقوابت الذي أنشئ عام 
 ونظم هامل، فان  العاملو  برنس وأدولف ليست اإليطايل فون  العامل مؤسسيه أبرز من و الوضعية، املدرسة و التقليدية
متثل أمهها  )20( ةالتوفيقي واملبادئ األفكار من جمموعة ووضعت  1889عام بدأت الدولية املؤمترات من عددا االحتاد

 ضرورة اإلبقاء على العقوبة جزاًء غايته اإلنذار واإلصالح والتأهيل، وتطبيق التدابري االحرتازية يف حالة عجز العقوبة عن
  )21(حتقيق غايتها، إال أهنا تشرتط تطبيق التدابري بنص قانوين بعد ثبوت ارتكاب اجلرم وإصدار حكم قضائي.  
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 .9ص، د.ط، اجلزاء اجلنائيالصيفي، عبد الفتاح، (  22)
 .18( احملمودي، مرجع سابق ذكره، ص 23)
 .18، رسالة ماجستري، صالتدابري االحرتازية وأتثريها على الظاهرة اإلجرامية احملمودي، ( 24)

 

 خطورة عن حالتهم تكشف الذين األشخاص اجتاه املانعة التدابري اختاذ إمكانية االجتاه هذا أنصار أقر ذاته الوقت ويف
 )22(. واإلدمان  كالتشرد بعد  جرائم ارتكبوا  قد  يكونوا ومل إجرامية

 التقليدية املدرسة بني جيمع  الذي  العقوابت لقانون  الدويل االحتاد به جاء مبا أتخذ  احلديثة اجلنائية التشريعات أغلب إن 
 احلديث من خالل مناداهتا ابملسؤولية  االجتماعي الدفاع حركة ضمن  وردت اليت املبادئ بعض الوضعية واملدرسة اجلديدة

االجتماعية يف مكافحة اجلرائم قبل وقوعها مثل مكافحة املخدرات وتنظيم حيازة األسلحة، ابلرغم أن حركة الدفاع 
االجتماعي تعرضت للعديد من النقد يف كوهنا تسعى إلحالل التدابري االحرتازية حمل العقوبة وهو ما رفض متاماً من قبل 

 )23(من املفكرين والفالسفة.    العديد

 اجلمعية  ذلك  بعد  حمله  وحلت  ووفاة مؤسسيه،  األوىل  العاملية  احلرب  بسبب  العقوابت  لقانون   الدويل  االحتاد  نشاط  وتوقف
 اآلن.  حىت مازالت و1924  عام  أتسست  اليت  اجلنائي  للقانون الدولية

 ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي املبحث الثاين:  

تعد فكرة التدابري االحرتازية طفرة نوعية يف فكر اجلزاء والعقاب والذي اليوم يف طريقه حنو اإلقرار بعدم جناعة املؤسسات 
العقابية )السجن( لفئة معينة من اجملرمني، حيث أن هذه الفئة مل يعد متثل هلا املؤسسة السجنية أي دور يف اإلصالح 

لعقوبة ذاته فقد معناه وغايته مع تلك اجملموعة من اجملرمني، فقد صار السجن فضاء والتأهيل. ابإلضافة إىل أن مفهوم ا
يوفر هلم من احلرية تفوق ما يالقونه يف اخلارج. هذه الظاهرة دفعت منظري الفكر العقايب إىل البحث عن التدابري اإلجرائية 

 تدابري االحرتازية من كل مداخلها وجوانبها.ويف هذا املبحث سنعرض ملفهوم مصطلح ال  )24(تتجاوز العقوبة والسجن.  
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 .212ص  ،د.طلسان العرب )مادة دبر(، ابن منظور،  (25)
 . 272ص املرجع نفسه،  (26)
 .257، ص 5، طكتاب املصباح املنري يف غريب شرح الكبريالفيومي،  (27)
 .28ص  ،2طالقاموس احمليط )فصل الدال فصل الراء(، الفريوز،  (28)
 .2رسالة ماجستري، ص، دور التدابري االحرتازية يف ردع اجملرم ومحاية اجملتمع مناين، (29)

 

 

 املطلب األول مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي. 

 أوالا: التدابري االحرتازية لغةا:

تعريف حىت يكون من السهل الوصول إىل تعريف واضح وجلي ملعىن التدابري االحرتازية يف اللغة، توجب علينا وضع  
 .ملعىن كأل من )التدابري( و )االحرتازية( يف اللغة

 أمره، الرجل يتدبر  أن والتدبري عاقبته، إليه تؤول ما إىل تنظر أن  األمر يف التدبري ":منظور ابن قالمعىن التدابري، لغةا:  
 )25(  ."عواقبه  يف ينظر أن  أي ويديره،

وجاء يف لسان العرب " دبر األمر وتدبره: نظر يف عاقبته ومنه التدبري يف األمر: أن ينظر إىل ما تؤول إليه عاقبته... 
 )وهو أيضاً( التفكري فيه". 

  )26(إليه. واحلرز احلريز هو املوضع احلصني.    لفهو من مادة َحَرَز، ومنه احلرز الذي ال يوصمعىن االحرتازية، لغةا:  
ُأحرِزُه إحرازاً إذا حفظته وضممته إليك، وصنته عن األخذ، احرتزت من كذا وحترزت أي  ءأحَرزت الشي:  فيقال

واحرتز من كذا أي حتفظ منه. ،   )27(توقيته، واْحرَتََز منه وحَتَرمَز: جعل نفسه يف ِحْرٍز منه، وأْحَرَزت املرأة فرجها، أحصنته
)28( 

عليه ميكن تعريف التدابري االحرتازية ابعتباره لقباً من الناحية اللغوية فنقول: التدابري االحرتازية هي العواقب اليت حيصن 
 )29(. منها اإلنسان 
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 .56م(، ص1983، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1، ط التعريفاتاجلرجاين:  (30)
 .157، د ط، ص الفروق اللغوية العسكري،  (31)
 .481، ص 1، ط فتح القدير الشوكاين، ( 32)
 .222ص  ،د.طلسان العرب )مادة دبر(، ابن منظور، ( 33)
 . 75ص  ،رسالة دكتوراهالتدابري االحرتازية بني املقاصد الشرعية والتطبيقات القانونية، ابلطيب، فاطمة،  (34)
صيل ذلك رفضت املدرسة الوضعية اعتبار العقوبة الوسيلة الوحيدة يف كفاحها ضد اإلجرام كما كان سائدًا عند أصحاب املدرسة التقليدية وسيأيت تف (35)

 الحقاً. 

 

 اثنياا: التدابري االحرتازية اصطالحاا: 

 .)31(، وهو أيضاً " تقومي األمر على ما يكون يف صالح عاقبته"  )30(التدبري" إجراء األمور على علم العواقب"

وقال ابن عاشور: " التدبري النظر يف عواقب املقدرات وعوائقها لقصد إيقاعها اتمة فيما تقصد له حممودة العاقبة 
 )32والغاية".  

 فهو حذر متفطن.  )33(الغفلة يف األمور والكالم والتيقظ من السقطة كأنه حذر من السقوط".    ةواالحرتاز هو: “قل

 التدابري االحرتازية اصطالحاً أبهنا: التفكري أو النظر يف العواقب قصد احلماية والوقاية.عليه فإنه ميكن تعريف  

كما ميكن تعريفه أبنه: التفكري يف العواقب ابللجوء إىل املوضع احلصني للمنعة والوقاية من العودة إىل ما ليس حبصني. 
دي غري الصاحل وحتقيق الوقاية ابلتحصن ومعاجلة العواقب فالتدبري االحرتازي مبين على النظر إىل األمور بنظرة تفا  )34(

 .للحد من تكرارها

 اثلثاا: التدابري االحرتازية ابعتبارها علماا:

مصطلح التدابري االحرتازية أو تدابري األمن أو التدابري الوقائية تعد مصطلح حديث ورد يف أواخر القرن التاسع عشر، 
 )35(جاءت به املدرسة الوضعية اليت كان هلا أتثري كبري.  

 -هنجني خمتلفني مها:  وانتهجت التعريفات 

إجراءات وليست جزاء جنائياً. تتخذ ملواجهة اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف اعترب التدابري االحرتازية االجتاه األول: 
 شخص اجلاين.
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 . 412م(، ص 1993، د ط، )بريوت: الدار اجلامعية، ن العقوابت القسم العامقانو أبو عامر، حممد زكي،  (36)
  .245، د ط، ص دروس يف علم اإلجرام والعقابحسين، حممود جنيب،  (37)
 .60، د.ط، ص شرح قانون العقوابت القسم العام )اجلزء اجلنائي( سليمان، عبد هللا،  (38)
 .13، ص 2، ط للجزاء اجلنائيالنظرية العامة بالل، أمحد عوض، ( 39)
 .62سليمان، عبد هللا، املرجع سبق ذكره، ص  (40)
 .413ص  ،أبو عامر، حممد زكي، املرجع سبق ذكره (41)
 .             3سورة يونس، اآلية  (42)

 

يكون ردعاً والردع ال   اجلزاء  وأضافوا أيضاً أن   )36(وعلل ذلك أبن " اجلزاء يفرتض وجود قاعدة قانونية انتهكت إرادايً ".  
فعند هؤالء التدابري االحرتازية هي “جمموعة من اإلجراءات تواجه خطورة  )37(يتصور من انقصي األهلية أو عدمييها. 

 )38إجرامية كامنة يف شخصية مرتكب اجلرمية لتدرأها عن اجملتمع"  

التدابري االحرتازية " جزاء جنائي يستهدف مواجهة اخلطورة اإلجرامية : ذهب اتباع هذا االجتاه إىل القول أبن  االجتاه الثاين
اللوم األخالقي تنزله السلطة أو هي إجراء فردي قسري ال حيمل معىن  )39(احلالة لدى األشخاص لدرئها عن اجملتمع"

 )40(العامة مبن يرجح لديها احتمال ارتكابه جرمية اتلية وهبدف القضاء على خطورته اإلجرامية"

وردوا على الفريق األول أبن ليس مثة مانع من توسيع فكرة اجلزاء لتشمل الردع والوقاية وابلتايل يكون اجلزاء إما عقوبة 
األخري ال يكون جزاء على ذنب وإمنا وقفاً على اخلطورة اإلجرامية يف سبيل عالجها وفقاً  وهذا )41(. أو تدابرياً احرتازايً 
 . مكافحة اجلرميةلسياسة عامة يف 

وعرفوا التدابري االحرتازية أبهنا " وسيلة أساسية من وسائل اجملتمع يف الكفاح ضد اجلرمية. ومن هنا أتخذ التدابري معىن 
احلق للمجتمع الذي يقابله التزام من جانب من توقع عليه ابخلضوع هلا وعلى هذا األساس فإن التدابري اجلنائية توقع 

طورة اإلجرامية بصرف النظر عن إرادهتم ورغبتهم وهذا القهر هو الذي يعطي للتدابري أهم خصائص قهراً على ذوي اخل
 اجلزاء اجلنائي".  

 رابعا: التدابري االحرتازية يف الفقه اإلسالمي

سنقتصر على ورد ذكر التدبري يف القرآن الكرمي يف آايت عديدة من القرآن الكرمي واليت التدبري يف القرآن الكرمي:  .1
ٍم مُثم اْستَـَوىَٰ َعَلى اْلَعْرِش    بعض منها: يقول هللا تعاىل: ُ المِذي َخَلَق السمَماَواِت َواأْلَْرَض يف ِستمِة أايم  اأْلَْمرَ   يَُدبِّرُ ﴿ِإنم َربمُكُم اَّللم

ِلُكمُ  ِإْذنِهِ   بـَْعدِ   ِمنْ  ِإالم   َشِفيعٍ   ِمنْ  َما    (42).﴾َتذَكمُرونَ   ُدوُه أََفاَل فَاْعبُ   َربُُّكمْ   اَّللمُ   ذََٰ
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 .102، ص 5، جتفسري املراغيتفسري املراغي، أمحد حممد مصطفى،  (2)
 56، ص6جإغاثة اللهفان، ابن قيم اجلوزية،  (3)
 . 5سورة النازعات، اآلية  (45)
 456_457، ص2ج إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم اجلوزية، ( 5)
 74_73، 1ج معجم املؤلفني،ابن عطاء السكندري، ( 6)
 
 .74،73، ص 1، جاحلكم العطائية شرح وحتليلالبوطي، حممد سعيد رمضان، ( 48)
 .19، ص 1ط شرح احلكم العطائية،زروق، أيب العباس أمحد بن حممد،  (49)
 . 71سورة النساء، اآلية  (50)
 .1554، ص 4، جموسوعة النعيم يف مكارم أخالق رسول الكرميابن محيد، صاحلني عبد هللا وآخرون،  (51)
 . 4سورة املنافقون، اآلية  (52)

 

؛ يتبني أن معناها يفيد أنن هللا تعاىل خلق السماوات واألرض، وال جدال ف )43(وابلرجوع إىل تفسري هذه اآلايت 
ذلك، وأنه يدبر أمر خلقه مجيعاً، برتتيل األمور يف مراتبها على أحكام عواقبها ويصرفه وفق ما يريد، إلثبات أن هلذا 

 العامل قاهر قادر انفذ احلكم ابألمر والنهي والتكليف.

يف كتابه إغاثة اللهفان يف معىن التدبري "واملقصود أن  )44(قال األمام ابن قيم اجلوزية الفقهاء:  اصطالحيف  التدبري .2
سبحانه وتعاىل وكل ابلعامل العلوي والسفلي مالئكة، فهي تدبر أمر هللا إبذنه ومشيئته وأمره، فلهذا يضيف التدبري إىل 

ئكة رسل هللا يف خلقه وسفراؤه بينه واملال )45(،أَْمرًا﴾ املالئكة اترة، لكوهنم املباشرين للتدبري كقوله تعاىل:﴿ فَاْلُمَدبِّرَاتِ 
يف  )47(ويقول ابن عطاء هللا السكندري  )46(وبني عباده تتنزل ابألمر من عند هللا يف أقطار العامل وتصعد إليه ابألمر.

حكمه العطائية "أرح نفسك من التدبري فما قام به غريك عندك ال تقم به أنت لنفسك" فالتدبري عمل فكري، وقرار، 
معناه أن حيدث اإلنسان نفسه أبنه بتعامله مع األسباب قد رتب لنفسه خطة الربح والنجاح وضمن لنفسه النتائج، 

تقدير شؤون   والتدبري   )48(فاألسباب يف نظره خدم حتت سلكانه وأدوات لتدبريه، وعقله هو مفتاح جناحه ومصدر تدبريه.
  )49(مما خياف أو يرجى.  لتكون عليها يف املستقب

﴿اَي أَيُـَّها المِذيَن َآَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم ورد االحرتاز يف القرآن مبعىن احلذر يف قوله تعاىل: االحرتاز يف القرآن الكرمي:  .3
يًعا﴾  )51(متعددةوقد أمر هللا املؤمنني من أخذ احلذر واحليطة يف القرآن الكرمي مبواضع  )50(،فَاْنِفُروا ثـَُباٍت َأِو اْنِفُروا مجَِ

﴿َوِإَذا رَأَيـْتَـُهْم تـُْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم َوِإْن يـَُقوُلوا  وهي عديدة فمنها نراه عزو جل حذر من مكر املنافقني فقال عز وجل: 
ُْم ُخُشب  ُمَسنمَدة  حَيَْسُبوَن ُكلم َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ فَاْحَذْرُهمْ  ُ َأىنم يـُْؤَفُكوَن﴾َتْسَمْع لَِقْوهِلِْم َكَأهنم   )52( قَاتـََلُهُم اَّللم
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 .157، ص 5ج  املؤلفني،معجم عمر رضا كحاله،  (53)
 .285، ص1حتقيق. خالد، ط صيد اخلاطر،ابن اجلوزي، عبد الرمحن أبو الفرج:  (54)
 . 59، ص النظرية العامة التدابري االحرتازيةسليمان،  (55)
 .230د.ط، ص  الكفاح ضد اإلجرام،رمسيس، هبنام،  (56)
 .535، ص  2، ج)القسم العام(شرح قانون العقوابت اجلزائري سليمان، عبد هللا،  (57)
 .734، ص 3ط قانون العقوابت )القسم العام(،سالمة، مأمون حممد،  (58)

 

يف معىن االحرتاز "ينبغي االحرتاز من كل ما جيوز أن   )53(قال اإلمام ابن اجلوزي؛االحرتاز يف اصطالح الفقهاء:  .4
يكون وال ينبغي أن يقال: الغال سالمة، فالنظر إىل العواقب وفيما جيوز أن يقع شأن العقالء، فأما النظر يف احلالة الراهنة 

 )54(فحسب حالة اجلهلة احلمقى".

ومثل لالحرتاز، نستطيع أن نقول: التدابري االحرتازية يف الفقه من خالل عرضنا ملعىن التدابري يف القرآن وعند الفقهاء 
اإلسالمي هي: "أن هللا هو املدبر لشؤون عباده ألنه خالقهم فوجب على عباده أن خيضعوا هلذا التدبري لكي حيرتزوا من 

 الوقوع فيما هناهم عنه".

 خامسا: التدابري االحرتازية يف القانون

التدابري االحرتازية حىت القانون اللييب منها، بل ترك أمر التعريف ابلتدابري االحرتازية إىل  مل تعرف التشريعات الوضعية
االجتهاد الفقهي. فلقد جرت حماوالت فقهية عديدة للتعريف ابلتدابري االحرتازية متخذة من اخلطورة اإلجرامية اليت 

 يف للفقهاء:وهذه بعض التعار    )55(ميثلها اجلاين مناطاً للتعريف ابلتدبري،

يعرفه الدكتور رمسيس هبنام: "هي إخضاع احملكوم عليه لطب جنائي أو نفساين أو لتحفظ يف سبيل احليلولة دون عودته 
 )56(من جديد للجرمية".

ويعرفه الدكتور عبد هللا سليمان: "التدابري معاملة فردية قسرية ينص عليها القانون ملواجهة اخلطورة اإلجرامية لدى 
 )57(األشخاص منعاً من ارتكاب اجلرمية والدفاع عن اجملتمع ضد اإلجرام".

ويعرفه الدكتور مأمون حممد سالمة: "التدابري االحرتازية هي إجراءات ختذ حيال اجملرم هبدف إزالة أسباب اإلجرام لديه 
 )58(وأتهيله اجتماعياً".
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 .251، ص 5، ط مبادئ علم اإلجرام وعلم العقابعبد الستار،  (59)
 .245، د.ط، ص اإلجرام وعلم العقاب حسين، حممود جنيب، علم (60)
 .59م(، ص 1990د.ط، )اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب،  ،حرتازيةالنظرية العامة للتدابري االسليمان، عبد هللا،  (61)
 . 23م(، ص 1990، د.ط، )اجلرائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيحامد، حممد أمحد،  (62)
 .65م، ص 1968، اجمللة اجلنائية القومية، العدد األول، العقوابتالتدابري االحرتازية ومشروع قانون حسين، حممود جنيب،  (63)

 

ي هو نوع من اإلجراءات يصدر به حكم قضاي لتجنيب اجملتمع وتعرفه الدكتورة فوزية عبد الستار: "التدبري االحرتاز 
 )59(خطورة تكمن يف شخصية مرتكب فعل غري مشروع".

ويعرفه الدكتور جنيب حممود جنيب حسين: "التدبري االحرتازي جمموعة من اإلجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة يف 
  )60(شخصية مرتكب جرمية لتدرأها عن اجملتمع.

يف الفقه إذ أهنا تعترب التدابري االحرتازية جمموعة من اإلجراءات وضعت حتت تصرف اجملتمع،   ىخترج التعريفات األخر ومل  
  )61(وتستهدف مواجهة اخلطورة اإلجرامية اليت ميثلها اجلاين من أجل وقاية اجملتمع من اجلرمية.

موعة من اإلجراءات ذات الصفة القضائية تتخذ حيال من خالل ذلك ميكننا وضع تعريف التدابري االحرتازية "أبهنا جم
 )62(أشخاص لدرء اخلطورة اإلجرامية الكامنة يف أشخاصهم حلماية اجملتمع منهم مستقبال".

رغم أن أحداً ال يستطيع أن ينكر الدور احليوي الذي تقوم به فأما عن مفهوم التدابري االحرتازية يف القانون اللييب، 
، فإنه يوجد خالف يف الرأي حول حتديد وضعها اإلجراميف مكافحة    )كما مسيت يف مواد القانون اللييب(  التدابري الوقائية
 ة، وهل من مصلحة اجملتمع أن حتل حملها أم يقوم النظامان معاً.ابلنسبة للعقوب

نه ال يوجد ما يسمى حبرية ذهب اجتاه إىل ضرورة استبعاد فكرة العقوبة كجزاء يستند على املسؤولية األدبية، على اعتبار أ
االختيار، فال يكون هناك معىن للجزاء، ويستخلص عنه ابلتدابري الوقائية اليت تقووم على فكرة الدفاع االجتماعي. واندراً 

ألن هذه التدابري ال ميكن أن حتقق وحدها هدف اجلزاء، خاصة ما تعلق منه إبرضاء  )63(ما يوجد تشريع َيخذ بذلك 
 لة والردع العام.الشعور ابلعدا

لذلك رجحت كفة االجتاه الذي يرى أن تتخذ التدابري الوقائية إىل جانب العقوبة، لكي تكمل قصورها الذي يعوقها يف 
 بعض األحوال عن أتدية وظيفتها االجتماعية، كما أنه قد حتل حملها ابلنسبة إىل طوائف اجملرمني الذين ال جيدي مهم 
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. الدكتور حممود جنيب حسين،  1958واقتصر على التدابري الوقائية، ولكنه عدل عن ذلك يف قانون العقوابت الصادر سنة  1926الصادر سنة  القانون ( 64)

 .861ص  2شرح قانون العقوابت اللبناين هامش 
 .117، ص 1، ط العامة للعقوبة والتدابري االحرتازية بني الشريعة والقانونالنظرية حسني،  (65)

 
ة فتجمع بني التدابري الوقائية والعقوبة يف نظام واحد خيضعان فيه ألحكام العقاب. وأتخذ هبذا معظم التشريعات احلديث

 عامة، مع متييز كل منهما بقواعد خاصة تتفق مع طبيعته والغرض منه.
ولكن ليس معىن هذا أن جيمع بينهما يف احلكم واحد ملعاملة جمرم بعينه، ألن اجملرم كوسيلة إيالم تتعارض مع التدبري 

.  (64)الوقائي كوسيلة عالج، مما يتطلب أن يتخذ احلكم أصلحهما وفقاً ملا تستدعيه حالة اجلاين والظروف احمليطة به  
قًا لتقديره أن جيمع بني العقوبة والتدبري الوقائي ابلنسبة لنفس اجلاين، وأن ولكن كثريًا من التشريعات جتيز للقاضي وف

حيدد يف حكمه أيضًا أيهما يسبق اآلخر يف التنفيذ كالقانون اإليطايل والقانون السويسري. وهناك بعض التشريعات 
الشارع اللييب حيث نص يف املادة  تشرتط تنفيذ العقوبة األصلية املقيدة للحرية قبل التدبري الوقائي. وهذا ما أخذ به

عقوابت على أنه "التدبري الوقائي املضاف إىل عقوبة مقيدة للحرية ينفذ بعد قضائها أو انقضائها بشكل آخر".   143
كما تنص الفقرة الثانية من نفس املادة على أنه "وإذا كان التدبري الوقائي مضافاً إىل عقوبة غري مقيدة للحرية فينفذ بعد 

 صبح احلكم ابإلدانة هنائياً".أن ي

 املطلب الثالث: أوجه الشبه واالختالف حول ماهية التدابري االحرتازية بني الشريعة والقانون

من خالل ما ت عرضه ومناقشته عن مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي عمومًا والقانون 
 االحرتازية، التدابري فكرة إن  حسنني عزت املستشار يف قانون العقوابت، وكما يرى اللييب على وجه اخلصوص واملتمثل

 من اكثر منذ اإلسالمية الشريعة يف موجودة فكرة احلديث، االجتماعي الدفاع نظرية مثرة كانت  اليت الوقائية أو التدابري
التدابري  عرف اإلسالمي اجلنائي والنظام الوضعيني، والفقهاء املصلحني أفكار تفوق إهنا بل الزمان، من قران عشر أربعة

الوضعية جند أن هناك اختالف يف مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية  القوانني تعرفها أن قبل ةاالحرتازي
 والقانون وإن متاثلوا يف بعض الغاايت واألهداف.

لعل هذا االختالف منبعه متام شرع هللا وكماله ومنطلق التدابري االحرتازية من مبدأ األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
 )65(وحتقيقاً ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف حفظ النفس واملال والعرض والدين.  
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 .35م(، ص 1985، )بريوت: دار النيل والفرات، 2، طنظرية القانون واملعامالت الشرعية –علم القانون والفقه اإلسالمي عالية، مسر،  (66)

 

اليت تفرضها القوانني الوضعية ابعتبارها تدابري احرتازية حلماية اجملتمع من اجلرائم، مثل حجز  فاإلجراءاتبشكل عام، 
، وتقييد حرية وإصالحهم  أتهيلهم  إلعادةيف مؤسسات    اإلجرامعزل بعض معتادي    و، أاجملانني واملدمنني يف مستشفيات

 تشجعهم على اقرتاف اجلرائم، وكذلك   أن اليت ميكن    األماكن  أومبنعهم من ارتياد اخلمارات   إجراميةمن لديهم خطورة 

 أن احملالت وغريها من التدابري االحرتازية، ذلك كله ميكن    وإقفال  واإلتالفواملصادرة العينية   احلرمان من بعض احلقوق،
ما استحدث من تدابري بسبب  أما -  األمثلةكما ذكران قبل قليل، وعرضنا لذلك بعض   -جند له مثيال يف الشريعة 

السياسة  أهدافختدم  أن وسيلة ميكنها  أي، فان الشريعة ال تعرتض على لإلنسانيةالتطور العلمي واحلضاري العام 
 الشرعية من العقاب.

واملتمثلة يف )قوة اإلميان وقوة الضمري الديين، وبناء جمتمع الفصيلة ابألمر  الحرتازيةلكن مسالك الشريعة يف التدابري ا
وكماال وفاعلية يف الدفاع   مشوال أكثر  ابملعروف والنهي عن املنكر وحترمي إشاعة الفواحش وتشريع العقوابت الرادعة( هي

مشوال   أكثروالدوافع الذاتية واملوضوعية بشكل    سباباألعاجلت    ألهنا،  وأتهيلهماجملرمني    وإصالحاالجتماعي ضد اجلرمية  
 واستخالفهاحلقيقية من وجوده    األهداف، والرتكيز على  لإلنسان وعمقا، انطالقا من اجلمع بني البعدين الروحي واملادي  

ختتلف كثريا بني الشريعة والقوانني الوضعية.  ومصريه، ما جعل مفهوم املصاحل واملنافع وطبيعتها، وكذلك املضار واملفاسد،
وتعمل على حتقيقها ومحايتها، واحلقوق لديها  ، فالشريعة تتحدث عن املصلحة احلقيقية،اإلنسانيةوكذلك مفهوم احلقوق  

 )66(  .األرض  يف واستخالفهخلقه    وأهداف  اإلنسان سجمة مع فطرة  سبحانه وتعاىل، وهي من هبة من هللا

وقد اختلف القانون اللييب عن التشريع اإلسالمي يف كون أن التدابري االحرتازية البد هلا من نص قانوين وحكم قضائي، 
 وأهنا أتيت حبكم غري حكم العقوبة، واشرتاط تنفيذها بعد انقضاء العقوبة.

 اخلامتة: 

 الدراسة:خالصة  اوال/    
لقد تناول البحث يف فصله األول نشأة التدابري االحرتازية وتطورها التارخيي، حيث بني أنه ال ميكن إنكار حقيقة أن 
الظاهرة اإلجرامية مرتبطة كل االرتباط بظهور التجمعات اإلنسانية، وكانت والزالت تعد تلك الظاهرة من منغصات 

 لتدابري االحرتازية يف العصور والقوانني القدمية حيث اعتربت األسرة أقدم أشكال التكوين احلياة، ومن مث ت عرض ا
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والذي بني أن الشريعة اإلسالمية  االجتماعي وانطالقة التطور، بعدها تناول التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية

ه يف السنة النبوية والسلف الصاحل، وكان للتدابري جاءت مبنهاج رابين استمد دستوره من القرآن الكرمي ومتثل تطبيق
 االحرتازية يف املدارس والقوانني الوضعية آخر ما جاء يف املبحث األول من هذا الفصل، والذي أورد مبدأ أساس الدولة 

هم من تلك يف العقاب مفاده تنازل األفراد عن بعض حرايهتم وحقوقهم للجماعة يف سبيل احملافظة على اجلزء األكرب واأل
احلرايت واحلقوق، وبتوايل ظهور هؤالء الفالسفة ظهرت العديد من املدارس املختلفة للتجرمي والعقاب، ت تعدادها من 
التقليدية إىل الوسطية، أما ما جاء يف اجلزء الثاين من الفصل األول ماهية التدابري االحرتازية يف الشريعة والقانون الوضعي 

ف بينهما، حيث تعد فكرة التدابري االحرتازية طفرة نوعية يف فكر اجلزاء والعقاب والذي اليوم يف وأوجه الشبه واالختال
طريقه حنو اإلقرار بعدم جناعة املؤسسات العقابية )السجن( لفئة معينة من اجملرمني، فمن التعريف مبعىن التدابري االحرتازية 

ها علماً، كما جاء يف مفهوم التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية لغة واصطالحاً، إىل  التدابري االحرتازية ابعتبار 
ابتداء من القرآن الكرمي، إىل االحرتاز يف اصطالح الفقهاء، مث عرّج على التدابري االحرتازية يف القانون، حيث  والقانون

نون اللييب، أما أختتم أبوجه الشبه ت التطرق إىل التشريعات ابتداء مفهومها من العام وصواًل على مفهومها يف القا
واالختالف حول ماهية التدابري االحرتازية بني الشريعة والقانون، وقد اختلف القانون اللييب عن التشريع اإلسالمي يف 
كون أن التدابري االحرتازية البد هلا من نص قانوين وحكم قضائي، وأهنا أتيت حبكم غري حكم العقوبة، واشرتاط تنفيذها 

 د انقضاء العقوبة.بع
 الدراسة:نتائج  اتنيا /

 -االيت:  ميكن حصر أهم النتائج اليت توصلت إليها واملتمثلة يف    الدراسة،من خالل ما ت عرضه يف  
منظومة جزائية جديدة ظهرت مع املدرسة الوضعية بعد مالحظة قصور  ةالتدابري االحرتازيأكدت الدراسة إن  .1

أن مفهومها متجذر يف الفقه اإلسالمي. ألن الشريعة اعتمدت على نظرية الفاعل  التقليدية. إالالعقوابت 
ونظرية الفعل وحددت األسس واخلصائص من أول التشريع. فكانت مراعاة شخصية الفاعل وأتسيس املسؤولية 

العقوبة ية على اإلدراك واالختيار، فإذا شابت تلك شائبة النقص أو العدم تغري التوصيف وسقطت اجلنائ
 مبا يناسب من الروادع ألن العربة ابملضمون وليس ابملسميات.  ضلتعو 

وضحت الدراسة أبن التدابري االحرتازية أبهنا شخصية وغري حمددة املدة، وتعمل على الردع اخلاص، وخاضعة  .2
للمراجعة املستمرة، وألختضع للظروف املخففة، كما أن التدابري االحرتازية وظيفتها القضاء على األسباب املباشرة 

 اليت تشجع اجملرم على اجلرم عن طريق العالج واإلصالح.
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ار والشرعية بينت الدراسة إن من أوجه االتفاق واملشاركة بني التدابري االحرتازية والعقوبة متثلها يف القسر واإلجب .3

 والنفعية.
ركزت الدراسة إن التدابري االحرتازية يف الشريعة اإلسالمية أكثر مشولية من القانون الوضعي، حيث أن الشريعة  .4

 اإلسالمية مل تفرض مدة حمددة هلده التدابري، وربطت دلك بزوال اخلطورة من اجملرم يف حال كاملي األهلية
املدة الزمنية نسبيا لبعض التدابري االحرتازية، وابلتايل فال ميكن التنبؤ ابلوقت  ، بينما القانون الوضعي اللييب حدد

 الدي يتحقق فيه أتهيل اجملرم وإعادة دجمه يف اجملتمع.
 الدراسة:   توصيات  اثلتا /      

 -ابآليت:   يوصياستناداً جملموعة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وما استخلصه الباحث،  

ابملدارس القانونية وموازنتها ابلفقه   التأصيلية املرتبطة  االهتمام ابلدراسات.العمل على توجيه البحاث على  1
 اإلسالمي.

 وخمتلف العلوم ذات الصلة ألمهية التأصيل والتقعيد.ربط الدراسات اجلنائية بفلسفة اجلزاء    الرتكيز على  .2

يتعلق آبلية اجلمع بني العقوابت والتدابري االحرتازية   فيماأن يستفيد النظام اجلزائي يف ليبيا من تطور الفقه القانوين  . 3
الكثري من املشاكل   يسارع إىل النص عليها خصوصاً وأن الدولة مقبلة على  اإلسالمية، وأن مع الشريعة    ضال يتعار ومبا  

 دثة واملتجددة.اليت تطورت بتطور العصر وجرائمه املستح

  واملراجع  املصادر  
: الدار اجلامعية للطباعة ، بريوت، د.طالعامة يف قانون العقوابت املقارن نشأت، القواعد إبراهيم، أكرم   -

 .والنشر، د.ت
 .(م2004مؤسسة الرسالة،  :،( بريوت1حتقيق. خالد، ط  صيد اخلاطر،: ابن اجلوزي، عبد الرمحن أبو الفرج -

، 1، طاللهفان من مصايد الشيطان  أيوب، إغاثةابن القيم، أيب عبد هللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن  -
  .م2003: دار الفكر،بريوت
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، دار جدة     4، طموسوعة النعيم يف مكارم أخالق رسول الكرميابن محيد، صاحلني عبد هللا وآخرون،   -
 .م،2006الوسيلة للنشر والتوزيع،

: دار إحياء الرتاث ، بريوتتراجم مصنفي الكتب العربية، د.ط  املؤلفني،  السكندري، معجمابن عطاء   -
 . 1، جالعريب، د.ت

 . 5  ج  ،م2004: دار صادر،( بريوت،طد.  دبر،  العرب( مادة  الدين، لسانابن منظور، أبو الفضل مجال   -

 .2  ه، ج1414، دمشق: دار الكلم الطيب، دار بن كثري،،( بريوت1  ، طالقدير  ، فتحالشوكاين ابن مهام   -

 .م1993: الدار اجلامعية،، بريوت، د طالعقوابت القسم العام  زكي، قانون أبو عامر، حممد   -

 (.م2004الرسالة،: مؤسسة  ،( بريوت1حتقيق. خالد، ط  اخلاطر،  دصي  ،أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزية -

دكتوراه، كلية العلوم   القانونية، رسالةاالحرتازية بني املقاصد الشرعية والتطبيقات    فاطمة، التدابريابلطيب،   -
 .م2014،  1  : جامعة اجلزائر، اجلزائراإلسالمية

  .(م1997: دار النهضة العربية،،( القاهرة2  ، طالعامة للجزاء اجلنائي  عوض، النظريةبالل، أمحد   -

 . 1الفكر، د.ت، ج  : دار، دمشق، د.طالعطائية شرح وحتليل  رمضان، احلكمالبوطي، حممد سعيد  -

  .(م1982: مؤسسة الثقافة اجلامعية،، اإلسكندرية، د.طاإلجرامية  جالل، الظاهرةثروت،  -

 (.م2009: دار وائل للنشر،،( عمان 1، طالعقايب األردين  سعود، التفريداجلبور، خالد   -

  .(م1983: دار الكتب العلمية،،( بريوت1  ، طالتعريفات:  اجلرجاين -

: ديوان  ، اجلرائر، د.طاالحرتازية يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي  أمحد، التدابريحامد، حممد   -
 .م1990املطبوعات اجلامعية،

، اجمللة اجلنائية القومية، العدد االحرتازية ومشروع قانون العقوابت جنيب، التدابريحسين، حممود  -
  .م1968األول،



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 222 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 م1988: دار النهضة العربية،، القاهرة، د طيف علم اإلجرام والعقاب جنيب، دروسحسين، حممود  -

، اهليئة ة، القاهر 1، طالعامة للعقوبة والتدابري االحرتازية بني الشريعة والقانون  عزت، النظريةحسني،   -
 .م1980املصرية للكتاب،

عشر، ، اجمللد احلادي  1968  القومية، مارس  ، اجمللة اجلنائيةوالتدابري االحرتازية  بةهبنام، العقورمسيس   -
 األول،.  العدد

 .م2003: دار الكتب العلمية،، بريوت1ط  احلكم العطائية،  حممد، شرحزروق، أيب العباس أمحد بن  -

 م1990، القاهرة: دار الفكر العريب،3ط  العام،  العقوابت( القسم  حممد، قانون سالمة، مأمون   -

العقاب ، مطبوعة مقدمة إىل طلبة املاجستري يف علم اإلجرام وعلم  يف علم اإلجرام  سليمان، ابرش، حماضرات -
 .م2008: د.ن،القاهرة

 .(م1990: املؤسسة الوطنية للكتاب،)اجلزائر، د.ط، العامة التدابري االحرتازية  هللا، النظريةسليمان، عبد   -

 .(م1972والنشر،: دار النهضة للطباعة  تد.ط، بريو ،  اجلنائي  الفتاح، اجلزاءالصيفي، عبد   -

: دار النيل ،)بريوت2، طنظرية القانون واملعامالت الشرعية  –القانون والفقه اإلسالمي    مسر، علمعالية،  -
  .(م1985والفرات،

 .م1985بريوت: دار النهضة العربية،  ،   5 ، طعلم اإلجرام وعلم العقاب  فوزية، مبادئعبد الستار،   -

 (.م1972: دار النهضة للطباعة والنشر،،( بريوت، د.طاجلنائي  الفتاح الصيفي، اجلزاءعبد   -

 (.: دار الكتب العلمية، د.ت،( بريوت، د طالفروق اللغوية:  العسكري، أبو هالل -
: القاهرة  ،2الراء، طالدال فصل    احمليط فصل  يعقوب، القاموسالفريوز، أابدي، جمد الدين حممد بن   -

 . 2 هـ، ج1344املطبعة احلسينية املصرية،

: املطبعة ،)القاهرة5، طاملصباح املنري يف غريب شرح الكبري  املقري، كتاببن حممد بن على    الفيومي، أمحد -
  .(م1922األمريية،
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: دار ، القاهرة2، طالعامة للنظام اجلنائي القسم األول النظرية العامة للجرمية  أسامة، األحكامقايد،   -

  م.1997النهضة العربية،
 للطباعة  اجلامعية  الدار  :تبريو   ،1العقاب، طاإلجرام وعلم    القادر، علم  عبد  القهوجي، علي -

 .م1986والنشر،

: دار وائل للنشر ، عمان 1، طالعقوبة ودورها يف اإلصالح والتأهل  يوسف، وظيفةالكساسبة، فهد   -
 م.2010والتوزيع،

: دار الثقافـة للنشـر ، بريوت، د.طقـانون العقوبـات القسـم العـام  توفيـق، شـرحاجملـايل، نظـام   -
 م.2005والتوزيـع،

: ،( القاهرةد.طاحلديثة يف التدابري اإلصالحية وتقومي االحنراف واجملرمني،    أمحد، االجتاهاتاجملدوب،  -
 .م  1975 ،د.ن 

 م. 2000منشأة املعارف،:  ، اإلسكندرية، د.طالعقوابت القسم العام  عوض، قانون حممد،   -

، رسالة ماجستري، كلية احلقوق االحرتازية وأتثريها على الظاهرة اإلجرامية  التدابري  اهلدى،  حممودي، نور -
 م. 2011، جامعة احلاج خلضر،، اجلزائروالعلوم السياسية

 .  5العريب، د.ت، ج: دار إحياء الرتاث  ،( بريوت، د.طاملراغي  مصطفى، تفسري  املراغي، أمحد حممد -

، رسالة ماجستري، كلية العلوم االجتماعية والعلوم دور التدابري االحرتازية يف ردع اجملرم ومحاية اجملتمع  مناين، -
 م. 2011: جامعة احلاج خلضر،، اجلزائراإلسالمية
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ABSTRACT 

 

The book "Ghaith Al-Nafie in the Seven Readings" by Imam Ali Al-Nouri Al-Safaksi 

(Died in 1118 AH) is regarded as one of the considered books in teaching of the Seven 

Readings of the path “Al-Shatibiyah and Facilitation” in the Islamic world. Al-Safaksi 

started his book with a wonderful introduction, including ten valuable and useful 

benefits for those who addressed the science of Readings or teaching the Readings, 

because of its content of opinions and weightings, valuable information, important 

guidance, and high ethics, which show his keenness on the performance of the 

Readings’ fidelity to the shape that Allah loves and wants. This research is a careful 

review of these benefits and what it contained about Al-Safaksi’s opinions and insights. 

Its importance is due to the meticulous reading of Al-Safaksi’s statements by 

contemplation, research and new presentation, which makes Al-Safaksi’s statements 

more close to the reader's understanding to these benefits, which in fact, are required 

for the student of Readings’ science. 
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 لخص امل

هـ( من الكتب املعتربة يف تدريس 1118لإلمام علي النوري الصفاقسي )تيعد كتاب )غيث النفع يف القراءات السبع( 
وقد قدم الصفاقسي هلذا الكتاب مبقدمة رائعة ضمنها عشر    القراءات السبع من طريق الشاطبية والتيسري يف العامل اإلسالمي

جيحات، ومعلومات قيمة، وإرشادات فوائد قّيمة وانفعة ملن تصدى لعلم القراءات قراءة أو إقراًء؛ ملا حتويه من آراء وتر 
مهمة، وآداب رفيعة يظهر فيها حرصه على أداء أمانة القراءات على الوجه الذي حيبه هللا ويرضاه وهذا البحث قراءة مدققة 
يف هذه الفوائد وما حوت من مباحث وآراء قيمة للصفاقسي تظهر أمهيته من كونه قراءة استنباطية من عباراته ابلتأمل 

 يل والعرض اجلديد الذي جيعلها أقرب إىل فهم القارئ الكرمي هلذه الفوائد اليت الغىن لدارس علم القراءات عنها .والتحل
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هـــــــ غيث النفع( 1118ت التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات يف كتاب علي النوري الصفاقسي  ( كتبت خالدة عمر سليمان رسالتها للماجستري  بعنوان )1)
 م.  2004للغة العربية يف كلية اآلداب جبامعة املوصل ، إبشراف د. عبدالستار فاضل خضرالنعيمي. سنة انلت هبا شهادة املاجستري من قسم ا

، 2لبنان، ط -مثال ، دار الكتب العلمية بريوت  53( ينظر :غيث النفع يف القراءات الســــــــــبع، علي النوري الصــــــــــفاقســــــــــي، حتقيق أ د  مود ا فيان :2)
 م.2008

،مطبعة  مد   1/561دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. د. ت.   صــــحي  مســــلم، مســــلم بن ا  ا ، 3/226البخاري،  مد بن إمساعيل،:  (صــــحي   3)
 علي صبي  ، مصر. د. ت.

ن، جالل الدين م. اإلتقان يف علوم القرآ 1980 -هـــــــــــــــــــــ 1400، 4لبنان، ط -،، دار املعرفة، بريوت 1/21( ينظر: جامع البيان، أبو جعفر الطربي: 4)
 لبنان. د. ت. -، دار الندوة اجلديدة، بريوت 1/78السيوطي:

 

 مقدمـــة:
هـ( من الكتب 1118يـَُعدُّ كتاُب )غيث النفع يف القراءات السبع( لإلمام العالمة سيدي علي النوري الصفاقسي )ت    

؛ فمؤلفه من العلماء احملققني يف هذا املعتربة يف تدريس القراءات السبع من طريق الشاطبية والتيسري يف العامل اإلسالمي 
وردوده الرصينة على من مس  (1)تاب هللا وقراءاته تبدو يف توجيهاته القّيمة للقراءاتالعلم واملتبحرين فيه، وذو غرية على ك

 .(2)الذي رد عليه طعنه ابلقراءات املتواترة يف أكثر من موضع هـ(  538القراءات املتواترة بسوء، والسيما الزخمشري )ت
وقد قدم الصفاقسي هلذا الكتاب مبقدمة رائعة ضمنها عشر فوائد قّيمة وانفعة ملن تصدى لعلم القراءات قراءة أو إقراًء،    

ولطاملا رجعت إىل هذه الفوائد بني حني وآخر متأمال فيها، ومعتربا هبا، و اوال  ل نفسي على التأدب آبداهبا؛ ملا حتويه 
يمة، وإرشادات مهمة، وآداب رفيعة يظهر فيها ُخُلق الصفاقسي الرفيع ، وورعه وحرصه من آراء وترجيحات، ومعلومات ق

 على أداء أمانة القراءات على الوجه الذي حيبه هللا ويرضاه.
وهذا البحث قراءة مدققة يف هذه الفوائد وما حوت من مباحث وآراء قيمة للصفاقسي تظهر أمهيته وأصالته من استنباطاته 

 لتأمل والتحليل والعرض اجلديد الذي جيعلها أقرب إىل فهم القارئ الكرمي، وهللا ويل التوفيق.من عبارات اب
 املبحث األول :حديث األحرف السبعة ومعناه:

خصص الصفاقسي الفائدة األوىل ابلكالم على حديث األحرف السبعة واملراد به، فأورد نص ا ديث ووصفه ابلتواتر،    
لعلماء الذين حكموا عليه ابلتواتر بعد أن رأوا اشتهار رواايته وتعدد أسانيده ورواية البخاري شأنه يف ذلك شأن سائر ا

( أنه قال: قال الصفاقسي: ))تواتر عن النيب )، (4)وغريمها له أبلفاظ متقاربة ذكرها الطربي يف مقدمة تفسريه (3)ومسلم
منه"، قاله لعمر ملا جاءه هبشام بن حكيم وقد لببه بردائه، أي جعله "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسر  

 ( وكان أوال أاته جربيل فقال له: "إن هللا يف عنقه وجرَّه منه ملا مسعه يقرأ سورة الفرقان على غري ما أقرأها له رسول هللا )
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 .11( غيث النفع: 5)

لبنان  -، خر  حديثه وقدم له وعلق عليه مصــطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 1/270( الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشــي:  6)
 م. 1988 -هـ 1408، 1، ط

ــامة املتو  ( يعين  7) ــامة شـــهاب الدين عبد الر ن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدســـي املعروف أبيب شـ هــــــــــــــــــ ، ويعين مبا ألفه كتابه )املرشـــد 665ابلعالمة أيب شـ
لقراءات املشــهورة الوجيز(. فقد قال  ققه: )وإن املؤلف مهما ذكر يف كتابه من أبواب ومباحث تتصــل ابملوضــون فرن شــرث ا ديث املذكور وإالبات عالقته اب

اب الدين عبد الر ن بن هو الغاية األوىل من أتليفه هلذا الكتاب كما بينه املؤلف نفسـه( ينظر: املرشـد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، أبو القاسـم شـه
بريوت:  –، الناشر: دار صادر 7ال  : مقدمة التحقيق:  هـــ( ، حتقيق: طيار آليت قو 665إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي املعروف أبيب شامة )املتو :  

 م  1975 -هـ  1395

 . 11( غيث النفع: 8)

، الطبعة 2/386،387.وينظر أوجه قراءاهتا يف : مع م القراءات القرآنية ، الدكتور عبدالعال ســــــــــــــامل مكرم والدكتور أ د خمتار عمر: 111(األعراف : 9)
 وعات جامعة الكويت.م ، مطب1988هـ ــ 1408الثانية ، 

 .161 ـ 3/158 : القرآنية القراءات معجم:  في قراءاتها أوجه وينظر   23يوسف : (10)

 .91ـ  1/89. وينظر أوجه قراءاهتا يف : مع م القراءات القرآنية : 97(البقرة : 11)

 . 3/316،317. وينظر أوجه قراءاهتا يف : مع م القراءات القرآنية :23(اإلسراء : 12)

 . 12، 11( ينظر: غيث النفع: 13)

ته وإن أميت ال تطيق ذلك، مث أاته الثانية أيمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف واحد"، فقال: أسأل هللا معافاته ومعون
على حرفني فقال له مثل ذلك، مث أاته الثالثة بثالالة فقال له مثل ذلك، مث أاته الرابعة فقال له: "إن هللا أيمرك أن تقرئ 

 (.5أمتك القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف قرؤا عليه فقد أصابوا"(() 
هـ( :))مل أيت يف معىن هذا السبع 794الصحة إال أنه كما ذكر الزركشي)ت ومع أن ا ديث متواتر ويف أعلى درجات
( ، والصفاقسي بعد بيانه أن ا ديث متواتر ذكر أن العلماء اختلفوا ))يف املراد 6نص وال أالر، واختلف الناس يف تعيينها(()

( 7حىت أفرده العالمة أبو شامة)هبذه األحرف السبعة على حنو من أربعني قوال، واضطربوا يف ذلك اضطرااب كثريا 
 (، ولكن مع هذا االختالف واالضطراب ذكر أهنم أمجعوا ــ إال خالفا ال يُعتّد به ـــ على أمرين:8ابلتأليف(()

چ و ( 9)چگ   چ األول: أنه ليس املراد أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه ؛ إذ ال يوجد ذلك إال يف كلمات يسرية حنو:  

 . (12) چھچ  و (11) چڻ   چ  و( 10)چڀ 
 (. 13والثاين: أنه ليس املراد ابألحرف السبعة القراء السبعة املشهورين)
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ــاين، أبو بكر البيهقي : 14) ردي ايراســ َرواجو ــا ــه وخر    3/353( ينظر : شــــعب اإلميان ،أ د بن ا ســــني بن علي بن موســــى اُيســ ، حققه وراجع نصــــوصــ
اهلند، الناشـــــر:  –العلي عبد ا ميد حامد ،أشـــــرف على حتقيقه وأريد أحاديثه: خمتار أ د الندوي، صـــــاحب الدار الســـــلفية ببومباي   أحاديثه: الدكتور عبد

 م. 2003 -هـ  1423مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند،الطبعة: األوىل، 

 ري فهناك أكثر من علم هبذا اللقب.( مل أعلم من املراد ابألهب15)

، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤســــســــة الرســــالة إبشــــراف:  مد نعيم 1/799( ينظر: القاموس احمليط ، جمد الدين  مد بن يعقوب الفريوزآابدي : 16)
 م.  2005 -هـ  1426، لبنان ،الطبعة: الثامنة –العرقُسوسي ،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 .12( غيث النفع: 17)

 .  12( م، ن: 18)

أاب ايري  مد ( جعل الصـفاقسـي هذا الوصـف مصـطلحا يف كتابه فقال : )وإذا قلت احملقق فأعين به اإلمام العالمة  قق هذا العلم بال نزان بني العلماء  19)
 .30بن اجلزري ا افظ ر ه هللا( .غيث النفع: 

. وقرأها  زة والكســــــــائي بفت  الباء واياء، والباقون من الســــــــبعة 24، ا ديد :  37النســــــــاء :  چۋ   چللفظة يف القرآن مقرونة ابلباء  (  وردت هذه ا20)
 .2/132بضم الباء، وسكون اياء.ينظر غيث النفع : وقرئت أيضا بفت  الباء وإسكان اياء وبضمهما . ينظر : مع م القراءات القرآنية : 

 .648)قرأ الشامي وعاصم و زة بفت  السني، والباقون ابلكسر( . غيث النفع :  ٣اهلمزة:  چڤ  چ  قوله تعاىل :( يف 21)

.) قرأ املكي بنصـــــب آدم ورفع كلمات، والباقون برفع آدم ونصـــــب كلمات ابلكســـــر؛ ألنه عالمة للنصـــــب يف مجع املؤنث( . غيث النفع : 37( البقرة:  22)
70 

ـــــ(  458( )ت  14األحرف السبعة فقال: ))فذهب معظمهم وصححه البيهقي)مث ذكر عددا من أقوال العلماء يف معىن  هـ
ــر عليه يف القاموس)15واختاره األهبري) (. وبني أن أصـــحاب هذا القول اختلفوا  17( إىل أهنا لغات(()16( وغريه واقتصـ

كنانة ومتيم واليمن،  هــــ(: قريه وهذيل والقيف وهوازن و 224يف تعيني هذه اللغات ، فقال أبو عبيد القاسم بن سالم )ت  
وقال غريه: مخس لغات يف أكناف هوازن ســــــــــعد والقيف وكنانة وهذيل وقريه، ولغتان على مجيع ألســــــــــنة العرب. مث ذكر 
أقواال أخرى يف معىن األحرف الســــــــــــــبعة فقال: ))وقيل: املراد معاين األحكام كا الل وا رام واحملكم واملتشــــــــــــــابه واألمثال 

ــاء واإلخبار، وقيل (. وذكر ما 18: الناســـــــو واملنســـــــو  وايا  والعام واجململ واملبني واملفســـــــر، وقيل غري ذلك(()واإلنشـــــ
(، فقال: ))وقال احملقق ابن اجلزري: وال زلت أستشكل  19هــــــــ ( الذي يصفه بــــــــ)احملقق()833ذهب إليه ابن اجلزري)ت 

مبا ميكن أن يكون صوااب إن شاء هللا، وذلك  هذا ا ديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف والالالني سنة حىت فت  هللا علي
أنين تتبعت القراءات صـحيحها وشـاذها وضـعيفها ومنكرها فرذا هو يرجع اختالفها إىل سـبعة أوجه من االختالف ال  ر  

 ( بوجهني، أو بتغري يف21( أبربعة، و"حيسب" )20عنها، وذلك إما يف ا ركات بال تغري يف املعىن والصورة حنو "البخل")
 ، وإما يف ا روف بتغري يف املعىن ال يف الصورة حنو "تبلو  (22))جئجئجئیی  (املعىن فقط حنو:
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، إذ قرأ  زة والكســـــــــــــــائي بتـاءين من التالوة، والبـاقون ابلتـاء والبـاء املوحـدة من االختبـار، أي أترب عملهـا من  30يونس: چہ چ  :( املراد قولـه تعـاىل23)
 .287حسن وقبي ، وقبول ورد. ينظر : غيث النفع : 

ي ابلصــاد، والباقون ابلســني وهي الرواية الثانية . قرأ خالد خبالف عنه وانفع والبزي وابن ذكوان وشــعبة وعل69األعراف :  چھ  چ  ( املراد قوله تعاىل :24)
 .243يالد . ينظر غيث النفع : 

ُهما قـُوَّة"  اآلية:  چک  ک  چ  25) نـا دَّ مو [ األول فابن عامر "منكم" ابلكاف موضــــــــــــــع اهلاء التفاات إىل ايطاب، 21:  قال الدمياطي :)واختلف يف "َأشــــــــــــــَ
ــهاب الدينوالباقون "منهم" بضــــمري الغيب( .  ــر، أ د بن  مد بن أ د بن عبد الغين الدمياطّي، شــ ــر يف القراءات األربعة عشــ الشــــهري   إحتاف فضــــالء البشــ

  .هـ.1427 -م 2006،  2لبنان، ط –.،  دار الكتب العلمية 485: هـ(، حتقيق: أنس مهرة 1117ابلبناء )املتو : 

. قرأ  زة والكســـــــائي " فيقتلون" بضـــــــم الياء التحتية وفت  التاء الفوقية مبنيا للمفعول، "ويقتلون" بفت  التحتية وضـــــــم الفوقية ١١١التوبة:   چ ې   ېچ (26)
 .281مبنيا للفاعل، والباقون من السبعة بفت  الياء وضم التاء من األول، وضم الياء وفت  التاء من الثاين . ينظر غيث النفع : 

ــام، والباقون   ١٣٢البقرة:   چہ  چ(27) ــاد، وكذلك هو يف مصـــحف املدينة والشـ ــورهتا ألف بني الواوين مع أفيف الصـ ــامي هبمزة مفتوحة صـ )قرأ انفع والشـ
 .93بتشديد الصاد من غري مهزتني بني الواوين، وكذلك هو يف مصاحفهم( . غيث النفع :

 محمد  مصرررط   مط،عة الضررر،    محمد علي ومراجعة إشررررا     1/27:الجزري   ابن العشرررر  القراءات  في النشرررر :ينظر( 28)
 مصر، أعادت طبعه ابألوفسيت مكتبة املثىن ببغداد ، د. ت.  

 . 1/26هـ.  النشر: 1401، 3، حتقيق أ د صقر، املكتبة العلمية، بريوت، ط28( ينظر: أتويل مشكل القرآن، ابن قتيبة:29)

 .1/26. وينظر: النشر: 12( غيث النفع: 30)

 .12( غيث النفع: 31)

 .11( ا د: 32)

ــد منكم ومنهم")24( أو عكس ذلك حنو: "بصـــــــطة وبســـــــطة")23وتتلو") (، وإما يف التقدمي  25(، أو بتغيريمها حنو أ"شـــــ
(، فهذه ســـــــــبعة أوجه ال  ر   27"وأوصـــــــــى ووصـــــــــى"(،أو يف الزايدة والنقصـــــــــان حنو: 26والتأخري حنو "فيقتلون ويقتلون"

( حـاول مـا حـاولنـا بنحو آخر 29( حـاول مـا ذكرتـه، وكـذا ابن قتيبـة)28االختالف عنهـا، مث رأيـت أاب الفضـــــــــــــــل الرازي)
 (.30انتهى(()

ورأى أنه أبنُي ومل يكتف الصـفاقسـي بعرض هذه األقوال، وإ ا رج  القول األول الذي فسـر األحرف السـبعة أبهنا لغات ، 
(، واســــــتشــــــهد على ترجيحه هذا 31األقوال وأوالها ابلصــــــواب، فقال: ))وأبني األقوال وأوالها ابلصــــــواب القول األول(()

 القول بشاهدين، األول من جهة املعىن، والثاين من جهة النظر:
ين: األحرف األوجه، أي أن القرآن هـ( فقال:))أما املعىن فقد قال الدا444أما شاهده من جهة املعىن فنقله عن الداين)ت

ــبعـة أوجـه من اللغـات؛ ألن األحرف مجع يف القليـل كَفلس وأفلس، وا رف قـد يراد بـه الوجـه بـدليـل قولـه تعـاىل:   على ســــــــــــ
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ فاملراد اب رف الوجه، أي على النعمة وايري وإجابة السؤال والعافية،  (32)اآلية ، 
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 1، مكتبة املنارة ، مكة املكرمة ، ط 27، وينظر : األحرف السـبعة للقرآن، أبو عمرو الداين ، حتقيق د. عبداملهيمن طحان : 13، 12( غيث النفع:  33)
 .1/23هـ ،  النشر ، ابن اجلزري :1408، 

 . 20( املزمل: 34)

  .13( غيث النفع: 35)

 . 88( اإلسراء: 36)

 13( غيث النفع:37)

فرذا اســتقامت له هذه األحوال اطمأن وعبد هللا ، فرذا تغريت وامتحنه هللا ابلشــدة والضــر ترك العبادة وكفر، فهذا عبد هللا  
تغـايرة من اللغـات أحرـفا، على معىن أن كـل هـذه األوجـه املختلفـة من القراءات، وامل ()على وجـه واحـد؛ فلهـذا مسى النيب 

 .(33)شيء منها وجه. انتهى((
 وأما شاهده من جهة النظر فبناه على أمرين:

األول: هو حكمة التخفيف والتيســـــري اليت تقضـــــي أبن يكون القرآن على لغات، ويف ذلك يقول:))وأما النظر فرن حكمة 
األمة يف التكلم بكتاهبم كما خفف عليهم يف شـــــــــــــريعتهم، وهو   إتيانه على ســـــــــــــبعة أحرف التخفيف والتيســـــــــــــري على هذه

كاملصــرث به يف األحاديث الصــحيحة كقوله: "أســأل هللا معافاته ومعونته"، وكقوله: "إن ريب أرســل إيل أن أقرأ القرآن على 
كافة وألســـنتهم  أرســـل للخلق   ()حرف واحد فرددت إليه أن هون على أميت، ومل يزل يردد حىت بلغ ســـبعة أحرف"؛ ألنه 

 ڦڦ ڦ خمتلفة غاية التخالف كما هو مشــــــــــاهد فينا، ومن كان قبلنا مثلنا، وكلهم خماطب بقراءة القرآن، قال هللا تعاىل:
، فلو كلفوا كلهم النطق بلغة واحدة لشــق ذلك عليهم وتعســر؛ إذ ال قدرة هلم على ترك ما اعتادوه وألفوه من  (34)ڄڄ ڦ

ــة الطويلة وتذليل اللســـان كالشـــيو واملرأة،  الكالم إال بتعب شـــديد وجهد جهيد، ورمبا ال يســـتطيعه بعضـــهم ولو مع الرايضـ
 (.35على لغات(() فاقتضى يسر الدين أن يكون 

( حتدى ابلقرآن مجيع ايلق، وهذا يقتضي الثاين الذي بىن عليه الصفاقسي شاهده من جهة النظر هو أن الرسول )  واألمر
 أن أييت بلغتهم ليقطع عليهم أي ح ة، ويف ذلك قال:))وفيه حكمة أخرى 

لغتهم لقال الذين مل ( ، فلو أتى بلغة دون  36اآلية)  ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ ٹٹڻ   ( حتدى ابلقرآن مجيع ايلقأنه ) وهي
، مث قدر اعرتاضا ورّد (37) أيت بلغتهم: لو أتى بلغتنا ألتينا مبثله، وتطرق الكذب إىل قوله، تعاىل عن ذلك علوا كبريا((

( وهشام عليه مفاده أن الصحابة )رضي هللا عنهم( رمبا اختلفوا يف قراءة ولغتهم واحدة ، كما كان من عمر بن ايطاب )
قال: ))فرن قلت: يعكر على هذا أن عمر بن ايطاب وهشام بن حكيم اختلفا يف قراءة سورة الفرقان ( فبن حكيم )

 ومها قرشيان لغتهما واحدة، قلت: ال يلزم 
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 .13( م، ن: 38)

ــعد عن حين بن يزيد39) ــنعاين ، حتقيق :  مد إســـحاق  مد إبراهيم :   \( رواه ابن سـ ــغري ، الصـ ، 1، ط4/260مرســـال . ينظر : التنوير شـــرث اجلامع الصـ
 م.2011هـ ـ 1432الرايض ، 

 .4/253)فيه مبشر بن عبيد ، وهو مرتوك( . ينظر : التنوير شرث اجلامع الصغري، ( رواه الطرباين عن أيب سعيد . قال اهليثمي : 40)

 .103( النحل: 41)

 .14، 13( ينظر: غيث النفع: 42)

 .9( ا  ر: 43)

 .14( غيث النفع: 44)

 .14( م، ن: 45)

، دار هنضــة مصــر للطبع والنشــر، 56إمساعيل شــليب:   ( ينظر : اإلابنة عن معاين القراءات ، أبو  مد مكي بن أيب طالب القيســي ، حتقيق : عبدالفتاث46)
 د. ت.

من كوهنما من قبيلة واحدة أن تكون لغتهما واحدة فقد يكون قرشيا ويرتىب يف غري قومه فيتعلم لغتهم هبا وهو كثري 
(،  39(: ))أان أعربكم أان من قريه ولساين لسان سعد بن بكر(()ما جاء يف ا ديث من قوله )(، وذكر 38فيهم(() 

 (، وأن قوله تعاىل:40أيضا: ))أان أعرب العرب ولدت من قريه ونشأت يف بين سعد فأّّن أيتيين اللحن(() ويف ا ديث
  ٺ ٺٺٺ(41)  (42يعم العرب ومل  ص قبيلة.) 
وختم الصفاقسي الفائدة األوىل ابإلشارة إىل أن األحرف السبعة داخلة يف القراءات املتواترة فقال: ))وهذه األحرف السبعة   

داخلة يف القراءات العشرة اليت بلغتنا ابلتواتر، وغريها مما اندرس وكان متواترا راجع إليها؛ ألن القرآن  فوظ من الضيان ولو  
(. وهذا يعين أن القراءات املتواترة سواء أكانت من 44وهللا أعلم(()   (43) ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳڳإن   تطاولت عليه السنون 

 العشرة اليت وصلت إلينا ابلتواتر أم اندرست ومل تصل إلينا كلها راجعة إىل األحرف السبعة .
 املبحث الثاين :التواتر شرط لصحة القراءة:

يرى الصفاقسي أن التواتر شرط لصحة القراءة، وأنه مذهب األوصوليني والفقهاء واحملّدالني والقراء ، وتناول هذه املسألة   
يف الفائدة الثانية من مقدمة كتابه غيث النفع اليت استهلها بقوله: ))مذهب األصوليني وفقهاء املذاهب األربعة واحملدالني 

القراءة، وال تثبت ابلسند الصحي  غري املتواتر ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية  والقراء أن التواتر شرط يف صحة
هـ( الذي مشى عليه ابن اجلزري، وردَّ عليه واصفا إايه أبنه قول ُ َدث 437(، وأورد قول مكي القيسي) ت  45والعربية(( )

 ( وساغ ما ص  سندها إىل النيب )  (: القراءة الصحيحة46ال يعول عليه، فقال: ))وقال الشيو أبو  مد مكي)
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 .9/ 1( ينظر: النشر: 47)

، دار اهلدى، جدة،  32/ 1. وينظر: طيبة النشـــر يف القراءات العشـــر ، يس الدين أبو ايري ابن اجلزري ، حتقيق: مد متيم الزغيب ، 14(غيث النفع:  48)
 م:. 1994 -هـ  1414الطبعة: األوىل، 

 . 14( غيث النفع: 49)

 .14( م، ن: 50)

 .1/44( ينظر : النشر:51)

.  منت : حاشـــــــــية العطار على شـــــــــرث مجع اجلوامع ، حســـــــــن بن  مد بن  مود العطار الشـــــــــافعي : 1/231( ينظر : مجع اجلوامع : ابن الســـــــــبكي : 52)
 ، دار الكتب العلمية ، د.ت. 1/299

 ب العلمية ، د.ت.، دار الكت 1/299( ينظر : حاشية العطار  : 53)

 ،14( غيث النفع: 54)

( وطيبته 47وجهها يف العربية ووافقت خط املصحف، وتبعه على ذلك بعض املتأخرين، ومشى عليه ابن اجلزري يف نشره)
 قال فيها:

 فكّل ما وافق وجَه حنــــــوو      وكان للرسم احتماال حيوي                 
 قرآن      فهذه الّثالالة األركــــــــــــــــــــــــــــــانوصّ  إسنادا هو ال                 
 (.48وحيثما  تّل ركن أالبتو      شذوذه َلَو انّه يف الّسبــــعةو(()                 

(. ويبني 49وعلق الصفاقسي على ذلك بقوله:))وهذا قول  دث ال يعول عليه ويؤدي إىل تسوية غري القرآن ابلقرآن(()
التواتر عنده بقوله: ))وال يقدث يف البوت التواتر اختالف القراءة، فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم، فكلٌّ من  مفهوم

القراء إ ا مل يقرأ بقراءة غريه ألهنا مل تبلغه على وجه التواتر؛ ولذا مل يعب أحد منهم على غريه قراءته لثبوت شرط صحتها 
 (.50قد الشرط عنده، فالشاذ ما ليس مبتواتر(() عنده وإن كان هو مل يقرأ هبا لف

وذكر يف هذه الفائدة أن كل ما زاد يف زمانه على القراءات العشر فهو غري متواتر، وهو ــ كما مرــ من علماء القرن الثاين 
القراءات العشر فهو عشر اهل ري، واعتمد يف حكمه هذا على ابن اجلزري وابن السبكي، فقال: ))وكل ما زاد اآلن على  

(: "وقول من قال إن القراءات املتواترة ال حد هلا إن أراد يف زماننا فغري صحي ؛ ألنه مل 51غري متواتر، قال ابن اجلزري)
(: "وال جتوز القراءة 52يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشرة، وإن أراد يف الصدر األول فمحتمل"، وقال ابن السبكي)

(: "والقول أبن القراءات الثالالة غري متواترة يف غاية 53لصحيُ  أهنا ما وراء العشرة"، وقال يف منع املوانع)ابلشاذّو ، وا
 (.54السقوط ،  وال يص  القول به عمن يعترب قوله يف الدين"(()
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، دار الكتب  1/129. و ينظر : شـــــرث طيبة النشـــــر يف القراءات العشـــــر : أبو القاســـــم النويري ، حتقيق وتقدمي جمدي  مد ابســـــلوم:15(غيث النفع:  55)
 م.2009،  1العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط

عنه ابلتواتر فلم يكن يف قراءة من القراءات  العشــر املتواترة  فكان شــاذا ، ومنه ما كان من القراءات ( ما مل ينقل  (يعين مبا يذكر من قراءة ابن مســعود )56)
 .٨٩املائدة: چ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ  :( )فصيام الالالة أايم متتابعات( يف قوله تعاىلالتفسريية، وهي اليت سيقت على سبيل التفسري كقراءته  )

.و ينظر : التهذيب يف اختصــــار املدونة ، أبو ســــعيد خلف بن أيب القاســــم القريواين الرباذعي، دراســــة وحتقيق الدكتور  مد األمني ولد 15(غيث النفع:57)
 م. 2002هـ ـ 1423، ديب ،  1.، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ، ط1/96 مد سامل بن الشيو : 

 . 15(م، ن:58)

 .15ن:  ( م،59)

فقال:))وأما حكم القراءة ابلشاذ فقال وختم الصفاقسي الفائدة الثانية مبا نقله عن النويري املالكي من حكم القراءة ابلشاذ  
الشيو أبو القاسم العقيلي املعروف ابلنويري املالكي يف شرث طيبة النشر: "اعلم أن الذي استقرت عليه املذاهب وآراء  
، العلماء أنه إن قرأ ابلشواذ غري معتقد أنه قرآن وال موهم أحدا ذلك، بل ملا فيها من األحكام الشرعية عند من حيتد هبا

أو األدبية فال كالم يف جواز قراءهتا، وعلى هذا حيمل حال كل من قرأ هبا من املتقدمني، وكذلك أيضا جيوز تدوينها يف 
الكتب والتكلم على ما فيها، وإن قرأ ابعتقاد قرآنيتها أو إبيهام قرآنيتها حرم ذلك، ونقل ابن عبد الرب يف متهيده إمجان 

 (.55املسلمني على ذلك" انتهى(()
ونقل أيضا حكم الصالة ابلشاذ فقال: ))وأما حكم الصالة ابلشاذ فقال يف املدونة: "ومن صلى خلف من يقرأ مبا يذكر 

( ، مث نقل نقوال أخرى تدور حول 57( فليخر  وليرتكه، فرن صلى خلفه أعاد أبدا"،(()()56من قراءة ابن مسعود )
 هذا املعىن . 

 ب عليه:  املبحث الثالث : شرط املقرئ وما جي
خص الصفاقسي الالث فوائد من الفوائد العشر اليت قدم هبا لكتابه وهي الثالثة والرابعة وايامسة ابلكالم على شرط املقرئ 
وما جيب عليه وينبغي له ، فقال يف الفائدة الثالثة : ))شرط املقرئ أن يكون مسلما عاقال ابلغا القة مأموان ضابطا خاليا 

(، وذكر أيضا أمورا ال جتوز له فقال: ))وال جيوز له أن يقرئ إال مبا مسعه ممن توفرت 58ومسقطات املروءة(()من الفسق 
فيه هذه الشروط، أو قرأه عليه وهو مصغ له، أو مسعه بقراءة غريه عليه، فرن قرأ نفس ا روف املختلف فيها خاصة، أو 

واختلف يف إقرائه مبا أجيز فيه فقيل ابجلواز، وقيل ابملنع، وإذا قلنا  مسعها وترك ما اتفق عليه جاز إقراؤه القرآن بذلك،
 (.59ابجلواز فال بد من اشرتاط أهلية اجملاز(()

وتناول يف الفائدة الرابعة ما جيب على من قرأ أو أقرأ من األمور، وأوهلا إخال  النية هلل ، فقال:))جيب على كل من قرأ 
  يطلب بذلك غرضا من أغراض الدنيا، كمعلوم أيخذه على ذلك، والناء يلحقه من الناس ، أو أقرأ أن  لص النية هلل ، وال
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 .15(غيث النفع:: 60)

 .9/113. وينظر ا ديث مع بعض االختالف  يف :التنوير شرث اجلامع الصغري: 16، 15( م، ن: 61)

. ، 1/77. وينظر ا ديث مع بعض االختالف يف: جامع العلوم وا كم، ابن رجب ا نبلي، حتقيق: شــعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس : 16( م، ن: 62)
 م.2001هـ ـ 7،1422، بريوت،ط مؤسسة الرسالة

 

 . 16( غيث النفع: 63)

 .16ن: .( م64)

 .16: م.ن ( 65)

(، واستدل على ذلك خبربين ومل  رجهما كما هو شأنه يف سائر األخبار يف هذه الفوائد، 60أو منزلة حتصل له عندهم(()
ما العني رأت وال أذن مسعت وال خطر على   فقال عن األول:))ففي ايرب: "إن هللا عز وجل ملا خلق جنة عدن خلق فيها

(، وقال 61قلب بشر، مث قال هلا: تكلمي، فقالت: قد أفل  املؤمنون الالاث، مث قالت: أان حرام على كل خبيل ومراء"(()
د عن ايرب الثاين: ))وفيه أيضا: "من عمل من هذه األعمال شيئا يريد به عرضا من الدنيا مل يشم عرف اجلنة، وعرفها يوج

(. ويرى أن من أخذ شيئا على قراءته أو إقرائه فعليه أن أيخذه بنية اإلعانة ال بنية اإلجارة، 62على مسرية مخسمائة عام"(()
وأن يستحضر فضل هللا عليه وال يرتك القراءة إذا فاته ذلك الشيء، فرن تركها لذلك كان دليال على فساد نيته، ويف ذلك 

على ذلك فال أيخذه بنية اإلجارة ويستبدل الذي هو أدّن ابلذي هو خري، بل بنية  يقول: ))فرن كان له شيء أيخذه
اإلعانة على ما هو بصدده، ويقول مع املعرفة: أان عبد هللا أخدمه وآكل وأشرب وألبس من رزقه، وخدميت له حق علي، 

علوم، فرن تركها لقطعه فهو دليل على ورزقه يل  ض فضل منه، وإذا كانت هذه نيته فال يتض ر وال يرتك القراءة لقطع امل
(. ويرى أن هذا ليس خاصا ابلقراءة واإلقراء، فهو يشمل كل وظيفة شرعية ، إذ يقول : ))وهذا جيري 63فساد نيته(() 

 (. 64على كل من أيخذ شيئا على وظيفة شرعية كاإلمام واملدرس وحارس الثغور(()
وما مهمة ال جيوز ألحد أن يتصدر لإلقراء إال بتعلم مجلة كافية منها، وهي ويذكر الصفاقسي يف الفائدة الرابعة أيضا عل  

إتقان عقيدته وتعلم ما يكفيه من فقه وحنو وصرف وتفسري وغريب، فيقول:))وال جيوز ألحد أن يتصدر لإلقراء حىت يتقن 
ه من معامالته، وأهم شيء عليه بعد عقائده ويتعلمها على أكمل وجه، ويتعلم من الفقه ما يصل  به أمر دينه وما حيتا  إلي

ذلك أن يتعلم من النحو والصرف مجلة كافية يستعني هبا على توجيه القراءات، ويتعلم من التفسري والغريب ما يستعني به 
(، ويذكر أن علم العربية أحد 65على فهم القرآن وال تكون مهته دنيئة فيقتصر على مسان لفظ القرآن دون فهم معانيه(()

وم السبعة اليت وصفها أبهنا وسائل لعلم القراءات فيقول: ))وهذا ، أعين علم العربية، أحد العلوم السبعة اليت هي وسائل العل
  لعلم القراءات،الثاين: الت ويد، وهو معرفة خمار  ا روف وصفاهتا، والثالث: الرسم،الرابع: الوقف
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 .16ن:  .( م66)

   16ن:  .( م67)

 .16ن:  .( م68)

 . 17( م ، ن: 69)

تاين:  70) سا الدين عبد ا ميد ، ، حتقيق :  مد  يي  4/257( رواه أبو داود بسند صحي  ، ينظر : سنن أيب داود ، أبو داود سليمان بن األشعث السّو و
 بريوت . –املكتبة العصرية، صيدا 

 .17( غيث النفع: 71)

دس:علم األسانيد، وهو الطرق املوصلة إىل القرآن، وهو من أعظم  واالبتداء،ايامس:الفواصل، وهو فن عدد اآلايت، السا
ما حيتا  إليه؛ ألن القرآن سنة متبعة ونقل  ض، فال بد من إالباهتا وتواترها، وال طريق إىل ذلك إال هبذا الفن، السابع:علم 

 (.  66االبتداء وايتم، وهو االستعاذة والتكبري ومتعلقاهتما(()
وبعد عرض الصفاقسي هلذه العلوم أشار إىل أنه ما من علم منه إال وألف العلماء فيه مؤلفات، وذكر منها كتاب "لطائف   

هـ ( وأحال طالب املزيد إليه قائال:))وقد ذكر مجيعها إال األول اإلمام العالمة أ د 923اإلشارات" للقسطالين )ت
راءات األربعة عشر" ر ه هللا وأاثبه رضاه آمني، فمن أرادها فلينظر مادهتا(( القسطالين يف كتابه "لطائف اإلشارات يف الق

(، وبني أن ما ذكره يف هذه الفوائد هو خمتصر يناسب كونه مقدمة، وأن التفصيل فيها  رجه عن حد االختصار، إال 67)
 (.68ما البد منه فيذكره يف موضعه املناسب من كتابه)

آدااب ينبغي للمقرئ أن يلزم نفسه هبا تتعلق هبيئته وملبسه وسلوكه مع أصحابه وتالمذته ومع ويف الفائدة ايامسة عرض   
(، وبنّي هيئة 69الناس أمجعني، فقال: ))ينبغي له حتسني هيئته، وليحذر من املالبس املنهي عنها ومما ال يليق أبمثاله (( )

تقبل القبلة متطهرا، ويزيل ننت إبطيه أو ما له رائحة كريهة جلوسه وسلوكه يف جملس اإلقراء قائال: ))وجيلس غري متكئ مس
مبا أمكن له، وميس من الطيب ما يقدر عليه، وال يعبث بلحيته وال بغريها، وليحفظ بصره عن االلتفات إال من حاجة، 

رض ضراب خفيفا، وليكن خاشعا متدبرا يف معاين القرآن ساكن األطراف، إال إذا احتا  إىل إشارة للقارئ فيضرب بيده األ
أو يشري بيده أو برأسه ليفطن القارئ ملا فاته، ويصرب حىت يتفكر، فرن تذكر وإال أخربه مبا ترك أو غرّي، قاصدا جبميع ذلك 

(، 70إجالل القرآن وتعظيمه، ويوسع جملسه ليتمكن مجيع أصحابه من اجللوس فيه، ويف ا ديث: "خري اجملالس أوسعها")
(، وبنّي أدبه مع تالمذته وكيفية ترتيبهم وإخال  النص  هلم، والشفقة 71ه يف هذا وأمثاله (( )وليحذر من دسائس نفس

عليهم،  فقال: ))ويقدم األسبق فاألسبق، فرن أسقط األسبق حقه قدم من قدمه، فرن جاءوا دفعة أو اجتمعوا للصالة 
 متابعة هوى، فرن رأى يف بعض أصحابه شيئا هناه فليقدم األفضل فاألفضل، أو املسافرين وذوي ا اجة من غري ميل وال  
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 .17( م، ن: 72)

 .17( م، ن:73)

( فوجدته يف املســـ د  تبيا بكســـاء أســـود وحده. فقلت: اي أاب ذر ما هذه . . وورد مرفوعا: )عن عمران بن حطان قال: »أتيت أاب ذر )17( م، ن: 74)
ــول هللا ــكوت  ملسو هيلع هللا ىلص الوحدة؟ فقال: مسعت رسـ ــكوت، والسـ ــان خري من الوحدة وإمالء ايري خري من السـ ــوء، واجلليس الصـ يقول: " الوحدة خري من جليس السـ

 -هـــــــــــــــــــــ 1422، 1لبنان  ، ط –، دار الفكر، بريوت  7/3051خري من إمالء الشــــــر(. ينظر: مرقاة املفاتي  شــــــرث مشــــــكاة املصــــــابي  ، علي القاري :  
 م.2002

 

 . 17( غيث النفع: 75)

، التبيان يف آداب  لة القرآن ، أبو زكراي  يي الدين حين بن شـــــــــــــرف النووي ،  حققه وعلق عليه:  1/205. وينظر : املرشـــــــــــــد الوجيز:  18( م، ن: 76)
 م،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ـ لبنان. 1994 -هـ  1414، 3، ط54 مد ا  ار: 

(، ويرى أن يف شفقته على تالمذته ألقا 72مع إظهار الشفقة عليه والرفق به فهو أقرب للقبول وأعظم أجرا عند هللا(()
هو منهك  أبخالق هللا ويف ذلك شرف للعبد وعز له فيقول: ))وفيه التخلق أبخالق هللا، فران نراه ال يعاجل ابلعقوبة من

يف املعاصي واآلاثم، بل يف الكفر وعبادة األصنام،بل ميدهم ابلنعم املتكاالرة، وأظهر هلم اآلايت البينات الواضحة الظاهرة، 
وأرسل هلم رسله وأيدهم ابلدالالت الباهرة، كل ذلك ليعرفهم به ويدعوهم إىل ما عنده من الكرامات اليت ال حتصى، وهو 

ع العوامل يف أقل من فت  عني حارس، وأي حلم وجود أعظم من هذا!، وشرف العبد وفضله وعزه القادر على أن يهلك مجي
 (.73وفخره التخلق أبخالق هللا (( )

ومن آداب املقرئ اليت عرضها الصفاقسي يف الفائدة ايامسة ما يتعلق ابلصحبة، وذلك أبن يصحب من يعينه على ايري 
 من جليس السوء، فقال: ))وال يصاحب إال من يعينه على ايري ومكارم األخالق، ومكارم األخالق، وبني أن الوحدة خري

 (.74(: "الوحدة خري من جليس السوء واجلليس الصان خري من الوحدة"(( )وإال فالوحدة أوىل به؛ قال أبو ذر)
ضر جملسه بذلك، قال ومن اآلداب أن يتخلق ابألخالق النبوية، ويتمسك ابلكتاب والسنة ، وأيمر من يصحبه وحي  

الصفاقسي: ))وليتخلق يف نفسه، وأيمر مجيع من حضره ابألخالق النبوية، وليتمسك ابلكتاب والسنة يف مجيع تصرفاته 
( يشتمل على آداب قيمة (. وأورد أالرا عن ابن مسعود )75الظاهرة والباطنة، فهذا أصل كل خري ومنبع كل فضيلة(( )

(: "ينبغي  امل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس انئمون، وبنهاره إذا دهللا بن مسعود ) امل القرآن فقال: ))وعن عب
الناس مفطرون، وحبزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس  وضون، وخبشوعه إذا الناس 

كاء، واملوضع الطاهر،واجتناب الضحك وا ديث يف (. مث بنّي أن اآلداب كثرية كالسواك، والطهارة، والب76 تالون"(( )
خالل القراءة، وغري ذلك فقال: ))واآلداب كثرية، كالسواك، والطهارة الصغرى، وأما الكربى فهي واجبة وتفصيله يف الفقه، 

 وا فتباكوا فرن مل والبكاء، فرن مل يبك فليتباك، فرن مل يبك بعينه فليبك بقلبه، فقد ورد: "اقرؤا القرآن وابكوا فرن مل تبك
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م  بلفظ: )اتلوا القرآن وابكوا فرن مل تبكوا فتباكوا(، وعلق عليه 1975هــــــــ 1395،  1، ط114/ 1يف إحياء علوم الدبن، أبو حامد لغزايل ( ا ديث  77)
 ا افظ العراقي يف اهلامه أبن البيهقي رواه من حديث سعد ابن أيب وقا  أبسناد جيد. 

 .18( غيث النفع: 78)

 .18(  م، ن: 79)

 املطبوعة اليت بني أيدينا ، والظاهر أنه ) مجع القراءات(.( هكذا يف النسو 80)

 .18( غيث النفع: 81)

 .99( ينظر: م، ن: 82)

 . 51( يونس: 83)

 .297( ينظر غيث النفع: 84)

(، واملوضع الطاهر واستحب بعضهم املساجد للطهارة وشرف البقعة، واجتناب 77تبكوا بعيونكم فابكوا بقلوبكم")
الضحك وا ديث يف خالل القراءة إال ما يضطر إليه، والنظر إىل ما يلهي وحيري الفكر، وصرف القلب إىل شيء سوى 

(. وختم الفائدة ايامسة ببيان أن هذه اآلداب اليت ذكرها تنبيه  78وايشون والقلب فارغ من ذلك()القرآن، وإظهار ا زن  
 (.79على ما مل يذكره منها فقال: )) ويف ما ذكرانه تنبيه على ما مل نذكره، وهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم(()

 املبحث الرابع :مجع القراءات:  
لقراءات القرآنية يف ختمة واحدة، وشروط هذا اجلمع وأنواعه، يف الفائدة السادسة اليت تناول الصفاقسي مسألة مجع ا

خصها مع تكميل هلا ابلكالم على ذلك، وبني يف مستهل هذه الفائدة أن اجلمع املتعارف عليه يف زمانه إىل يومنا هذا إ ا 
فراد كل ختمة برواية فقال: ))مل يكن يف الصدر ظهر يف القرن ايامس من اهل رة، وأن الذي كان معموال به قبل ذلك إ

األول هذا اجلمع املتعارف يف زماننا، بل كانوا الهتمامهم ابيري وعكوفهم عليه يقرؤون على الشيو الواحد العدة من 
ئة ايامسة الرواايت والكثري من القراءات كل ختمة برواية الجيمعون رواية إىل رواية، واستمر العمل على ذلك إىل أالناء امل

 (. 81( يف ايتمة الواحدة، واستمر عليه العمل إىل هذا الزمان(()80... فمن ذلك الوقت ظهر مجيع القراءات)
وقد سار الصفاقسي على اجلمع يف كتابه كما يظهر من القواعد املتعلقة هبذا اجلمع اليت ذكرها، ومنها قاعدة اجتمان ابب   

لصحي  من أوجه قراءهتا أربعة: فعلى القصر يف آمنوا التوسط يف شيء , وعلى )آمنوا( مع ابب )شيء(؛ إذ ذكر أن ا
(، وكما يظهر مما ذكره 82التوسط فيه التوسط يف شيء، وعلى الطويل فيه التوسط والطويل يف شيء، وهكذا كل ما ماالله)

   (83)ەئوئوئۇئ ۇئۆئۈئۈئېئېئېئ تعاىل:من كيفية اجلمع يف مواضع شىت من كتابه، ومنها كيفية اجلمع للسبعة يف قوله 
 (. وذكر 84بدءا بقالون وعطفا عليه ملن يوافقه إىل أريد القراءات كلها)
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 .  18( م، ن: 85)

 . 19، 18( ينظر م، ن: 86)

 .20( غيث النفع: 87)

 . 21، 20( م، ن: 88)

 .21( م، ن: 89)

الصفاقسي أن بعض اإلئمة كان ينكر اجلمع من حيث إنه مل يكن يف الصدر األول،  مث قال: ))قلت: وهو الصواب؛ إذ 
 (.86(، مث أورد أدلة من الكتاب والسنة على ذلك)85األول(()من املعلوم أن ا ق والصواب يف كل شيء مع الصدر  

ولكن مع ذلك فرن هذا اجلمع تلقته األمة ابلقبول وسار عليه العلماء ومنهم الصفاقسي كما ذكران إىل يومنا هذا, ولكن   
من العلوم، ولذا عاب ابلشروط واآلداب اليت ذكرها العلماء واليت منها ما ذكرانه يف شروط املقرئ من تعلم مجلة كافية 

الصفاقسي على من يقرئ من أهل زمانه، وينطبق على أهل زماننا أيضا،من ال حيسن قراءة الكتب وجيمع للسبعة وهو مل 
يصل إىل إتقان القراءة مفردة فضال عن اجلمع ، وعدَّ ذلك خمالفا إلمجان املتقدمني واملتأخرين فقال: ))فرذا فهمت هذا 

هل زماننا وهو أن أيتيهم من ال حيسن قراءة الكتب ويريد أن يقرأ عليهم، فيقرأ لقالون أحزااب من أول تبني لك أن ما عليه أ
القرآن، مث لورش كذلك، مث جيمع لنافع كذلك، مث املكي والبصري، مث جيمع بني الثالالة كذلك، مث لكل قارئ من األربعة 

قراءة مفردة فضال عن إتقاهنا مع اجلمع خمالف إلمجان املتقدمني الباقني كذلك، مث جيمع للسبعة وهو مل يصل إىل إتقان ال
 (.87واملتأخرين(()

 املبحث اخلامس :كيفية اجلمع:  
 تكلم الصفاقسي يف الفائدة السابعة على كيفية اجلمع، وذكر أن لشيو  القراءة يف ذلك الالالة مذاهب:   
ف، وكيفيته ))إذا ابتدأ القارئ القراءة ومر بكلمة فيها خالف املذهب األول: مذهب املصريني واملغاربة: وهو اجلمع اب ر   

أصلي أو فرشي أعاد الكلمة حىت يستوعب مجيع أحكامها، فرذا ساغ الوقوف وأراده وقف على آخر وجه واستأنف ما 
د املنفصل بعدها، وإال وصلها مبا بعدها مع آخر وجه، وال يزال كذلك حىت يقف، وإن كان ا كم مما يتعلق بكلمتني، كم

 (. 88وقف على الثانية واستوعب ايالف وجيري على ما تقدم، وهذا مذهب املصريني واملغاربة(()
املذهب الثاين: مذهب الشاميني: وهو اجلمع ابلوقف، وكيفيته ))أن يبتدئ القارئ بقراءة من يقدمه من الرواة، وميضي    

حيث ابتدأ، وأييت بقراءة الراوي الذي يثين به، وال يزال كذلك   على تلك الرواية حىت يقف حيث يريد ويسوغ، مث يعود من
أييت براو بعد راو حىت أييت على مجيعهم، إال من دخلت قراءته مع من قبله فال يعيدها، ويف كل ذلك يقف حيث وقف 

 (.89أوال، وهذا مذهب الشاميني(()
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 .21( م، ن: 90)

واملتو  الصــفاقســي: )وإذا قلت شــيخنا فاملراد به العالمة احملقق واملدقق الصــان الناصــ  ســيدي  مد بن  مد األقراين املغريب الســوســي نزيل مصــر ( قال 91)
 .30هبا ر ه هللا تعاىل شهيدا ابلطاعون أواخرذي القعدة ا رام سنة إخدى ومثانني وألف(.غيث النفع:

 . 21( غيث النفع: 92)

 ،21: ( م، ن 93)

 .22، 21( ينظر: م، ن: 94)

 .    . 559و558( ينظر : م، ن : 95)

))وهذا ما أييت برواية الراوي األول، وجرى العمل بتقدمي املذهب الثالث: وهو املذهب املركب من املذهبني: قال الصفاقسي:
قالون ألن الشاطيب قدمه، وعادة كثري من املقرئني تقدمي من قدمه صاحب الكتاب الذي يقرؤون مبضمنه، وهو غري الزم 

هللا إذا   ( ر ه91هــ( إذ قال:))وكان شيخنا)1081(، ونقل ما كان عليه شيخه األقراين )ت90إال أنه أقرب للضبط(()
نسي القارئ قراءة ورواية ال أيمره إبعادة اآلية، بل إبتيان تلك القراءة أو الرواية فقط، يتمادى إىل أن يقف على موضع 
يسوغ الوقف عليه، فمن اندر  معه فال يعيده، ومن ألف فيعيده، ويقدم أقرهبم خلفا إىل ما وقف عليه، فرذا تزا وا عليه 

(، ومل يكن هذا شأن شيخه األقراين فقط، وإ ا شأن 92وينتهي إىل الوقف السائغ مع كل راو(()فيقدم األسبق فاألسبق،  
(، وذكر أن هذا قريب مما 93شيوخه كلهم وبه قرأ هو غالبا إذ قال: ))وهبذا قرأت على مجيع شيوخي، وبه أقرأ غالبا(()

صر لوال ما فيه من اإلخالل برونق التالوة، وذكر اختاره ابن اجلزري، مث بني أن املذهب األول أيسر وأحسن وأضبط وأخ
أن لل مع شروطا أربعة هي :رعاية الوقف واالبتداء ،وحسن األداء، وعدم الرتكيب، وأن من راعى هذه الشروط فال مانع 

 (.94من أن جيمع على غري هذه املذاهب الثالالة)
االبتداء بقراءة انفع برواية قالون مث ورش مث قراءة ابن كثري املكي وكيفية اجلمع اليت سار عليها الصفاقسي يف )غيث النفع( :  

برواية البزي مث قنبل مث قراءة أيب عمرو البصري برواية الدوري مث السوسي، مث قراءة ابن عامر الشامي برواية هشام مث ابن  
راءة الكسائي برواية أيب ا رث مث ذكوان مث قراءة عاصم برواية شعبة مث حفص مث قراءة  زة برواية خلف مث خالد مث ق

الدوري ، فرذا اندر  منهم أحد يف قراءة من قبله أو روايته  فال تعاد قراءته أو روايته ، ومثال ذلك ما فّصله من كيفية اجلمع  
م حسب ، بدأ من قالون ومن يندر  معه ، وعطفا للقراء ورواهت  ٢١الطور:    چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  يف قوله تعاىل:

 (.95مراتبهم واندراجهم) 
 
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 241 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .22( غيث النفع: 96)

 . والبيت هو السابع والعشرون من قصيدة اياقاين اليت تقع يف واحد ومخسني بيتا مطلعها:22( م، ن: 97)
كلية الشـــــــــريعة، ) أقول مقاال مع با ألويل ا  ر... وال فخر إن الفخر يدعو إىل الكرب(، ينظر: القصـــــــــيدة اياقانية بتحقيق د. غاحل قدوري ا مد، جملة       

 ,354ـ  348بغداد، العدد السادس: 

 . 23، 22( غيث النفع: 98)

 .23( م، ن: 99)

 املبحث السادس :القراءة مبضمن كتاب:   
من األمور اليت عرض هلا الصفاقسي ما يتعلق ابلقراءة مبضمن كتاب، وذلك يف املقدمة الثامنة من الفوائد ، إذ قال: ))البد 

اختالف القراء أصال وفرشا، ومييز قراءة كل لكل من أراد أن يقرأ مبضمن كتاب أن حيفظه على ظهر قلبه ليستحضر به 
قارئ ابنفراده، وإال فيقع له من التخليط والفساد كثري، فرن أراد القراءة مبضمن كتاب آخر فال بد من حفظه أيضا، نعم  
ن إن كان ال يزيد على الكتاب الذي حيفظه إال بشيء قليل يوقن من نفسه حبفظه واستحضاره فال أبس ابلقراءة مبضمنه م

(، وذكر يف هذه الفائدة مقدار مايُقرئه، مبينا أن أهل الصدر األول كانوا ال يزيدون القارئ على عشر 96غري حفظ(()
هـ(من قصيدته اياقانية املعروفة فقال: ))وكان أهل الصدر األول ال يزيدون 325آايت، واستشهد ببيٍت للخاقاين )ت
 القارئ على عشر آايت، قال اياقاين:

  مــك ابلتحقيــق إن كــنت آخــذاوحك    
 

 (97علــى أحــد أن ال تزيـد على عشـر(()

وذكر أن من بعدهم كان ال يتقيد بذلك، بل يعترب حال القارئ من القوة والضعف، وأن من العلماء من اختار ذلك وارتضاه 
هللا أنه قرأ على شيخه ابملغرب األستاذ عبدالر ن وأورد أدلة عليه، مث روى عن شيخه األقراين فقال:))وأخربين شيخنا ر ه  

ابن القاضي للسبعة مبضمن ما يف الشاطبية سبعة أحزاب يف جملس واحد،واستقر عمل كثري من الشيو  على اإلقراء بنصف 
 (. 98حزب يف اإلفراد، وبربع حزب يف اجلمع(()

 املبحث السابع :اخلالف الواجب واجلائز:
ائدة التاسعة ايالف الواجب واجلائز وما يتعلق هبما، فذكر أنه))البد لكل من أراد القراءة أن يعرف تناول الصفاقسي يف الف

(، وأن عليه أن يفرق بني القراءة والرواية 99ايالف الواجب من ايالف اجلائز، فمن مل يفرق بينهما تعذرت عليه القراءة(()
 ا أن كل ما ينسب إلمام من األئمة فهو قراءة، وما ينسب لآلخذين والطريق، وَبنّي الفرق بينها فقال: ))والفرق بينه
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 .23( م، ن: 100)

 .23 غيث النفع: ( 101)

 . 23: م.ن ( 102)

 .23ن:  .  ( م103)

 .23( م، ن: 104)

 .23( م، ن: 105)

 .23( م، ن: 106)

 .24، 23( م، ن: 107)

(. وإليضاث الفرق بينها مثل هلا 100عنه ولو ابلواسطة فهي رواية، وما بنسب ملن أخذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق(()
(، وعدَّ 101األصبهاين عن ورش(()فقال: ))فنقول مثال إالبات البسملة قراءة املكي، ورواية قالون عن انفع، وطريق 

القراءات والرواايت والطرق من ايالف الواجب الذي ينبغي على القارئ اإلتيان به، فقال: ))وهذا أعين القراءات والرواايت 
 (.102والطرق هو ايالف الواجب، فال بد أن أييت القارئ جبميع ذلك، ولو أخل بشيء منه كان نقصا يف روايته(()

ف اجلائز أبنه ))خالف األوجه اليت على سبيل التخيري واإلابحة، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، ال يكون ذلك وَبنّي ايال
(، وذكر أمثلة على هذا ايالف اجلائز فقال: ))كأوجه البسملة والوقف ابلسكون والروم واإليام، 103نقصا يف روايته(() 

( مث بني آراء علماء القراءة يف هذا ايالف 104وامليت،واملوت(()وابلطويل والتوسط والقصر يف حنو:متاب، والعاملني، 
اجلائز يف هذه األوجه فقال: ))واختلف آراء الناس يف ذلك، فكان بعض احملققني أيخذ ابألقوى عنده وجيعل الباقي مأذوان 

وبعضهم يقرأ ببعضها يف موضع   فيه، وبعضهم ال يلزم شيئا من ذلك بل يرتك القارئ يربته فبأيها قرأ أقره؛إذ كل ذلك جائز،
وآبخر يف غريه لي مع اجلميع ابلرواية واملشافهة، وبعضهم يقرأ هبا يف أول موضع وردت، أو موضع ما من املواضع على 
وجه اإلعالم والتعليم ويول الرواايت، ومن أييت هبا إذا أراد ايتم وابتدأ من الكوالر فهو جائز إال أنه البد من إخال  النية 

(، ولكون هذه األوجه جائزة فرن الصفاقسي عاب على من أيخذ هبا يف كل 105دم قصد اإلغراب على السامعني(()وع
موضع فعله، ووصفه ابجلهل أو التكلف فقال: ))وأما اآلخذ هبا يف كل موضع فهو إما جاهل ابلفرق بني ايالف الواجب 

ه وقف  زة من هذا الباب، وذكر أن املبتدئ قد يكلف ( وبنّي أن أوج106واجلائز، أو متكلف لشيء ال جيب عليه(()
اإلتيان هبا يف كل موضع لتدريبه عليها، أما املنتهي فال يكلف به، فقال: ))وإ ا أييت هبا الناس يف كل موضع لتدريب 
املبتدئ عليها لعسرها علما ونطقا، ولذا ال يكلف املنتهي العارف هبا جبمعها يف كل موضع بل على حسب ما 

 (. 107تقدم(()
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 .24( غيث النفع: 108)

 املبحث الثامن :طرق كتاب التيسري:  
ملا كان كتاب غيث النفع على طريق الشاطبية والتيسري فرن الصفاقسي ختم الفوائد ابلفائدة العاشرة اليت بني فيها أن 

اءات السبع( هـ( قد أمهل ذكر طرق كتابه الذي هو منظومته الشاطبية اليت نظم هبا كتاب )التيسري يف القر 596الشاطيب )ت
هـ( وذكر أن الشاطيب أمهل الطرق اتكاال على أصله الذي ذكرها وهو كتاب التيسري، فأوردها 444أليب عمرو الداين )ت 

الصفاقسي معلال ذلك بتتميم الفائدة فقال: ))أمهل الشاطيب ر ه هللا ذكر طرق كتابه اتكاال على أصله التيسري، وحنن 
( وهذه هي الطرق 108بد لكل من قرأ مبضمن كتاب أن يعرف طرقه ليسلم من الرتكيب(()نذكرها تتميما للفائدة؛ إذ ال

 اليت ذكرها:
رواية )قالون( من طريق أيب نشيط  مد بن هارون، و)ورش( من طريق أيب يعقوب يوسف األزرق، و)البزي( من طريق أيب 

دوري( من طريق أيب الزعراء عبدالر ن بن عبدوس، ربيعة  مد بن إسحاق، و)قنبل( من طريق أيب بكر أ د بن جماهد، و)ال
و)السوسي( من طريق أيب عمران موسى بن جرير، و)هشام( من طريق أيب ا سن أ د بن يزيد ا لواين، و)ابن ذكوان( 
من طريق أيب عبدهللا هرون بن موسى األخفه، و)شعبة( من طريق أيب زكراي حين بن آدم الصلحي، و)حفص( من طريق 

 مد عبيد بن الصباث النهشلي، و)خلف( من طريق أيب ا سن أ د بن عثمان بن بواين عن أيب ا سن إدريس بن أيب 
عبدالكرمي ا داد عنه، و)خالد( من طريق أيب بكر  مد بن شاذان اجلوهري، والليث من طريق أيب عبدهللا  مد بن حين 

 ق أيب الفضل جعفر بن  مد النصييب.البغدادي املعروف ابلكسائي الصغري، والدوري من طري
 وذكر أن شيخه األقراين قد نظم هذه الطرق يف مقصورته فقال:   

 أزرق  لورشـــــهــــم قــــد انتمــــــــــــــــى  دونكهــا عيســى لــه أبــو نشيــط      
 لقنبـــــــــــل ابـــــن جماهـــد قفـــــــــــــــــــــــــــا  أل ـــد الــبزي أبــو ربيعــــــــــــــــــــــــــــــة      
 عـن صالــــــ  بـن جــرير جيتلـــى  روى أبــو الزعـراء عن دوريهـــــم       
 وأخفـــه لن ــــــل  ذكـــــــــوان روى  عــن هشــام قد روى حلوانــــــهم      
 حفصهــم عبيــد صبـــــــــــــــاث لقــــى  حييــى بــن آدم طريــق شعبـــــة      
 عنــه ابـن  شــاذان إمــام العلمـــا  عـن خلـف إدريــس قـل خالدهــــم     
 اعنـي النصيبـي لـدوري قــد مضـــا   مـــد عـــن ليثهـــم وجعفــــــــــــــــــــر       
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 .24( ينظر غيث النفع: 109)

 (.109وبعد ذكره هلذه الطرق بني أن من خر  عن طرق كتابه فهو على جهة ا كاية وتتميم الفائدة وهللا أعلم)
 خامتــــة:  

 وهذه خامتة إلجياز أهم النتائد اليت خرجت هبا هذه القراءة التحليلية االستنباطية ،وهي: 
خصص الصفاقسي الفائدة األوىل من الفوائد العشرة اليت قدم لكتابه غيث النفع للكالم على حديث األحرف السبعة 

ختلفوا يف املراد هبذه األحرف السبعة على ومعىن هذه األحرف، فأورد نص ا ديث، ووصفه ابملتواتر، وذكر أن العلماء ا
حنو من أربعني قوال واضطربوا يف ذلك اضطرااب كثريا حىت أفرده بعضهم ابلتأليف، وأورد عددا من أقوال العلماء يف ذلك، 

 ورج  القول أبهنا لغات ، واستدل على ترجيحه هذا بشاهد من جهة املعىن وشاهد من جهة النظر.
ائدة الثانية إىل أن التواتر شرط لصحة القراءة مبينا أن هذا هو مذهب األصوليني وفقهاء املذاهب ذهب الصفاقسي يف الف

األربعة واحملدالني والقراء، وأن القراءة ال تثبت ابلسند الصحي  غري املتواتر ولو وافقت رسم املصاحف العثمانية والعربية، ورد 
( وساغ وجهها يف العربية القراءة الصحيحة ما ص  سندها إىل النيب )  على مكي القيسي وابن اجلزري ما ذهبا إليه من أن

ووافقت خط املصحف، ووصف ذلك أبنه قول  دث ال يعول عليه، ويؤدي إىل تسوية غري القرآن ابلقرآن. وذهب إىل 
ما زاد يف زمانه على أن اختالف القراءة ال يقدث يف البوت التواتر، فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم.مث بني أن كل 

 القراءات العشر فهو غري متواتر مقتفيا أالر ابن اجلزري وابن السبكي.
ذكر يف الفائدة الثالثة شروط املقرئ، وهي أن يكون مسلما عاقال ابلغا القة مأموان ضابطا خاليا من مسقطات املروءة، وال 

يف الفائدة الرابعة ما جيب على من قرأ أو أقرأ من األمور،   جيوز له أن يقرئ إال مبا مسعه ممن توفرت فيه هذه الشروط، وذكر
وأوهلا إخال  النية هلل وعدم طلب غرض من أغراض الدنيا بقراءته، وبني أنه ال جيوز ألحد أن يتصدر إال بعد تعلم مجلة 

والصرف والتفسري  كافية من العلوم وهي إتقان عقيدته وتعلمها على أكمل وجه، وأن يتعلم ما يكفيه من الفقه والنحو
 والغريب ومن الرسم والوقف واالبتداء  والفواصل وعلم األسانيد  وعلم االبتداء وايتم وهو االستعاذة والتكبري ومتعلقاهتما.
بني يف الفائدة ايامسة ما يتعلق أبدب املقرئ يف جملسه، وأن عليه أن حيسن هيئته، وحيذر من املالبس اليت ال تليق أبمثاله، 

ننت إبطيه وماله رائحة كريهة، وميس من الطيب، وال يعبث بلحيته وال بغريها، وأن حيفظ بصره من االلتفات إال  ويزيل
 اجة، وأن يكون خاشعا متدبرا يف معاين القرآن ساكن األطراف، وإذا احتا  إىل إشارة للقارئ ضرب بيده األرض ضراب 

 رب عليه حىت يتفكر وإال أخربه مبا ترك، ويوسع جملسه، ويرتب تالمذته خفيفا، أو أشار بيده أو برأسه ليفطن القارئ، ويص
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األسبق فاألسبق، فرن جاؤوا دفعة واحدة قدم األفضل أو املسافر وذا ا اجة، وأن يشفق عليهم و لص النص  هلم، وأن 
ء واملوضع الطاهر واجتناب عليه أال يصحب إال من يعينه على ايري، وبني أن اآلداب كثرية كالسواك والطهارة والبكا

 الضحك وا ديث يف خالل القراءة وغري ذلك.
تناول يف الفائدة السادسة مسألة مجع القراءات القرآنية يف ختمة واحدة وأن هذا اجلمع مل يكن يف الصدر األول، بل كانوا 

الجيمعون رواية إىل رواية، وأن هذا  بقرؤون على الشيو الواحد العدة من الرواايت والكثري من القراءات كل ختمة برواية و 
اجلمع ظهر يف املئة ايامسة يف عصر الداين واستمر عليه العمل إىل زماننا، وعاب الصفاقسي على أهل زماننه فعلهم وهو  

و مل أن أيتيهم من ال حيسن قراءة الكتب ويريد أن يقرأ عليهم فيقرأ أحزااب للرواة والقراء من أول القرآن مث جيمع للسبعة وه
 يصل إىل إتقان القراءة مفردة فضال عن إتقاهنا مع اجلمع خمالف إلمجان املتقدمني واملتأخرين.

بني أن لشيو  القراءة الالالة مذاهب يف كيفية اجلمع ذكرها يف الفائدة السابعة، املذهب األول: مذهب املصريني واملغاربة، 
هو اجلمع ابلوقف، واملذهب الثالث: هو املذهب املركب، ونقل وهو اجلمع اب رف، واملذهب الثاين: مذهب الشاميني، و 

ما كان عليه شيخه األقراين وسائر شيوخه يف هذا األمر، وذكر أن لل مع شروطا أربعة هي رعاية الوقف واالبتداء وحسن 
 األداء وعدم الرتكيب، وأن على من أراد أن جيمع أن يراعيها ليكون مجعه جائزا.

فائدة الثامنة أن من أراد أن يقرأ مبضمن كتاب فال بد له من أن حيفظه على ظهر قلبه ليستحضر به يرى الصفاقسي يف ال
اختالف القراء أصال وفرشا، ومييز قراءة كل قارئ ابنفراده، وإال وقع له من التخليط والفساد الكثري، فرن أراد القراءة مبضمن 

لى الكتاب الذي حيفظه بشيء قليل يوقن من نفسه حبفظه كتاب آخر فال بد من حفظه أيضا، إال إذا كان يزيد ع
واستحضاره فال أبس ابلقراءة مبضمنه من غري حفظ، وذكر أن الصدر األول كانوا ال يزيدون القارئ على عشر آايت، وأن 

 من بعدهم كان اليتقيد بذلك، بل يعترب حال القارئ القوة والضعف.
واجلائز وما يتعلق هبما، وأنه البد لكل من أراد القراءة أن يعرف ايالف الواجب   تناول يف الفائدة التاسعة ايالف الواجب

من ايالف اجلائز، فمن مل يفرق بينهما تعذرت عليه القراءة، وعليه أن يفرق بني القراءة والرواية والطريق، وضرب أمثلة 
الف، ولو أخل بشيء منه كان نقصا يف لكل من ايالفني، وذكر أن ايالف الواجب البد للقارئ أن أييت جبميع اي

روايته، يف حني أن وجوه ايالف اجلائز هي على التخيري واإلابحة، فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، وال يكون ذلك نقصا يف 
 قراءته. 
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سري للداين، ختم الفوائد ابلفائدة العاشرة اليت بني فيها أن الشاطيب أمهل ذكر طرق كتابه اتكاال على أصله وهو كتاب التي
فأورد الصفاقسي هذه الطرق معلال ذلك بتميم الفائدة، وذكر أن شيخه األقراين قد نظم هذه الطرق يف مقصورته يف سبعة 

 أبيات  أوردها يف هذه الفائدة.
 املصــادر واملراجــع:

عبدالفتاث إمساعيل شليب، دار هنضة مصر •اإلابنة عن معاين القراءات ، أبو  مد مكي بن أيب طالب القيسي ، حتقيق : 
 للطبع والنشر، د. ت.

• إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، أ د بن  مد بن أ د بن عبد الغين الدمياطّي، شهاب الدين الشهري 
 ـ.ه1427  -م  2006،   2لبنان، ط  –هـ(، حتقيق: أنس مهرة ،  دار الكتب العلمية  1117ابلبناء )املتو : 

 لبنان. د. ت.  -•اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، دار الندوة اجلديدة، بريوت  
 هـ.1408،    1األحرف السبعة للقرآن، أبو عمرو الداين ، حتقيق د. عبداملهيمن طحان ، مكتبة املنارة ، مكة املكرمة ، ط

 م.1975 -هـ  1395، 1العراقي، ط  •إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، وهبامشه أريد ا افظ
•الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، خر  حديثه وقدم له وعلق عليه مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب 

 م.1988 -هـ 1408،  1لبنان ، ط -العلمية، بريوت 
 هـ. 1401، 3•أتويل مشكل القرآن، ابن قتيبة، حتقيق أ د صقر، املكتبة العلمية، بريوت، ط

هـ(،  حققه وعلق عليه:  مد 676•التبيان يف آداب  لة القرآن ، أبو زكراي  يي الدين حين بن شرف النووي )املتو : 
 لبنان.  –بريوت   -م،  دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع    1994 -هـ  1414، 3ا  ار، ط

 م.1969  -هـ1388للطباعة والنشر، بريوت ـ لبنان،  •تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، دار املعرفة  
 م.2011هـ ـ  1432، الرايض ،  1•التنوير شرث اجلامع الصغري ، الصنعاين ، حتقيق :  مد إسحاق  مد إبراهيم ، ط

، • التهذيب يف اختصار املدونة ، أبو سعيد خلف بن أيب القاسم القريواين الرباذعي  من علماء القرن الرابع اهل ري[ 
،   1دراسة وحتقيق الدكتور  مد األمني ولد  مد سامل بن الشيو ، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث ، ط

 م.2002هـ ـ  1423ديب ،  
 م.  1980  -هـ  1400،  4لبنان، ط  -•جامع البيان، أبو جعفر الطربي، دار املعرفة، بريوت 
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يق: شعيب األرانؤوط وإبراهيم ابجس ، مؤسسة الرسالة ، •جامع العلوم وا كم، ابن رجب ا نبلي، حتق
 م2001هـ ـ  7،1422بريوت،ط

 •حاشية العطار على شرث مجع اجلوامع ، حسن بن  مد بن  مود العطار الشافعي ، دار الكتب العلمية ، د.ت.
وامع لإلمام ات  الدين •حاشية العالمة البناين على شرث اجلالل يس الدين  مد بن أ داحمللي على منت مجع اجل

 هـ.1359عبدالوهاب ابن السبكي ، نشر مركزبزرك إسالمي غرب كشور، قم ، 
تاين )املتو :  سا هـ( ، حتقيق :  مد  يي الدين عبد ا ميد ، 275•سنن أيب داود ، أبو داود سليمان بن األشعث السّو و

 بريوت .   –املكتبة العصرية، صيدا  
اءات العشر : أبو القاسم النويري ، حتقيق وتقدمي جمدي  مد ابسلوم، دار الكتب العلمية ، •شرث طيبة النشر يف القر 

 م.2009،    1بريوت ، لبنان ، ط
ردي ايراساين، أبو بكر البيهقي )املتو :  َرواجو هـ( ، حققه 458•شعب اإلميان ،أ د بن ا سني بن علي بن موسى اُيسا

ر عبد العلي عبد ا ميد حامد ،أشرف على حتقيقه وأريد أحاديثه: خمتار أ د وراجع نصوصه وخر  أحاديثه: الدكتو 
اهلند، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية  –الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

 م  2003  -هـ    1423ببومباي ابهلند،الطبعة: األوىل،  
 إمساعيل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. د. ت.•صحي  البخاري،  مد بن  

 •صحي  مسلم، مسلم بن ا  ا ، مطبعة  مد علي صبي  ، مصر. د. ت.
•طيبة النشر يف القراءات العشر ، يس الدين أبو ايري ابن اجلزري ، حتقيق: مد متيم الزغيب ، الناشر: دار اهلدى، جدة، 

 م.  1994 -هـ   1414الطبعة: األوىل، 
لبنان،   -•غيث النفع يف القراءات السبع، علي النوري الصفاقسي، حتقيق أ د  مود ا فيان، دار الكتب العلمية بريوت  

 م.2008،  2ط
هـ ، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة   817•القاموس احمليط ، جمد الدين  مد بن يعقوب الفريوزآابدي املتو  سنة  

لبنان ،الطبعة: الثامنة،   –عيم العرقُسوسي ،الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت  الرسالة إبشراف:  مد ن
 م 2005  -هـ   1426

 م.1980 -هـ 1400•القصيدة اياقانية بتحقيق د. غاحل قدوري ا مد، جملة كلية الشريعة، بغداد، العدد السادس،  
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لعزيز،أبو القاسم شهاب الدين عبد الر ن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي • املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب ا
 -هـ  1395بريوت:  –هـ( ، حتقيق: طيار آليت قوال  ،الناشر: دار صادر 665الدمشقي املعروف أبيب شامة )املتو : 

 م  1975
 لبنان  -كر، بريوت  هـ( ، دار الف1014•مرقاة املفاتي  شرث مشكاة املصابي  ، علي القاري )املتو :  

 م2002 -هـ 1422الطبعة: األوىل،      
 م.1982  -هـ  1403•املصحف املسبع، الشيو يونس إبراهيم الطائي، خمطوط هبامه املصحف خبط يده،  

م 1988هـ ــ 1408•مع م القراءات القرآنية ، الدكتور عبدالعال سامل مكرم والدكتور أ د خمتار عمر، الطبعة الثانية ، 
 عات جامعة الكويت.، مطبو 

•النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، إشراف ومراجعة علي  مد الضبان، مطبعة مصطفى  مد، مصر، أعادت طبعه 
 ابألوفسيت مكتبة املثىن ببغداد ،  د. ت.
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ABSTRACT 

 

According to Islam, the whole human society is based on the family; the firm 

foundation representing its first unit and characterized by such variety of which the 

community is composed. The family; the basic cell of society, is composed of 

individuals who are related together by ties of kinship, and it contributes to all aspects 

of social activity; physical, spiritual, ideological as well as economic. The family has 

its own rights such as health, education, and safe housing rights and it also has duties 

such as the transfer of heritage and language from one generation to another. On the 

other hand, Islam looks at the family as being such great and noble origin from which 

all virtues, including affection, mercy, honesty, chastity, loyalty, positiveness, 

cooperation, support and solidarity emanate. Therefore, if we can establish a 

righteous family that is supported by values, principles and fair laws which are 

capable of bringing benefits and warding off evil, the whole society will be a 

righteous one.1 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/al-Marah-al-Muslimah-wa-fiqh-al-dawah-Arabic/dp/9771500139
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 115د / علي عبداحلليم حممود ، املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل هللا ،ص  2

 

 لخص امل

يقيم اإلسالم اجملتمع اإلنساين كله على أساس متني ركني هو األسرة وجيعلها الوحدة األوىل اليت يتكون من تعددها هذا 
، تتكون األسرة من أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم، وتساهم  اجملتمع اخللية األساسية يف واألسرة هي   اجملتمع ،

ية واالقتصادية ولألسرة حقوق مثل: حق الصحة، األسرة يف النشاط االجتماعي يف كل جوانبه املادية والروحية والعقائد 
ويف جانب آخر  وحق التعلم، وحق السكن األمن كما لألسرة واجبات مثل: نقل الرتاث واللغة عرب األجيال، والوظيفة

يعترب اإلسالم األسرة هي األصل الكبري العريق الذي تنبثق عنه كل الفضائل من مودة ورمحة وصدق وعفاف ووفاء 
وتعاون وتناصر وتكافل ، وإذا ماصلحت هذه األسرة فأحيطت ابلقيم واملباديئ والقوانني العادلة القادرة على  وإجيابية

 .  2جلب املصاحل ودرء املفاسد فقد انصلح اجملتمع كله 
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 . 1النساء: 3
 ١٨٩األعراف:  4

 أمهية األسرة ومكانتها يف اإلسالم

من رعاية اإلسالم لألسرة أن جعل الزواج سنة فطرية الينحرف عنها إال فاسد أو مريض واليتجاهل قدرها إال أمحق 
لاقا  ا النَّاُس ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا أاي ُّها ُكْم استغلق عليه أن يفهم نفسه فضال عن اجملتمع الذي يعيش فيه قال هللا تعاىل: }َيا

ٍة  اءاُلونا بِِه وااأْلا ِمْن ن اْفٍس وااِحدا اءا واات َُّقوا اَّللَّا الَِّذي تاسا ِنسا ِثرياا وا االا كا ا رِجا ُهما باثَّ ِمن ْ ا وا ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ انا واخا اما ِإنَّ اَّللَّا كا ْرحا
 {  3عالاْيُكْم راِقيباا 

وذلك لتكاثر املخلوقات  والعكس،كما أودع عز وجل ميالا فطرَياا بني زوجي كل جنس، فكل ذكر مييل إىل أنثاه، 
الرجل خمتلفاا عن ابقي الكائنات احلية، فامليل عند اإلنسان غري  واستمرار احلياة، وجعل ميل الرجل إىل األنثى واألنثى إىل

القلبية  عند حدا الوظيفة اجلنسية، وذلك الختالف طبيعة اإلنسان عن طبيعة احليوان، فالصلة مقيد بوقت وال ينتهي
  .لق الروحي عند اإلنسان مستمرة مدى احلياةوالتع

 اللغة يتعلم فمنها, الطفل نفس يف والطمأنينة احلياة وبعث الفردي سلوك تقومي يف النفسي التكوين يف أثر ذايت هلا كما
 العالقات واقامة االنسانية احلضارة بناء يف مباشر طريق يف االسرة سامهت وقد , واالجتاهات, القيم بعض ويكتسب

 السبب هي كما,  واألخالق اآلداب وقواعد, االجتماع ألصول االنسان تعليم يف الفضل يرجع وهلا الناس بني التعاونية
 آابئهم. عن األبناء  توارثها  اليت  والصناعات  احلرف  من  كثري  حفظ  يف

هذا امليل عن طريق الزواج  حتقيقوملا كان اإلنسان مكرماا مفضالا عند اخلالق عز وجل على كثري ممن خلق، فقد جعل 
عالا  " :حواء قال تعاىل الشرعي فقط،وهلذا خلق هللا آدم عليه السالم وخلق منه ٍة واجا ن ن َّْفٍس وااِحدا ُكم مِا لاقا ُهوا الَِّذي خا

ا ها ا ِمن ْ ِفيفا ا محاالاْت محاْالا خا اها ا ت اغاشَّ ا ف الامَّ ها ا لِياْسُكنا إِلاي ْ ها رَّْت بِِه   زاْوجا ناافاما ت ا ا لاِئْن آت اي ْ ُما لات دَّعاواا اَّللاا راَّبَّ ا أاثْ قا احِلاا لَّناُكونانَّ  ف الامَّ صا
اِكرِينا   .اتريخ البشري وهكذا كانت أول أسرة يف   " 4ِمنا الشَّ

وعناصر مكون من جمموعة ُأسر،  فاألسرة هي اخللية األوىل يف جسم اجملتمع، وهي اجملتمع الصغري، ألن اجملتمع الكبري
 اإلسالم أفراد متناثرين ال تربطهم روابط، بل هي مجلة من  األسرة هي الزوجان واألوالد، وليس اجملتمع يف نظر
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 .٢١الروم:  5
 

  .رابطة النسب، مث جتمع بينها كلها رابطة الروح ابألخوة الدينية اجملموعات تؤلف كل منها
ظيمة تتجلى يف االهتمام بشؤوهنا يف كتاب هللا، كما وقرر هلا مكانة ع ونظراا ألمهية األسرة عرف اإلسالم هلا قدرها،

 .جبملة كثرية من التشريعات لتؤدي وظيفتها على الوجه األكمل أحاط اإلسالم

 وتربز أمهية األسرة ومكانتها من خالل اآليت:

لنفسية والروحية وتلبية املطالب ا حتقيق النمو اجلسدي والعاطفي، وذلك إبشباع النزعات الفطرية وامليول الغريزية، -1
 .واجلسدية ابعتدال

ا{  :حتقيق السكن النفسي والطمأنينة قال تعاىل -2 ْن أانُفِسُكْم أاْزوااجا لاقا لاُكم مِا تِِه أاْن خا ِمْن آَيا عالا  وا ا واجا ها لاِتاْسُكُنوا إِلاي ْ
وادَّةا وارامْحاةا ِإنَّ يف  ناُكم مَّ ُرو  ب اي ْ كَّ فا ْوٍم ي ات ا ٍت لاِقا َيا     5} ن ذاِلكا آلا

 .األنساب األسرة هي الطريق الوحيد إلجناب األوالد الشرعيني وتربيتهم وحتقيق العاطفة وحفظ  -3

 .الزوجني لتحقيق سعادة األسرة تعد األسرة مؤسسة للتدريب على حتمل املسؤوليات وإبراز الطاقات، وإثبات كل من  -4

 .تُعدا األسرة هي اللبنة األساسية لبناء اجملتمع   -5

لذلك كان من عدل اإلسالم أن جعل لكال الزوجني حقوق حنو اآلخر وذلك لتحيا األسرة اإلسالمية سعيدة يف ظل 
 أدب اإلسالم ومنهجه .

 قد األخرى البيوت بعض وهناك وتتحملها، مسؤوليتها تعرف قد  البيوت من الكثري هناك( الوالدين) األسرية املسؤولية
 فإن   وجناحهم،  مستقبلهم  على  تؤثر  قد  األبناء  شخصية  يف  اختالف  وجود  إىل  يؤدي  دق  االختالف  هذا  فإن  شيئا  تعي  ال

 الوالدين   مسؤولية  وهي  املسؤولية  هذه  تظهر  قد  هنا  فمن(.  ابملسؤولية  إحساس+    مستمرة  رعاية+    واعي  حب= )الوالدين
 يف أثرت قد األبن هذا حبياته مرت قد أشياء هناك يكون  أن بد  ال فإنه فجأة أتخر مث متقدماا  كان   الطفل أن  لو مثالا 

  ابملسؤولية،  كامل  وعى  على  يكونوا:  أن   الوالدين  على جيب  فهنا  اآلن  فيه  هو  ملا  أوصلته  ما وهي  شخصيته
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: كوم.موضوع على المزيد إقرأ 6

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%
D8%A9 

 . 118د. علي عبد احلليم حممود ، املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل هللا ، ص  7

 يف تربوية مؤسسة وأخطر أهم هي. عملها مقدرته يف اليت األشياء االبن من يطلب أن الزوجية، احلياة يف وفاق على
 رابط بينهم جيمع األفراد من جمموعة عن عبارة هي واألسرة احلياة، مبادئ بتعلم النشء يبدأ أحضاهنا ففي اجملتمعات،

 يعيشون  مجيعاا  وهم احلياة، مسرية يواصلون الذين األطفال خالل من احلياة متتد  الرابط هذا ونتيجة الزواج، وهو مقدس
 واألجداد واآلابء األبناء تضم اليت وهي املركبة األسرة أو املمتدة األسرة هو األول النوع: نوعان واألسرة. واحد  بيت يف

 لفرتة اإلمارات دولة يف منتشراا  كان  األسر من النوع وهذا الذكور، من سناا  لألكرب احلال بطبيعة فيها السلطة وتكون
 وهي املتحدة، العربية اإلمارات دولة يف اآلن  منتشرة وهي النووية، األسرة هو األسر من اآلخر والنوع. ابلبعيدة ليست

 وتشرف  واجتماعياا،  اقتصادَيا   بذاهتا  مستقلة  األسرة  هذه  وتعترب  أبناء،  من  يعولون   ومن  األبوين  تضم  صغرية  أسر  عن  عبارة
 بني وسط تعترب اإلماراتية فاألسرة وللعلم. الكبرية العائلة من آخرين أفراد أو أطراف من تدخل دون  أبنائها تربية على

 العالقات يف خاصة األصل األسرة أو األم األسرة عن هنائياا  تنفصل أن  تستطيع  ال فهي النووية، واألسرة املمتدة األسرة
 .6فقط  اقتصادَيا   عنها  تنفصل  وإمنا  االجتماعية،

 وقد قسم العلماء احلقوق الزوجية ثالثة أقسام هي :
 الزوج .. وحقوق مشرتكة بينهما.حقوق الزوجة .. وحقوق  

فيجب على كل واحد من الزوجني أداء ما عليه من احلقوق لآلخر، والقيام مبا عليه من الواجبات، ليصفو العيش بينهما، 
 وهتنأ األسرة، وتكمل السعادة الزوجية.

 أوال  حقوق الزوجة:
يف مداراهتا ورعايتها وحسن عشرهتا ، "كما اهتم  عنيت الشريعة ابملرأة يف كل أطوارها ، وأوصت األزواج أبن جيتهدوا

علماء الشريعة يف خمتلف العصور يف توضيح حقوق الزوجة على زوجها كما فهموها من النصوص اإلسالمية فأتوا يف 
هذا اجملال بتفصيالت جيدة بل جتاوزوا هذه احلقوق عل الزوج إل احلديث عن حقها يف قلول الزاج أورفضه فقرروا أنه 

 "   7وز أن تستكره على زواج الترضاه ثيبا كانت أوبكراالجي
 
 

 جيب على الزوج لزوجته حقوقاا كثرية وهذه أمهها:
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 [19]النساء: 8
 (.1468برقم ) 1091، ص  2صحيح مسلم ، ابب الوصية ابلنساء ، جمسلم ،  9

 [.7 - 5]املؤمنون: 10
 [. 4]النساء: 11
 [.7]الطالق: 12
 [.6]الطالق: 13

 حسن املعاشرة ابملعروف:  - 1
فيجب على الزوج حسن معاشرة زوجته، وإكرامها، والتلطف معها، ومداعبتها، والرفق َّبا، وأتديبها، وتعليمها ما ينفعها، 

عااِشُروُهنَّ ورمحتها، وتطييب خا طرها، وكف األذى عنها وحنو ذلك مما يؤلف قلبها، وجيلب احملبة واملودة. قال هللا تعاىل: }وا
ِثرياا رْياا كا ُ ِفيِه خا ئاا واجياْعالا اَّللَّ ي ْ ى أاْن تاْكراُهوا شا رِْهُتُموُهنَّ ف اعاسا ْعُروِف فاِإْن كا  {.  8اِبْلما

عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عا  ُنَّ ُخِلْقنا ِمْن ِضلاٍع،   -صلى هللا عليه وسلم    -ْنُه عاِن النَِّبِا  وا رْيااِ هنَّ اِء خا ْوُصوا اِبلنِاسا : » .. اْست ا قاالا
ِإْن ت اراْكتاُه َلْا ي ازاْل أْعواجا  ْرتاُه، وا سا ْبتا تُِقيُمُه كا لاِع أْعالُه، فاِإْن ذاها ْيٍء يف الضِا ِإنَّ أْعواجا شا ْوصُ    وا رْياا«فااْست ا اِء خا  .(.9وا اِبلنِاسا

 إعفاف الزوجة ابلوطء:  - 2
 وذلك أبن يستمتع َّبا، وجيامعها، ويعفها ابلوطء عن احلرام، وعن التطلع إىل غريه، فإن للمرأة شهوة كالرجل.

اِفظُونا ) ا ما 5قال هللا تعاىل: }واالَِّذينا ُهْم لُِفُروِجِهْم حا ُلوِمنيا )( ِإالَّ عالاى أاْزوااِجِهْم أاْو ما ُْم غارْيُ ما ْت أامْيااهُنُْم فاِإهنَّ ِن 6لاكا ( فاما
غاى وارااءا ذاِلكا فاُأولاِئكا ُهُم اْلعااُدونا   {   10ابْ ت ا

 دفع املهر هلا عند عقد الزواج:  - 3
ْيٍء   ُدقااهِتِنَّ حِنْلاةا فاِإْن ِطْْبا لاُكْم عاْن شا اءا صا رِيئااقال هللا تعاىل: }واآتُوا النِاسا ِنيئاا ما ا فاُكُلوُه ها  {   11ِمْنُه ن اْفسا

 اإلنفاق على الزوجة ابملعروف:  - 4
 وذلك بتوفري ما حتتاج إليه الزوجة من سكن، ولباس، وطعام، ودواء وحنو ذلك، غنية كانت أو فقرية.

ْن ُقِدرا عالاْيِه رِْزقُهُ  ما عاِتِه وا عاٍة ِمْن سا ياْجعاُل   قال هللا تعاىل: }لِيُ ْنِفْق ُذو سا ا سا ها ا آاتا ا ِإالَّ ما ُ ن اْفسا لِاُف اَّللَّ ُ الا يُكا ُه اَّللَّ ف اْليُ ْنِفْق ممَّا آاتا
ُ ب اْعدا ُعْسٍر ُيْسراا  {   12اَّللَّ

} يِاُقوا عالاْيِهنَّ ارُّوُهنَّ لُِتضا ُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم واالا ُتضا ن ْ كا ْيُث سا   13وقال هللا تعاىل: }أاْسِكُنوُهنَّ ِمْن حا
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 (.1218برقم ) 886، ص 2أخرجه مسلم ، الصحيح ، ابب  حجة النب ،ج 14
 (.1469)برقم 1091،ص  2أخرجه مسلم  ، الصحيح ، ابب الوصية ابنساء ، ج  15
 [. 34]النساء: 16
 (.1829ومسلم برقم ) 5،ص  2( , واللفظ له،ابب اجلمعة يف القرى واملدن ، ج893أخرجه البخاري، الصحيح  برقم ) 17

اِبٍر راِضيا هللُا عاْنُه أنا النَّبَّ  عاْن جا اِء، فاِإنَُّكْم  -صلى هللا عليه وسلم  -وا قاالا يف ِحجِة الوداع: » ... فاات َُّقوا هللاا يف النِاسا
لاُكْم عالاْيِهنَّ أْن ال ِة هللِا، وا ِلما ُهنَّ ِبكا اِن هللِا، وااْستاْحلاْلُتْم فُ ُروجا ْذمُتُوُهنَّ أِبما داا تاْكراُهوناُه، فاِإْن ف اعاْلنا ذاِلكا   أخا ُكْم أحا يُوِطْئنا فُ ُرشا

ْعُروِف«. 
ا

ُنَّ عالاْيُكْم رِْزقُ ُهنَّ واِكْسواهُتُنَّ اِبمل هلا ْرابا غارْيا ُمربااٍِح، وا  14فااْضرِبُوُهنَّ ضا
 الصرب على أذى الزوجة:  - 5

 فمن حق الزوجة الصرب على أذاها، والعفو عن زلتها.
: قاالا راُسوُل هللِا عاْن  ا ُخُلقاا -صلى هللا عليه وسلم  -أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه قاالا ها رِها ِمن ْ : »ال ي اْفراْك ُمْؤِمٌن ُمْؤِمناةا، ِإْن كا

» را ا آخا ها  .  15راِضيا ِمن ْ
 صيانة الزوجة عما يشينها، واحملافظة عليها:  - 6

حيفظها من كل ما يثلم عرضها، وخيدش شرفها، وميتهن كرامتها، فيمنعها من فمن حق املرأة على زوجها أن يصوهنا و 
السفور والتربج، وحيول بينها وبني االختالط ابألجانب، وال يسمح هلا أن تفسد يف خلق وال دين، أو ختالف أوامر هللا 

 ورسوله، وأيمرها بفعل الواجبات، وترك احملرمات، 
 حبفظها ورعايتها. فهو الراعي املسئول عنها، واملكلف

ُقوا ِمنْ  ُهْم عالاى ب اْعٍض وامباا أانْ فا ُ ب اْعضا لا اَّللَّ اِء مباا فاضَّ اُل ق اوَّاُمونا عالاى النِاسا   16 أاْموااهِلِْم{قال هللا تعاىل: }الراِجا
ْعُت راُسولا هللِا  : َسِا ُهما قاالا را راِضيا هللُا عان ْ عاْن عاْبِدهللِا بن ُعما ي اُقوُل: »ُكلُُّكْم رااٍع، واُكلُُّكْم  -ليه وسلم صلى هللا ع -وا

ْسُئوٌل عاْن   ْسُئوٌل عاْن راِعيَِّتِه، واالرَُّجُل رااٍع يف أْهِلِه واُهوا ما ما اُم رااٍع وا ْسُئوٌل عاْن راِعيَِّتِه، اإلما ا ما ْرأُة رااِعياٌة يف ب اْيِت زاْوِجها
ا

راِعيَِّتِه، واامل
ْسُئولاٌة عاْن راِعيَّ  ما ا«. متفق عليهوا    17ِتها

 تعليم الزوجة أمور دينها:  - 7
أبن يعلم الزوج زوجته الضروري من أمور دينها، أو أيذن هلا يف حضور جمالس العلم، لتعبد هللا على بصرية، وتنجو من 

 النار ابلعلم والعمل الصاحل.
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 [. 6]التحرمي: 18
 (.442)( , واللفظ له، ومسلم برقم 865برقم )  172، ص 1أخرجه البخاري ، الصحيح ، ابب خروج النساء إىل املساجد ابلليل ، ج 19
 ( 34)سورة النساء  20
 14،ص 2الرتمذي اجلامع ، أبواب الرضاع ، ابب ماجاء يف حق الزوج على املرأة )قال حديث حسن غريب ( ،ج 21

ُكْم وا  ُنوا ُقوا أانْ ُفسا ا الَِّذينا آما أاي ُّها اٌد الا قال هللا تعاىل: }َيا ٌظ ِشدا ٌة ِغالا ِئكا الا ا ما ها اراُة عالاي ْ ا النَّاُس وااحلِْجا ُقوُدها راا وا أاْهِليُكْم َنا
ُرونا  ا يُ ْؤما ي اْفعاُلونا ما راُهْم وا ا أاما  {   18ي اْعُصونا اَّللَّا ما

 اخلروج من البيت عند احلاجة:  - 8
زَيرة أهلها وأقارَّبا وجرياهنا، أو حضور جمالس العلم، بشرط فمن حقها أن خترج إبذن الزوج لشهود مجاعة يف الصالة، أو  

ا عاِن النَِّبِا  را راضيا هللُا عانُهما اؤُُكْم اِبللَّْيِل إىلا  -صلى هللا عليه وسلم  -احلجاب، عاِن اْبِن ُعما : »إذاا اْستاْأذاناُكْم ِنسا قاالا
«. متفق عليه ُنَّ ْسِجِد فاْأذانُوا هلا

ا
  19امل

 شاء سرها، وعدم ذكر عيوَّبا:عدم إف  - 9
 فيجب على الزوج حفظ أسرار الفراش واجلماع معها، وعدم ذكر عيوَّبا، أو الشماتة َّبا.

 استشارهتا يف األمور اليت ختصها وأوالدها وغريها.  - 10
 اثنيا  حقوق الزوج: 

مرتبة اإلشراف والتوجيه اليت جعل هللا مما الخيفى علينا هو تفضيل الرجال على النساء ورفعهم عليهن وهذه الدرجة هي  
 20سلطتها بيد الرجل قال سبحانه "الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم"

والشك يف أن الرجل أقوى من املرأة عقال وجسما ومداركا وال خيفى على لبيب فضل الرجال عامة على النساء فقوله 
لرجال عليهن درجة تشعر أبن حق الزوج على الزوجة أوجب من حقها عليه وأكرب وهلذا جاء عن النب صلى تعاىل: ول

هللا عليه وسلم قوله فيما أخرجه الرتمذي " لو أمرت أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها مما عظم هللا 
 ".  21من حقه عليها

 ةوهذه الدرجة درجة تشريف وتكليف ومسؤولي
 للزوج على زوجته حقوق كثرية أمهها:

 أن تطيعه يف غري معصية هللا:  - 1
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 (.907( , واللفظ له، ومسلم برقم )29برقم )  15،ص 1أخرجه البخاري ، الصحيح ‘ ابب كفران العشري ،ج  22
 (.1436(، ومسلم برقم )3237)أخرجه البخاري ،الصحيح ، ج برقم  23
 [. 34]النساء: 24
 (.2527( , واللفظ له، ومسلم برقم )5082برقم ) 6، ص  7أخرجه البخاري ، الصحيح ، ابب إىل من ينكح ، ج 25
 [.33]األحزاب: 26

فيجب على املرأة السمع والطاعة لزوجها يف كل ما أيمرها به مما ال خيالف الشرع، وحيرم عليها أن تطيعه يف معصية هللا؛ 
 ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، إمنا الطاعة يف املعروف.

: قاالا النَِّبُّ  عاِن اْبِن عا  ا قاالا ُهما اُء، ياْكُفْرن«. -صلى هللا عليه وسلم    -بَّاٍس راِضيا هللاُ عان ْ ا النِاسا : »أرِيُت النَّارا فاإذاا أْكث اُر أْهِلها
اُهنَّ ا ْنتا إىلا إْحدا ، لاْو أْحسا انا ياْكُفْرنا اإلْحسا ْيئاا، ِقيل: أياْكُفْرنا اِبهلِل؟ قال: »ياْكُفْرنا العاِشريا، وا ، مُثَّ راأْت ِمْنكا شا ْهرا لدَّ

» رْياا قاطُّ ا راأْيُت ِمْنكا خا  . 22قاالاْت: ما
: قاالا راُسوُل هللِا  عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه قاالا ا ِمْن راُجٍل ياْدُعو -صلى هللا عليه وسلم  -وا : »واالَِّذي ن اْفِسي بِياِدِه! ما

ا«اْمراأتاُه ِإىلا ِفرااشِ  ها ى عان ْ َّتَّ ي اْرضا ا، حا ها اِء  ساِخطاا عالاي ْ ما انا الَِّذي يف السَّ ا، ف اتاْأَبا عالاْيِه، ِإال كا  . 23ها
 أن تصون عرضه، وحتفظ ماله وولده:  - 2

 ومن حق الزوج على زوجته أن تصون عرضه، وحتافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر حقوقه.
ِفظا اَّللَُّ{قال هللا تعاىل:   اِفظااٌت لِْلغاْيِب مباا حا احِلااُت قاانِتااٌت حا    24}فاالصَّ

عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه عاِن النَِّبِا   اِء قُ راْيٍش، أْحنااُه   -صلى هللا عليه وسلم    -وا اِلُح ِنسا اٍء راِكْْبا اإِلِبلا صا رْيُ ِنسا : »خا قاالا
لاٍد يف ِصغارِ   .25ِه، واأْرعااُه عالاى زاْوٍج يف ذااِت ياِدِه«عالاى وا

 الزينة والتجمل له.  - 3
 لزوم الزوجة بيت زوجها:  - 4

ةا واآِتنيا  الا ق اْرنا يف بُ ُيوِتُكنَّ واالا تارباَّْجنا تارباُّجا اجلْااِهِليَِّة اأْلُوىلا واأاِقْمنا الصَّ اةا واأاِطْعنا اَّللَّا قال هللا تعاىل: }وا واراُسولاُه ِإمنَّاا يُرِيُد   الزَّكا
راُكْم تاْطِهرياا  يُطاهِا ْيِت وا ُ لُِيْذِهبا عاْنُكُم الراِْجسا أاْهلا اْلب ا  { 26اَّللَّ

 عدم اإلذن ألحد بدخول بيته إال إبذنه.  - 5
 عدم الصوم تطوعاا إال إبذنه إذا كان حاضراا:  - 6

ْرأِة أنْ   -صلى هللا عليه وسلم    -راُسولا هللِا عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللاُ عاْنُه أنَّ   لُّ لِْلما : »ال حيِا  قاالا
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 (.1026لم برقم )( , واللفظ له، ومس5195برقم )30، ص 7أخرجه البخاري ، الصحيح ،ابب الأتذن املرأة يف بيت زوجها ألحد ، ج 27
 [.7]الطالق: 28
 (1436( , واللفظ له، ومسلم برقم )5194برقم ) 30، ص 7أخرجه البخاري ،الصحيح ،ابب إذا ابتت املرأة مهاجرة فراش زوجها ، ج  29
 [. 228]البقرة: 30
 ( , واللفظ له. 1829ومسلم برقم ) 62، ص 9( ,ابب قول هللا تعاىل وأطيعوا هللا ، ج7138البخاري، الصحيح ، برقم ) 31

ٍة عاْن غا  قا ْت ِمْن ن افا قا ا أنْ فا ما اِهٌد ِإال إبِِْذنِِه، واال أتاْذانا يف ب اْيِتِه ِإال إبِِْذنِِه، وا ا شا ْطرُُه«تُصوما وازاْوُجها دَّى إِلاْيِه شا  . 27رْيِ أْمرِِه فاِإنَُّه يُ ؤا
 الرضا ابليسري من النفقة حسب العرف واحلال:  - 7

ُ الا يُ  ُه اَّللَّ ْن ُقِدرا عالاْيِه رِْزقُُه ف اْليُ ْنِفْق ممَّا آاتا ما عاِتِه وا عاٍة ِمْن سا ياْجعاُل قال هللا تعاىل: }لِيُ ْنِفْق ُذو سا ا سا ها ا آاتا ا ِإالَّ ما ُ ن اْفسا لِاُف اَّللَّ كا
ُ ب اْعدا ُعْسٍر ُيْسراا    { 28اَّللَّ

 إجابة الزوج إذا دعاها إىل الفراش:  - 8
: قاالا النَِّبُّ  ا -صلى هللا عليه وسلم  -عاْن أِب ُهرايْ راةا راِضيا هللُا عاْنُه قاالا ها ت ْ ا، لاعان ا اِجراةا ِفرااشا زاْوِجها ْرأُة ُمها

ا
تاِت امل : »ِإذاا ابا

» َّتَّ ت اْرِجعا ُة حا الِئكا
ا

 . 29امل
 ه:حسن القيام على أوالد  - 9

 فمن حق الزوج على زوجته حسن القيام على تربية أوالده منها، فال تغضب عليهم، وال تسبهم، وال تدعو عليهم.
 حسن معاملة والديه وأقاربه وضيوفه. - 10
 كتمان أسرار الزوج، وأسرار الفراش وحنو ذلك.  - 11
 خدمة املرأة زوجها وبيتها وأوالدها: - 12

 ختدمه يف بيته يف طعامه وشرابه ولباسه، والعناية أبوالده حسب العرف.ومن حق الزوج على زوجته أن  
كِ  ُ عازِيٌز حا ٌة وااَّللَّ اِل عالاْيِهنَّ داراجا لِلراِجا ْعُروِف وا ُنَّ ِمْثُل الَِّذي عالاْيِهنَّ اِبْلما  ({ 228)30يٌم قال هللا تعاىل: }واهلا

ا عاِن الناِبا   ُهما را راِضيا هللاُ عان ْ عاِن اْبِن ُعما : »أاالا ُكلاُكْم رااٍع،  -صلى هللا عليه وسلم    -وا ْسؤوٌل عاْن راِعياِتِه،   أاناُه قاالا واُكلاُكْم ما
ْسو  ْسووٌل عاْن راِعياِتِه، واالراُجُل رااٍع عالاى أاْهِل ب اْيِتِه، واُهوا ما ْرأاُة رااِعياٌة عالاى فااألاِمرُي الاِذي عالاى النااِس رااٍع، واُهوا ما

ا
ُهْم، واامل وٌل عان ْ

ْسؤولاٌة عان ْ  لاِدِه، واِهيا ما ا واوا ْسُؤوٌل ب اْيِت ب اْعِلها ْسُؤوٌل عاْنُه، أاالا فاُكلاُكْم رااٍع، واُكلاُكْم ما ياِدِه، واُهوا ما اِل سا ُهْم، واالعاْبُد رااٍع عالاى ما
 . متفق عليه 31عاْن راِعياِتِه«
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 [. 228]البقرة: 32
 145- 137/  4نظر : حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري ، موسوعة الفقه اإلسالمي   ،ا33

 اثلثا احلقوق املشرتكة:
 احلقوق املشرتكة بني الزوجني هي:

 ابآلخر، فيحل للزوج من زوجته ما حيل هلا منه.ِحلا العشرة بني الزوجني، واستمتاع كل منهما    - 1
كِ  ُ عازِيٌز حا ٌة وااَّللَّ اِل عالاْيِهنَّ داراجا لِلراِجا ْعُروِف وا ُنَّ ِمْثُل الَِّذي عالاْيِهنَّ اِبْلما  {    32يمٌ قال هللا تعاىل: }واهلا

 حسن املعاشرة بني الزوجني ابملعروف وحسن اخللق.  - 2
 ت من الزوج.ثبوت نسب األوالد والبنا  - 3
 ثبوت التوارث بني الزوجني مبجرد العقد.  - 4
 وجوب التعاون فيما بينهما على الرب والتقوى، وخدمة البيت، وتربية األوالد. - 5
 الصرب وحتمل األذى، وحفظ أسرار الزوجية.  - 6
 األمانة وحفظ العهد .. وحنو ذلك.  - 7
أقارب الزوجة كأمهاهتا، وبناهتا، وفروعهما، وال حيل للزوجة آابء ثبوت حرمة املصاهرة، فال حيل للزوج أن يتزوج  - 8

 . 33الزوج وأبنائه وفروعهما كما سبق
وابلرغم من هذه االحتياطات اليت وضعتها الشريعة من أجل احلفاظ على األسرة واستقرارها وسالمتها إال أن حصول 

أمر وارد ويرجع إىل إىل أسباب متنوعة؛ منها ما يتعلق ابلطبيعة البشرية لكل من  والتفكك األسري اخلالفات الزوجية
الزوجني، ومنها ما يتصل مبؤثرات اجتماعية، ومنها ما يرجع إىل اجلهل أبحكام الشريعة، والفهم اخلاطىء للحقوق 

عنا، كما أفصحت عنها الشائعة يف بعض بيواتت جمتم التفكك األسريوالواجبات. وسوف نتناول مجلة من أسباب 
االستشارات، واالستفسارات اهلاتفية الكثرية، اليت يتلقاها طلبة العلم، وجلان اإلصالح األسري، مث نتبُعها بطرائِق الوقاية، 

 .أو العالج املمكنة
 أسباب التفكك األسري:

ة لدى كل فرد يف إثبات الذات، مما   مسايرة العوملة والبعد عن القيم الروحية والتشريعات األخالقية األصيلة، والرغب1
 أدى إىل إمهال املسؤولية الرتبوية جتاه األبناء.

   افتقاد العالقات األسرية للثقافة والوعي وافتقادها للحوار العائلي.2
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  غياب األبوين: فعند غياب األب عن منزله؛ بسبب كثرة أعماله وسفرَيته أو قضاء معظم أوقاته مع أصدقائه وغريهم، 3
وكذا غياب األم عن دورها الرتبوي، وترك األمر لغريها، داخل املنزل )اخلادمات( أو خارجه )دور احلضانة(، كل ذلك 

 يؤدي إىل حرمان البيت من عماده.
  الرتكيز على وسائل اإلعالم يف التواصل، )إدمان األنرتنت ومتابعة الفضائيات( أفقد الروابط االجتماعية بني أفراد 4

 أمات احلوار الداخلي.األسرة، و 
  عدم االلتزام ابلضوابط الشرعية يف الزواج، حيث فرضت التقاليد واألعراف يف بعض اجملتمعات أمناطاا متنوعة يف 5

 الزواج، ختالف ما دعا إليه اإلسالم، كإجبار الفَّت أو الفتاة على االقرتان مبن ال أينس إليه، وال يرغب يف العيش معه.
يت ال تلتزم ابآلداب والضوابط االجتماعية، أال يرغب الرجل يف املرأة لذاهتا، وإمنا يسعى إليها لغرض ومن صور الزواج ال

 فاالهتمام أبعراض الدنيا يف الزواج جملبة للشقاء والتعاسة.   زائل ومتعة فانية
نشئ بني الرجل واملرأة عالقة ومن أهم أسباب التفكك األسري: األمية الدينية يف فهم احلياة الزوجية، إذ إن عقد الزواج ي

 خاصة متميزة، وقد اقتضى هذا العقد أن تكون هناك حقوق وواجبات متبادلة بني الزوجني.
 وقوام احلقوق والواجبات: حسن العشرة مبفهومها الشامل الذي يستوعب احلاجات املادية والنفسية على السواء.

 نتائج التفكك األسري وآاثره:
التفكك األسري ابضطراب البناء النفسي للشخصية، حيث يغلب على األسرة الطابع العدواين، وتغيب تظهر نتائج     .1

القيم األخالقي اليت حتث على التمسك ابآلداب والسلوك القومي، بل جتد التمرد واالندفاع والتمركز حول الذات والتملك 
ل إشباع حاجاهتم النفسية واملادية، وحيدث اخللل يف واألَننية، وعدم الصرب على حتقيق اآلمال والطموحات، فكل يتعج

 العواطف.
فضال عن قتل الطموحات وافتقاد األمل يف املستقبل الرتفاع نسبة البطالة بني الشباب وتردى واخنفاض احلالة االقتصادية 

 مع ارتفاع تكاليف الزواج.
ل، وفقدان التعاون وضياع متاسك أفراد اجملتمع، مما ومن أحد أهم آاثر التفكك االسري انعدام قيم االحرتام املتباد  .2

 املشاحنات والصراعات وغريها إىل العلن. يؤدي إىل انتشار الفنت وصعود  
وقد يتجاوز األمر يف التفكك األسري حدود السلبية ويتحول التفكك إىل عنف قد يصدر من الرجل ضد املرأة أو    .3

 العكس.
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اآلخرين فالرجل الذي ميارس العنف مع زوجته يثري لديها غريزة العنف، وكذلك ممارسة   وليس العنف إال رد فعل لتصرفات
 العنف ضد األبناء تثري لديهم غريزة العنف ضد اآلابء مستقبالا.

والعنف يبدأ ابلكلمة النابية أو االستهانة اليت حتمل اآلخر على التمرد ورد اإلساءة مبثلها أو أشد منها، وقد يتطور األمر 
 ىل الضرب وإحلاق األذى املادي.إ

ومن آاثر التفكك األسري املدمرة: كثرة الطالق دون سبب مشروع، والطالق يؤدي إىل التمزق العاطفي لألبناء   .4
بسبب احلرية يف االحنياز ألي طرف، األب أم األم، فضالا عن فقدهم الشعور ابألمن نتيجة لالضطراب والتفراق اللذين 

 ثر هذا على حتصيلهم العلمي وتفوقهم الدراسي.حال ابألسرة، ويؤ 
 واألطفال بعد الطالق قد ُيستخدمون أحياَنا كوسيلة لالنتقام واإليذاء املتبادل بني الزوجني.

 فاألم حترم األب من رؤية أوالده، واألب حياول أن يضم األوالد إىل حضانته.
ا سيئاا عن اجلو األسري والعالقات الزوجية، وتدفع املرأة املطلقة ويعيش األبناء جتربة نفسية قاسية ترتك يف وجداهنم انطباعا 

مثناا غالياا لطالقها، فهي حُترام من اإلعالة واإلشباع العاطفي، وتتعراض لقيود على تصرفاهتا، وينظر إليها اجملتمع نظرة فيها 
ا تعيش يف الكثري من التوجس، وهذا جيعلها تنظر إىل احلياة مبنظار قامت، وقد تنجرف يف  تيار االحنالل إذا َل جتد زوجا

 كنفه.
كة ال  وال يقتصر أثر التفكك األسري على األبناء على ختلفهم الدراسي وحسب، فاألبناء الذين ينشأون يف أسرة مفكا
تعرف بني أفرادها غري النفور والكراهية ال تكون نشأهتم طبيعية، وترتسب يف أعماقهم مشاعر الكراهية حنو احلياة 

 األحياء.و 
فاألسرة قاعدة احلياة البشرية وقوام اجملتمع، فإذا تعراضت لالضطراب والتصدع والصراع، وَل تقم برسالتها يف الرتبية 
والتوجيه، فإهنا بدالا من أن تكون قوة دفع يف اجملتمع للخري واإلصالح، تتحول إىل قوة جذب للوراء، وال يكون هلا عطاء 

 خسارة فادحة، خسارة أجيال تدمر وال تعمر، أجيال تعوق مسرية التنمية والتقدم.َنفع، فيخسر اجملتمع بذلك  
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 أساليب الوقاية وطرق العالج:
  التأكيد على حسن اختيار كل من الزوجني، حَّت تسري األسرة بكل سعادة، بعيداا عن التفكك واالنفصال الذي له 1

 األثر البالغ ابلتشرد والضياع.
جوب قيام العالقة الزوجية على التفاهم واحلوار واالحرتام املتبادل والتعاون من أجل بناء أسرة متينة   التأكيد على و 2

 وقوية.
   عدم إمهال الدور الرتبوي لكل من األبوين.3
فة   متابعة دور وسائل اإلعالم يف أداء دورها التثقيفي، حيث يُطلب من منابر املساجد واملعابد، ووسائل اإلعالم املختل4

املسموعة واملرئية واملقروءة، وكذاك املدارس واجلمعيات والنوادي الثقافية والرتبوية، االهتمام التوعوي أبمهية األسرة يف 
اجملتمع ودورها العظيم ومتاسكها واحلفاظ عليها من التفكك والضياع، وتنمية التقوى واالميان اليت حتث على الرب والصلة 

 ل احملبة وااليثار واالحرتام املتبادل.وحسن التواصل، والدعوة لبذ 
   مزيد االهتمام مبؤسسات اإلرشاد األسري )الزواجي(، وهي مؤسسات هتتم بكل ما خيص االسرة يف مجيع املراحل.5

ففي التأسيس تقدم خدمات املشورة للراغبني يف الزواج، وبيان احلقوق والواجبات على الزوجني، ودراسة احللول عند 
خلالفات نتيجة اختالف الطبيعة بني الزوجني ونوعية الرتبية اليت تلقاها كل منهما والظروف احمليطة َّبما، توقع حدوث ا

كما تقدم برامج خمصصة لتنمية مهارات معنية لدى الزوجني، لتجنب تفاقم املشكالت واستخدام االساليب املناسبة 
 حللها بطريقة حتافظ على متاسك االسرة وترابط افرادها.

 دف اإلرشاد األسري إىل:ويه
 .ختفيف التوتر والقلق والعداوة بني الزوجني •
 .وقف ردود الفعل العدائية يف التفاعل الزواجي •
 .التعرف على اسباب الصراع وتبصري الزوجني به •
 .تنمية الدافع عندمها حلل الصراع والتنافس الذي قد حيدث بينهما •
 .املختلفة، والوصول اىل حلول وسط لتسوية اخلالفات الناشئة بينهمامساعدهتما على توفيق ارائهما   •
مساعدة كل منهما على تعديل مفهوم الذات، ومفهوم الزوج االخر عنده، ما جيعله حيسن الظن به ويتفاعل  •

 .معه تفاعالا اجيابياا حسناا 
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34 http://www.alzatari.net/book.html 
 [.134آل عمران: ] 35

ني اليت حددها القرآن الكرمي حلل ومن املهام اليت ميكن أن تقوم َّبا مؤسسات اإلرشاد األسري، هي مرحلة احلكم
كا  ا فاابْ عاثُوا حا اقا ب اْيِنِهما ِإْن ِخْفُتْم ِشقا ا اخلالفات اليت تطرأ على احلياة الزوجية وهتدد بتفككها، قال سبحانه وتعاىل: }وا ما

ا إِ  ُهما ن ا ُ ب اي ْ ا يُ وافِاِق اَّللَّ حا ا ِإْصالا ا ِإْن يُرِيدا ا ِمْن أاْهِلها ما كا ِبرياا { ]النساء:  ِمْن أاْهِلِه واحا ا خا انا عاِليما  [.35نَّ اَّللَّا كا
فمهمة احلكمني عالجية تسعى لالصالح والتوفيق، وحل اخلالفات مبا يعني على عودة األمور إىل طبيعتها، وحفظ رابطة 

 34الزواج من التفكك.
 أسباب اخلالفات الزوجية:

 :األسباب الطْبِعية
اليومي بني الزوجني ترجع إىل الصفات النوعيِة اخلُُلِقية اليت طبع عليها كل منهما. فاملرء يف لعل معظُم حاالت اخلصام  

بيته يتعرى من اجملاملة، والتصنع، والتزويق اليت قد يالقي َّبا األبعدين، ويظهر على حقيقته. وهلذا قال النب صلى هللا 
 .الرتمذي وابن ماجهرواه   "خريكم خريكم ألهله، وأَن خريكم ألهلي":عليه وسلم

 … مثَّ صفاٌت لدى بعض األزواج من جنس: الغضب، الواجد، الالمباالة، بذاءة اللسان 
 وصفاٌت لدى بعض الزوجات من جنس: الغفلة، اإلمهال، اللجاج واجلدل، الكسل …اخل

شجار اليومي، كلما ورمبا العكس، محلها كل منهما من مسقط رأسه إىل البيت اجلديد، فأمثرت فصوالا من اخلصام وال
 .تصادمت تلك الطباع املتباينة

 :العالج: يتلخص يف أمرين
، أو خيففا  ه، وكبِح مجاِحها، وكسِر سورهتِا، وهتذيِب أخالِقه ورَيضِتها حَّت تعتدلا أحدمها: ضرورُة جماهدِة املرِء نفسا

 "35 سننيوالكاظمني الغيظ والعافني عن الناس وهللا حيب احمل":من غلوائها. قال تعاىل
الثاين: تعرُف كلِا طرٍف على طبيعة اآلخر، وفهُمه له، ومعاملُته وفق ذلك الفهم. فيتحاشى أسباب إاثرته، وإن بدت 

ت عليه  .له اتفهة، ويتلمسا مواطن رضاه، وإن شقَّ
النساء، من ورمبا كان األزواُج يتحملون العبءا األكربا من العالج، ملا يتميز به جنس الرجال، عموماا، على جنس  

 الصرب واالحتمال.وقد كان الصحاِب اجلليل أبو الدرداء شديد العناية َّبذا اللون من املداراة اشرعية النبيل فقد اختط
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 .  58ابن حبان ، روضة العقالء ، ص 36

لنفسه ولزوجه هذا املنهج االصالحي اللطيف وأألزم نفسه كما ألزم زوجه أن يعمال به عند أي مشكلة تعرتي   
د اآلخر ز فقد أخرج اإلمام ابن حبان بسنده النتصل إىل أِب الدرداء أنه رضي حياهتما الزوجية ونثري حفيظة أحدمها ض

 "36هللا عنه قال لزوجته أم الدرداء :"إذا غضبت فرضيين وإذا غضبت رضيتك فإذا َل منكن هكذا فما أسرع مانفرتق 
 :األسباب االجتماعية

تتأثر األسرُة الناشئُة ابلوسط احمليط، سلباا وإجياابا، سيما أقارِب الزوجني. فقد يقع احتكاك بني أحد الزوجني ووالِد 
اآلخر أو والدتِه، أو بعِض إخوانِه أو أخواتِه، فينحيا ابلالئمة من حيث يشعُر أو ال يشعر على شريك حياته، ويفرغا 

عض أقارب الزوجني ألسباب خمتلفة، الستشراف احلياة اخلاصة َّبما، والتدخِل يف فيه فورةا غضِبه وحنِقه. وقد يسعى ب
 شؤوهنما اخلاصة، فتنشأ خالفات َل تنبع من ذاتيهما، وتكثر األطراف، والقيل والقال،وتتعقد املشكلة. 

 :والعالج: يتلخص يف أمرين
فيلي مستطلع، وأن حييطا حياهتما الزوجية أحُدمها: أن حيرص الزوجان على حفظ خصوصياهِتما، وعدِم بذهلا لكل ط

 .بسور من املهابة واالحرتام، حيجز اآلخرين من انتهاكها، ابالقرتاحات واإلحياءات، ومجيِع صور التخبيب
الثاين: أن يستيقن كلٌّ منهما أنه التزر وازرة وزر أخرى، وأْن ليس من العقل والدين واملصلحة أن جير أخطاء اآلخرين 

ره، فتتضاعفا مصيبُته. بل خيلع على عتبة اببه، وحدود مملكته مجيع املالبسات اخلارجية، وال يسمح هلا أن إىل عقر دا
 .تفسد عليه عيشه، أو أن يرِم َّبا بريئاا 

 :األسباب املسلكية
يكتشف أحد الزوجني يف صاحبه بعد فرتة من الزواج بعض املمارسات والسلوكيات املنحرفة. ورمبا طرأ ذلك على 

  حدمها بعد سنني من العشرة احلسنة. وحينئٍذ هتتز العالقة الزوجية، وتعصف َّبا رَيح اخلالف، وقد تقتلُعها.أ
إن التعامل مع هذه االحنرافات من جانب الزوجة يتفاوت حبسب درجة االحنراف، وأتثريِه على العشرة    :العالج

  :الزوجية. وهو ال خيلو من حالني
 مسلكياا حمتمالا شرعاا، أو عشرةا، فحينئٍذ ينبغي للزوجة العاقلة احلصيفة أن تسلك مسلك أحدمها: أن يكون احنرافاا 

املوعظِة احلسنة، والتذكرِي املستمر، والصرِب والتحمل، حَّت يُعاىف قريُنها مما ابتلي به، وأال تصعِادا اخلطاب، وتقطعا خطَّ 
 الصرب منزع، ويف الرجاء مفزع. ومن ذا الذي ترضى سجاَيه الرجعة عليه، بل تغلبا املصلحة الراجحة ما دام يف قوس  
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 [128النساء:  37
 [34النساء:  38

 !كلُّها؟! ومن ذا الذي خيلو من مجيع أسباب الفسق، وخوارم املروءة؟
وأما إن نشز الزوُج عن زوجته، وأعرض عنها، لرغبته عنها؛ لكرٍب، أو مرٍض، أو نوع كره، فال أبس أن تسرتضياه ابلتنازل 

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاا أو إعراضاا فال جناح ":ال يطلقها. قال تعاىلعن بعض حقها، إن شاءت، حَّت 
. قالت عائشة، رضي هللا عنها، هي املرأة تكون عند الرجل ال  "37]عليهما أن يصلحا بينهما صلحاا، والصلح خري

من النفقة علي، والِقسمة   يستكثر منها، فرييد طالقها، ويتزوج عليها، تقول له: أمسكين، و ال تطلقين، وأنت يف حل
يل(، وكما فعلت أمُّ املؤمنني سودة، رضي هللا عنها،حني أسنت، وخشيت أن يفارقاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 

 .فجعلت يومها لعائشة رضي هللا عنها
اء املسلمني، من الثاين: أال يكون ذلك االحنراف مما تتسع له دائرة اإلسالم، كرتك الصالة، أو ال تطيقه حرائر نس

األخالق الرذيلة، مث َل جُتد معه املوعظة والنصيحة، فال غرو أن تفتك احلرة نفسها، وتسعى يف الفراق خبلع أو فسخ أو 
 .طالق. فإن آخر الطب الكي

 فإن كان االحنراف من جانب الزوجة، ككثرة خروٍج بغري إذنه، ومهاتفاٍت مريبة، وتربج، ونشوز عن الزوج، وحنو ذلك،
  :فقد رتب هللا لعباده طرائقا يف الرتبية والتأديب للنساء، فقال

والاليت ختافون نشوزهن، فعظوهن، واهجروهن يف املضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالا، إن هللا "
  . "38]كان علياا كبرياا 

 :األسباب املالية
الرجال قوامون على النساء مبا فضل هللا بعضهم ":قيامه على املرأة، فقالجعل هللا أمر النفقة منوطاا ابلزوج، وعلل به  

. وتبتدىء االلتزامات املالية للزوج جتاه زوجته ابلصداق، وهو العوض الذي يدفع ] "على بعض، ومبا أنفقوا من أمواهلم
عتدة يف طالق رجعي، وحَّت بعقد النكاح، مث نفقة مثلها من قوت، وكسوة، وسكىن، بعد العقد، إذا تسلمها، حَّت امل

 .البائن بفسخ أو طالق إن كانت حامالا. وتقديُر النفقة يرجع به إىل العرف
ويف السنوات األخرية، بعد أن صار كثري من النساء يعملن يف الوظائف احلكومية، ويكون هلن دخول تضارع دخول 

 ية من بناء منزل، وأتثيِثه، وشراِء سيارة، ورمبا أزواجهن أحياَنا، فيشرتك الزوجان يف مواجهة متطلبات احلياة الزوج
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 .282البقرة:  39
 72النحل:  40

اسرتاحة، وحنو ذلك. ويكون احلال يف أول األمر مبنياا على التسامح، واإلغضاء، والعاطفة، من جانب الزوجة، والغفلة 
ذا أو التغافل من جانب الزوج، حَّت إذا ما بدت بوادُر خالف، أعادت الزوجة النظر، وطالبت مبستحقاهتا، سيما إ

ر الزوج ابلتعدد، فتتفاقم املشكلة حينئذ   .بلغ األمر حداا مأساوَيا يف نظرها، أبْن فكَّ
 :العالج: يتلخص يف أمرين

أحُدمها: وأن يبذل النفقة الواجبة اليت تليق بزوجته، من غري شٍح، وال منَّة. وال حيل له أن أيخذ شيئاا من ماهلا، غصباا، 
مهٍر، أو إرٍث، أو هبٍة، أو راتِب وظيفة، أو غرِي ذلك، إال بطيب نفٍس منها. وال أن  أو إجلاءا، أو إحراجاا، من بقية

يسقط النفقة بناءا على أن عندها ما يكفيها، كما يتوهُم بعض األزواج. فإنَّ كلَّ أحٍد تلزمه نفقة غريه، تسقط نفقته 
 .بغناه، إال الزوجة

جها ابلسؤال، سيما إذا كان ضعيف احلال. وأن حتسن تدبري بيتها، كما أن على الزوجة أن تتقيا هللا، وأال ترهقا زو 
 وتوفرا على زوجها، يبارك هللا هلا يف عيشها

وإذا كانت الزوجُة ذاتا وظيفة، قد أذن هلا زوُجها فيها، أو شرطت عليه االستمرار فيها حني العقد، فقبل، فإن 
زوجها، ألنه قد ضحى بشيء من كمال العشرة من أجلها، مقتضى املروءِة أن تبذل شيئاا من دخلها، ختففا به عن  

 .ولو شاء ملنعها، أو فارقها
هما املالية فيما يشرتكان فيه من نفقات كبرية، كبناء منزل، ويوثقا ذلك  الثاين: أن على الزوجني أن يضبطا حصصا

رأِة ماهلاا لزوجها، يف الغالب، نوٌع من ابلكتابة والشهود، حَّت ال يقعا بينهما خلف واشتباه يف املستقبل. فإنَّ بذلا امل
اإلقراض، أو الشركة. وقد أمر هللا عبادة بكتابة الدين، واإلشهاِد عليه يف أطول آية يف القرآن، وعلل ذلك، وهو احلكيم 

 "39 ]ذلكم أقسط عند هللا، وأقوم للشهادة، وأدىن أال تراتبوا":اخلبري بعباده، بقوله
 :األسباب املتعلقة ابألطفال

. "40 ]وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة":األطفال زينُة احلياة، وَّبجُة البيوت، ومثرُة العالقة الزوجية. قال تعاىل
ولكن هذه النعمة تنقلب نقمةا يف بعض البيوت، حني جيعل منها الزوجان ميداَنا الختالفاهِتما، وحمالا لتجاذابهِتما. 

هم يتسكعون فاألب يلقي ابلالئمة على األم يف التف  ريط خبدمتهم، والقسوِة يف معاملتهم، واألم تنعى عليه إمهاهلام، وتركا
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 [ 6التحرمي:  41
 ، حبوث ودراسات ، موقع اإلسالم اليوم   د. أمحد بن عبد الرمحن القاضي اخلالفات الزوجية: أسباَّبا، وعالجها انظر: 42
 

يف شوارع احلي. وتتم هذه املشاهُد غالباا مبرأىا ومسمٍع من هؤالء األطفال األبرَيء، ورمبا عمد أحد األبوين إىل 
ه، وإيغاِر صدورهم على اآلخر، فيقع هؤالء    .األطفال ضحيةا لالضطراابت النفسية املبكرةاجتذاب األطفال إىل صفِا

 :العالج: يتلخص يف أمرين
َي أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ":أحدمها: أن يتقيا هللا كلٌّ من األبوين فيما يدخل حتت مسؤوليته. فقد قال هللا تعاىل

.  "41 ]أمرهم ويفعلون ما يؤمرون   وأهليكم َنراا وقودها الناس واحلجارة، عليها مالئكة غالظ شداد، ال يعصون هللا ما
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راٍع على أهل بيته؛ واملرأة راعيٌة على بيت ":وقال صلى هللا عليه وسلم

متفق عليه. فالواجب على كٍل من الزوجني القياُم مبا اسرتعاه هللا، وائتمنه عليه من الذرية،كٌل فيما  "زوجها وولِده
 كان ذلك مما يتعلق أبمر املعيشة؛ من طعاٍم، وشراٍب، وكسوٍة، أو كان يتعلق ابلرتبية، والرعاية، والتأديب. خيصه، سواءٌ 

ما من عبٍد يسرتعيه هللا رعيةا، ميوت يوم ميوت، وهو غاٌش لرعيته، إال حرم هللا عليه ":وقد قال نبينا صلى هللا عليه وسلم
 ."ها بنصحه، َل جيد رائحة اجلنةفلم حُيط":متفق عليه. ويف رواية ."اجلنة

الثاين: أن يتحاشيا اخلالف والشجار أمام أطفاهلما، فضالا أن يسعيا، أو أحدمها، لتحزيبهم، أو أتليبهم، وأن يتناقشا 
  42فيما يتعلق بسياسة أطفاهلما يف خلوهتما برِويَّة، وبعِد نظر

 اخلامتة
توجهات اجملتمع وآفاقه، ويف البيت وحده جيد أفراد األسرة ضالتهم يف األسرة تشكل ابمتياز اخللية األساسية اليت حتدد  

 البحث عن الطمأنينة واالستقرار والراحة والدفء اليت رمبا يفتقدوهنا يف مكان آخر
األسره صلح اجملتمع وتقدم يف كل اجملاالت ،وإذا كان هناك خلل يف األسره   صلحت  إذا ستخلصتهااومن النتائج اليت  

 .يؤثر على اجملتمع بشكل واضح فإن هذا اخللل
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 واملصادر  املراجع

 القرآن الكرمي-1

 الزوجية: أسباَّبا، وعالجها ، حبوث ودراسات ، موقع اإلسالم اليوم .اخلالفات    د. أمحد بن عبد الرمحن القاضي-2

البخاري ، حممد بن إَساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  - 3
ه   ،حتقيق حممد زهري بن َنصر الناصر : دار طوق النجاة )مصورة عن 1422صلى هللا عليه وسلم وسننه وأَيمه ،

 9طبعةاألوىل، عدد األجزاء:  السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(ال
م ، اجلامع الصحيح حتقيق عبدالرمحن حممد عثمان   1980ه  _    1400الرتمذي ، حممد بن عيسى بن سورة ،    –  4
 جملدات ، بريوت : دار الفكر  5،  
م ،روضة العقالء ، علق عليه وصححه  1955ه  _    1374ابن حبان ، أبو حامت  ، حممد بن حبان البسيت ،    –  5

 ، مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى الباِب احللب .   1ى السقا ‘ طمصطف
 2000 -ه   1420ه (، 310الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر )املتوىف:  - 6

 جزءا: مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل.  24م، جامع البيان يف أتويل القرآن ، حتقيق : أمحد حممد شاكر ، 
 ه  ،التفسري القرآين للقرآن: القاهرة :دار الفكر العرِب.1390عبد الكرمي يونس اخلطيب )املتوىف: بعد   - 7
 ، املنصورة، : دار الوفاء للطباعة والنشر .  3د / علي عبداحلليم حممود ، املرأة املسلمة وفقه الدعوة إىل هللا ،ط  -8

أيوب بن وارث التجيب القرطب الباجي األندلسي )املتوىف:  القرطب، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن -9
 جبوار حمافظة مصر ، الطبعة األوىل .  -أجزاء ، مطبعة السعادة  7ه ، املنتقى شرح املوطإ ،   1332ه (، 474

وىف: القرطب ،  أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطب )املت - 10
م ، اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ، القاهرة :دار الكتب   1964  -ه   1384ه (  671

 املصرية  ، الطبعة الثانية.
  5م  ،موسوعة الفقه اإلسالمي ،عدد األجزاء:   2009  -ه   1430حممد بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري ،   - 11  

 ولية ، الطبعة: األوىل.، بيت األفكار الد 
 جزءا .20اخلواطر، مطابع أخبار اليوم ،   -ه ( ، تفسري الشعراوي  1418حممد متويل الشعراوي )املتوىف:   - 12
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 ه (261مسلم , مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:   - 13
 : دار إحياء الرتاث العرِب .  أجزاء ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي ، بريوت  5، صحيح مسلم ،    

 القانونيةمنتدَيت حق   - 14
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ABSTRACT 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our master 

Muhammad and his family and companions .After: 

  Demand and   The search in the book of Allah is agreat    

Great honor ,espcially the explanation of the veres and studying explored Ghorhe , 

so I wanted to make a statement to study the language of Do and stumble and its 

implication in the koran . and that is because the language is more informed that the 

spraking language in its secondary shadow , and its artistic beauty . and its 

implicatons . I divided my research in to two parts . The research part I is at adress : 

The First topic :The language of performance  and its implications in        Al koran 

Al karem and this in turn consist of  fourrequirments  

First : I dentify concepts , second :To uphold the right , third: Do the moneylenders 

,fourth: The hold up of astonishment and puzzlement . 

The research part , The second topic : isat address the language of  stumble in the 

Alkoran Alkareem it consist of six demands  

First : laying people , second :Asking Allah , third : stalkers , fourth : Afraid people 

, fifth : soffers ,sixth :Oppressed person  

Then at end I followed it with a conclusion in which lmentioned the most important 

result that I have reachcd At the end if lmyresearch was great it is by the honest of 

my god Allah and if I had mistakes it is from me and from evil  and prayers to prophet 

mohammad and his family    

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 273 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 لخصامل

 العاملنَي ,ُوالصالة  والسالُم على سيدان حممٍد وعلى آلِه وصحبِه أمجعنَي.احلمُد هلِل رّب  

 أَمَّا بعُد:

فإنُّ البحث يف كتاب هللا تعاىل ذو مطلب عظيم وشرف كبري, والسيما تفسري آايتِِه ودراستها وسرب غورها , فلذلك   
أرأتيُت َأْن أُشرَع ببيان دراسة لغة القيام والقعود ودالالهتا يف القرآن الكرمي ,وذلك ملا فيها من لغة قد تكون أَبلَغ من 

ومجاهلا الفين ودالالهتا ابلغ من الفاظها الظاهرة يف اللغة , وقد قسمت حبثي على مبحثني   اللغة الناطقة يف ظالهلا الثانوية
: وحتتهما مطالب ,املبحث األول : بعنوان لغة القيام ودالالهتا يف القرآن الكرمي , وفيه أَربعة مطالب ,املطلب األول: 

طلب الثالث: قيام املرابني , وأَما املطلب الرابع: فقيام الدهش حتديد املفاهيم, وأَما املطلب الثاين:فالقيام لنصرة احلق, وامل
واحلرية ,أما املبحث الثاين: فلغة القعود ودالالهتا يف القرآن الكرمي , وفيه ستة مطالب ,املطلب األول: قعدة املكذبني, 

ابع: فقعدة اخلائفني, واملطلب اخلامس: واملطلب الثاين: قعدة الذاكرين, واملطلب الثالث: قعدة املرتبصني , وأَما املطلب الر 
قعدة املستهزئني, وأَما املطلب السادس: فقعدة املذموم املخذول, ومن مث اردفتها خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج اليت 
توصلت اليها, وهذا جهُد املقل, فِإْن كنُت قد أصبُت فهذا من فضل هللا عليَّ ,وإْن كنُت قد أخطأُت, فهذا مين ومن 

 لشيطان , وصل هللاُ وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.ا
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 املقدمة

َر القلوب بنور اإلميان, وشرح الصدور هبداايت القرآن، والصالة  احلمد هلل الذي هذََّب النفوَس مببادئ اإلسالم ,وطهَّ
الذي شَّرَفُه ربُُّه عز وجل ابلقرآن احلكيم ,وَأعَجز به أرابب  والسالم على أفصح اخللق أمجعني حممد الرسول األمني 

لذكر هللا ,وروعِة إبداِعِه وِإعجاب تصويره، وعلى آله وصحبه رضي هللا عنهم ورضوا الفصاحة والبالغة ,وخشعْت قلوهُبم  
 عنه أَما بعُد:ـ

فِإنَّ القرآن الكرمي معجزُة هللا اخلالدة على مرِّ العصور ,وكرِّ األايم والدهور : ) كتاب ال  تنقضي عجائبه، وال خيلق   
وصيغت كلماته على أمجل صورة، والبحث فيه وتقصي معانيه عمل على كثرة الرد (, فقد جاء أسلوبه ببالغة معجزة، 

ال ينضب علمه وال يقل زاده وال تضيع مساعيه، وال خييب رجاء من خاض فيه, فيه لغة تعبريية استخدمها لتكون أبلغ 
ا لتقوُُّم لنا املعىن الرتكييبَّ املق ايلَّ فحسب, وبينما يف أحيان كثرية من اللغة الناطقة يف موضعها, وذلك َأنَّ اللغة الناطقة إَّنَّ

قد حييط هبذا املنطوق عوامل تؤثر فيه ,فمنها سياق احلال والبيئة اخلارجية, والقرائن كلُّ هذه تفعُل فعَلها يف تشكيل 
، وهو الذي َأصطلح على تسميته )بلغة القيام والقعود(,وهذا ما أُريُد  املعىن , فيكون عندان املعىن املقايلِّ واملعىن املقاميِّ

بيانُه واإِلجابة عنه من خالل هذا البحث  املبحث األول : دالالت هيئة القيام يف القرآن الكرمي, فاملطلب األول منُه: 
القيام لنصرة احلق, واملطلب الثاين: قيام املرابني, واملطلب الثالث : قيام الدهش احلائر,  واملبحث الثاين : دالالت هيئة 

الكرمي,  فاملطلب األول منُه: قعدة املكذبني,واملطلب الثاين: قعدة الذاكرين, واملطلب الثالث: قعدة القعود يف القرآن 
املرتبصني, واملطلب الرابع: قعدة اخلائفني, واملطلب اخلامس: قعدة املستهزئني, واملطلب السادس: قعدة املذموم املخذول, 

   إِليها وقائمة للمصادر واملراجع.لت  ومن مث أردفتها خبامتة بينُت اهم النتائج اليت توص
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 )مادة لغى(  3/ 1م ، 1978،  2هـ ( ، دار الفكر ،بريوت ، ط 817( ينظر : القاموس احمليط للفريوز آابدي ، جمد الدين حممد بن يعقوب ) ت: 1)
 -هـ 1407،  4هـ( ، حتقيق : امحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني ، ط393(  اتج اللغة وصحاح العربية ، إمساعيل بن محاد اجلوهري)ت:2)

 )مادة  لغى(.  1/97, وينظر : القاموس احمليط ،419/ 8م ،1987
هـ ـ 1417( ينظر :املخصص يف اللغة ، أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف اببن سيدة ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت3)

 )مادة لغى(.  143/ 10م , 1996
 5م ، ص2009،  5ورست  ، ترمجة هيالنه صاحل شقري ، منشورات دار عالء الدين ، دمشق   ، طوغ غدويسينظر : لغة اجلسد ، (4)

                                                                    

 املبحث األول

 لغة القيام ودالالهتا يف القرآن الكرمي

 املطلب اأَلول: حتديد املفاهيم

 -:  أواًل /مفهوم اللغة  

بكذا لفظت وتكلمت به، وُحِذَفْت الاُلم وُعوَِّض عنها ابهلاء, وُأصلها لغوُت من لغى ابلشيء هلج به، ولغوت اللغة: 
 . (2)أو لغو، واهلاء عوض، ومجعها لغى مثل بره وبرى، ولغات أيضاً(,, ِإذ قال اجلوهريُّ اللغة :)أصلها لغي  (1)ابلضم كُغرفة

ا َأصواٌت يعرُب هبا كلُّ قوم عن    ، فاللغة هي  الوسيط الذي نستطيع عن  طريقه (3)َأغراضهماللغة يف االصطالح : َأَّنَّ
إيصال أفكاران وآرائنا لآلخرين, والذي نعرب فيه عن مشاعران، وكذلك هي وسيلة االتصال والرتاسل عند  الناس مع 

هل اللغة هي اآلخرين, واليت تستخدم  أصوااتً منظمة, واليت ميكن أن تكون من خالهلا معززة  ابلكتابة, والطباعة ,لكن  
 الوسيلة الوحيدة  لالتصال والتواصل ؟  

فاجلواب ليس اللغة هي وسيلة االتصال الوحيدة، وإَّنا هناك وسائل أخر ميكننا هبا التواصل واالتصال ال تقلُّ شأانً     
تريد هذه الدراسة اإلفصاح عنه ، وهذا ما  (4)عن اللغة املنطوق هبا, واليت ُعرَِفْت هبا قدمياً بلغة اجلوارح واليوم بلغة اجلسد 

 وفق رؤية قرآنية تشري إىل تلك الداللة على السبق العلمي للقرآن الكرمي يف كل اجملاالت ,ومنها جمال علم النفس.

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 276 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

, 3بريوت , ط –هـ(: دار صادر 711لسان العرب: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى األفريقى )ت: ( 5)
 )مادة قام( 12/49هـ, 1414

 -هـ(احملقق: عدانن درويش 1094معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )ت: الكليات ( 6)
 )مادة قام( 1/731بريوت,   –حممد املصري: مؤسسة الرسالة 

 5(  سورة  النساء /7)
، 2حامد صادق قنييب: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع , ط -حممد رواس قلعجي )مادة قام( ومعجم لغة الفقهاء :  1/731(   ينظر : الكليات 8)

 1/373م, 1988 -هـ  1408

 

 -اثنياً /مفهوم القيام:

, اْلقيام: )مجع قَائِم مصدر (5)والَقْوَمة اْلَمرَُّة اْلَواِحَدُة(الِقَياُم لغة: )نَِقيُض اجْلُُلوِس، قَاَم يـَُقوُم قـَْومًا وِقيامًا وقـَْوَمه وقَاَمًة، 
قواما, أَي:  ,  (7)چ ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ  : , َوِمْنه قـَْوله تـََعاىَل (6)ُقْمت , َوقيام اأْلَمر وقوامه: َما يقوم اأْلَمر بِِه(

 واْلقيام: قَاَم َعنُه، َوله، َوبِه، َوِإلَْيِه ,َويْستَـْعمل ِبَغرْي صَلة، وختتلف اْلمَعاين ابْختاَلف الصالت لتضمن كلِّ صَلة 

قَاَم ملتبساً معىن يـَُناِسبها، يـَُقال: قَائِم اِبأْلَمر ِإذا تكفل ِبِه َوحفظه, واجتهد يف حَتِْصيله ,وجتلد ِفيِه ِباَل توان َوَحِقيَقته: 
اَمت احْلَْرب على اِبأْلَمر ,َواْلِقَيام َلُه يدل على االعتناء ِبَشْأنِِه, َويْلزمُه التجلد والتشمر فَُأِطلَق اْلقيام على اَلزِمِه ,َوِمْنُه: قَ 

َا قَاَمت وتشمرت لسلب اأْلَْرَواح وختريب اأْلَبَدان, َوقَاَم كَ  َذا: ِإذا َداَم, َوقَاَم يف الصَّاَلة: َساقَها ِإذا التحمت واشتدت َكَأَّنَّ
والقيام: بكسر القاف مصدر قام: االنتصاُب واقـََفا, والِقياُم على  َوقَاَم َعَلْيِه: راقبه, َوقَاَم احلقُّ: ظهر َوثَبت,, شرع ِفيَها

يُفَهَم منها الواقف عليها, أو املتنبه إليها لغة َأنَّ هيئة القيام تُعطي دالالٍت معينة ميكن َأْن  و, (8)الشيِء : تعهُدُه ورعايته
 -معينة, وقد حدثنا القرآن الكرمي يف عدة آايت عن هذه اهليئة اجلسدية اليت ميكن أْن نّبيُنها على النحو اآليت :
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 )مادة نصر( 5/210(    لسان العرب  :9)
هـ(احملقق: جمموعة من 1205(  اتج العروس من جواهر القاموس: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )ت: 10)

 )مادة نصر( 14/230احملققني: دار اهلداية :
هـ =  1408سورية, الطبعة الثانية  –و القاموس الفقهي لغة واصطالحا: سعدي أبو جيب: دار الفكر. دمشق  1/483(   ينظر : القاموس احمليط 11)

 1/354م,  1988
هـ(إعداد وختريج: فهد بن انصر السليمان, دار الثراي للنشر والتوزيع، الرايض ,ط 1421ني )ت: (   تفسري جزء عم: حممد بن صاحل بن حممد العثيم12)
 339م, 2002 -هـ  1423، 2
 )مادة حق( 10/49(    لسان العرب  :13)
 )مادة حق( 1/390الكليات (   14)
هـ(احملقق:  756عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب )ت:  عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن(  15)

 . 1/437م : 1996 -هـ  1417حممد ابسل عيون السود: دار الكتب العلمية , الطبعة: األوىل، 

 

 املطلب الثاين

 القيام لنصرة احلق

, ويكون )االنِتصاُر من الظَّاِل االنِتصاَف, (9)ينُصره, ونَصره ينُصره نْصراً(النَّصر: )ِإعانة اْلَمْظُلوِم؛ نَصره َعَلى َعُدّوِِه 
وَنَصرَُه منه: ََنَّاُه وَخلََّصُه، وهو انِصٌر وُنَصٌر، كُصَرٍد، من ُنصَّاٍر وأْنصاٍر وَنْصٍر،  ,(10)واالنِتقام, وانـَْتَصر ِمْنُه, انتَقم (

 ، َفُة, ورجٌل َنْصٌر، وقوٌم َنْصٌر، أو النُّْصرَُة: ُحْسُن كَصْحٍب, والنَّصرُي: الناِصُر, وأْنصاُر النيبِّ ، َغَلَبْت عليهُم الصِّ
عونَِة, واالْسِتْنصاُر: اسْ 

َ
  وانتصر منه: انتقمِتْمداُد النَّْصر، والسُّؤاُل, والتـََّنصُُّر: ُمعاجَلَُة النَّْصِر,وتَناَصروا: تَعاَونوا على النَّْصِر,  امل

(11)  

النصر اصطالحًا :)هو تسليط هللا اإلنسان على عدّوِِه حبيث يتمكن منه وخيذله ويكبته والنصر أعظم سرور حيصل   
    (12)ألنَّ املنتصر جيد نشوة عظيمة، وفرحاً وطرابً(للعبد يف أعماله، 

,وقال السمنُي احلليبُّ:)احلق يف (14), وحق الشَّْيء:)َوجب َوثَبت((13)احَلقُّ لغة :) نَِقيُض اْلَباِطِل، َومَجُْعُه ُحقوٌق وِحقاٌق(
َحقٌّ: أي: ثبت واستقر, واحلقيقة: فعيلة، من ذلك, األصل: الثبوت، والشيء الثابت, يُقال: َحقَّ األمر حَيقُّ حًقا، فهو  

 .(15)وقيل: أصله املطابقة, واملوافقة(
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هـ( : ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر: دار الكتب العلمية  816التعريفات: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )ت:  (  16)
 . 89:صم1983-هـ 1403, 1لبنان, ط-بريوت 

 14(  سورة  الكهف :17)
حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي   : تفسري الكتاب اجمليد , حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من ( ينظر: التحرير والتنوير18)

 15/29هـ : 1984 :تونس -الدار التونسية للنشر   :هـ(1393)ت : 
 مادة )ربو(.  14/304(    لسان  العرب :19)
 276(   سورة البقرة /20)
 1/218معجم لغة الفقهاء:,(   21)

 
 

احَلقُّ اصطالحاً: )هو احلكم املطابق للواقع يطلق على األقوال والعقائد واألداين واملذاهب  ابعتبار اشتماهلا على ذلك، 
 .(16)حقيقة، ويستعمل يف الصدق والصواب أيًضا، يقال: قوٌل حقٌّ وصواٌب(والشيُء احلقُّ أي :الثابت  ,  ويقابله الباطل

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ هذه داللة من دالالت القيام أفصح عنها القرآن الكرمي ,فنجد هذه اللغة ماثلة  يف قوله تعاىل   ف

القيام حقيقياً أبَْن وقفوا بني حُيَتمُل َأْن يكون , (17)چ ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
يدي ملك الروم املشرك, أو وقفوا يف جمامع قومهم خطباء معلنني فساد عقيدة الشرك, وحُيَتمُل أْن يكون القياُم مستعاراً 
لإلقدام, واجلسر على عمل عظيم واالهتمام ابلعمل, أو القول تشبيهاً ابالهتمام بقيام الشخص من قعود لإلقبال على 

, فداللة القيام هنا تعطي إحياًء أبن القيام ألجل شيِء عظيم وأمر خطري, فهم قاموا لالنتصار للحق الذي (18)عمل ما
م بقيامهم هذا أقبلوا على عمل كبري ذي مغزة عظيم اال هو الوقوف بوجه ارابب الشرك وظلماته  حيملونه, وآمنوا به, فكأَّنَّ

ام إِبعالن التوحيد واظفاء الشرك واهله , وهي مهمة ال تتأتى لكل واحد سوى وسواء كان القيام حقيقيا أم جمازاي هو القي
 من وقر االميان يف قلبه,فداللة هيئة القيام تُوحي ابألمراملهم والذي اعلنوه يف املأل, والذي كان القيام من أجله.

 ملطلب الثالثا

 قيام املرابني

ُته: ََّنَّيته(َراب الشيُء يـَْربُو الراب لغة : )   والراب: )بكسر  ,(20)چ ڈ  ڎ, َويف التـَّْنزِيِل اْلَعزِيِز: چ (19)رُبـُّواً ورابًء: زَاَد َوََّنَا, وأَْربـَيـْ
 (,21)الراء من راب الشيء يربو ربواً: إذا زاد(
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 1/218وينظر معجم لغة الفقهاء ,,  109(    التعريفات  :22)
  275/  (    سورة البقرة23)
 2/594(   التحرير  والتنوير 24)
هـ  1412 -ط, السابعة عشر, : القاهرة -بريوت -دار الشروق,  :هـ(1385سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب )ت: (   يف ظالل القرآن : 25)
:1/324 
 2/352القاهرة:  –دار الفكر العريب  :هـ(1390عبد الكرمي يونس اخلطيب )ت: بعد ( ينظر: التفسري القرآين للقرآن : 26)

 

عوض شرط ألحد هو فضل خاٍل عن كل زايدة مشروطة يف العقد خالية عن عوض مشروع, أو الراب اصطالحًا : )    
, فهذه داللة أخرى صورها لنا القرآن الكرمي بصورة انطقة عن ما خيتلج صاحبها من اخلور والتخبط, وهذا (22)  (العاقدين

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  چ    ما َنده يف قوله تعاىل

النـُُّهوُض َوااِلْسِتْقاَلُل، َويُْطَلُق جَمَازًاً َعَلى حَتَسُِّن احْلَاِل، َوَعَلى القيام كما هي معروفة )وحقيقة  ,  (23)چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
يـَْوَم  -يـَُقوُمونَ ِقيَّ فَاْلَمْعىَن: اَل اْلُقوَِّة، ِمْن َذِلَك قَاَمِت السُّوُق، َوقَاَمِت احْلَْرُب, فَِإْن َكاَن اْلِقَياُم اْلَمْنِفيُّ ُهَنا اْلِقَياَم احْلَِقي

, إَّنا صورة جمسمة حية متحركة صورة املهموس (24)( ِإالَّ َكَما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ  -يـَُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاَلِمنيَ 
 وكهزهم مهزة املصروع )وهي صورة معروفة معهودة للناس, فالنص يستحضرها لتؤدي دورها يف إفزاع احلس ملشاعر املرابني

عنيفة خترجهم من مألوف عادهتم يف نظامهم االقتصادي, ومن مرحهم على ما حيققه هلم من الفائدة وهي وسيلة يف 
, إَّنا هيئة جسدية استعريت لتشبه (25)التأثري الرتبوي انجحة مبواضعها بينما هي يف الوقت ذاته تعرب عن حقيقة واقعة (

 كبه اهلُم وأثقلُه وأقَعَدُه, فكلما حاول حال املرابني مثلها كمثل الذي ر 

القيام يقعُد ,مث ال يكاد يقوم حىت يسقط, مث يهُم ويسقط, مث خيتلج  جسده كلُه ويضطرب كيانُه كلُه فيخُر  صريعاً, 
 ويضطرب على األرض اضطراب اجلمل املذبوح واملمسوس الذي أصابه الصرع, والذي ميثل تلك احلالة أدَق متثيل يف 

, وهي صورة انطقة بلغة حمسوسة (26)ابه وختبطه وقيامه وسقوطه, مث ارمتائُه أخرياً على األرض يرتعش رعشه احملمولاضطر 
لتقريب حال املرايب حبال املمسوس إىل األذهان اليت ال حتيط بكنهها وال تدرك صورهتا بشيء من البالغة التمثيلية لتنفري 

ا النص القرآين خلدمة معىًن ا هذه احلركة اجلسدية داللة معينة, وهكذا وظفهالناس بشاعة وكرَب إجرامه, فهكذا أعطتن
 معني
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 مادة )دهش( 209/ 17(   اتج العروس :27)
د إبراهيم السامرائي: دار هـ(احملقق: د مهدي املخزومي، 170العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري )ت:  (   28)

 398/  3ومكتبة اهلالل , 
 مادة )حري( 11/116(    اتج العروس  :29)
 1/106القاموس الفقهي لغة واصطالحا:  (    ينظر :30)
 437/ 1(    عمدة احلفاظ :31)
 68( سورة الزمر /32)

 

 املطلب الرابع

 قيام الدهشة واحلرية

, (27)زَع وََنْوِه(الدهش لغة : ) َدِهَش، كَفرَِح، َدَهشاً، فُهو َدِهٌش: حَتَريََّ، َأو َذَهَب َعْقُلُه ِمْن َذَهٍل َأو َولٍَه، وِقيَل: ِمَن الفَ   
وأدهشه األمر، والدََّهش: ) ذهاُب الَعْقل، من الذَّهل والَولَه وَنوه, َدِهَش الّرجُل فهو َدِهٌش وُشِدَه فهو مشدوه شدهاً، 

 .  (28)وأشدهه(
, واحلائر هو الذي :وقع يف احلرية, (29)احلائر لغة : )احَلرْيَة َأْن يَنظُر اإِلنَساُن ِإىل َشْيٍء فيَـْغَشاه َضْوُؤه فَيْصِرَف بَصرَه َعنُه(

)احلائر, واحلريان: الذي , وقال السمني احلليب :(30)وحرية، وحرياان، نظر إىل الشيئ، فلم يقو على النظر إليه، وارتد عنه
 ال يهتدي ألمره، وهو املرتدد الفكر، املتشعب الرأي، يقال : حار حيار فهو حائر وحريان, واحلائر: املوضع الذي يتحري 

, (31)فيه املاء، وهو أن ميتلئ حىت يرى يف ذاته حرية, قال اهلروي : وبه مسي املاء الذي ال منفذ له حائرًاً، واجلمع حوران(
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  چ    ومن دالالت حركة القائم احلائر الدهش ما َنده يف قوله تعاىل

 أي القيام مبعىن الوقوف واخلمود يف , (32)چ ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
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ازي خطيب الري ( ينظر :مفاتيح الغيب املعروف ابلتفسري الكبري: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الر 33)
 17/  27هـ  :ـ 1420 -بريوت: ط , الثالثة  –هـ(: دار إحياء الرتاث العريب  606)ت: 

 6( سورة املطففني : 34)
 30/171والتنوير ( ينظر:التحرير 35)
 6/3257( يف ظالل القران 36)
 .   86م,  ص:2010القرآن الكرمي , رسالة ماجستري ,ِإعداد أسامة مجيل عبد الغين رابيعة جامعة النجاح الوطنية ,فلسطني,( ينظر : لغة اجلسد يف 37)

, فهم ملا مسعوا النفخة األخرى قاموا من أماكنهم, فوقفوا وقوف احلائر (33)مكان ألجل ابتالء احلرية والدهشة عليهم 
 الدهش من أمر معني, فالوقوف يف هذه الصورة هيئة جسمانية تدل على احلرية واالرتباك, فاإلنسان ملا يفزعُه أمر يقف 

أي: ,  (34)چ ۈئ        وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئچ    وقوف تظهر عليه عالمات احلرية والدهشة, وقريب من هذا قوله تعاىل
, إنه األمر العجيب :)فِإنَّ (35)إَّنم يكونون قياماً,فالتعبري بصيغة الفعل املضارع للداللة على استحضار احلالة يف الذهن

جمرد الظن يف ذلك البعث لذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس متجردين لرب العاملني ليس هلم مواًل يومئذ سواه ,وليس 
التطلع ملا جيريه عليهم من قضاء, وقد علموا أَن ليس هلم من دونه ويل وال نصري, إن جمرد الظن أبَّنم مبعوثون هبم إال 

, وهذا القيام أيضا قيام خاص له هيئة (36)لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف وَأكل أموال الناس ابلباطل (
يت ورد فيها ذكر القيام يكون يف الغالب على احلقيقة ويقرتب مع معينة يعطي داللة معينة من ظالل اآلايت السابقة ال

القيام جهر للحق واترة يرتافق معه عدم الثبات واالستقامة واترة يرتافق معه دهشة وهول, واترة يرتافق معه انتظار وترقب 
ومجيع الدالالت الواردة متثل  ملا سيؤول إليه حال املعنيني, واترة يرتافق معه داللة القيام من أجل التعبد بشكل معني,

اتصااًل من خالل لغة اجلوارح ألوضاع اجلسم ,وهيئة بشكل معرب خمتصر بليغ مؤثر يغين عن اإلطالة والشرح والوصف 
املستطرد ,وهنا يكمن اجلمال القرآين يف استخدام لغة إليصال املعاين املؤثرة فالقيام له دالالته اخلاصة يف االتصال 

 .(37)والتواصل  

 املبحث الثاين

  لغة القعود ودالالهتا يف القرآن الكرمي

عدُّ القعود من اهليئات اجلسدية املهمة اليت تعطي دالالت معينة, فاإلنسان يف أحيان كثرية تبني هيئة قعوده عن هيئة يُ 
 نفسية معينة يفهمها املتلقي, وقد ذكر القرآن الكرمي الكثري من هذه اهليئات, فوردت يف ثالثني  موضعاً,و يف مخسة 
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 548اث العريب , بريوت : ( ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن , حممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الرت 38)
 )مادة قعد(  3/357لسان العرب :( 39)
 -هـ 1399هـ(احملقق: عبد السالم حممد هارون: دار الفكر: 395( معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أبو احلسني )ت: 40)

 مادة) قعد( 5/108م.1979
 .191(    سورة آل عمران من اآلية /41)
 .3/327ينظر: عمدة احلفاظ : (   42)
 . 16من اآلية/ (    سورة األعراف43)
 .176(   التعريفات : 44)

توبة , ومخسة يف سورة النساء, وثالث يف سورة آل عمران, اثنان يف سورة عشر سورًة, فكان منها مثان يف سورة ال
اأَلعراف, واثنان يف سورة اإِلسراء,وأَما يف سوره )األَنعام, واجلن, والربوج, ويونس,واملائدة, وق,والبقرة, والنحل, والنور, 

 . (38)والقمر( أتت مرة واحدة, وأبلفاظ واشتقاقات ودالالت خمتلفة  

ْقَعُد , و   
َ
ْقَعَدُة: َمَكاُن الُقُعوُد لغة هو: )نقيُض القياِم, قـََعَد يـَْقُعُد قُعودًا وَمْقَعدًا َأي: َجَلَس، وأَقْـَعْدتُه وقـََعْدُت بِِه وامل

َ
امل

اُل َأْصٌل ُمطَّرٌِد ُمنـَْقاٌس اَل خُيَْلُف، َوُهوَ (39)الُقعوِد( ُيَضاِهي اجْلُُلوَس, َوِإْن َكاَن يـَُتَكلَُّم   ,قال ابن فارس : )اْلَقاُف َواْلَعنْيُ َوالدَّ
ْلَواِحَدُة, َواْلِقْعَدُة: احْلَاُل َحَسَنًة َأْو يف َمَواِضَع اَل يـَُتَكلَُّم ِفيَها اِبجْلُُلوِس, يـَُقاُل: قـََعَد الرَُّجُل يـَْقُعُد قـُُعوًداً,  َواْلَقْعَدة : اْلَمرَُّة ا

والقعود يكون  , (40) ضَجَعه قـَُعَدٌة: َكِثرُي اْلُقُعوِد َوااِلْضِطَجاِع, َواْلَقِعيَدُة: َقِعيَدُة الرَُّجِل: اْمرَأَتُُه(قَِبيَحًة يف اْلُقُعوِد, َوَرُجلٌ 
س البناء الواحدة قاعدة, والقواعد: أسا, (41) چڳ  ڳ      چ  مصدرًا َنو: قعدت قعوًدا، ومجًعا، ومنه قوله تعاىل

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ      (42)ويعرب عن الرتصد للشيء ابلقعود: مرة من القعود، وابلكسر اهليئة،  والقعدة

 .(43)چ ڌ  

القعود اصطالحاً: )مصدر قعد إذا كان واقفاً فجلس, والعقوُد فيه لُبث خبالف اجللوس وهلذا يقال: قواعد البيت, وال    
ِلك, وال يقال: قعيد امللك(يقال: جوالسه ويقال: جليس 

َ
 .  (44)امل
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 756(   ينظر : عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف ابلسمني احلليب )ت: 45)
و بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: 327-3/326م,  1996 -هـ  1417، 1هـ(احملقق: حممد ابسل عيون السود, دار الكتب العلمية, ط 

جلنة إحياء الرتاث  -هـ( احملقق: حممد علي النجار, اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 817جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )ت: 
  286-4/285اإلسالمي، القاهرة, 

 55(   سورة القمر /46)
 9/5673, وتفسري الشعراوي ,  6/3426(   ينظر: يف ظالل القرآن , 47)
 95ة النساء /(   سور 48)
,  1اة,ط(   صحيح البخاري: حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد هللا ,احملقق: حممد زهري بن انصر الناصر, دار طوق النج49)

 . 6/8هـ,كتاب اجلهاد, ابب غزوة تبوك,1422

 :  (45)وقال السمني احلليب يف عمدته والفريوز آابدي يف بصائره إن القعود ورد يف القرآن الكرمي على سبعة أَوجه

أي هكذا وعد احلق عباده املتقني أبَّنم , (46) چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ  ٹ  ٹالقرار واملقّر يف مكان,  -1
سوف يقعدون يف حضرته مقعد صدق وهو املليك املقتدر, يقعدون بنعيم احلس واجلوارح ونعيم القلب والروح, نعيم 

  .  (47)القرب, والتكرمي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ    التخلُّف, -2

املتخلفني عن القيام ابلواجب واملشاركة  ، َأي )(48) چ ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

وإذا كان التساوي بني اجملاهدين والقاعدين من غري ضرر مينعهم غري , ابجلهاد وخوض املعارك من غري عذر شرعي

مستساغ، فإن هللا تعاىل فضَّل اجملاهدين ابملال والنفس على القاعدين ذوي الضرر، وجعلهم يف درجة أعلى من القاعدين 
 لعذر، واملراد ابلدرجة أن يكون هلم فضل أعظم، 

األعذار؛ وذلك ألن جهاد هؤالء عملي إجيايبٌّ، وموقف ذوي األضرار سليبٌّ، وهم ومكانتهم عند هللا أكرم من ذوي 
يعرضون أنفسهم للتلف، وأولئك ِل يتعرضوا له، ويقدمون النفيس من املال، وأولئك ِل يقدموه، ومع ذلك فِإنَّ هللا تعاىل 

يوم القيامة، بل يكون النعيم املقيم هلما وعد كاًل من الفريقني احلسىن، أي: العاقبة احلسنة، حيث ال يكون مثة عقاب 
ُ َعْنُه َأنَّ َرُسولَ  ُ   معاً, وهللا تعاىل يثيب املرء مبقدار نيته، وروى االمام البخاريُّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يَنِة فـََقاَل:) ِإنَّ اِبْلَمِديَنِة أَقْـَواًما َما ِسْرُُتْ َمِسريًا َواَل َقطَْعُتْم َواِداًي ِإالَّ َكانُوا  َعَلْيِه َوَسلََّم َرَجَع ِمْن َغْزَوِة تـَُبوَك َفَداَن ِمْن اْلَمدِ 
 صلى هللا عليه وسلم   -, وقد كان النيب (49)َمَعُكْم قَاُلوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ َوُهْم اِبْلَمِديَنِة قَاَل َوُهْم اِبْلَمِديَنِة َحَبَسُهْم اْلُعْذُر(
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, والتفسري  4/1814هـ( دار النشر: دار الفكر العريب ,1394زهرة )ت: (   ينظر: هرة التفاسري: حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب 50)
 .1/366هـ , 1422,  1دمشق ,ط  –الوسيط للزحيلي: د وهبة بن مصطفى الزحيلي, دار الفكر 

 24(   سورة املائدة /51)
 . 4/110(   ينظر : التفسري الوسيط , سيد طنطاوي, 52)
 60(   سورة النور /53)
هـ( احملقق: عبد الرزاق املهدي, دار 597ملسري يف علم التفسري: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي )ت: (   ينظر : زاد ا54)

 .3/306هـ, 1422 -, 1بريوت,ط –الكتاب العريب 

خيّلُف عبد هللا ابن أم مكتوم على املدينة، وهو أعمى، لكي ينتفع بكل القوى، وليكون لذوي األعذار فضل العمل,  -
وإن تفضيل الدرجة على القاعدين ذوي الضرر لكي يسري القادر ولو نسبياً، فال يقعد لضرر ومهي، أو عذر غري قهري، 

 .  (50)من الناس يتومهون أعذاراً، حيث اَل عذرفكثري  
َأي ،  )51( چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ  املكث واللبث , -3

ماكثون متوقِّفون عن اجلهاد، منتظرون ما حيدث, ويف هذا غاية اجلنب والتقاعس وقلة األدب مع هللا، والّتنكر ملوسى 
الّسالم ,وقوهلم إان هاهنا قاعدون يف مكاننا لن نربحه، ولن نتقدم خطوة إىل األمام ,ألنَّ كلَّ جمد وخري أيتينا عن عليه 

طريق قتال اجلبارين فنحن يف غىن عنه، وال رغبة لنا فيه, وِإنَّ هذا الوصف الذي وصفوا به أنفسهم ليدل على اخلسة 
 .(52) لنشاط للعمل الصاحل يؤدى بصاحبه إىل املذمة واملذلةوسقوط اهلمة، ألنَّ القعود يف وقت وجوب ا

يعين: الُعْجَز، واحدها: قاعٌد، ويقال: ِإَّنا قيل هلا: قاعٌد لقعودها عن ,(53) چ ٹ  ٹ  ٹ  چ  ٹ  ٹعجز النِّساء,  -4
 احليض والولد، وقد تقعد عن احليض والولد وِمثْـُلها ال يُرجى نكاُحها، وما مسيْت قاعداً ِإال ابلقُعود، ألَّنا 

هاء ليدّل حذف اهلاء على أنه قعود ِإذا أَسنَّْت عجزْت عن التصرُّف وكثرة احلركة، وأطالت القعود، فقيل هلا: قاعد بال 
ِكرَب، كما قالوا: امرأٌة حامٌل ، ليدلُّوا حبذف اهلاء على أنه محل َحَبل، وقالوا يف غري ذلك: قاعدٌة يف بيتها، وحاملٌة على 

 .  (54)َظهرها,أي: وهي من قعدت عن الزوج, أو احمليض، والولد لكرب سنها
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 127(   سورة البقرة/55)
 1/213(   ينظر :الكشاف,56)
 16(   سورة األعراف /57)
 . 19/11628,وتفسري الشعراوي,5/2796التفاسري, (   ينظر :زهرة 58)
 191(   سورة آل عمران /59)
 17(   سورة ق/60)
 6/3363(   ينظر:يف ظالل القرآن,61)
 121(   سورة أل عمران/62)
 .2/246(   التفسري الوسيط لسيد طنطاوي , 63)

القواعد مجع ,(55) چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  َأساس األَبنية, -5
 .(56)قاعدة ,وهي األساس واألصل ملا فوقه ,وهي صفة غالبة ومعناها الثابتة 

الالم الم القسم، و )أقعدن( أتكيد لقصده اأَلمث  (57)چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ َرْصد الطريق -6
 )صرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم( ظرف مكان, أي: ألقعدن هلم يف صراطك املستقيم وأضلهم حىت ال يسريوا  

يف هدى، بل يسريون يف مسارات خمتلفة يضلون فال يهتدون سبيالً أي: يف مواضع اخلري وطرق الصالح واهلداية ألبطل 
 .   (58)عليهم أمرهم  أعماهلم، وأفسد 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ  القعود الَّذى هو ضّد القيام  -7

  (59) چ ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

َأي مَلٌك يرتصَّدُه ويكتب له وعليه ,  (60) چ ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ٹ ٹ چ      
 ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ٹ ٹ چ  و  ،(61)حاضر،ال كما يتبادر إىل األذهان أنَّ امسي امللكني رقيب، وعتيد!  

أى مراكز وأماكن ومواقف للقتال حبيث يعرف كل مؤمن مكانه وموقفه, فينقض ,(62)  چ جئ  جئ  جئ  جئ   ی  یی  
القرآن الكرمي عَّرَب عن هذه األماكن واملراكز واملواقف ابملقاعد لإلشارة إىل وجوب الثبات فيها منه على خصمه إال أنَّ 

  (63)كل يثبت القاعد يف مكانه، وأنَّ عليهم أال يربحوا أماكنهم إال إبذن قائدهم صّلى اَّلّل عليه وسّلم
 

 -ونستطيع أن نبني أهم هذه الدالالت يف املطالب اآلتية :

 املطلب األول
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 مادة )كذب( 1/704(    لسان العرب :64)
 183(   التعريفات :65)
 مادة )كذب( 1/742(    الكليات :66)
 90(   سورة التوبة / 67)
هـ(,احملقق : علي حممد الضباع  833(   ينظر : النشر يف القراءات العشر : مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )ت : 68)

 .2/210هـ( : املطبعة التجارية الكربى تصوير دار الكتاب العلمية , 1380)املتوىف 
هـ(احملقق: أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار 207ر : معاين القرآن: أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )املتوىف: (   ينظ69)
 .447مصرالطبعة: األوىل,ص -عبد الفتاح إمساعيل الشليب: دار املصرية للتأليف والرتمجة  /
 

 داللة قعدة املكذبني .

ْدِق؛ َكَذَب َيْكِذُب َكِذابً , وِكْذابً وِكْذبًة وَكِذبًة (  .(64)الَكِذُب لغة: )نقيُض الصِّ

, أو هو: ) كل خرب خمربه (65)(عدم مطابقته للواقع، وقيل: هو إخباٌر ال على ما عليه املخرب عنه)هو كذب اصطالحاً :  ال
وهي قعده كما يفصح عنها القرآن الكرمي هي تلك القعدة اليت تنُم وتشف , (66)أخربُه فـَُهَو كذب (على خالف َما 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ                  چ ٹ ٹ چ  وتفصح عن عدم صدق يف متكلفيها, فهذه القعدة وجدانها متمثلة يف

 .(67)چ ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  

عذَّرون(, أَّنا تقرأ ابلتشديد وهي قراءة العامةقيل يف قراءة 
ُ
, وهلا وجهان يف العربية  الوجُه األوُل: ما ذكره الفراء (68))امل

 , وهو أنَّ األصل يف هذا اللفظ املعتذرون, فحولت فتحت التاء إىل العني, وأُبدلت الذال من   (69)والزجاج وابن االنباري

التاء, فأدغمت يف الذال اليت بعدها, فصارت التاء ذااًل مشددة, واالعتذار قد يكون ابلكذب, وقد يكون ابلصدق, 
عذير الذي هو التقصري, يقال عذراً تعذيراً إذ قصََّر وِل والوجُه الثاين: أْن يكون املعذورون على وزن قولنا مفعَّولون من الت

 يبالغ, يقال قام فالن قيام تعذير, إذ استكفيته يف أمر فقصََّر فيه فإْن أخذان بقراءة التشديد, وفسرانها ابملعتذرين على 
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هـ(احملقق: الدكتور عبد اجلليل عبده شليب: عاِل  311وأعرابه: للزجاج إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت: معاين القرآن ( ينظر: 70)
 2/494م:   1988 -هـ  1408بريوت الطبعة: األوىل  –الكتب 

 . 6/127ينظر: مفاتيح الغيب, ( 71)
 .6/377(   ينظر:التفسري الوسيط لسيد طنطاوي , 72)
 293/ 10والتنوير: ( التحرير 73)
 مادة )ذكر( 11/376مادة )ذكر( واتج العروس , 1/396وينظر :القاموس احمليط , مادة )ذكر( 4/308(    لسان العرب :74)

بوا هللا ورسوله منافقوا األعراب , واملقصود ابلذين قعدوا الذين كذَّ (70)هذا التقدير حيتمل أَّنم كانوا صادقني وأَّنم كاذبون 
م كذَّبوا هللا ورسوله ابدعائهم األميان  ,أى : وقعدوا عن اخلروج إىل (71)الذين ما جاؤوا وما اعتذروا,أو ظهر بذلك أَّنَّ

 وهم   تبوك، وعن اجمليء إىل رسول اَّلّل صلى اَّلّل عليه وسلم لالعتذار،أولئك الذين كذبوا اَّلّل ورسوله يف دعوى اإلميان،

م  الراسخون يف النفاق والعصيان من األعراب سكان البادية الذين كذبوا يف األميان الذي أظهروه من قبل, وحيتمل أَّنَّ
 , ) ألّن الذين اعتذروا قد َعِلَم النيبُّ (72)كذبوا يف وعدهم النصر, مث قعدوا من دون اعتذار حبيث ِل يكن ختلفهم  مرتقّباً 

عليه الصالة والسالم أَّّنم غري خارجني معه خبالف اآلخرين, فكانوا حمسوبني يف مجلة اجليش,  وختّلُفهم أشّد إضرار, 
, هكذا أفصح النص عن هيئة من هيئات القعود متثلت يف قعود الكاذبني (73)(ألنّه قد يـَُفّل من ِحّدة كثري من الغزاة 

وهم أولئك النفر الذين خيذلون املؤمنني وال يصدقون يف وعدهم,وال ينهضون  إذا ما استنهضوا وال ينفرون إذا ما استنفر 
بيل هللا ,وعدم ختلفهم عن اجلهاد الناس من املهاجرين واألنصار, الذين مدحهم هللا تعاىل بسرعة اإلجابة إىل اجلهاد يف س

يف إعالء كلمة هللا تعاىل,فصوَّر لنا القرآن الكرمي صورة انطقة من صور ختلق املنافقني واَّنزامهم من النفرة والنصرة لدين 
ا قعدة تنمُّ  هللا تعاىل ونصرة رسوله  عن كذب  ,فقعدة الكاذب هي قعدة تعطي لنا داللة واضحة وجلية للعيان َأَّنَّ

 ريح لصاحبه يف دعواُه .ص

 املطلب الثاين

 داللة قعود الذاكرين .

الذِّْكُر ْيِء َعَلى ِلَساِنَك و الذِّْكُر لغة: )احلِْفُظ لِلشَّْيِء َتْذُكرُه, والذِّْكُر أَيضاً: الشَّْيُء جَيْرِي َعَلى اللَِّساِن, والذِّْكُر: َجْرُي الشَّ   
َعاُء َوالذِّْكُر الشُّْكُر َوالذِّْكُر الطَّاَعُة(الصَّاَلُة َوالذِّْكُر  الذّكر:) اِبْلَكْسِر لَُه , و (74)ِقرَاَءُة اْلُقْرآِن َوالذِّْكُر التَّْسِبيُح َوالذِّْكُر الدُّ

: َمْعنياِن: َأحدمهَا: التـََّلفُّظ ابلشَّْيء َوالثَّاين: ِإْحَضاره يف الذِّْهن حِبَْيُث اَل يغيب َعنُه، َوُهوَ    ضد النْسَيان, والذّكر، اِبلضَّمِّ
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 )مادة ذكر( 1/456(   الكليات :75)
 12028/ 19هـ( مطابع أخبار اليوم, 1418اخلواطر: حممد متويل الشعراوي )ت:  -(   تفسري الشعراوي 76)
 191سورة آل عمران /( 77)
 9/459( ينظر:  مفاتيح الغيب 78)
 4/196( ينظر : التحرير والتنوير 79)
 . 4/310, وتفسري القرطيب,15/444(   ينظر: تفسري الرازي,80)

ِْغيب ِفيَها،  للمعىن الثَّاين اَل غري, تْـَيان أِبَْلَفاظ ورد الرتَّ َوِإذا أُرِيد اِبلذكر احْلَاِصل اِبْلَمْصَدِر جيمع على )أذكار( َوُهَو اإْلِ
إِلَْيِه كالتالوة َوِقرَاَءة اأْلََحاِديث ودرس اْلعلم، َوالنـَّْفل اِبلصَّاَلِة َويُطلق َويـُرَاد بِِه اْلُمَواظَبة على اْلَعَمل مبَا أوجبه, أَو ندب 

)(75) 
الذكر اصطالحاً :عرَّفُه الشعراوي فقال: )إنَّ الذكر هو أْن جتعل هللا على ابلك، فال مينعك من ذلك َسْعٌي وال عمل؛     

هو ذلكم القعود الذي يُظهُر , فقعود الذاكرين (76)ألن الذِّْكر أخف العبادات وأيَسُرها على النفس، وأثقلها يف امليزان(
گ  ڳ  ڳ  چ  قوله تعالى : اخلشوع والتضرع بني يدي هللا سبحانه وتعاىل, فوجدان هذه اهليئة للقعود واضحة يف 

فالنص يبني لنا أصناف , (77)چ ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   
عاىل, وهي ثالثة أقسام : القسم األول: التصديق ابلقلب, والثاين اإلقرار ابللسان, والثالث العبودية احلقة هلل سبحانه وت

ِإَشارٌَة ( ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  )َوقَْولُهُ:  ِإَشارٌَة ِإىَل ُعُبوِديَِّة اللَِّساِن، (َيْذُكُروَن ّللاََ )فََقْولُهُ تَعَالَى:  العمل ابجلوارح
ْنَساُن ( ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ):  َواأْلَْعَضاِء، َوقـَْولُهُ ِإىَل ُعُبوِديَِّة اجْلََوارِحِ  ِإَشارٌَة ِإىَل ُعُبوِديَِّة اْلَقْلِب َواْلِفْكِر َوالرُّوِح، َواإْلِ

الشُّْكِر، َواجْلَِناُن يف اْلِفْكِر، َكاَن َهَذا اْلَعْبُد لَْيَس ِإالَّ َهَذا اْلَمْجُموَع، فَِإَذا َكاَن اللَِّساُن ُمْستَـْغرِقًا يف الذِّْكِر، َواأْلَرَْكاُن يف 
, فهو ذاكر هلل سبحانه وتعاىل يف عموم أحواله كقوهلم : ضربُه الظهر والبطن, (78)ُمْستَـْغرِقًا ِِبَِميِع َأْجزَائِِه يف اْلُعُبوِديَّةِ 

 وقوهلم : أُشِتهَر كذا عند أهل 
, فقد ذكر الباري سبحانه وتعاىل ثالث (79)اإلميان يف ذكرهم هللا سبحانه وتعاىل  الشرق والغرب, وهذه هي أحوال أهل  

 اِبلذِّْكِر ِعْنَدَها هيئات ال خيلو ابن آدم منها يف غالب أمره, و َلْو َحَصَل اِلْبِن آَدَم َحالٌَة رَابَِعٌة ِسَوى َهِذِه اأْلَْحَواِل أَلََمَر اَّللَّ 

َوامِ ,َواْلُمرَاُد ِمْنُه أَنَُّه    وقد روى االمام البخاري حديثاً يف هذا الباب َعْن ِعْمرَاَن ْبِن   ,(80)تـََعاىَل أََمَر اِبلذِّْكِر َعَلى الدَّ
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 . 2/60(   صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي,ابب ِإَذا َِلْ يُِطْق قَاِعًدا َصلَّى َعَلى َجْنٍب,81)
 ( مادة )ربص 7/120العني:: ( 82)
 مادة )ربص( 2/477(   مقاييس اللغة :83)
 16( سورة األعراف :84)
 14/212( مفاتيح الغيب 85)

: َعِن الصَّالَِة فـََقاَل:) َصلِّ قَائًِما فَِإْن ِلَْ َتْسَتِطْع فـََقاِعًداً  ُحَصنْيٍ، َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل َكاَنْت يب بـََواِسرُي َفَسأَْلُت النَّيبَّ 
 . (81)فَِإْن ِلَْ َتْسَتِطْع فـََعَلى َجْنٍب(

فهذه صورة أخرى من صور القعود أنه على الضد من قعود املكذبني فإذا كان قعود املكذبني خيفي ورائُه نفسًا غري   
 يدُل عن نفس مؤمنة صادقة يف أمياَّنا, وشتان بني اهليئتني من القعود, قعود يستحق به مؤمنة, فقعود الذاكرين يفصح 

أانس مقت هللا تعاىل وغضبه وعقابه, وقعود يستحق به أانس رضوان هللا تعاىل والفوز ابجلنة والنجاة من النار , فهكذا 
 صور لنا القرآن الكرمي لغة انطقة حبال الفريقني.

 الثالثاملطلب  

 داللة قعدة املرتبص

وقال ابن فارس:)الرَّاُء َواْلَباُء َوالصَّاُد َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ااِلنِْتظَاِر ِمْن َذِلَك , (82)(الرَتَبُُّص:) االنِتظار ابلشيء يَوماً 
َبُُّص, يـَُقاُل تـََربَّْصُت بِهِ  فقعدة املرتبص هي تلك اليت يرتبص هبا صاحبها ابآلخرين سوًء, وهي قعدة تنم عن  ,(83)(الرتَّ

املراد  (84)چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ  نفس خبيثة تضمر العداوة والبغضاء للغري متثلت هذه القعدة يف
أنَّه أي إبليس :)يواظب على اإلفساد مواظبة ال يغري عنها, وهلذا املعىن ذكر القعود, ألنَّ من ( ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ) بقوله

 أراد أْن يبالغ يف تكميل أمر من األمور قصَّر حىت يصري فارغ البال ,فيمكنه إمتام 
, فهو قد أخذ على نفسه عهداً أْن (85)املقصود ابملواظبة على اإلفساد ,وهي مواظبة على الوسوسة حىت ال يفرت عنها (

 يلزم عليهم الطريق املستقيم, فيصدهم عنه ويقطعه عليهم ,أبْن يزين هلم سلوك طرق أخرى يشرعها هلم من مجيع جوانبه  
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ين احلسيين  ينظر : تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين بن منال علي خليفة القلمو ( 86)
 .8/300م,  1990هـ(: اهليئة املصرية العامة للكتاب: 1354)ت: 

 .4/378ينظر:التفسري القرآين للقرآن:  (87)
 17( سورة  ق   /88)
 8/47( ينظر : التحرير والتنوير 89)
 31-30(    سورة الطور /90)
 . 27/31(   ينظر: تفسري املراغي,91)
 مادة )خوف( 9/99(   لسان العرب :92)

ابلقعود , وعربََّ عن هذا الرتبص  (87), فهو يرتصد ابإلنسان وينحرف به عن سواء السبيل(86)ليضلوا عن الصراط املستقيم
كناية عن املالزمة ,فوجُه الكناية هو َأنَّ مالزمة املكان تستلزم اإلعياء من الوقوف عنده, فيقعد املالزم طلب للراحة 

 ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ چ ,ومن مث أُطِلَق على املستأجر اسم القعيد ,ومن ِإطالق القعيد على املالزم قوله تعاىل :

, فهذه هي قعده املرتبص املالزم (89)أي مالزم إذ امللك ال يوصف بقعود وال قيام ,(88)چ ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  
جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  ی  ی  ی  ی    چ    :للطريق يبتغي قطعُة على غريه, وَند هذه الصورة ماثلة أيضا يف قوله تعاىل  

أي بل هم يقولون: هو شاعر نرتبص به أحداث الدهر ونكباته من موت, أو ,(90)چ جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ   
متّهلوا ىف ريب املنون، فإىن مرتبص معكم منتظر قضاء هللا ىّف وفيكم، وستعلمون ملن حادثة متلفة, فقل هلم: انتظروا و 

يكون حسن العاقبة، والظفر ىف الدنيا واآلخرة, فهذه صورة أدق وأبلغ انطقة يف حال الكافرين يف رغبة متين املوت واهلالك  
, فلعل الدهر واألايم هتلكُه وتريح قريشاً منه ومن أتباعه,   , وهم يريدون أن يقعدوا وينتظروا ما يؤول إليه حاله    للنيب  

ودعوته وهي أبلغ من  فإذا مات متوت دعوته وميوت أتباعه, فهي صورة انطقة حبال الكفارين املرتبصني  ابلنيب حممد 
حقدهم الدفني القول, أو التمين مبوته ومبوت دعوته هكذا صورها لنا السياق القرآين يف صورة بليغة اابن عن مدى 

 .   (91)واملعلن على حدٍّ سواء واضفى عليها ضالالً مجالية تكمن يف داللة املرتبص لآلخر  
 املطلب الرابع

 داللة قعدة اخلائفني.

 .(92)اخلَْوُف لغة: )الَفزَُع، خاَفه خَيَافُه َخْوفاً وِخيَفًة وخَمَافًة (
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 .101التعريفات,ص: (    93)
 24(   سورة املائدة/ 94)
هـ ـ 1413 -لبنان  -احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي: دار الكتب العلمية بريوت ( ينظر :95)

  2/270, حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد :  1م ,ط 1993
 2/870( يف ظالل القرآن 96)
 .4/110(   ينظر:التفسري الوسيط لسيد طنطاوي , 97)

فقعدة اخلوف هي تلك القعدة اليت تبني لنا ضعف , (93)حمبوب(اخلوف اصطالحاً: )توقع حلول مكروه، أو فوات 
صاحبها وخوره وجبنه فهي ليست قعدة جمردة, وإَّنا قعده ختفي ورائها نفس خائفة جبانة جاءت هذه الصورة احلية ماثلة 

النص يصور لنا قعدة ,  (94)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   چ   :  يف قوله تعاىل
 اجلبناء كيف تكون, وقد متثلت يف قصة بين إسرائيل يوم أْن طلب منهم 

أن يدخلوا األرض املقدسة, وقد كان فيها جبارون فجاءت إجابتهم إجابة سريعة إذ ِل يتوانوا يف اجلهر هبا   موسى 
, )هكذا يف وقاحة العاجزالذي ال تكلفه وقاحة (95)بقوهلم : فأذهب أنت وربك فقاتال  إان هاهنا قاعدون  أجابوه

فليس برهبم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم  (, ڀ   ڀ  ڀ )ن اساللسان إال مدَّ اللسان! أما النهوض ابلواجب فيكلفه وخز الل
قاعدون يف  ,(96)عزاً، وال نريد أرض امليعاد.. ودوَّنا لقاء اجلبارين(ال نريد ملكاً، وال نريد (, ٺ   ٺ  ٺ   )القتال,

مكاننا لن نربحه، ولن نتقدم خطوة إىل األمام ألن كل جمد وخري أيتينا عن طريق قتال اجلبارين فنحن يف غىن عنه، وال 
رغبة لنا فيه, وإن هذا الوصف الذي وصفوا به أنفسهم، ليدل على اخلسة وسقوط اهلمة، ألن القعود يف وقت وجوب 

املذمة، واملذلة، فقالوا ذلك استهانة واستهزاء, وعدم مباالة, وقصدوا ذهاهبما النشاط للعمل الصاحل يؤدى بصاحبه إىل 
 حقيقة كما ينبئ عنه غاية جهلهم، وقسوة قلوهبم واملقابلة: ِإانَّ هاُهنا قاِعُدوَن...وأرادوا ابلقعود 

ق أنه ال يندفع إىل , هكذا أظهرت لنا قعده اجلبان املستخلف الناكل عن طريق احل(97)عدم التقدم ال عدم التأخر
 الواجب إذا ما دعي إليه وإَّنا يقعد متخلفاً بقعدة اجلنب خوفاً على نفسه وماله كما صور آنفاً  قصة بين إسرائيل .

 
 
 
 
 

 املطلب اخلامس
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 مادة )هزأ( 1/183(    لسان العرب :98)
، 1بريوت,ط –هـ(, احملقق: حممد عوض مرعب: دار إحياء الرتاث العريب 370(   هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )ت: 99)

 ,مادة )هزأ(  6/196م,2001
 140النساء :(    سورة 100)

 داللة قعدة املستهزئني.

,  (98)، وهَتَزَّأَ واْستَـْهزَأَ بِِه: َسِخَر(االستهزاء لغة :)اهلُْزُء واهلُُزُؤ: السُّْخرِيُة ُهزَِئ بِِه َوِمْنُه, وَهزَأَ يـَْهزَأُ ِفيِهَما ُهْزءاً وُهُزؤاً وَمْهزَأَةً   
, (99)َورجل ُهَزأٌَة يـََهَزأُ ابلنَّاس، َورجل ُهْزأَة: يُهزأُ بِِه(  وقال األزهريُّ : )اهلُْزُء: الُسْخرية، يـَُقال: َهزِىَء  بِِه يهزَأ بِِه واستهزأ بِِه,

هي تلك القعدة اليت تنتظم يف جملس يستهزء فيه بكتاب هللا وآايته , فهكذا صورة من القعود جاء فقعده املستهزئني 
 ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ٹ ٹ چ النهي عنها يف   

النص خيربان أنَّ:   ,(100)چ جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی
) أُوىل مراتب النفاق أْن جيلس املؤمن جَملساً يسمُع فيه آايت هللا يَُكُفر هبا وُيستهزأُ هبا، فيسكت ويتغاضى يسمي ذلك 
تساحماً، أو يسميه دهاء، أو يسميه سعة صدر, وأفقاً وإمياانً حبرية الرأي!!! وهي هي اهلزمية الداخلية تدبُّ يف أوصاله, 

على نفسه يف أول الطريق حياًء منه أْن أتخذه نفسه متلبساً ابلضعف واهلوان! ,إن احلمية هلل و لدين هللا وآلايت   وهو ميوهُ 
هللا هي آية اإلميان, وما تفرت هذه احلمية إال وينهار بعدها كلَّ سد وينزاح بعدها كلُّ حاجز، وينجرف احلطام الواهي 

أول األمر عمداً, مث هتمد, مث ختمد, مث متوت فمن مَسَع االستهزاء بدينه يف  عند دفعة التيار, وإنَّ احلمية لتكبت يف
جملس، فإما أْن يدفع، وِإما أْن يقاطع اجمللس وأهله, فأمَّا التغاضي والسكوت فهو أول مراحل اهلزمية, وهو املعرب بني 

يف جمالس كبار املنافقني ذوي النفوذ, وكان   اإلميان والكفر على قنطرة النفاق! وقد كان بعض املسلمني يف املدينة جيلسون
 ما يزال هلم ذلك النفوذ,  وجاء املنهج القرآينُّ يِّنبُه يف النفوس اىل تلك احلقيقة 

,حقيقة أنَّ غشيان هذه اجملالس والسكوت على ما جيري فيها، هي أوىل مراحل اهلزمية, وأراد أْن جينبهم إايها , ولكن 
 ِل تكن تسمح أبْن أيمرهم أمراً مبقاطعة جمالس القوم إطالقاً, فبدأ أيمرهم مبقاطعتها حني املالبسات يف ذلك احلني  
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 781-2/780(  يف ظالل القرآن ,101)
 . 1/117(   ينظر: أوضح التفاسري,102)
 )مادة ذم(  12/220(    لسان العرب :103)
  1/453(   الكليات :104)
 1/100,م2003 -هـ 1424، 1التعريفات الفقهية: حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت: دار الكتب العلمية ,ط (   105)
 )مادة ذمم(  2/47احلفاظ :(    عمدة 106)
 28/400(    اتج العروس :107)

أي: ,  (101)يسمعون آايت هللا يكفر هبا ويستهزأ هبا... وإال فهو النفاق... وهو املصري املفزع، مصري املنافقني والكافرين(

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  :) عليهم، وال تقعدوا مع الكافرين املستهزئني آبايت هللابل قوموا عنهم، إْن ِل تقدروا أْن تُنِكُروا 

يتحدثوا حديثًا غريه, فِإْن قعدُت معهم مع كفرهم آبايت هللا تعاىل، وخوضهم يف احلق الذي أنزله ،  (ېئ  )يعني بقوله:(  
امع شريك للقائل؛ ما ِل يرده قسراً، يف الكفر, فيؤخذ من هذه اآلية الكرمية: أنَّ الس(جئ   ی  ی  ی)هذا بيان, وجوابه  

م الصنف اخلائض (102)أو مينعه جرباً؛ فإْن ِل يستطع فليفارق جملسه من فوره , هكذا عربََّ لنا النص عن قعود الالهني أَّنَّ
 يف آايت هللا استهزاًء, فوجَب على أهل األميان عدم الركون والقعود يف هكذا جمالس .

 املطلب السادس

 قعدة املذموم املخذول.داللة  

َمْذُموماً, وأََذمَّ هِبِْم: تـَرََكُهْم  الذَّمُّ لغة: )نَِقيُض اْلَمْدِح, َذمَُّه َيُذمُُّه َذّمًا وَمَذمًَّة، فـَُهَو َمْذُموٌم وَذمٌّ, وأََذمَُّه: َوَجَدُه َذِميماً   
م يـَُقام هَلَا ذمَّة، َوجتمع على ذّم, وذمام, , وعرفه أبو البقاء:)كل َحرََكة يلزمك م(103)َمْذُمومنَي يف النَّاِس( ن تضييعها الذَّ

, وعرفه الربكيت قال: الذَّمُّ)ضدُّ املدح وهو قوٌل, أو فعٌل, أو ترك قول, أو فعل ينبئ عن افتضاح حال الغري (104)وذمم(
 من الذم، يعين أنه يذم الرجل على, يعين أَّنا مشتقة , وقال السمني احلليب :)الذمة ما يتذمم منه(105)واَنطاط شأنه(

واخَلُذوُل: )الَكِثرُي ,  (106)(إضاعة ما يعاهدهم عليه أو يؤمتن، ومثلها الذمام والذمة واملذمة, والذم مجع ذمةٍ 
 ,  واخلذالن: )ترك النصر ممن يتوقع منه ذلك, وقوله: )وإن خيذلكم( , أي يرتك نصرتكم, وخذلت (107)اخِلْذالِن(
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 )مادة خذل( 1/493(    عمدة احلفاظ :108)
 22( سورة األسراء :109)
 15/65( ينظر : التحرير والتنوير 110)
 4/2220( يف ظالل القرآن ,111)
 .20/320(   مفاتيح الغيب للرازي, 112)

الوحشية ولدها: تركته وحده, وختاذلت رجاله: إذا ِل تعيناه على املشي, و املخذل يف اجليش: ,من حتني املقابلة, وهلذا 
قعدة هلا صور عدة ذكرها  دالالت لغة هيئة القعود, وهيهذه داللة أخرى من , (108)خيرج من الصف, ويقال: خذله(

ڑ  ڑ  چ  ٹ  ٹاملفسرون منها املكث ومنها الندم والتفكر ومنها العجز عن حتصيل الشيء كل هذه املعاين وجدانها يف 

فتقعد مستعار ملعىن املكث والدوام واملذموم املذكور ابلسوء والعيب , (109)چ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
واملخذول الذي أسلمه فأما ذمه, فمن ذوي العقول  أْن أعظم سخرية أن يُتخذ املرء حجراً, أو عوداً رابً له ويعبده, وأما 

ن عاقبته أنه )يقعد مذموما , فكل فرد حييد عن التوحيد تكو (110)خذالنة فالنه اختذ لنفسه وليًا ال يغين عنه شيء 
 ابلفعلة الذميمة اليت أقدم عليها، )خَمُْذواًل( ال انصر له، ومن ال ينصره هللا فهو خمذول وإن كثر انصروه, 

ولفظ )فـَتَـْقُعَد( يصور هيئة املذموم املخذول وقد حط به اخلذالن فقعد، ويلقي ظل الضعف, فالقعود هو أضعف هيئات 
وأكثرها استكانة وعجزاً، وهو يلقي كذلك ظل االستمرار يف حال النبذ واخلذالن، ألن القعود ال يوحي ابحلركة اإلنسان  

ِفيِه ُوُجوٌه:) اأْلَوَُّل: َأنَّ َمْعَناُه:اْلُمْكُث   (  ک  گ  گ  گ)  , فقوله(111)وال تغري الوضع، فهو لفظ مقصود يف هذا املكان(
َل الرَُّجُل ْذُموًما خَمُْذواًل، َوَهِذِه اللَّْفَظُة ُمْستَـْعَمَلٌة يف ِلَساِن اْلَعَرِب َواْلُفْرِس يف َهَذا اْلَمْعىَن، فَِإَذا َسأَ َأْي فـََتْمُكَث يف النَّاِس مَ 

 ُمْكُث َسَواًء َكاَن قَاِئًما أَْو َجاِلًسا.َغرْيَُه َما َيْصَنُع ُفاَلٌن يف تِْلَك اْلبَـْلَدِة فـَيَـُقوُل اْلُمِجيُب: ُهَو قَاِعٌد أبَِْسَوأِ َحاٍل َمْعَناُه: الْ 

 الثَّاين: ِإنَّ ِمْن َشْأِن اْلَمْذُموِم اْلَمْخُذوِل َأْن يـَْقُعَد اَنِدًما ُمتَـَفكِّرًا َعَلى َما فـََرَط ِمْنُه.   
َا يـََتأَتَّى اِبْلقِ  َياِم، َوأَمَّا اْلَعاِجُز َعْن حَتِْصيِلَها فَِإنَُّه الثَّاِلُث: َأنَّ اْلُمَتَمكَِّن ِمْن حَتِْصيِل اخلَْرْيَاِت َيْسَعى يف حَتِْصيِلَها، َوالسَّْعُي ِإَّنَّ

 ِقَياُم َعَلى الرَُّجِل َأَحَد اأْلُُموِر الَّيِت هِبَا يَِتمُّ اْلَفْوُز اِبخلَْرْيَاِت، وََكاَن اَل َيْسَعى َبْل يـَبـَْقى َجاِلًسا قَاِعًدا َعِن الطََّلِب فـََلمَّا َكاَن الْ 
اخلَْرْيَاِت, َواْلُقُعوُد رَِة َعَلى حَتِْصيِل  اْلُقُعوُد َواجْلُُلوُس َعاَلَمًة على هدم تِْلَك اْلَمِكَنِة َواْلُقْدرَِة اَل َجَرَم ُجِعَل اْلِقَياُم ِكَنايًَة َعِن اْلُقدْ 

 )فـَتَـْقُعَد(:)القعود هنا مبعىن اإلقامة أَو املكث، سواٌء َأكان يف مكثه قاعًدا أَم قائًما  ,(112)ِكَنايٌَة َعِن اْلَعْجِز َوالضَّْعِف(
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 . 5/742(   التفسري الوسيط, 113)

ل غري وقيل القعود مبعىن الصريورة، من قوهلم شحذ الشفرة حىت قعدت كأَّنا حربة، أي حىت صارت كأَّنا حربة، وقي
 .  (113)ذلك و) خَمُْذواًل(: َأي عدمي النصري(

هكذا أظهرت لنا دالالت القعود مبختلف صوره, وهو قعود حيدده السياق الذي وردت فيه لفظة القعود, فللقعود هيئة   
جسدية تبني وضعًا من أوضاع اجلسد وتدل على إْن الذي يكون عليه اإلنسان مبختلف هيئاته وصوره بناء على هيئة 

 القاعد. 

 اخلامتة

احلمد هلل وصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله , فمن خالل حبثي هذا ميكن تلخيص ما توصلت   
 -اليه ابلنتائج االتية :

 إنَّ  للقيام  والقعود صورة  حمسوسة ماثلة للعيان  قد تكون أبلغ من اللغة الناطقة يف أحيان كثرية. -1
 خمتلفة تفصح عن ما يف داخل القائم من لغة يفهمها املتلقي بكل وضوح.إنَّ  للقيام  دالالت    -2
 إنَّ للقعود لغة تعطي للناظر اىل القاعد صورة عن حالته النفسية ,وما يدور يف داخلة من أفكار. -3
 إنَّ القعود قد تنوعت صورة واشكاله ,وكلَّ صورة تفصح عن حال قاعدها ونفسيته. -4
ختتلف عن قعدة اآلخر من حيث الداللة فقعدة الذاكر غري قعدة املكذب  إنَّ لكل قعدة حالة خاصة هبا -5

 , وكذلك قعدة املرتبص غري قعدة اخلائف , وقعدة املستهزئ غري قعدة املذموم املخذول.
 قائمة املصادر

 .  القرآن الكرمي .1
الفيض، امللّقب مبرتضى، اتج العروس من جواهر القاموس: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو  .2

 هـ(احملقق: جمموعة من احملققني: دار اهلداية .1205الزَّبيدي )ت: 
هـ( ، حتقيق : امحد عبد الغفور عطار ، 393اتج اللغة وصحاح العربية ، إمساعيل بن محاد اجلوهري)ت: .3

 م .1987 -هـ 1407،   4دار العلم للماليني ، ط
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: حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد : حممد الطاهر بن  التحرير والتنوير .4
 م.1984هـ(: الدار التونسية للنشر , تونس,  1393حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي )ت :  

هـ 1424ىل،  التعريفات الفقهية: حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت: دار الكتب العلمية, الطبعة: األو    .5
 .م2003 -

 هـ( مطابع أخبار اليوم.1418اخلواطر: حممد متويل الشعراوي )املتوىف:    -تفسري الشعراوي  .6
تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار(: حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد هباء الدين  .7

 م. 1990رية العامة للكتاب: هـ(: اهليئة املص1354بن منال علي خليفة القلموين احلسيين )ت: 
 القاهرة.  –هـ(: دار الفكر العريب  1390عبد الكرمي يونس اخلطيب )ت: بعد التفسري القرآين للقران :     .8
 ه.  1430،  8تفسري جزء عم : الدكتور مساعد بن سليمان بن انصر الطيار , دار ابن اجلوزي ,ط   .9

هـ(احملقق: حممد عوض 370نصور )املتوىف: هتذيب اللغة: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو م .10
 م.2001بريوت,الطبعة: األوىل،   –مرعب, دار إحياء الرتاث العريب  

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ: أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم   .11
هـ(احملقق: حممد ابسل عيون السود: دار الكتب العلمية بريوت,  756املعروف ابلسمني احلليب )ت: 

 م.   1996 -هـ   1417الطبعة األوىل،  
هـ(احملقق: 170متيم الفراهيدي البصري )ت:  العني: أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن .12

 الدكتور مهدي املخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي: دار ومكتبة اهلالل .
بريوت,و -هـ(: دار الشروق, 1385سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب )ت: يف ظالل القرآن :  .13

 1/324هـ :  1412 -القاهرة :ط السابعة عشر 
سورية , الطبعة: تصوير  –واصطالحا: سعدي أبو جيب: دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة  .14

 م . 1988هـ =    1408م الطبعة الثانية    1993
هـ ( ، دار الفكر ،بريوت ،   817القاموس احمليط للفريوزآابدي ، جمد الدين حممد بن يعقوب ) ت:   .15

 م . 1978،   2ط
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هـ(احملقق: ضبطه 81الشريف اجلرجاين )املتوىف: كتاب التعريفات: علي بن حممد بن علي الزين  .16
هـ 1403لبنان,الطبعة: األوىل –وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر, دار الكتب العلمية بريوت 

 م.1983-
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء  .17

 بريوت,)د.ت( .  –حممد املصري: مؤسسة الرسالة   -قق: عدانن درويش هـ(احمل1094احلنفي )ت: 
لسان العرب: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى األفريقى  .18

 م.1983-هـ   1414,  3هـ(: دار صادر , بريوت , ط711)ت:  
منشورات دار عالء الدين ، دمشق   ،   وغورست  ، ترمجة هيالنه صاحل شقري ،  غدويسلغة اجلسد ،   .19

 م .2009،   5ط
القرآن الكرمي , رسالة ماجستري ,إعداد أسامة مجيل عبد الغين رابيعة جامعة النجاح لغة اجلسد يف  .20

 م.   2010الوطنية ,فلسطني,
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي: دار الكتب    .21

 يق: عبد السالم عبد الشايف حممد .م , الطبعة األوىل , حتق1993هـ ـ 1413 -لبنان بريوت  -العلمية 
املخصص يف اللغة ، أبو احلسن علي بن إمساعيل النحوي اللغوي األندلسي املعروف اببن سيدة ، دار  .22

 م .1996هـ ـ 1417إحياء الرتاث العريب ، بريوت,
هـ(احملقق: الدكتورعبد 311معاين القرآن وأعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )ت:   .23

 م . 1988  -هـ   1408اجلليل عبده شليب: عاِل الكتب , بريوت, الطبعة األوىل, 
هـ(احملقق: 207معاين القرآن: أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )املتوىف:  .24

 –, دار املصرية للتأليف والرتمجة أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار / عبد الفتاح إمساعيل الشليب
 مصر ,الطبعة: األوىل.

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن , حممد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء الرتاث العريب , بريوت ,)د.ت(. .25
حامد صادق قنييب: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  -معجم لغة الفقهاء : حممد رواس قلعجي  .26

 م.  1988  -هـ   1408، 2, ط
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هـ(احملقق: عبد 395معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي، أبو احلسني )ت:   .27
 م.1979  -هـ  1399السالم حممد هارون: دار الفكر:  

مفاتيح الغيب املعروف ابلتفسري الكبري: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي  .28
 -بريوت: ط  الثالثة    –هـ(: دار إحياء الرتاث العريب  606دين الرازي خطيب الري )ت: امللقب بفخر ال

 هـ  .  1420
النشر يف القراءات العشر : مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )املتوىف :  .29

تصوير دار الكتاب هـ( ,املطبعة التجارية الكربى ] 1380هـ(احملقق : علي حممد الضباع )املتوىف  833
 العلمية[ .
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ABSTRACT 

 The Scientific Concept of mujtahid( the hard-working Fundamentalist). 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our 

prophet, and His family and companions. 

This research consists of an introduction, two papers, eight demands and a 

conclusion. 

The introduction contains the introduction of the topic to suit its problems. 

The first topic: the concept of Fundamental ijtihad, it individually presents the 

concept of Ijtihad among the people of the Arabic tongue, and the people of the 

assets, which is the subject of the first demand.  

As for the second topic: Rulings on ijtihad in Islam and the conditions, it also 

consists of four demands: 

The first demand is the ruling on ijtihad. It states that the scholars divided the 

ijtihad in general into two sections: 

Section I: Individual duty on everyone who reaches the responsible age and 

conditions to perform religious duties in Islam. 

Section 2: Collective duty, which is that there is in the nation who strives to find the 

appropriate Shari'ah ruling for the new issues, and that the Mujtahid cannot do so 

unless he has deep knowledge of the positions of the Islamic jurisprudence. 

The second demand :  It is about the evidence of the legitimacy of ijtihad: from the 

Qur'aan and Sunnah, and the consensus of the Sahaabah (may Allaah be pleased 

with them). 

In the third demand: I highlighted the conditions of Ijtihad, the majority of the 

fundamentalists, and Imam Shati’bi, in Almowafaqat. 

In the fourth demand: the virtue of Itjihad in Islam, its benefits, and its fruits; and 

that of its benefits; it also concluded many of the demands of the quality of the 

statement; to highlight the opinion of the researcher. 

https://islamqa.info/en/111926
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Conclusion : 

Ijtihad scholars and fundamentalists are the best and the highest people; because 

they are the heirs of the Prophet , peace be upon him,in the statement of the 

Legitimate evidence, and work it. 

It is not permissible for one to strive and to lead the fatwa (opinion concerning 

Islamic law) unless he is a scholar of the Arabic language and its arts in general, 

with the legal sciences of origin, jurisprudence, interpretation, and speaking In 

general, knowing the purposes of The legitimate purposes, so that he can realize the 

purpose of God Almighty, and his Messenge, peace be upon him. 

Ijtihad should not stop, until the branches are presented to their origins, and we 

know the reasons for their diligence, and it does not depart from the circle of the 

legal texts and the precise rules that were built and bound, and no one can invade it 

unless they possesses its keys and know its secrets And he walked with great 

patience and knowledge. 

May Allah bless our prophet and master Muhammad and his family and 

companions, and those who follow them to the Day of Judgment. 
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 لخص امل

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وعلى آله وصحابته أمجعني. 
 وبعد،

 يتكون هذا البحث من مقدمة، ومبحثني، ومثانية مطالب وخامتة.
 يناسب وإشكاالته.حتتوي املقدمة على استهالل املوضوع مبا 

، ويعرض ملفهوم االجتهاد إفرادا ، وهو موضوووع املطلب الول، وا املطلب املبحث األول: مفهوم االجتهاد األصــول
الثاين: مفهوم االجتهاد الصووووووووووووول تركيبا، والفر  بني االجتهاد الصووووووووووووول وما مالله. وا املطلب الثالث: تكلم  عن 

وا الرابع: حتدل  عن الفر  بني االجتهاد الفقهي،  والصوووول، والقياو، والرأي   نسوووبة االجتهادالصوووول وموضووووعه،
 لن هذه مصطلحات متشاهبة يلزم التفريق بينها. وغالبا ما أختم املطالب بصفوة القول  لتظهر شخصية الباحث.

الول: ا حكم االجتهاد الصوووول  ، وهو أيضوووا يتكون من أربعة مطالب: وأما املبحث الثاين: ففي حكمه وشـــروطه
إذ بين  فيه أن العلماء قسووووووووموا االجتهاد عامة  إا قسوووووووومني: القسووووووووم الول: فرض عني على ك  مكل  عاق   ل .  
القسووووووووووم الثاين: فرض الكفاية. وا املطلب الثاين: فيه بيان لدلة مشووووووووووروعية االجتهاد الصووووووووووول. وا املطلب الثالث:  

تهاد، عند مجهور الصووووليني، وعند اممام الشووواملو ا املوافقات.  وا املطلب الرابع: ا فضووو   أبرزت فيه شوووروال االج
 كما ختم  أيضا كثريا من املطالب بصفوة القول  مبراز رأي الباحث..ومثراتهاالجتهاد الصول، وفوائده، 

يتوق ، حىت ترد الفروع إا أصووووووووووووووو ا، أبرز فيه الباحث نتائج البحث، منها: أن االجتهاد الصووووووووووووووول  ب أال خامتة: 
ويتعرف على أسووووباب اجتهادهم، وأنه ال عر  عن دائرة النصوووووة الشوووورعية والقواعد الدقيقة الت بني  وأحكم ، وال  

 يستطيع أحد اقتحامه إال إذا امتلك مفاتيحه.  
 الدين.وصلى هللا وسلم و رك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى ألرهم إا يوم  
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 مقدمة:

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني. 
 وبعد: 

كثر املدعون لالجتهاد بصفة عامة ا الشريعة امسالمية، وا أصول الشريعة بصفة خاصة، وأنه ليس حكرا على العلماء 
املتقدين من أه  القرون الوا املفضلة من القرن الثاين للهجرة، وما بعدها ممن أسسوا وقعدوا القواعد للدراسات الشرعية 

الذين كان  م السبق ا وضع علم اجلرح والتعدي ، ومعرفة املقبول من احلديث  ا خمتل  العلوم امسالمية ا احلديث
واملردود، وكذلك أه  الصول الذين كان  م منهج متميز للتعام  مع اخلطاب الشرعي، ووضعوا هم أيضا أسسا وضوابط 

م العرب الذي نزل القرآن الكرمي مستمدة من العقيدة امسالمية، ومن القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة، ومن كال
 هبا، ونطق الرسول الكرمي بفصيحها. 

وا القرون الوا مل يكونوا حيتاجون إا علوم ا اللغة، أو املنطق، أو غريها  لهنا كان  راسخة ا أذهاهنم وإن مل يسعوا 
ري تعلم العلوم العربية، والشرعية، إليها، لكن بعد اختالال لسان العرب بغريهم، والمة مبختل  المم أضحى من الضرو 

 وغريها من العلوم املساعدةلفهم اخلطاب الشرعي كما أراد هللا ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
 وجاء هذا البحث ليساهم ا إعطاء املفهوم الصحيح للمجتهد بصفة عامة، والصول بصفة خاصة.

 فما مفهوم االجتهاد عامة؟ (1
 خاصة؟وما مفهوم االجتهاد الصول  (2
 وما هي شروال االجتهاد ؟ (3
 كي  نفر  بني أنواع من املصطلحات املشاهبة؟ (4
 وما هي فوائده ومثراته؟ (5

 هذا ما سنتعرف عليه من خالل هذا البحث املكون من مقدمة، ومبحثني ومثانية مطالب:
 مقدمة:

 املبحث األول: مفهوم االجتهاد األصول:
 املطلب األول: مفهوم االجتهاد األصول إفرادا  
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 املطلب الثاين: مفهوم االجتهاد األصول تركيبا

 املطلب الثالث: نسبة االجتهاد األصول وموضوعه

 املطلب الرابع: الفرق بني االجتهاد الفقهي  واألصول والقياس.
 االجتهاد األصول: حكمه وشروطه  :املبحث الثاين

 األول: حكم االجتهاد األصولاملطلب  

 املطلب الثاين: أدلة مشروعيته

 املطلب الثالث: شروط االجتهاد 

 املطلب الرابع: فضله ومثرته.

 خامتة. 
 املبحث األول: مفهوم االجتهاد األصول:

يتطلب أن نعرف هذا املصطلح: "االجتهاد الصول" يتكون من كلمتني: الوا: االجتهاد، والثانية: الصول، وهذا 
 ك  كلمة على سبي  امفراد، مث نعرفه على سبي  الرتكيب.

  املطلب األول: مفهوم االجتهاد األصول إفرادا  
 أوال: مفهوم االجتهاد ا وضع اللسان العريب:
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بن ترمجه اختصارا: املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد جمد الدين أبو السعادات الشيباين املوصلي الشافعي املعروف  ( 1)
هو، مسع احلديث وقرأ القرآن وأتقن علومه وحررها، وقد أل  ا سائر العلوم مؤلفات مفيدة، منها: "جتريد أمساء الصحابة" 544عام: اللري، ولد 

، و" 143-4/141هو. انظر: وفيات العيان 606 ملوص  سنة:  -رمحه هللا–مطبوع، و" جامع الصول ا أحاديث الرسول"مطبوع. توا 
 .5/272، والعالم،13/59البداية والنهاية، 

هو(، »منال الطالب ا شرح ملوال الغرائب«، حتقيق: د. حممود 606ابن اللري )جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد املتوىف: انظر: ( 2)
 .179، ة: حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني  لقاهرة

ي، أحد الئمة ا اللغة والدب، مولده ووفاته ا هراء خبراسان، والزهري: نسبة ترمجته اختصارا: أبو منصور حممد بن أمحد بن الزهر ا راو ( 3)
ه: إا جده الزهر، عين  لفقه ا أول أمره، مث غلب عليه التبحر ا العربية فرح  ا مللبها، وقصد القبائ  وتوسع ا أخبارهم، من مؤلفات

 .5/311ظر: العالم، هتذيب اللغة، وغريب اللفاظ الت استعملها الفقهاء. ان
اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد الوهاب، حممد الصاد  العبيدي، دار  »لسان العرب«،هو(، 711-630انظر: ابن منظور )حممد بن مجال الدين: ( 4)

 . 1/43،44م، مادة: جهد، واملصباح املنري للفيومي، 1999هو/1419إحياء الرتاث العريب، مؤسسة دار الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة: 

 
 

الطاقة واملشقة  لذا يقال االفتعال وهي من اجلهد واجلهد  لفتح والضم، وهو وزن كلمة االجتهاد ا امليزان الصرا: 
: قد تكرر لفظ اجلهد واجلهد ا احلديث (1)اجتهد ا مح  الصخر، وال يقال اجتهد ا مح  خردلة، قال ابن اللري

 .(2)وهو  لفتح املشقة، وقي  املبالغة والغاية، و لضم الوسع والطاقة، وقي  مها لغتان مبعىن
غاية المر الذي ال أتلو على اجلهد فيه تقول: جهدت جهدي واجتهدت رأيي ونفسي : اجلهد بلوغك  (3)وقال الزهري

 حىت بلغ  جمهودي.
ويقال ملن بذل قصارى جهده ا أداء عم  ما أبنه: جهد  هد جهدا واجتهد. ويقال: االجتهاد والتجاهد وكالمها 

 يفيد معىن بذل الوسع والطاقة. 
ته، وجهدت الدابة وأجهدهتا محل  عليها ا السري فو  ملاقتها، وجهدت ويقال: جهدت فالان جهدا إذا بلغ  مشق

 اللنب جهدا مزجته  ملاء وخمضته حىت استخرج  زبده فصار حلوا لذيذا، قال الشاعر:
 من انصع اللون حلو الطعم جمهوده** وصف أيله بغزارة لبنها
مأخوذ   )إذا جلس بني شعبها وجهدها(لصالة والسالم:  واملعىن أنه مشتهى ال مي  من شربه حلالوته ومليبه، وقوله عليه ا

 من هذا، ويقال جاهد ا سبي  هللا جهادا، واجتهد ا المر بذل وسعه وملاقته  ليبل  جمهوده ويص  إا هنايته.
 .(4)فاالجتهاد: بذل الوسع ا مللب أمر من المور  
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حتقيق: عبد هللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية   »املستصفى من علم األصول«،، هو(505انظر:أبوحامد الغزال، )حممد بن حممد الغزال، ت:( 5)
 .257م، ة: 2010بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 

هو 21432. حتقيق: الشيخ ابراهيم العجوز، دار الكتب العلمية بريوت، لبنان، الطبعة السادسة: 4/397انظر: الحكام ا أصول لحكام، آلمدي، ( 6)
 م. 2011

 
وهذا املعىن ا وضع اللسان العريب يوافق املعىن االصطالحي ا االجتهاد الصول  لن اجملتهد إذا بذل ك  ملاقته من 

 أج  الوصول إا غايته ا اجلمع والتدبري أو ترجيح احتمال ا الدلي  على احتمال آخر حيس بلذة العلم واملعرفة، 
فيفرح فرحة عارمة، وإن لقي هللا ووجد نفسه أنه وافق مراد هللا عز وج  فرح ويتذو  املعاين الشرعية والفكار العقلية، 

 فرحتني: الوا ا الدنيا، والثانية ا اآلخرة بني  جنته ورضاه.
 اثنيا: االجتهاد ا وضع اللسان الصول:

 عرف الصوليون االجتهاد بتعريفات كثرية، انتقي  النني منها:
ل: االجتهادهو عبارة عن بذل اجملتهد وسعه ا مللب العلم أبحكام الشريعة. واالجتهاد تعري  اممام الغزا  األول:

 .(5)التام: أن يبذل الوسع ا الطلب حبيث حيس من نفسه  لعجز عن مزيد مللب
هو استفراغ الوسع يف طلب الظن بشيء من األحكام الشرعية على وجه حيس تعري  اممام اآلمدايالجتهاد:    الثاين:

 النفس العجز عن املزيد فيه.من  
 قال: فقولنا: استفراغ الوسع كاجلنس للمعىن اللغوي والصول، وما وراءه خواة مميزة لالجتهاد  ملعىن الصول.

 وقولنا ا مللب الظن: احرتاز من الحكام القطعية.
 واحملسوسات وغريها.وقولنا: بشيء من الحكام الشرعية: ليخر  عنه االجتهاد ا املعقوالت  

وقولنا: حبيث حيس من النفس من العجز عن املزيد فيه: ليخر  عنه اجتهاد املقصر ا اجتهاده مع إمكان الزايدة عليه، 
 .(6)فإنه ال يعد ا اصطالح الصوليني اجتهادا معتربا

نباال الحكام، ولتتحقق عملية من خالل هذين التعريفني نستنتج: أن االجتهاد هو بذل الطاقة واستفرغ اجلهد ا است
 االجتهاد ال بد من توفر أمرين النني كما قال اممام الشاملو:

الدلة الشرعية وهذه مصدرها الشريعة االسالمية كما أنز ا هللا على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم اتمة  األمر األول:
وهي الكتاب والسنة وما لب  هبما وهو اممجاع والقياو   ) اليوم أكملت لكم دينكم (كاملة ال يدخلها تغيري وال تبدي 
 وما حلق به من ملر  االجتهاد.
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 . 59النساء، اآلية:( 7)
هو(، »املوافقات ا أصول الشريعة«، وعليه شرح جلي  للشيخ عبد 790انظر: الشاملو )أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانملي املالكي، ت: ( 8)

 .4/245م، 2006هو/1427هللا دراز، دار احلديث القاهرة، سنة الطبع: 

 
اجملتهد سواء كان إماما كأيب بكر رضي هللا عنه أو مفتيا كأحد علماء السل  الصاحل، فمهمته الكش   األمر الثاين:

على وجوب ملاعة أول المر، ومنهم   عن الحكام الشرعية وبياهنا للناو ومحلهم على االلتزام هبا، وقد نص الشرع
 .(8). واجملتهد مبل  عن هللا عز وج (7)()أطيعو هللا وأطيعو الرسول وأول االمر منكمالعلماء اجملتهدون، قال هللا تعاا:  

 صفوة القول: 
 إن اجملتهد ال بد من توفر فيه صفات:

العلم، فال اجتهاد ا استنباال الحكام الشرعية من أدلتها ا االجتهاد الفقهي، أو ترجيح احتمال معىن دلي   األوىل:
إا معىن آخر كما ا االجتهاد الصول، بال علم، ما عدا االجتهاد الذي يشرتك فيه العامي مع غريه كاجتهاد  المة 

 عام، وشام ، ومستمر، وال ينقطع إا قيام الساعة.أفرادا ومجاعات ا تطبيق الحكام الشرعية، فهذا  
استفراغ الوسع ا البحث عن الدلي  املناسب كما ا االجتهاد الفقهي، أو ا اجلمع والتدبري أو ترجيح احتمال الثانية:  

 على احتمال ا نفس الدلي  فيما يتعلق  الجتهاد الصول.
ثبوت والداللة حبيث ال حيتم  إال معىن واحدا، إذ ال اجتهاد ا الحكام الظن: إذ ال اجتهاد فيما هو قطعي ال  الثالثة:

 الت علم  من الدين  لضرورة،  وال اجتهاد أيضا ا قاعدة أصولية مقطوع هباكقاعدة: " ال حاكم إال هللا".
لم، أو اخرتاع ا جمال الشرعية: فاالجتهاد ا ترجيح معىن لغوي، أو فكرة عقلية، أو اكتشاف ما من شأنه أن يع  الرابعة

معني، ك  ذلك ال يسمى اجتهادا ا اصطالح الصوليني، ما عدا أن تستصحب وسيلة للفهم أو اجلمع أوالرتجيح 
 الشرعي بدليله.

 اثلثا: كلمة" الصول"
ح  لتأم  ا املصطلحات العلمية، ومقارنتها أبصلها اللغوي جند أن هناك ارتباملا ا املعىن، ولكنه ا اصطال

 أه  ك  فن معني أكثر مشوال، وكلمة الصول ال ختر  عن هذا املفهوم.
 فما مفهومه ا أصله اللغوي؟ (1
 وما ذا يراد به ا االصطالح الصول؟ (2
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هو(، الصحاح ات  اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد غبد الغفور عطار، دار املالميني، الطبعة 393اجلوهري) امساعي  بن محاد ت: ( 9)
 . 1623/ 4م،1990الرابعة:

ء  انظر: الزبيدي)السيد حممد مرتضى احلسيين(، ات  العروو من جواهر القاموو،حتقيق: مصطفى حجازي، الرتاث العريب، وزارة امرشاد والنبا( 10)
 .451. و447ة: 27م، مادة: أص .  1965هو 1385، 16الكوي ، سلسلة

 
 

 الصول ا وضع اللسان العريب: (1
اللغة، منها: كلمة: الصول: نسبة إا أصول الفقه، وهي ا الصالللغوي مجع، مفردها أص ، و ا عدة معان ا 

احلسب والنسب، والرأي احملكم، قال اجلوهري: الص  واحد الصول، يقال: أص  مؤص . واستأصله: قلعه من أصله. 
قال الكسائي: قو م: ال أص  له وال فص ، الص : احلسب، والفص : اللسان. والصي : الوق  بعد العصر إا 

 :صيلة، قال  على أ املغرب، و مع على أص  وآصال وأصائ ، كأنه مجع 
 لعـــمري ألنت البيت أكـــرم أهله  

 وأقــعد يف أفيــــافه ابألصـــائل                                        
 . (9)ورج  أصي  الرأي، أي حمكم الرأي

)الص : أسف  الشيء، ويطلق ويراد به ما يبىن عليه غريه، أو هو ما يستند وجود الشيء إليه، جاء ا ات  العروو: 
يقال: قعد ا أص  اجلب ، وأص  احلائط، وقلع أص  الشجر، مث َكثُوَر حىت قي : أص  ك  شيء: ما يستندوجود ذلك 
الشيء إليه، فالب أص  للولد، والنهر أص  للجدول، قاله الفيومي، وقال الراغب: أص  ك  شيء قاعدته الت تُومهّمَ  

ئرُه، وقال غريُه: الصُ  ما يُبىن عليه غريه. وأصله علما أيصلهأصال، قتله علما، من الص ، مرتفعًة ارتفَع  رتفاعها سا
 .(10)مبعىن أصاب أصله وحقيقته(

 وقد حقق الصوليون معانيها ا العربية وتتبعوها فوجدوها ال ختر  عن املعاين اآلتية:
ما منه الشيئ، أي مادته، كالوالد للولد، والشجر للغصن، قاله صاحب احلاص . يقولون: هذا العود من تلك  أحدها:

 الشجرة، يعربون عن ُخُلق امنسان حسنها وسيئها.
 ما استند الشيء ا حتقيقه إليه. قاله اآلمدي ا امحكام.  واثنيها:
اللر إا املؤلر  لزم إملالقه على هللا تعاا، وإن أريد ما يتوق  عليه  هو احملتا  إليه، ورد أبنه إن أريد احتيا  واثلثها:

 الشيء لزم إملالقه على الشرال واجلزاء.قاله ا احملصول.
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. وهناية السول ا شرح منها  الوصول إا علم الصول، للقاضي انصر الدين 1/10،11انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، للزركشي، ( 11)
، دار ابن حزم، الطبعة 9، 1/8هو أتلي : مجال الدين عبد الرحيم امسنوي، حتقيق شعبان حممد امساعي ، 685البيضاوي املتوىف 

 م. 1999هو/1420الوا:

 
 

ك  ما أمثر معرفة شيء ونبه عليه فهو أص  له، فعلوم احلس أص   لهنا تثمر معرفة حقائق الشياء، وما عداه   ورابعها:
 فرع له. قاله أبو بكر الصريا ا الدالئ  والعالم.

 الص  ما تفرع عنه غريه، والفرع ما تفرع عن غريه، قال الزركشي: وهذا أسد احلدود، فعلى هذا ال يقال اوخامسها:
 الكتاب: إنه فرع أصله احلس  لن هللا تعاا تواله وجعله أصال دل العق  عليه.

 الص : ما دل عليه غريه، والفرع: ما دل على غريه. قاله املاوردي ا احلاوي.وسادسها:  
أصول الشرع الص : ما انبىن عليه غريه، وقي : ما يقع التوص  به إا معرفة ما وراءه ومها مدخوالن  لن من    وسابعها:

ما هو عقيم ال يقب  الفرع، وال يقع به التوص  إا ما وراءه حبال، كدية اجلنني والقسامة، وحتم  العاقلة، فهذه أصول 
 ليس   ا فروع.

 . ومنه أص  اخلالف، أي منشؤه.(11)منشأ الشيء. أي أصله واثمنها:
 ( الص  ا وضع اللسان الصول:2

 فما مفهومه عند أه  هذا الفن؟  ك  أه  فن أدرى مبصطلح فنهم،
 والص  ا اصطالح الصوليني له أربعة معان:

 الدلي ، كقو م: أص  هذه املسألة الكتاب والسنة، أي دليلها، ومنه أيضا أصول الفقه، أي أدلته.األول:
 از.الرجحان، كقو م: الص  ا الكالم احلقيقة، أي الراجح عند السامع هو احلقيقة ال اجمل  الثاين:

 القاعدة املستمرة، كقو م، إ حة امليتة للمضطر على خالف الص .  الثالث:
 الصورة املقيس عليها، على اختالف مذكور ا القياو ا تفسري الص .  الرابع:

 وزاد اممام الزركشي أربعة أمور أخرى، وهي:
 التعبد، كقو م: إ اب الطهارة خبرو  اخلار  على خالف الص . يريدون أنه ال يهتدي إليه القياو.  أحدها:
 الغالب ا الشرع، وال ميكن ذلك إال  ستقراء موارد الشرع.  الثاين:
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 . 1/11،12والبحر احمليط، ، 9، 1/8انظر: نفس املصادر، هناية السول (12)
 . 1/553هو(، كش  الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 1067(حاجي خليفة، )مصطفى بن عبد هللا كاتب جلو القسطنطيين: ت: 13)

 
 استمرار احلكم السابق، كقو م: الص  بقاء ما كان على ما كان حىت يوجد املزي  له.الثالث:
 .(12)املخر ، كقول الفرضيني: أص  املسألة من كذا  الرابع:

 صفوة القول:
ك  هذه املفاهيم ميكن اعتمادها واالستناد إليها وتطبيقها عند االجتهاد الصول، واجلمع أو الرتجيح بني الدلة، 
واستعما ا حججا لتقوية الرأي وتعضيده، ما عدا املخر  ا اصطالح الفرضيني، فإنه العدد الذي ختر  منه الفريضة مث 

 قد تصح، وقد تعول، وقد تصحح. 
 ا املعاين اآلتية:  "األصل"بني املعاين اللغوية واالصطالحية لكلمة  وميكن الربط  

 والصول يقصد الوصول إا الرأي احملكم واملتقن الذي ال يدخله نقض.  أوال: الرأي احملكم،
 وحقيقته، وهذا من أهداف أه  االجتهاد الصول.  اثنيا: إصابة أصل الشيء

 ة وال برهان عليه.فيما ال حج  اثلثا: استئصال الرأي الضعيف
وإن أردت أن تتحقق فارجع إا الص ، وعلماء الصرف يقولون: إن أردت أن تعرف أص    رابعا: لب الشيء وأصله،

 الل  ا الكلمة ردها إا مصدرها أي أصلها، وعلماء الصول يرجعون الفروع إا أصو ا.

 املطلب الثاين: مفهوم االجتهاد األصول تركيبا:

 بني نوعني من االجتهاد: االجتهاد الصول واالجتهاد الفقهي،كما نفر  بني االجتهاد الصول وأصول الفقه.منيز هنا  
 :أوال: مفهوم االجتهاد األصول

هو علم يعرف به كيفية إيراد احلجج الشرعية، ودفع الشبه، وقوادح الدلة اخلالفية إبيراد الرباهني القطعية، وهو اجلدل 
 املنطق إال أنه خص  ملقاصد الدينية.  الذي هو قسم من

وال بد لصاحب هذا العلم من معرفة القواعد الت يتوص  هبا إا استنباال الدلة، كما حيتا  الفقيه اجملتهد، إال أن الفقيه 
 .(  13)حيتا  إليها لالستنباال، وصاحب االجتهاد الصول حيتا  إليها حلفظ تلك الحكام من ا دم(
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 -هو1366الناشر: حممد علي عثمان، مطبعة أنصار السنة احملمدية مبصر،  »الفتح املبني يف طبقات األصوليني«،(املراغي)عبد هللا مصطفى (، 14)
 .14، 13/: 1،م1947

حتقيق: أيب مصعب حممد  18هو(، إرشاد الفحول إا حتقيق علم الصول، ة: 1250 -هو 1173( الشوكاين، )حممد بن علي بن حممد( )ت: 15)
 ب الثقافية، بريوت لبنان.م، مؤسسة الكت1995هو 1415سعيد البدري، الطبعة السادسة:

 
 .(14)واالجتهاد الصول ليس هو أصول الفقه فهذا الخري خمال  لعلمي اجلدل واالجتهاد الصول، وإن كاان اتبعني له

وقد جع  اممام الشوكاين تعري  االجتهاد الصول هو نفس تعري  أصول الفقه بزايدة "ال على وجه التحقيق"  لن 
 التعري -الف الصول: إلزام اخلصم، قال: )وأما االعتبار الثاينالغرض من االجتهاد الصول الذي هو نتيجة للخ

فهو إدراك القواعد الت يتوص  هبا إا استنباال الحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، وقي : - عتبار العلمية  
قي  هو ملر  الفقه...وفيه: أن هو العلم  لقواعد اخل وقي  هو نفس القواعد املوصلة بذاهتا إا استنباال الحكام اخل و 

ذكر الدلة التفصيلية تصريح  لالزم املفهوم ضمنا  لن املراد استنباال الحكام تفصيال وهو ال يكون إال عن أدلتها 
تفصيال، ويزاد عليه "على وجه التحقيق"  مخرا  علم اخلالف واجلدلفإهنما إن اشتمال على القواعد املوصلة إا مسائ  

 .(15)ال على وجه التحقيق، ب  الغرض منه إلزام اخلصم( الفقه، لكن
 اثنيا: الفرق بني أصول الفقه واالجتهاد األصول:

 بعد التأم  وإعمال النظر واالملالع على مفهومي أصول الفقه واالجتهاد فيه، تبني أهنما يفرتقان فيما يلي:
 االجتهاد الصول يبحث عن ضبط أدلة أصول الفقه نفسها.علم أصول الفقه هدفه: ضبط أدلة الفقه، بينما   (1

( االجتهاد الصول: أدلته حجة يدافع هبا اجملتهد عن رأيه ا عوارض الدلة، بينما أصول الفقه دلي  كلي 2
 يستند إليها الفقيه إذا احتا  إليها.

( أصول الفقه سابق على االجتهاد الصول  إذ ال اجتهاد عند نزول الوحي  لن الرسول صلى هللا عليه 3
 وسلم هواملبني ملا نزل عليه. 

 ( االجتهاد الصول: يبحث فيه عن مأخذ اخلالف واالجتهاد، وأصوله، خبالف أصول الفقه.4
 قراء خاة، وأدلة خاصة.( االجتهاد الصول: يبحث فيه عن دقائق العلوم  ست5
 ( اجملتهد الصول حيتا  إا نظر دقيق وفهم اثقب جلملة من العلوم الشرعية واللغوية واملنطقية.6
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هو(، كتاب الفقيه واملتفقه، حتقيق عادل بن يوس  العزاوي، دار ابن اجلوزي، 462أبو بكر اخلطيب البغدادي )أمحد بن علي بن اثب  املتوىف سنة: ( 16)
 .551م، ة:1996هو/1417اململكة العربية السعودية، الطبعة الوا، مجادى الوا 

 . 551املصدر نفسه، ة:( 17)

 
 اثلثا: الفرق بني االجتهاد األصول واجلدل:

وهذه أبرز الفرو  قد تبدو تطبيقات االجتهاد على أنه اجلدل نفسه، واحلقيقة أنه عتل  عن اجلدل ا كثري من المور  
 بينهما:

االجتهاد الصول هو النظر  لقلب، وإعمال الفكر ا الدلة والمارات املوصلة إا املطلوب، بينما اجلدل يكون  (1
  للسان. 

االجتهاد الصول يصح النظر ا الدلة الصولية من واحد، بينما اجلدل ال يصح إال من النني  إذ اجلدل هو: تردد  (2
 .(16)الكالم بني خصمني، إذا قصد ك  واحد منهما إحكام قوله، ليدفع به قول صاحبه

اجلدل واملناظرة أعم من االجتهاد الصول  إذ الخري عتص  لنظر ا أدلة الصول، وعوارضها، خبالف اجلدل فهو  (3
 يعم مجيع العلوم والفنون.

بينما االجتهاد الصول قد يكون فيه ( 17)اجلدل كله سؤال وجواب، فالسؤال هو االستخبار، واجلواب هو امخبار،  (4
 سؤال وجواب، وقد ال يكون كذلك.

ا اجلدل يقصد املرء إفساد قول خصمه حبجة أو شبهة، بينما االجتهاد الصول يقصد صاحبه حتقيق احلق ا املسألة  (5
 ك  اجتهاد أصول جدل، وليس ك  جدل اجتهادا أصوليا، فبينهما عموم وخصوة من وجه. حلجة والربهان،  

 صفوة القول:
االجتهاد الصول:"علم ميكن من إلبات النصوة، ومعرفة درجاهتا من حيث القبول والرد إذا تعلق المر  آلاثر، ومن 

اعتمدها علماء الصول من خمتل  املذاهب واالجتاهات، معرفة دالالت اخلطاب القرآين، ومن معرفة خمتل  الدلة الت  
ومعرفة ملر  اجلمع بني القوال ا املسألة الواحدة، مث معرفة الراجح منها من املرجوح استنادا إا القواعد العامة الدقيقة 

طأ،  مضافة إا نور املستنبطة من الوحيني، بواسطة علوم اللغة العربية، والقواعد الت تعصم الفكر من الوقوع ا اخل
املعرفة الت أودعها هللا ا البصرية، بسبب تفاوت اجتهاد الناو ا اكتساب علوم اآللة، ودرجة فهمهم  ا، وكثرة قراءة 

 علوم القرون املفضلة، وتفاوت مداركهم، وتباين توجهاهتم، ودرجات امخالة ا عالقتهم خبالقهم.
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 . 424( معجم مقاييس اللغة، البن فارو، اجلزء اخلامس، الصفحة:18)

 
 ايب مىت يكون حجة ؟ ومىت ال يكون حجة؟ كإلبات أدلة كاالجتهاد ا قول الصح

وعم  أه  املدينة كذلك؟ واالستصحاب واالستصالح ملن يقول هبما،  مضافة إا معرفةكيفية االستفادة من الدلة 
الصولية  مبعرفة شرائط االستدالل، مث  تقدمي النص على الظاهر، واملتواتر على اآلحاد، ومعرفة الدلة الت يرجح هبا 

االجتهاد، ومعرفة ملر  اجلمع قب  اللجوء إا الرتجيح عند تعارض عوارض الدلة  لن عوارض الصول داللتها  عند 
 داللة ظنية حتتا  إا اجلمع والرتجيح، وال يتم النظر ا الدلة إال  الجتهاد ا الصول  ستقراء النصوة الشرعية من 

واللغوي، والعرا فيها،  تباع املنهج الصول وفق مسالك الحظها أه  حيث إلباهتا وداللتها، وإعمال النظر الشرعي،  
 النظر ا أعماقها، والذي يقوم هبذه املهمة هو اجملتهد الذي توفرت فيه شروال االجتهاد. 

إذن االجتهاد الصول: هو بذل اجملتهد الوسع، واستفراغ اجلهد ا استنباال مسالك معينة يسلكها، وقواعد يسرتشد 
، وضوابط يلتزم مبقتضاها  للجمع بني االحتماالت أو لرتجيح احتمال على آخر  ليكون اجتهاده صحيحا مقبوال، هبا

 ودليال راجحا يعتمد عليه.

 املطلب الثالث: نسبة االجتهاد األصول وموضوعه:

 أوال: نسبته
اتصال شيء بشيء، ومنه: النسب، كلمة نسبة ا الص  ينسب نسبة، من  ب نصر ينصر، وهي تدل ا أصلها على  

مسي التصاله ولالتصال به. تقول نسب  أنسب وهو نسيب فالن، ومنه النسيب ا املرأة  كأنه ذكر يتص  هبا وال يكون 
 .(18)إال ا النساء. والنسيب: الطريق املستقيم التصال بعضه ببعض

لشخص إا الصول من حيث تلبسه به ال من حيث والصول: أي املرء املنسوب إا الصول أي املتلبس به، ونسبة ا
إنه متهيء لذلك مثال، وأورد أن هذا إمنا يتمشى على تعري  أصول الفقه مبعرفة الدلة ال  لدلة  إذ هي الت يتلبس 

تلبس هبا الشخص، وأجيب أبن املراد  لتلبس ما يشم  التلبس بال واسطة وهو التلبس  ملعرفة، والتلبس  لواسطة وهو ال
  لقواعد بواسطة التلبس مبعرفتها. 

 ومسمى الصول هو العارف  لدالئ  اممجالية و ملرجحات وبصفات اجملتهد. 
وأما اجملتهد وهو املستفيد لألحكام الفقهية من الدالئ  فهو العارف  لدالئ  اممجالية و ملرجحات الت هبا يعرف ما 

 دلة التفصيلية عند تعارضها، ويكون متصفا بصفات اجملتهد املعرب عنها بشروال هو الدلي  املفيد للحكم الفقهي من ال
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لفكر، ( حاشية البناين على شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي على منت مجع اجلوامع لإلمام ات  الدين عبد الوهاب بن السبكي، دار ا19)
1/35 . 
، 954طاب، املتوىف: انظر:قسم الدراسة لكتاب "قرة العني بشرح ورقات ممام احلرمني، أتلي  الشيخ مشس الدين حممد بن حممد العريين املعروف  حل(20)

 . 10،11تعليق وتقدمي: حممد صاحل بن أمحد الغرسي، القسم الول: ا أصول الفقه، ة: 
 .276 -266( شرح مفتاح الوصول، للشيخ مولود السريري، ة: 21)

 
االجتهاد، ففر  بني الصول واجملتهد من حيث الصفات املذكورة، فإن املعترب ا مسمى الصول معرفتها، وا مسمى 

 . (19)اجملتهد قيامها به الستنبامله هبا الحكام خبالف الصول
د الصول هو من عرف الدلة اممجالية، وعرف كيفية اجلمع ملا يعرض ملسائله من اختالف ا املعاين، وعليه فإن اجملته

أو الرتجيح بينه وبني املباين، وعرف كي  يستنبط الحكام من الدلة التفصيلية  التصاله هبا وعدم انفكاكه عنها، فهو  
 ا تطبيقه.جزء ال يتجزأ من الفقه، وك  حماولة لتجزيئه يقع اخلل  

 اثنيا: موضوعه:
إن ك  شيء عبارة عما يتكون منه ذلك الشيء، ويسمى ما يتكون منه الشيء ذاتيا لذلك الشيء، وال عفى أن ك  
فن عبارة عن جمموعة من القضااي واملسائ  الت يتكون منها ذلك الفن، واملسائ  تتكون من لاللة أجزاء: املوضوعات 

 والنسبة بينهما.واحملموالت،  
وموضوع االجتهاد الصول: هي عوارض الصول كالعوارض املتعلقة  لكتاب، والسنة، واممجاع، والمر والنهي، والعام 
واخلاة، واملؤول، واملبني والنص والظاهر، والصول االجتهادية: كالقياو، واملصلحة املرسلة، واالستحسان، وسد 

 .(20)الذرائع 
ل: النظر ا الدلة الشرعية من حيث إلباهتا، واختالف داللتها على الحكام إبيراد مجيع الدلة يتمركز موضوعه حو 

الشرعية واللغوية، واجلمع بينهما ما أمكن، وترجيح ما قوي دليله  ملرجحات الصولية، وبذلك ترد الدلة الشرعية إا 
لة بتنقيحها وختر ها وحتقيقيها، واستقراء سنة رسول هللا  أدلتها الصحيحة  لدلة الشرعية نفسها،  ستقراء مجيع الد

 صلى هللا عليه وسلم القولية والفعلية ا خمتل  الحوال،  ستصحاب العقيدة والداللة الشرعية واللغوية. 
  إذا موضوعه: االجتهاد الصول: هي قضاايه الكربى الت تذكر فيه وهي الت تسمى  لعوارض، أي املسائ  املختل

فيها ا أبواب أصول الفقه، كعوارض المر، مث : ه  المر يقتضي التكرار أو ال يقتضيه. وعوارض النهي، مث : القول 
 .(21)املخصوة وهو"ال تفع " يقتضي التحرمي أو الكراهة؟ واجملم ، مث : إضافة احلكم الشرعي ه  يوجب إمجاال أو ال؟

 فيها.ذلك بقية املسائ  املختل   وقس على  
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 . 44امسراء، (22)
 هو.1411الوا:، مكتبة الضياء، الطبعة 9ابن محيد)صاحل بن عبد هللا(، أدب اخلالف، ة:(23)

 
 صفوة القول:

موضوع االجتهاد الصول عوارض أصول الفقه، أو ما يصطلح عليه  ملسائ  اخلالفية عند الصوليني، كداللة المر   
 على الفور أو الرتاخي؟ والنهي على فساد املنهي عنه أم ال؟ وقس على ذلك ما ماللها.

 وكيفية االستفادة من الدلة الصولية مبعرفة مرجحاهتا إلباات أو نفيا. 
 وضوع: االجتهاد الصول امل

 احملمول: كيفية االستفادة من الدلة الصولية
 النسبة بينهما: إلبات الدلة أو نفيها ا عوارض الصول.

ويشرتال ا هذه املسألة لتعترب من املسائ  االجتهادية: أن ينبين عليها فروع فقهية أو آداب شرعية، أو كان  عوان ا 
 بعيد. ذلك بطريق مباشر ال بطريق  

هذا إذا تعلق المر  الجتهاد ا الدلة اممجالية، وأما إذا تعلق بعوارض الدلة فنقول: إن ك  مسألة أصولية الت مل يننب 
 عليها ألر أصول، فوضعها فيه مضيعة للوق  وهدر للجهد.

 املطلب الرابع: الفرق بني االجتهاد الفقهي  واألصول والقياس 
 أوال: مفهوم االجتهاد الفقهي:

َشيٍْء ّإالَّ يُسَبّمحُ حبَْمّدّه  ّمنْ  وَّإنْ  ُتَسبّمُح َلُه السََّمَواُت السَّْبُع َواْلَْرُض َوَمْن ّفيّهنَّ الفقه لغة: مطلق الفهم، ومنه قوله تعاا: )
 .(22)(توَْفَقهُوَن تَسّْبيحَهُمْ ّإنَّهُ َكاَن حَّليمًا َغُفورًاوََلّكْن اَل  

وا االصطالح الشرعي:العلم  ملسائ  الت  ري فيها االجتهاد بغض النظر عن الصواب واخلطأ أو الشذوذ لي 
أه  العلم معروض، وقد عص  ملسائ  الت وقع اخلالف فيها  لفع  بني اجملتهدين، ومنه ما يصطلح عليه بعض 

 خلالف العال ويقصدون به اخلالف خار  املذهب املعترب به، والذي يسمى ا مصطلح الدراسات املعاصرة" الفقه 
 .(23)املقارن 
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الوالايت  -فريجينيا-(، املعهد العاملي للفكر االسالمي، هريندن 2مله جابر العلواين، أدب االختالف ا امسالم،سلسلة قضااي الفكر امسالمي)( 24)
 . 22م، ة:1981-هو1401املتحدة المريكية، سنة:

هو(، نفائس الصول ا شرح احملصول، 684الصنهاجي املصري املتوىف سنة:( القراا، )شهاب الدين أبو العباو أمحد بن ادريس بن عبد الرمحن 25)
 م، مكتبة نزار مصطفى الباز. 1995هو/1416، الطبعة الوا: 1/161،162

 
وعرفه مله جابر العلواين أبنه: )علم ميكن من حفظ الشياء الت استنبطها إمام من الئمة، وهدم ما خالفها دون االستناد 

. وهو أعم من االجتهاد الصول  لن هذا الخري عتص إبيراد احلجج لدفع الرأي املخال  ا (24)إا دلي  خمصوة(
 مسائ  االجتهاد الصول. 

 اثنيا: الفرق بني االجتهاد األصول والفقهي:
 يفرت  االجتهاد الصول عن االجتهاد الفقهي ا اآليت:

صحته للجمع بني احلجج، أو ترجيح احتمال على احتمال االجتهاد الصول: يبحث ا الدلي  من حيث   (1
 آخر، أما االجتهاد الفقهي فيأخذه مسلما لالستشهاد به.

الصناعة الصولية، حيث يدخ  حت  نظر الفقيه النص، واحمل ، وواقع احلال، من الصناهة الفقهية أوسع  (2
  مضافة إا اعتبار كليات الشريعة.

و إلبات الدلي  أو نفيه، أو إلبات عوارضه املتصلة به أو نفيها  تباع املناهج الغرض من االجتهاد الصول ه (3
الصولية، خبالف االجتهاد الفقهي، فالغرض منه كيفية تنزي  احلكم الشرعي على املكل ، والبحث عن 

 وجود الشروال والسباب،وانتفاء املوانع. 
 االجتهاد الفقهي جائز  لن املخطيء ا الصول التقليد ا االجتهاد الصول ال  وز خبالف التقليد ا (4

ملوم، خبالف املخطيء ا الفقه فهو مأجور، قال أبو احلسني ا شرح العمد: ال  وز التقليد ا أصول 
 الفقه، وال يكون ك  جمتهد فيه مصيبا، ب  املصيب واحد خبالف الفقه ا المرين.

دين كذلك، ومل حيك ا ذلك خالف، غري أنك ينبغي أن تعلم قال: أصول الفقه ملحق أبصول الدين، وأصول ال
أن من أصول الفقهمسائ  ضعيفة املدارك كاممجاع السكويت واممجاع على احلروب وحنو ذلك فإن اخلالف فيها 
قوي، واملخال  فيها مل عال  قاملعا ب  ظنا، فال ينبغي أتليمه، كما أان ا أصول الدين ال نؤمث من يقول: العرض 
يبقى زمنني أو ينفي اخلالء وإلبات املأل وغري ذلك من املسائ  الت ليس مقصودها من قواعد الدين الصلية، 

 .(25)وإمنا هي من املسميات ا ذلك العلم
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الدكتوراه صفية أمحد خليفة،  هو(، سالس  الذهب ا أصول الفقه، حتقويق وتقدمي 794الزركشي، )بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا، املتوىف سنة: ( 26)
 .108، ة: 2008ا يوئة املصرية العامة للكتاب 

 . 2013، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة: الثالثة، سنة الطباعة:4/488انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، للزركشي، ( 27)

 
 اثلثا: االجتهاد األصول أصل االجتهاد الفقهي:

يرى بعض العلماء أن الفقه أص  لألصول   لذلك اجتهد بعض العلماء لتخريج أصول أئمتهم من الفروع املنقولة 
عنهم، وهذا ما مشى عليه احلنفية ا مؤلفاهتم الصولية، وهذه الطريقة وصفها الزركشي أبهنا غري مرضية، قال: 

 يقة احلنفية ا كتبهم الصولية، ويقيدون منها "وقد يوجد اخلالف ا الصول من اخلالف ا الفروع، وهذه ملر 
القواعد الصولية، وهذه غري مرضية، فإنه  وز أن يكون الفقيه قائال  ملدرك الصول، وال يقول مبالزمه ا مدرك الفروع 

 . (26)  ملعارض آخر اقتضى عنده القول بذلك
الفقهية وليس الفروع أصال لألصول، فإذا وجد فرع خمال  لص  ومن هذا النص ندرك  لتالزم أن الدلة أص  للفروع  

فإن ذلك ال يعين أن اممام خال  أصله، وإمنا حكم بدلي  آخر أقوى عنده مما قعده أوال ا تلك املسألة بعينها، فإن 
قتضيه الدلة الصول أعم من تعيينها ا أص  واحد يسري على مجيع الفروع، فقد يتخل  الفرع عن الص ، وهذا ما ت

 الشرعية النصية واملعاين واملقاصد املرعية للشارع.
 رابعا: الفرق بني االجتهاد والقياس والرأي:

ذهب بعض العلماء إا أن القياو هو االجتهاد، وأهنما امسان ملعىن واحد، وقد خطأ احملققون أه  هذا الرأي  لن 
عه ا مللب احلكم، فيدخ  فيه مح  املطلق على املقيد، والعام االجتهاد أعم من القياو، فاالجتهاد بذل اجملتهد وس

على اخلاة، وترجيح احلقيقة على اجملاز، وتقدمي النص على الظاهر، واحملكم على املتشابه، وغريها من القواعد وهذا 
 ليس بقياو، فالقياو نوع من االجتهاد، قال الزركشي: }اسم االجتهاد يقع ا الشرع على لاللة معان: 

  لن العلة ملا مل تكن موجبة احلكم جلواز وجودها خالية منه مل يوجب ذلك العلم  ملطلوب، أحدها: القياس الشرعي
 فلذلك كان ملريقة االجتهاد.

، كاالجتهاد ا املياه والوق  والقبلة وتقومي املتلفات وجزاء الصيد ومهر املث  والثاين: ما يغلب يف الظن من غري علة
 فقة وغري ذلك.واملتعة والن

. وهذا هو املراد  لن اجملتهد يستند إا القواعد الصولية للجمع والرتجيح. قال ابن (27)والثالث: االستدالل ابألصول
 السمعاين: والذي عليه اجلمهور: أن االجتهاد غري القياو، وهو أعم منه  لن القياو يفتقر إا االجتهاد وهو من 
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 . 4/9املصدر نفسه، (28)
 .2/87انظر: مالجيون" شرح نور النوار"، ( 29)

 
العمومات وسائر ملر  الدلة، وليس ذلك   مقدماته، وليس االجتهاد يفتقر إا القياو  ولن االجتهاد يكون  لنظر ا

 .(28)بقياو
فمجال االجتهاد أوسع من القياو  لن جماله الوقائع الت ال نص عليها  إذ هو رد الفرع إا الص  بعلة جتمعهما ا 

 هو مرادفاحلكم  لشروال املقررة ا  ب القياو، بينما االجتهاد يقع فيما فيه نص وما ال نص فيه. وأما الرأي فقي :  
لالجتهاد، وقي : هو قول حبكم شرعي فهم من خالل االستنباال فهو يشم  مجيع أنواع االجتهاد، وقي : هو نوع من   

 . (29)أنواع االجتهاد فهو ما يتوص  به إا احلكم الشرعي من جهة االستدالل والقياو
 صفوة القول:

شرعي فهم من خالل االستنباال  إذ هو نوع من االجتهاد  ولن  مع بني القوال: أبن "الرأي" هو  القول أبنه حكم 
معاذ بن جب  أخرب النو صلى هللا عليه وسلم أنه لن أيلو جهدا ا استنباال احلكم الشرعي املناسب إذا مل  ده ا كتاب 

رضي هللا عنهم اجتهدوا    هللا وال ا سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأقره النو على ذلك،  مضافة إا أن الصحابة
بعده ص  هللا عليه وسلم آبرائهم مستندين ا ذلك مبا فهموه من النصوة الشرعية ومل ينكر أحدهم على اآلخر، 
كاجتهاد أيب بكر ا معىن الكاللة أبهنا من ال والد له وال ولد، وكاجتهاد زيد بن اثب  ا إعطاء الم للث الباقي ا 

 تندهم ا ذلك ما فهموه من النصوة.مسألة الغراوين، وكان مس
إن بني االجتهاد والرأي، من جهة، والقياو من جهة أخرى، عموما وخصوصا مطلقا، فيعم االجتهاد والرأي القياو 

 وغريه، وعتص االجتهاد أبنواع أخر ليس  بقياو، فك  قياو اجتهاد ورأي، وليس ك  اجتهاد قياسا.
 املبحث الثاين

 : حكمه وشروطهاألصولاالجتهاد  

 املطلب األول: حكم االجتهاد األصول

 املطلب الثاين: أدلة مشروعيته

 املطلب الثالث: شروط االجتهاد 
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 . 43النح ، (30)
 .4/496انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، للزركشي، ( 31)

 

 املطلب الرابع: فضله ومثرته

 املطلب األول: حكم االجتهاد األصول: 

 يقسم العلماء االجتهاد عامة من حيث احلكم إا قسمني:

فرض عني على ك  مكل  عاق   ل  حبيث  ب عليه أن يعرف ما تصح به العبادة من كيفية الصالة  القسم األول:
)فسألوا والزكاة والصيام واحلج، وإذا أراد أن يقدم على أمر وليس له علم مبا يتعلق به من أحكام شرعا أن يسأل أه  العلم

 .(30)أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(
فرض الكفاية، وهو أن يوجد ا المة من  تهد م اد احلكم الشرعي املناسب ملا يستجد من قضااي  القسم الثاين:

ونوازل، وال يتمكن من االجتهاد إال إذا كان له علم مبواضع االجتهاد الصول، وله القدرة على اجلمع والرتجيح فيما 
 و الشاذ ا املسائ  االجتهادية الصولية.بينها، ويعرف دلي  املخال  حىت ال يقع ا القول املرجوح، أ

 ( وندب. 3( وفرض كفاية،  2( فرض عني،  1واالجتهاد ا حق العلماء على لاللة أضرب:  
فالول: على حالتني: أحدمها: اجتهاده ا حق نفسه عند نزول احلادلة. والثاين: اجتهاده فيما تعني عليه احلكم فيه فإن 

 ر وإال على الرتاخي. ضا  فرض احلادلة كان على الفو 
والثاين: على حالني: أحدمها: إذا نزل   ملستفت حادلة فاستفىت أحد العلماء توجه الفرض على مجيعهم، وأخصهم 
مبعرفتها من خص  لسؤال عنها، فإن أجاب هو أو غريه سقط الفرض، وإال أمثوا مجيعا. والثاين: إن تردد احلكم بني  

 ون فرض االجتهاد مشرتكا بينهما، فأيهما تفرد  حلم فيه سقط فرضه عنهما. قاضيني مشرتكني ا النظر فيك
والثالث: على حالني: أحدمها فيما  تهد فيه العامل من غري النوازل، ليسبق إا معرفة حكمه قب  نزوله، وهو املسمى 

 .(31)بفقه االفرتاض. والثاين: أن يستفتيه قب  نزو ا
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 . 145النساء:( 32)
 .245/ 3( انظر: املوافقات لإلمام الشاملو، 33)
 .2( احلشر: 34)
 . 2/944انظر: التنقيح شرح التوضيح، حللولو،  ( 35)

 
 صفوة القول:

إذا كان االجتهاد عامة فرض كفاية، فكذلك االجتهاد ا املسائ  اخلالفية االجتهادية ا الصول، والدلة الصاحلة 
لألول هي نفسها للثاين  لنه ال يكون كام  االجتهاد ما مل يعلم مواضعه ا الصول  لذلك قد يكون فرض عني، وقد 

 ملتقدمة. يكون فرض كفاية، وقد يكون مندو  حسب احلاالت ا
االجتهاد الصول من الدين: حكمه اتبع حلكم أصول الفقه، فهو فرض كفاية حبيث  ب أن يكون ا المة علماء 
جمتهدون يذبون عن أصول الفقه  الجتهاد الصول، وخاصة حنن ا زمن فيه من يدعو إا جتديد أصول الفقه بتغيري 

العامل والقرارات الدولية، وهذا غري ممكن  لن أصول الفقه ليس قاصرا حىت أدلته، والبحث عن مصادر جديدة تواكب 
يزاد فيه، وليس مفرملا حىت ينقص منه  ب  هو عام وشام  جلميع القضااي واجملاالت، فما من انزلة إال وله حجة عليها: 

 دليال أو استنباملا واستدالال.

 املطلب الثاين: أدلة مشروعيته

وما والصول خصوصا أدلة من القرآن الكرمي، ومن السنة النبوية الصحيحة، ومن عم  الصحابة ملشروعية االجتهاد عم
 رضي هللا عنهم.

 أوال: الدليل من القرآن الكرمي:
)إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني جاءت نصوة كثرية يستفاد منها مشروعية االجتهاد، منها قوله تعاا:  

 .(32)الناس مبا أراك هللا(
 . الذي هو نوع من االجتهاد الصول.(33)وهذه اآلية صرحية ا إلبات مبدأ االجتهاد عن ملريق القياو

 . (34)}فاعتربوا ايأول االبصار{ومن اآلايت الدالة على القياو وهو نوع من االجتهاد الصول، قوله تعاا:  
دلي  االستعمال، من ذلك تسمية الدمعة عربة  النتقا ا من وجه االستدالل من اآلية: أن االعتبار من العبور واجملاوزة ب

العني للخد. ومنه تسمية السفينة معربا، والقياو كذلك، فيندر  حت  مسمى االعتبار ، واالعتبار مأمور به، فالقياو 
 . وكذلك االجتهاد الصول  لن القياو جزء منه. (35)مأمور به
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 .12/13، ومسلم، 318/ 13البخاري .  واحلديث أخرجه 494انظر: الرسالة لإلمام الشافعي، ة:  ( 36)
 . 1500أخرجه مسلم ا اللعان رقم  (37)
  .أخرجه أمحد والدارمي وأبو داود والرتمذي(38)

 
والعلماء ورلة النو صلى هللا عليه وسلم فهم ورلته ا بيان مراد هللا عز وج  ومراد رسوله صلى هللا عليه وسلم، وال يتم 

 واالستقبال.ذلك إال  الجتهاد الصول فالصول سابقة بقوة االستعمال، وإن كان الفقه سابق ا التدوين  
 اثنيا: األدلة من السنة النبوية:

رمحه هللا  -ورد ا ا لسنة التصريح مبشروعية االجتهاد الصول ب  واحلث عليه ومن ذلك ما استدل به اممام الشافعي
 عن عمرو بن العاة أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: إذا حكم احلاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا  –

 .(36)حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر
ومنها ما لب  ا املوملأ وغريه: قال: حدلنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة، أن رجال أتى 
، ولد ل غالم أسود، فقال: »ه  لك من إب ؟« قال: نعم، قال: »ما  النو صلى هللا عليه وسلمم، فقال: اي رسول اّللم
ألواهنا؟« قال: محر، قال: »ه  فيها من أور ؟« قال: نعم، قال: »فأىن ذلك؟« قال: لعله نزعه عر ، قال: »فلع  

 .(37)ابنك هذا نزعه{
ويستفاد من احلديث إلبات االجتهاد الصول من خالل القياو، ففيه داللة على اعتبار النظائر، وفيه أص  وفرع وعلة 

النطال  من القطعي املسلم به وهو إلبات انتقال الصفات اجلينية ا احليوان، إا إلبات مجع  بينهما، وحكم الص ، وا
 ذلك عند امنسان، وهو عني القياو التمثيلي.   

حينما بعثه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل ومنها: حديث معاذ رضي هللا عنه املشهور ذكره ا كتب أصول الفقه،  
تقضي؟ قال: مبا يف كتاب هللا. قال: فإن مل جتد يف كتاب هللا؟ قال: أقضي مبا قضى به  اليمن قاضيا فقال له: مب

رسول هللا. قال: فإن مل جتد مبا قضى به رسول هللا؟ قال: أجتهد برأيي. فقال له: احلمد هلل الذي وفق رسول رسول 
 .(38)هللا

لدلة، ومعرفة النظائر   لتقاو على ما مياللها من غري واالجتهاد  لرأي يتم عن ملريق منهج الصوليني  ستقراء وتتبع ا
 تعارض وال إبطال، وهذا هو  عم  اجملتهد الصول، وا احلديث إشارة إا االجتهاد عامة، والصول منه خاصة.
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 .447-444انظر: املستصفى من علم الصول، للغزال، ة:( 39)

 
 

 اثلثا: عمل الصحابة رضي هللا عنهم:
اجتهد الصحابة رضي هللا عنهم  فيما عرض  م من نوازل الت مل ينص على حكمها معتمدين ا ذلك على دالالت 
ألفاظ القرآن الكرمي وفيما صح عن النو صلى هللا عليه وسلم، فمنهم من اجتهد واستنبط حكما، ومنهم من توق  ومل 

 اد ا استنباال الحكام للقضااي املستجدة، ومن أمثلة ذلك: ينكر على اجملتهد، وا ذلك إمجاع منهم على جواز االجته
حكم الصحابة إبمامة أيب بكر الصديق رضي هللا عنه مع انتفاء النص، وأبو بكر عهد إا عمر رضي هللا عنه خاصة ومل 

اجتهدوا ا مرياث   يرد فيه نص، وقات  أبو بكر مانعي الزكاة، ومل يرد نص صريح ا قتا م، ومجع القرآن بني الدفتني،كما
 .(39)اجلد مع امخوة

واجتهادهم مبين على أصول الحظوها، ومقاصد مرعية، ومل يكن قصدهم ا وى والتشهي، وقد مدحهم هللا عز وج  ا 
 كتابه ا غري ما آية، ورسوله صلى هللا عليه وسلم ا أحاديث كثرية بلغ  درجة التواتر املعنوي.

 صفوة القول:
االجتهاد الصول  ب أال يتوق ، حىت ترد الفروع إا أصو ا، ونتعرف على أصول اجتهادهم، وأنه ال عر  عن دائرة   

النصوة الشرعية والقواعد الدقيقة الت بني  وأحكم ، ال يستطيع أحد اقتحامه إال إذا امتلك مفاتيحه، وخرب  أسراره 
ر الصحابة الكرام، وفطاح  العلماء الراسخني، وخاصة أننا ا زمن يدعي وأغواره، وسار بروية وعلم رصني، مقتفيا أل

بعض من  رؤ على هللا تعاا  لدعوة إا التخلي عن الص  الصي ، واالهتمام  لرسوم والصور، فإذا انتهى املسلس  
بلده، كأنه يغر  ا مكان عرف نفسه أنه قد أضاع وقتا ملويال، ومل يقتنص فائدة تفيده ا عقله أو قلبه، أو حميطه و 

 قفر، وال من ميده مبساعدة كأنه ا قرب.
وردت عن الصحابة رضوان هللا عليهم مجلة من اآلاثر تذم ذوي الرأي وأهله، وقد رد العلماء على ذلك أبن املراد بذلك 

 تقليد أه  الهواء، اخلال من اتباع الشريعة الغراء. 
ممام الغزال فقال: فقد صح من آحاد الوقائع برواايت صحيحة ال ينكرها أحد ومن أفض  الردود على ذلك ما رد به ا

من المة ما أورث علما ضروراي بقو م  لرأي، وعرف ذلك ضرورة كما عرف سخاء حامت وشجاعة علي، فجاوز المر 
 ، وهي بعينها معارضة حدا ميكن التشكك ا حكمهم  الجتهاد،وما نقلوه خبالفه، فأكثرها مقاملع ومروية من غري لب 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 323 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 .450، 449انظر : املستصفى من أصول الفقه، لإلمام الغزال، ( 40)

 
 

برواايت صحيحة عن صاحبها بنقيضه، فكي  يرتك املعلوم ضرورة مبا ليس مثله، ولو تساوت ا الصحة لوجب املراح 
 مجيعها والرجوع إا ما تواتر من مشاورة الصحابة واجتهادهم.

اجتهاداهتم، فيحم  على ما أنكروه على الرأي ولو صح  هذه الرواايت وتواترت لوجب اجلمع بينها وبني املشهود من  
املخال  للنص، أو الرأي: الصادر عن اجله  الذي يصدر ممن  ليس أهال لالجتهاد، أو وضع الرأي ا غري حمله، والرأي 

 . (40)الفاسد الذي ال يشهد له أص  ويرجع إا حمض االستحسان ووضع الشرع ابتداء
شروال االجتهاد  لن إعما م للرأي هو إعمال حمض ال يقوم على قواعد ومقاصد وهؤالء جهلة الذين مل تتوفر فيهم 

 شرعية. أما الرأي   وى والتشهي فهو املذموم املردود على صاحبه، فك  أمر ليس موافقا لمر الشارع فهو رد.
ه، تبني أهنا مرتبة عالية وبعد ما عرفنا مفهوم االجتهاد ا اصطالح أهله، ك  من منظوره، وعرفنا حكمه ودلي  مشرعيت

ا الدين، وال يص  إا هذه املرتبة إال من مشر عن ساعد اجلد واالجتهاد، من أج  تعلم العلوم الت توصله إا ما يريد، 
 وواص  اللي   لنهار لتحصي  علوم كثرية ومعارف وفرية. 

 فما هي شروال االجتهاد مطلقا؟ واالجتهاد الصول خاصة؟  (1
 اجملتهد إا رتبة اجملتهدين الصوليني، والعلماء الر نيني؟ كي  يص    (2

 املطلب الثالث: شروط االجتهاد  

 أوال: شروال االجتهاد عند مجهور الصوليني: 
 قد أشار الصوليون إا الشروال املتفق عليها املناسب ذكرها هنا لتستبني حقيقة االجتهاد وصفات اجملتهد، وهي:

فإن الصو وإن بل  مرتبة االجتهاد ومتكن من إدراك الحكام فال لقة بنظره ومللبه  لن الشرع جع  البلوغ   أوال: البلوغ:
 مناال التكلي   لن البلوغ عالمة على امدراك وعلى اكتمال القوى العقلية.

الراسخة ا النفس يدرك هبا ما   لن غري العاق  ال متييز له يهتدي به ملا يقوله فالعق  هو امللكة وهي ا يئة  اثنيا: العقل:
 من شأنه أن يعلم.

 وقي  العق  نفس العلم أي امدراك ضروراي كان أو نظراي. وقي : إن العق  هو امدراك الضروري فقط. 
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هو(، إرشاد الفحول إا حتقيق علم الصول، حتقيق: أبو مصعب حممد سعيد البدري، مؤسسة الكتب 1250حممد، ت:الشوكاين، )حممد بن علي بن (41)
 .418م. ة: 1995-هو1415الثقافية، الطبعة السادسة: 

، حتقيق: عبد 1433، 2/1332اجلويين، هو(، الربهان ا أصول الفقه، لإلمام 478إمام احلرمني )أبو املعال عبد امللك بن عبد هللا اجلويين، ت: ( 42)
 م. 1399العظيم الديب، كلية الشريعة، جامعة قطر، الطبعة الوا 

 . 2/1332املصدر نفسه، ( 43) 

 
واملراد أن يكون فقيه النفس أي شديد الفهم بطبعه ملقاصد الشرع  لنه هبذه الصفة يتأتى له االستنباال    اثلثا: شدة الفهم:

 الذي يقوم على فهم الكالم فهما دقيقا.
يقول اممام الشوكاين: )وال بد أن يكون ]اجملتهد[  لغا عاقال قد لبت  له ملكة يقتدر هبا على استخرا  الحكام من 

 .(41)مآخذها(
ويقول إمام احلرمني اجلويين: )يشرتال وراء ذلك كله، فقه النفس، فهو رأو مال اجملتهد وال يتأتى كسبه، فإن جب  على 

 ذلك فهو املراد وإال فال يتأتى حتصيله حبفظ الكتب... مث قال: واملختار عندان أن املفت من سه  عليه درك أحكام 
لتفسري، وأما احلديث فيكتفي فيه  لتقليد وتيسري الوصول إا دركه املهذبة الشريعة، وهذا ال بد فيه من معرفة اللغة وا

 ومعرفة الصول ال بد منه، وفقه النفس هو الدستور، والفقه ال بد منه فهو املستند.
 .(42)ولكن ال يشرتال أن تكون مجيع الحكام على ذهنه ا حالة واحدة، ولكن إذا متكن من دركه فهو كاف(

وهي القواعد والسس الت يتبعها اجملتهد ا االستنباال ومعرفة الحكام الشرعية، ومن أصول أبصول الفقه:  رابعا: العلم
 الفقه القياو ب  هو من أهم ملر  االجتهاد. 

ب  يلزم اجملتهد العلم مبعظم قواعد الشرع وممارستها حبيث يكتسب بذلك قوة على الفهم مما يعزز ويقوي امللكة وهبا يدرك 
 الشارع من النصوة واملعاين.  مقاصد 

 . (43)قال إمام احلرمني: وعلم الصول أص  الباب، حىت ال يقدم مؤخرا، وال يؤخر مقدما، ويستبني مراتب الدلة واحلجج
فهي اللغة الت هبا نزل القرآن الكرمي وحبروفها قرئ وكتب. فمن علمها وفهمها استطاع أن خامسا: العلم بلغة العرب:

لقرآن وكذا احلديث، فالشريعة امسالمية عربية، و للسان العريب املبني نزل ، فمن أراد أن يكون جمتهدا يفهم معاين ا
فيها لزمه أن يكون عاملا آبلتها، وال يشرتال أن يكون غواصا ا حبورها متعمقا فيها، ب  يشرتال أن يكون عاملا  لنحو 

 ا. وامعراب فقد عتل   ختالفه معاين اللفاظ ومقاصده
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هو(، الرسالة، حتقيق: د. عبد اللطي  ا ميم، د. ماهر ايسني الفح ، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، 204الشافعي، )حممد بن ادريس، ت: (44) 
 .84، ة: 2009الطبعة الثانية: 

، دارالكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة:  1/9انظر: البحر احمليط ا أصول الفقه، لإلمام الزركشي، حتقيق: د. حممد حممد اتمر، ( 45) 
 م.2013هو/1434

املوافقات ا أصول الشريعة، بشرح الشيخ: عبد هللا دراز،دار احلديث القاهرة،  هو(، 790الشاملو، )ابراهيم بن موسى اللخمي الغرانملي املالكي، ت:( 46)
 .4/378م، 2006-هو1427سنة الطبع: 

 
وقال اممام الشافعي: فعلى ك  مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حىت يشهد به أن ال إله إال هللا، وأن 
حممدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب هللا، وينطق  لذكر فيما افرتض عليه من التكبري، وأمر به من التسبيح والتشهد وغري 

 .(44)ذلك
قال اممام الزركشي: )فإن الصوليني دققوا النظر ا فهم أشياء من كالم العرب مل تص  إليها النحاة وال اللغويون، فإن 
كالم العرب متسع، والنظر فيه متشعب، فكتب اللغة تضبط اللفاظ ومعانيها الظاهرة دون املعاين الدقيقة الت حتتا  

 اء اللغوي. إا نظر أصول  ستقراء زائد على استقر 
وأخواهتا للعموم، وحنوه مما نص هذا "كل"  مثاله: داللة صيغة" افع " على الوجوب، و" ال تفع " على التحرمي، وكون

 السؤال على كونه من اللغة لو فتش  مل جتد فيها شيئا من ذلك غالبا وكذلك ا كتب النحاة ا االستثناء من أن 
ذلك من الدقائق الت تعرض  ا الصوليون وأخذوها من كالم العربباستقراء خاة، امخرا  قب  احلكم أو بعده، وغري 

 . (45)وأدلة خاصة ال تقتضيها صناعة النحو(
يتأكد العلم  للغة العربية ا حق اجملتهد ا مسائ  االجتهاد الصول  لذلك قال اممام الشاملو:فإن كان مَث علم ال 

هو بال بُدٍم مضطر إليه  لنه إذا فرض كذلك مل يتمكن ا العادة الوصول إا درجة حيص  االجتهاد ا الشريعة فيه ف
 .(46)االجتهاد دونه، فال بد من حتصيله على متامه، والقرب ا العلوم إا أن يكون هكذا علم اللغة العربية

من فهم معاين اللفاظ ودالالهتا من واجملتهد ا مسائ  الصول، ينبغي أن حيص  له العلم بعلوم اللغة العربية ما ميكنه 
حقيقة وجماز، وكناية تصرحيية وغري تصرحيية، وأن يتعلم من عوارض الكالم ما يفر  به بني املعىن القريب والبعيد، وألفاظ 
العموم واخلصوة، وامملال  والتقييد، ويشرتال ا حق اجملتهد الصول، أن يكون عاملا هبا  لقدر الذي يتصور علم 

 ان: ألفاظا ومعاين كي  تصورت، فال يلزم أن يكون اجملتهد عارفا بدقائق اللغة كاخللي  بن أمحد الفراهيدي، وسبويه، اللس
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 . 380-4/378املصدر السابق، (47)
، 19417، والبيهقي ا السنن الكربى، رقم: 2/480، 3722 هو(، املستدرك على الصحيحني، رقم: 405أخرجه احلاكم النيسابوري )ت: ( 48)
 ريمها.وغ

 
ب  أن يكون عاملا بلغة العرب مبا يضاهي به العريب فال يلزمه أن يعرف مجيع اللغة أو يتبحر ا علومها، أو أن يدرك 

 .(47)دقائقها
واملراد أنه  ب على اجملتهد أن يكون عاملا  لكتاب وما يتعلق   يتعلم من الكتاب والسنة ابألحكام:سادسا: العلم مبا  

به من علوم وأق  درجة ا ذلك هو العلم آبايت الحكامو لناسخ واملنسوخ من علوم الكتاب، أما السنة فكذلك يشرتال 
 : أن يكون عاملا  لحاديث الواردة ا الحكام العلم هبا، وأق  درجة متكن العامل أن يق  ا صفوف اجملتهدين

الشرعية والعلم مبا يتعلق هبا من علوم احلديث، وما فات اجملتهد علمه أدركه من مصادره املعتمدة، وعلمائه التقياء، فإن 
 قصر ا معرفة الكتاب والسنة وما يتعلق هبما مل يكن جمتهدا وال  وز له االجتهاد.

: وهبذا العلم  تنب االجتهاد وامفتاء خبالف ما وقع عليه اممجاع، كما ع اإلمجاع ومواضع اخلالفسابعا: العلم مبواض
أن دراسته الجتهادات الئمة ا مسائ  االجتهاد يقوي ملكته االجتهادية، ويربده بعلم ميكنه من ممارسة مهمة االجتهاد 

 االستنباملية.
االجتهاد إال إذا صار بصريا مبواضع االختالف، وبذلك يكون جديرا أبن   ولذلك قال الشاملو: إن الناظر ال يبل  درجة

مسعود، قال: قال ل  ابن، عن ُسَوْيّد ْبّن َغَفَلةَ  يتبني له احلق ا ك  انزلة تعرض له  ولج  ذلك جاء ا حديث َعنْ 
، قال: تدري أي الناو أفض ؟ "  رسول اّللم صلى اّللم عليه وسلم:" اي عبد اّللم بن مسعود" ، قل : لبيك اي رسول اّللم

ل: "فإن أفض  الناو أفضلهم عمال إذا فقهوا ا دينهم "، مث قال:اي عبد اّللم بن مسعود " ، قل : اّللم ورسوله أعلم، قا
، قال:" أتدري أي الناو أعلم ؟ " قل : اّللَّ ورسوله أعلم، قال: " أعلم الناو أبصرهم  حلق  قل : لبيك اي رسول اّللم

.فهذا تنبيه على املعرفة مبواقع االجتهاد عامة، (48)هإذا اختل  الناو وإن كان مقصرا ا العم  وإن كان يزح  على است
 ولصول خاصة.

ولذلك جع  الناو العلم معرفة االختالف، فعن قتادة: من مل يعرف االختالف مل يشم أنفه الفقه. وعن عطاء: ال ينبغي 
لحد أن يفت الناو حىت يكون عاملا  ختالف الناو فإنه إن مل يكن كذلك رد من العلم ما هو أولق من الذي ا 

 يديه. 
 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3714
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5079
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 .  4/409املوافقات ا أصول الشريعة، لإلمام الشاملو،(49)

 
علم ما اختل  الناو فيه، قي  له: اختالف أه  الرأي؟ قال: ال، اختالف أصحاب وعن مالك: ال جتوز الفتيا إال ملن  

 حممد صلى هللا عليه وسلم، وعلم الناسخ واملنسوخ من القرآن ومن حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 قول هذا أحب إل. وقال حيىي بن سالم: ال ينبغي ملن ال يعرف االختالف أن يفت، وال  وز ملن ال يعلم القاوي  أن ي

وعن سعيد بن أيب عروبة: من مل يسمع االختالف فال تعده عاملا. وكالم الناو هنا كثري، وحاصله معرفة مواقع اخلالف، 
 .(49)ال جمرد اخلالف

 اثنيا: شروط االجتهاد عند اإلمام الشاطيب:
 أرجع اممام الشاملو شروال االجتهاد إا من اتص  بوصفني النني:

 الول: فهم مقاصد الشريعة على كما ا.
 الثاين: التمكن من االستنباال بناء على فهمه فيها. 

وهو العلم بقاصد الشرع ، وأبن الشريعة مبنية على اعتبار املصاحل وأن املصاحل إمنا اعتربت من حيث وضعها   أما األول:
  لنسب وامضافات، واستقر  الستقراء التام الشارع كذلك ال من حيث إدراك املكل   إذ املصاحل ختتل  عن ذلك  

أن املصاحل على لالث مراتب، فإذا بل  امنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده ا ك  مسألة من مسائ  الشريعة، وا 
يا ك   ب من أبواهبا فقد حص  له وص  هو السبب ا تنزله منزلة اخلليفة للنو صلى هللا عليه وسلم ا التعليم والفت

 واحلكم مبا أراه هللا.
فهو متكنه من العلم بك  املعارف الت تؤدي إا فهم الشريعة وإا تقوية ملكة االستنباال، وهذه  وأما الشرط الثاين:

املعارف: اترة يكون امنسان عاملا هبا جمتهدا فيها، واترة  يكون حافظا  ا متمكنا من االملالع على مقاصدها غري  ل  
 د فيها.رتبة االجتها

واترة يكون غري حافظ وال عارف إال أنه عامل بغايتها وأن له افتقارا إليها ا مسألته الت  تهد فيها فهو حبيث إذا عن  
له مسألة ينظر فيها، زاول أه  املعرفة بتلك املعارف املتعلقة مبسألته فال يقضي فيها إال مبشورهتم.وليس بعد هذه املراتب 

 ا ا ني  املعارف املذكورة.الثالث مرتبة يعتد هب
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 . 372،377/ 4انظر: املوافقات ا أصول الشريعة، لإلمام الشاملو، ( 50)

 
 

 والدلي  على ذلك:
أنه لو كان المركذلك مل يوجد جمتهدإال ا الندرة ممن سوى الصحابة، ومثال ذلك: الئمة الربعة  عتبارهم  أوال:

جمتهدين مع أن الشافعي رمحه هللا مقلد ا احلديث مل يبل  فيه درجة االجتهاد، وأبو حنيفة كذلك وإمنا عدو من أهله 
 أه  التجارب والطب وغري ذلك، ويبىن احلكم على أقوا م.مالكا وحده، وقد كان حيي  ا الحكام على غريه ك

ولو كان يشرتال ا اجملتهد االجتهاد ا ك  ما يفتقر إليه احلكم مل يصح حلاكم أن ينتصب للفص  بني اخلصوم حىت 
 يكون جمتهدا ا ك  ما يفتقر إليه احلكم، وليس المر كذلك  ممجاع.

أن االجتهاد ا استنباال الحكام الشرعية علم مستق  بنفسه وال يلزم ا ك  علم أن تربهن مقدماته فيه حبال،  اثنيا:
ب  العلماء: إن من فع  ذلك قد أدخ  ا علمه علما آخر... فيصح أن يعلم اجملتهد من القارئ أن قوله تعاا:) 

 دث أن احلديث الفالين صحيح أو سقيم. ومن عامل فامسحوا برءوسكم(  خلفض مروي على الصحة وأن يعلم من احمل
الناسخ واملنسوخ أن قوله تعاا: ) كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واالقربني( منسوخ 

 آبية املواريث.
 ومن اللغوي أن القرء يطلق على الطهر واحليض. وما أشبه ذلك مث يبين عليه الحكام.

ن نوعا من االجتهاد ال يفتقر إا شيء من تلك العلوم أن يعرفه فضال أن يكون جمتهدا فيه وهو االجتهاد ا اثلثا: أ
تنقيح املناال وإمنا يفتقر إا االملالع على مقاصد الشريعة خاصة وإذا لب  نوع من االجتهاد دون االجتهاد ا تلك 

 .(50)املعارف لب  مطلق االجتهاد بدونه
 جتهاد األصول: اثلثا: شروط اال

من املؤكد أن االجتهاد الصول،  ب أن تتوفر ا اجملتهد ا الصول شروال أخر إضافة ملا تقدم  لنه الص  الذي 
يستند عليه بقية الدلة الخرى، ففيه ترجيح الحتماالت الدلي   إذا مل يكن له القدرة على تثبي  أدلته وهدم أدلة خمالفه 

 وج  ا اجتهاده فال يعد جمتهدا أصوليا  لذلك يضاف ملا سبق ذكره الشروال اآلتية:قاصدا وجه هللا عز 
معرفة ما  ب ا حق هللا عز وج ، وما يستحي  وما  وز، وكيفية إلباهتا، وما  ب  أوال: العلم ابملسائل الكالمية:

 سمعيات أي العقائد الت تثب  وما يستحي  وما  وز ا حق الرس  عليهم الصالة والسالم، وما يتبع ذلك من ال
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القرملو، الباجي،  الباجي: اممام العالمة، احلافظ، ذو الفنون، القاضي أبو الوليد،سليمان بن خل  بن سعد بن أيوب بن وارث التجيو، الندلسي، ( 51)
 . 18/536سري أعالم النبالء،  هو  ملرية.474هو، وتوا سنة:403الذهو، صاحب التصاني ، ولد عام: 

هو(، كتاب املنها  ا ترتيب احلجا ، حتقيق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب امسالمي، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة:  474الباجي، )أبو الوليد،: ( 52)
    .8م ة: 2001

 
 لسمع  لن اجملتهد ا املسائ  الصولية يستصحب العقيدة ألناء اجتهاده، فالعقيدة هي الساو ا توجيه نظر الصول 

 وترجيح رأي على آخر، كما كان  مسائ  العقيدة سببا ا اختالف اجملتهدين ا كثري من مسائله.
أي العلم  لقواعد الت تعصم الفكرمن الوقوع ا اخلطأ، من التصورات ولواحقها، ة:اثنيا: العلم ابلقواعد املنطقي

والتصديقات، وما يتبعها من القضية والقيسة ومعرفة الصاحل منها والفاسد  لهنا تفيد اجملتهد الصول ا ترتيب مقدماته 
 املنطقية ألناء مناقشته للمسائ  الصولية.

وذلك مبعرفته ما يؤسس حلجته، وما يستطيع أن يدافع به عن أدلته الرتجيحية، وهدم حجج :اثلثا: العلم بعلم اجلدل
خصمه إن كان  واهية  لن االجتهاد الصول مبين على تثبي  رأيه ا املسائ  املختل  فيها، والتدلي  عليها نقال 

 .(51)رتيب احلجا " لإلمام الباجيوعقال ترتيبا وحجاجا، ومن املؤلفات النافعة ا الباب كتاب" املنها  ا ت
قال الباجي: هذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأان  لنه السبي  إا معرفة االستدالل ومتييز احلق من احملال، 
ولوال تصحيح الوضع ا اجلدل ملا قام  حجة وال انتصب  حمجة، وال علم الصحيح من السقيم وال املعو  من املستقيم 

(52). 
 صفوة القول: 

 تهد، وأن يتصدر للفتوى إال إذا كان عاملا  للغة العربية وفنوهنا إمجاال  لن الشريعة نزل  هبا، وأن ال  وز للمرء أن 
يكون له علم  لعلوم الشرعية من أصول، وفقه، وتفسري، وحديث على سبي  اممجال، مبا ميكنه من إدراك مراد هللا 

 تعاا، ومراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
لصول: عليه أن يكون متمكنا من علم الكالم، واملنطق، واجلدل، وإن مللب منه تنزي  احلكم الشرعي، انتق   واجملتهد ا

من الصول إا الفقيه، وحينئذ فالواجب عليه  مضافة إا ما سبق ذكره من الشروال، يشرتال ا حقه أيضا أن يكون 
رعي ا الوق  املناسب، واملكان املناسب، مع الشخص املناسب، له إملام بفقه النفس، والواقع املعيش  لتنزي  احلكم الش

 وا احلالة املناسبة، حسب ترتيب مقاصد الشريعة، ومراعاة فقه الولوايت واملوازنة بينها. 
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 . 8( املستصفى من علم الصول، لإلمام الغزال، ة:53)
 .501( مقدمة ابن خلدون /54)
هو(، البحر احمليط ا أصول الفقه، حتقيق: حممد حممد اتمر، دار الكتب العلمية بريوت، 794( الزركشي)بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا املتوىف: 55)

 .8م ة: 2013هو  1434لبنان، سنة الطباعة: 
 . 11( اجملادلة: 56)

 
: من مترو ا العلوم الشرعية، ووسائلها، ومترن ا الفروع الفقهية، ومارو -االجتهاد الصول-ويص  إا هذه الصفة

ي ، وعرض  عليه فتاوى متنوعة، وعليه أن يدعوهللا عز وج  أن يفتح عليه ويريه احلق ا الصول والفروع  حىت التنز 
 تصبح لديه امللكة القوية الت يدرك هبا مقاصد الشرع ومقاصد التكلي ، فيجتهد وفق ذلك.  وهللا أعلم

 املطلب الرابع: فضله، وفوائده، ومثرته

 ومنزلته:ه  أوال: فضل
ملا كان  غاية علم الصول هي العلم أبحكام هللا تعاا أو الظن هبا وما يستلزم ذلك ّمن تعام  مع الدلة، وأفضُلها 
على امملال  كتاب هللا تعاا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، فإن االجتهاد الصول عال قدرا ومسا شرفا بني العلوم 

 الشرعية.
سالم اممام الغزال:"وأشرف العلوم ما ازدو  فيه العق  والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وا ذلك يقول حجة ام

وعلم الفقه وأصوله من هذا القبي ، فإنه أيخذ من صفو الشرع والعق  سواء السبي ، فال هو تصرف مبحض العقول، 
 .(53)شهد له العق   لتأييد والتسديد"  حبيث ال يتلقاه الشرع  لقبول، وال هو مبين على حمض التقليد، الذي ال ي

وقال ابن خلدون:"اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة، وهو النظر ا الدلة ّمن 
 .(54)حيث تؤخذ منها الحكام والتكالي "

وقال الزركشي: )والناو ا حضيض عن ذلك، إال من  تغلغ  أبصول الفقه، وكرع من مناهله الصافية، وأدرع مالبسه 
 الضافية، وسبح ا حبره، وربح من مكنون دره. 

ولج  شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر هللا دواعي اخللق على مللبته، وكان العلماء به أرفع مكاان، وأجلهم شأان، 
 .(55)م أتباعا وأعواانوأكثره

" يرفع هللا الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتأه  االجتهاد الصول من أفض  الناو قدرا وأرفعهم درجة"  
(56) . 
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 . بتصرف.58(انظر:الباحسني، )يعقوب(، التخريج عند الفقهاء والصوليني، ة: 57)
هو(، شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير، حتقيق د. حممد الزحيلي، د. نزية 972(ابن النجار، )حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبلي، ت: 58)

 .1/43م. 1993 -هو1431ان الرايض، محاد، مكتبة العبيك 

 
وإن كان  هذه النصوة تدل على فض  أصول الفقه، إال أن االجتهاد الصول مندر  فيها  لنه داخ  فيه، والزم له، 

 وال ميكن الفص  بني مباحثه. 
 اثنيا: فوائد االجتهاد األصول:

 ما من اجتهاد إال وله فوائد، ومن فوائد االجتهاد الصول:
ويعلم ذلك مبعرفة الراجح من القوال ا مسألة أصولية بعينها  أوال: معرفة احلكم الشرعي املوافق للدليل السمعي: 

 لتنزيلها على فع  املكل  والعم  هبا، وإذا مل تكن له هذه الثمرة فليس من الصول، كما عند أه  التحقيق والتدقيق.
ويتم ذلك  ستثمار االجتهاد الصول  لقدرة على استنباال الحكام اثنيا: استنباط األحكام املناسبة للجزئيات:

الشرعية للصور وللنوازل والحداث املستجدةاملسكوت عنها ا خمتل  القضااي وامليادين، من خالل تطبيق املسائ  
 ة عينا معدوم، الصولية االجتهادية على اجلزئيات  لنجع  منه حركية على ك  الصعدة  لن النص على حكم ك  حادل

 
ولألحكام أصول وفروع، وال تدرك الفروع إال أبصو ا، والنتائج ال تعرف حقائقها إال بعد حتصي  العلم مبقدماهتا، فحق 
أن يبدأ  م نة عن الصول لتكون سببا إا معرفة الفروع، وذلك متوق  أيضا على فهم املقاصد والغاايت من االجتهاد 

 الصول.
وذلك أن االجتهاد الصول"إذا مل تكن له مثرة ا اجلانب التطبيقي وهو    إخراج أصول الفقه من اجلانب النظري:اثلثا:  

 ختريج الفروع منه، فال ينبغي أن يعد من أصول الفقه  لذلك من مثراته إخرا  أصول الفقه من جانبه النظري إا 
الفقه والصول، مما يزي  ذلك االنفكاك الذي خيم عليهما اجلانب التطبيقي، ويتحقق الربط بني علمني مهمني ومها 
 قروان كثرية نتيجة للدراسة النظرية وحدها ا جمال الصول.

معرفة االجتهاد الصول يفيد ا تدبري االختالف بني خمتلفاآلراء واملذاهب، وحيد من القطيعة رابعا: تدبري االختالف:
منها ما هو أقرب إا الصول لن الغرض العام من االجتهاد الصول: إما إلبات الدلي    فريجح  (57)السلوكية واللفظية  

املثب  للحكم، فهو  لدلي  املثب . أو نفيه، فهو  لدلي  الناا، أو  نتفاء الدلي  املثب ، أو بوجود املانع، أو  نتفاء 
 .(58)ا وكثرة مسائلهاالشرال. فهذه أربع قواعد ضابطة جملاري الكالم على تعدد جرايهن
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 . 23( احلكم الشرعي، علي مجعة، ة:59)

 
 

 اثلثا: مثرات االجتهاد:
 إن ك  اجتهاد ال بد له من نتائج ومثرة مرجوة، وإال عد عبثا، وأعمال العقالء منزهة عنه، ومن مثراته ما يلي:

وإدخال ما ليس منه بدعوى وجود االجتهادا الصول، وذلك   أوال: قطع الطريق على من يريد املس أبصول الفقه:
أن االجتهاد الصول مبا متيز به من دقة القواعد وقوهتا صان أدلة الدين امسالمي وحججه من اجلدليني وامللحدين، 

. فليس (59)فهو مبثابة الضابط للعق  السليم ا تعامله مع ما حوله من"كون" من خالل فهمه للنصوة الشرعية الشريفة
 ك  اجتهاد صحيحا  إذ ليس ك  دلي  صحيح يكون االستدالل به صحيحا.

وذلك من خالل اتباع املنهج الصول املبين على علمي اخلالف واجلدل  اثنيا: جتديد احلركة األصولية يف النفوس:
 لنكوّمن العامل املتزن الذي يضع الشريعة ا املكانة الالئقة هبا. 

إن معرفة مواقع االجتهاد ا الصول يبعد املتعاملني عن وصم أه  العلم اقع االجتهاد األصول وأسبابه:اثلثا: معرفة مو 
  لضالل واالحنراف  لن بعضا من املتعلمني ال يتورع عن احلديث عمن قضى حنبه ا الدنيا وال يدري ما هي خامتته، 

السباب الت أدت إا وقوع اخلالف بني العلماء يفضي إا التماو وما آخر أمره مما سطره ا كتبه، كما أن معرفة 
 العذار  م ا ذلك.

وذلك ا إملار القواعد العلمية املستنبطة من الصول، سواء تعلق المر  الجتهاد الصول رابعا: إحياء عملية االجتهاد:
 دة ما يناسبها من الحكاماجلدي  والفقهي، أو غريه ا خمتل  احلقول املعرفية، وإعطاء احلوادث

وذلك  تباع الدلي  الراجح  ملنهج الصول الذي هو منهج خامسا: التحرر من التعصب املذهيب، والتقليد األعمى:
 مستق  بذاته قد أخذ من ك  علم حقيقته ولبه.

وخاصة فيما  وز فيه االجتهاد من  ب القياو، واملصاحل   سادسا: االجتهاد األصول يبقي عملية االجتهاد مفتوحة:
املرسلة، واالستحسان، بشروملها املقررة عند الصوليني، وهذا يفتح اآلفا  م اد احلكم املناسب ملا يستجد من كثرة 

 القضااي  بسبب تطور وسائ  العيش، وظهور أشياء مل تكن ا الزمن الغابر.
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 . بتصرف. 18، 17انظر: قسم الدراسة لكتاب: "قرة العني بشرح ورقات ممام احلرمني، لمام احلرمني، ة: ( 60)
 . 11اجملادلة: (61)

 
االجتهاد الصول ليس خادما لألدلة الصولية فحسب ب  يتعداه إا علوم علوم أخرى: سابعا: االستفادة منه يف

 .(60)أخرى كالتفسري واحلديث والعربية واملنطق وغريها
 خامتة:

أه  االجتهاد الصول من أفض  الناو قدرا، وأرفعهم درجة  لهنم ورلة النو صلى هللا عليه وسلم ا بيان الدلي  
ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم }الشرعي،  والعم  به، وإذا أخلصوا هلل رب العاملني، صاروا أفض  الناو على امملال ،  يـَْرَفِع اَّلله

 .(61){ْلَم َدرََجات  َوالهِذيَن ُأوتُوا اْلعِ 
وال تتحقق فوائد االجتهاد وال مثراته إال  لنظر ا الدلة  ستقراء النصوة الشرعية، من حيث إلباهتا وداللتها، وإعمال 
النظر الشرعي، واللغوي، واالملالع على املعاين املرعية، ومعرفة املقاصد الشرعية، وقد حدد العلماء منهجا متميزا، وفق 

 مسالك معينة، من اتبعها، حص  على مطلبه منها.
وقد خلص البحث إا أن اجملتهد ا الشريعة امسالمية لن يص  إا هذه املرتبة إال إذا امتلك جمموعة من العلوم العربية 

واالجتماعية والشرعية، وامملام بعلوم نفسية واجتماعية لتحقيق الشريعة امسالمية تطبيقا وعمال بك  مكوانهتا الروحية 
 واالقتصادية والسياسية.  

 املصادر واملراجع مرتبة حسب حروف املعجم
 )أ(
 ( القرآن الكرمي برواية ورش عن انفع. 1
 علي بن أيب علي بن حممد بن سامل بن حممد التغلو احلنبلي مث  ( اآلمدي )سي  الدين أبو احلسن2
احملقق الشيخ ابراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بريوت،  »اإلحكام يف أصول األحكام«،هو(، 631الشافعي ت:   

 م.2011هو/1432الطبعة السادسة 
»عون املعبود شرح سنن أيب داود، مع شرح احلافظ ابن قيم اآل دي )أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم(،   (3

ضبط وحتقيق: عبد الرمحن حممد عثمان، الناشر: حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية  ملدينة  اجلوزية«،
 م. 1968هو/1388املنورة، الطبعة الثانية: 
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»هناية السول يف شرح منهاج هو (، 772بن احلسن بن علي ت:  عبد الرحيم أبو حممد  ن( امسنوي )مجال الدي4

حتقيق شعبان حممد امساعي ، دار ابن  هـ«،685الوصول إىل علم األصول، للقاضي انصر الدين البيضاوي املتوىف 
 م. 1999هو/1420حزم، الطبعة الوا:

شرحه ووضع فهارسه: أمحد حممد شاكر، الطبعة   »املسند«،هو(،  241( اممام أمحد )أمحد بن حممد بن حنب  املتوىف:  5
 م. 1954ه/1413الثالثة، دار املعارف مبصر،  

حتقيق عادل »كتاب الفقيه واملتفقه«،  هو(،  462ن اثب  املتوىف سنة:  ( أبو بكر اخلطيب البغدادي )أمحد بن علي ب6
 م.1996هو/1417بن يوس  العزاوي، دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية، الطبعة الوا، مجادى الوا  

حققه  »كتاب السنن سنن أيب داود«،هو(، 275-هو202( أبو داود )سليمان بن الشعث الزدي السجلستاين: 7
وقابله أبص  احلافظ ابن حجر وسبعة أصول أخرى: حممد عوامة، دار القبلة للثقافة امسالمية، جدة، مؤسسة الراين 

 م. 2004هو/1425بريوت، الطبعة الثانية:  
حتقيق: عبد هللا حممود »املستصفى من علم األصول«، هو(، 505، )حممد بن حممد الغزال، ت:( أبو حامد الغزال8

 م. 2010حممد عمر، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 
 »الربهان يف أصول الفقه، لإلمام اجلويين«،هو(،  478( إمام احلرمني )أبو املعال عبد امللك بن عبد هللا اجلويين، ت:  9

 م. 1399حتقيق: عبد العظيم الديب، كلية الشريعة، جامعة قطر، الطبعة الوا  
»منال الطالب يف شرح طوال الغرائب«، هو(،  606( ابن اللري )جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد املتوىف:  10

 حتقيق: د. حممود حممد الطناحي، مكتبة اخلاجني  لقاهرة. 
ملبعة جديد »فتح الباري بشرح صحيح البخاري«، هو(، 852-773( ابن حجر العسقالين )أمحد بن علي 11

فؤاد عبد الباقي، دار مصر حممد   -منقحة ومصححة ومضبوملة عن الطبعة الت حقق أصلها: الشيخ عبد العزيز بن  ز
 م.2001هو/1421للطباعة: سعيد جودة السحار وشركاؤه، الطبعة الوا:  

حتقيق وضبط: عبد »معجم مقاييس اللغة«، هو(، 395( ابن فارو )أبو احلسن أمحد بن فارو بن زكراي، ت: 12
 م.1979هو/1399السالم حممد هارون، دار الفكر،  
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اعتىن بتصحيحها: أمني حممد عبد »لسان العرب«، هو(، 711-630( ابن منظور )حممد بن مجال الدين: 13

الوهاب، حممد الصاد  العبيدي، دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة دار الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة: 
 م. 1999هو/1419

  »وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان«، هو(،  681-609بن أيب بكر    ( ابن خلكان، )أبو العباو مشس الدين أمحد14
 حققه الدكتور إحسان عباو، دار صادر بريوت.

»شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر هو(، 972( ابن النجار )حممد بن أمحد بن عبد العزيز احلنبلي، ت: 15
 م. 1993 -هو1431كان الرايض، حتقيق د. حممد الزحيلي، د. نزية محاد، مكتبة العبيالتحرير«، 

 هـ.1411)صاحل بن عبد هللا(، »أدب اخلالف«، مكتبة الضياء، الطبعة األوىل:  ( ابن محيد 16
»صحيح البخاري وهو اجلامع هو(، 256( البخاري )أبو عبد هللا حممد بن إمساعي  بن إبراهيم بن بردزبه، ت: 17

ختريج وضبط وتنسيق احلواشي: صدقي مجي  العطار،   وسننه وأايمه«،  املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  
 م.2003هو/1424دار الفكر، بريوت لبنان، 

، حتقيق: »كتاب املنهاج يف ترتيب احلجاج«هو(، 474( الباجي، )أبو الوليد سليمان بن خل  بن سعد، ت: 18
 م. 2001عبد اجمليد تركي، دار الغرب امسالمي، بريوت لبنان، الطبعة الثالثة:  

هو، الرايض، 1414مكتبة الرشد،    »التخريج عند الفقهاء واألصوليني«،( الباحسني، )يعقوب بن عبد الوهاب(،  19
 اململكة العربية السعودية. 

حبقيق وشرح:  »اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي«،هو(، 279( الرتمذي )أبو عيسى حممد بن عيسى، ت: 20
 م.1978هو/1398، الطبعة الثانية: أمحد حممد شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللو وأوالده

حتقيق: أمحد غبد الغفور »الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية«، هو(، 393( اجلوهري )امساعي  بن محاد ت: 21
 م.1990لرابعة:عطار، دار املالميني، الطبعة ا

 »قرة العني بشرح ورقات إلمام احلرمني«،  هو(،954( احلطاب )الشيخ مشس الدين حممد بن حممد العريين املتوىف:  22
 : حممد صاحل بن أمحد الغرسي. تعليق وتقدمي 

م(، 1067هو1017( حاجي خليفة )املوا مصطفى بن عبد هللا القسطنطين الرومي احلنفي املعروف حباجي خليفة:  23
 م.2007هو/1428  –1427دار الفكر   »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«،
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هو، ملبعة أوا، 1337التنقيح«، للشيخ حممد جعيط، املتوىف سنة:  ( حاشية منهج التحقيق والتوضيح حل  غوامض  24

، 11د: هو/ ملبع مبطبعة النهضة، هنج اجلزيرة، عد 684وهبامشه: شرح تنقيح الفصول ا الصول للقراا املالكي: 
 م.1921هو/1345تونس، سنة:  

مؤسسة  ري أعالم النبالء«،»سم(، 1374هو/748( الذهو، )اممام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ت: 25
 م. 1983هو/1403، الطبعة الوا: الرسالة، حتقيق: شعيب الانؤوال وحممد نعيم العرقوسي

»اتج العروس من (،  هو1205( الزبيدي السيد املرتضى احلسيين)حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزا  ت: 26
، 16حتقيق: مصطفى حجازي، إحياء الرتاث العريب، وزارة امرشاد والنباء الكوي ، سلسلة  جواهر القاموس«،

 م. 1965هو 1385
»البحر احمليط يف أصول الفقه«، هو(، 794( الزركشي )بدر الدين بن هبادر بن عبد هللا الشافعي، املتوىف سنة 27

 .2013 -هو1434بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة،  حتقيق: الدكتور حممد اتمر، دار الكتب العلمية،  
»سالسل الذهب يف أصول الفقه«، هو(، 794( الزركشي )بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا، املتوىف سنة: 28

 . 2008ئة املصرية العامة للكتاب  حتقويق وتقدمي الدكتوراه صفية أمحد خليفة، ا يو
(، املعهد العاملي للفكر 2سلسلة قضااي الفكر امسالمي) ف يف اإلسالم«،»أدب االختال( مله جابر العلواين، 29

 م.1981-هو1401الوالايت املتحدة المريكية، سنة: -فريجينيا-االسالمي، هريندن
»حاشية البناين على شرح اجلالل مشس الدين حممد بن أمحد احمللي على   ( احمللي  )مشس الدين حممد بن أمحد(،30

 م.  1982هو/1402لإلمام ات  الدين عبد الوهاب بن السبكي، دار الفكر،  ع«  منت مجع اجلوام
الناشر: حممد علي عثمان، مطبعة أنصار »الفتح املبني يف طبقات األصوليني«،  ( املراغي)عبد هللا مصطفى (،31

 م.1947  -هو1366السنة احملمدية مبصر،  
( مالجيون )الشيخ أمحد بن أيب سعيد بن عبيد هللا احلنفي الصديقي امليهوي صاحب الشمس البازغة، املتوىف: 32

 ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.»شرح نور األنوار على املنار«هو(،  1130
وع على أصول، أليب »شرح مفتاح الوصول إىل بناء الفر ( مولود السريري )أبو الطيب مولود السريري السوسي(، 33

 م. 2012هو/1433، الطبعة الوا  دار لكتب العلمية، بريوت لبنان   هـ«،711عبد هللا حممد الشريف التلمساين  
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»املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج املسمى هو(،676( النووي )أبو زكراي حميي الدين بن شرف ت: 34

 م. 2001هو/14221الطبعة الوا:   املكتبة العصرية، صيدا، بريوت،اختصارا )شرح صحيح مسلم(«،  
 م.   2006دار السالم،   »احلكم الشرعي عند األصوليني«،( علي مجعة حممد 35
«، »املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعيهو(،  770( الفيومي )أمحد بن حممد بن علي املقري املتوىف عام:  36

 هو.  1322مكتبة السيد حممد عبد الواحد بن الطويب وأخيه جبوار املسجد احلسيين مبصر، الطبعة الوا سنة:  
هو(، 684بن عبد الرمحن الصنهاجي املصري املتوىف سنة:  ( القراا )شهاب الدين أبو العباو أمحد بن إدريس37

حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، مكتبة نزار  »نفائس األصول يف شرح احملصول«،
 م.1995هو/1416مة، الطبعة الوا:مصطفى الباز، مكة املكر 

النسائي بشرح احلافظ جالل الدين السيوطي،  »سنن هو(، 911( السيوملي )جالل الدين عبد الرمحن، ت: 38
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ABSTRACT 

This research aims at exploring the concept of fighting (Jihad) in Islam through 

investigating the ethics of fighting and the urgent need to follow these ethics. The 

researcher adopts the historical analytic inductive methodology for this purpose in an 

endeavour to extract the main ethics which should be observed, and considered as 

the guidelines of fighting in Islam. The significance of the study stems from the 

general expected impact of following these principles on the stability, peace and 

security of the Islamic countries and the grave consequences of ignoring them. The 

problem of the study might be viewed within the framework of the current 

conspiracies the Islamic world in general and Islamic counties in particular face. This 

has resulted in the dissemination of extremist astray “Jihadi” groups who claim to be 

the sole and only representative of genuine true Islam as embodied in the life of the 

first generations of Muslims. The research is divided into two sections which are 

divided into subsections and followed by conclusions and recommendations. The 

first section deals with the general understanding of the concept of fighting and the 

legitimacy of the ethics of fighting in Islam. The second section  investigates the 

purpose of fighting and its ethics and principles at the time of the Prophet, 

Mohammad Peace be upon him. 

 

Keywords: ethics, fighting, Jihad, Islam, Prophet’s time 
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 لخص امل

أمهية االلتزام بتطبيق  وإبراز  بيان آداب االقتتال  يهدف البحث إىل إبراز مفهوم القتال يف اإلسالم  وذلك من خالل      
؛ ياملنهج االستقرائي والتحليلي التارخياتبعت الدراسة  ضوابط االقتتال والثبات على آدابه كما بينتها الشريعة اإلسالمية.  

آداب القتال على  معرفة أمهية تبني اأبهنة البحت تربز أمهيمراعاهتا اثناء االقتتال, و الستخراج أهم اجلوانب اليت جيب 
التهاون بعدم االلتزام أبحكام القتال وآدابه. تتلخص إشكالية خطورة  البالد اإلسالمية, وتشرحواستقرار سالمة وأمن 
بشكل عام والبلدان اإلسالمية بشكل خاص من مؤامرات ُسّلطت سهامها  العامل اإلسالميبه ميّر مبا   هذا املوضوع

اليت حاولت والزالت حتاول أن تصدر نفسها كممثل لإلسالم املسمومة على البلدان بزرع الفرق اجلهادية الضالة  واملتطرفة  
 القتايل اإلسالمي الصحيح.  ؛ فعبثت يف األرض فساداً لعدم اتباعها للمنهج األصيل الذي مثله اجليل األول للمسلمني

آداب ومشروعية مفاهيم   املبحث األولبنّي  ,خمتومة بنتائج وتوصيات مبحثني مقسمة إىل مطالبمتَّ تقسيم الورقة إىل 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم  الغرض من القتال وآدبه يف زمن, وحلل املبحث الثاين  يف اإلسالم  القتال

 املراحل  -عصر النبوة -اإلسالم  –القتال    –الكلمات املفتاحية: اآلدب 
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 املقدمة: 

احلمد هلل الذي أحكم كتابه وحفظه من التحريف والزلل, وجهله دستوراً حلياة البشر؛ حلل نوازهلم ومشاكلهم وما يعرتي   
 كرامة اإلنسان يف أصعب الظروف.حياهتم كاالقتتال واحلروب, فجاء أبحكام وضوابط تضمن  

 مشكلة الدراسة

يف وقتنا احلاضر، كاالعتداء على األموال واستباحة  للقتالاملظاهر السلبية  يف انتشار  إشكالية هذا املوضوعتتمخض    
لذلك تعد  من فرق جهادية منحرفة تزعم أن ما تقوم به منبثق من الشريعة اإلسالمية, الدماء واألرواح وانتهاك القيم

ألبناء احلاضر واملستقبل ب القتال أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم من الدراسات املهمة النافعة اليت تقدم  آداالكتابة يف  
لتجربة وخربة، حيث عاش أهل ذلك الزمان يف ظالهلا عيشاً سوايً سداه األمن وحلمته الطمأنينة، ومل يعكر صفو  مثاالً 

وقد رسخ الرسول صلى هللا عليه وسلم آداب االقتتال اثناء  ذلك العيش ما يالقيه أهل هذا الزمان من الشدة والعنت، 
حانية اإلسالم اليت ابتغاها برضى هللا وطاعته، والرمحة بعباده، سرياً على النهج الذي أراده هللا، والسبيل املعارك لتحقيق رو 

الذي بينه هللا للمتقني، والتزامًا مبا شرع هللا جل وعال، ووفاء مبا عقد من املواثيق وإبرام العهود، بعيدًا عن احلنث هبا 
  صلى هللا عليه وسلم.  واإلخالل فيها، وفق ضوابط بينها رسول هللا

 أمهية البحث:

 :التايلنحو  ال على احلالية الدراسة أمهية إبراز ميكن 
, للحد من الفوضى العارمة احلاصلة يف بعض اجملتمعات ب القتال أايم الرسول صلى هللا عليه وسلمآدا إبراز حماولة  -1

 االسالمية املنكوبة.
 حتليلية من خالهلا يتم ابراز آداب القتال وأثره يف أمن وتقدم البالد اإلسالمية .هذه الدراسة تعترب دراسة   -2

 الدراسةأهداف  
 :التالية هدافألا على الدراسة ترتكز

 .إبراز مفهوم القتال يف اإلسالم بغية توظيفها يف ضبط األعمال القتالية اليت يقوم هبا مسلمون   -1
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 يف حماولة لتأصيل هذه اآلداب. مصلى هللا عليه وسل  -اإلسالمية اليت انتهجها الرسولإبراز آداب القتال    -2

 منهج الدراسة

الستخراج أهم اجلوانب   ؛التحليلي يف مجع املادة العلمية الالزمة للدراسة  املنهج االستقرائي التارخييستعتمد الدراسة   
 اليت جيب مراعاهتا أثناء االقتتال.

 تقسيم الدراسة: مت تقسيم البحث على النحو التايل:

 يف اإلسالم.  آداب القتالومشروعية  األول: مفاهيم    املبحث

 املعىن اللغوي واالصطالحي للقتال وآدابه.املطلب األول:  

 .القتالومراحل    ةمشروعيالثاين :  املطلب  

 به يف زمن النبوةآالغرض من القتال وآد  :املبحث الثاين  
 املطلب األول: غرض القتال يف اإلسالم.

 املطلب الثاين: آداب القتال أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 اخلامتة

 التوصيات

 يف اإلسالم.  آداب القتالومشروعية  األول: مفاهيم    املبحث

 واالصطالحي للقتال وآدابه.املعىن اللغوي  املطلب األول:  

األدب يف اللغة تعين حسن التناول واملقصود هبا بيان الوجه األفضل يف كل سلوك واحلث عليه فلألكل آداب وللصيام    
والقتال هو احلرب بني طرفني وهو موقف تصادمي يتميز ابلعنف، وأدب القتال هو حسن   والصالة آداب وللسفر آداب،

دب يف اصطالح فقهاء اإلسالم وغريهم ما نعرب عنه اليوم أبخالقيات، أالتناول والتعامل بني املتحاربني يف القتال  وكلمة  
 يف أوقات احلرب من احرتام للعقود واملواثيق  إنسانيةاليت تشكل مبادئ وقواعد    األخالقواملراد أبخالقيات احلرب تلك 
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 وينظر: مادة "قتل" ,هـ1414, 3بن منظور, حممد بن مكرم بن علي, أبو الفضل، لسان العرب، لبنان, بريوت، دار صادر، طينظر:  -1

 .م 2005هـ   1426, 8, طمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت, لبنان , القاموس احمليط, جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب, الفريوزآابدى
  مادة "قتل"

 .149، ص2ج , 3م, ط1971ابن هشام، عبد امللك بن هشام، السرية النبوية، حتقيق: السقا، ، بريوت, دار إحياء الرتاث العريب ،  -2

 

غري ذلك، وليس غريباً على  إىليشارك يف القتال  أووحسن معاملة األسرى وعدم قتل النساء واألطفال ومن ال يقاتل   
 أعداؤه.يف احلرب وإن مل يعرفها  أخالقيكون له    أن اإلسالم

ش املسلمني، أخالقيات تظهر فيهم أنفسهم  و قادة وجنود جيالقتال يف اإلسالم يقوم على أسس أخالقية ترىب عليها ف
 القتال وبعد القتال.  أثناءويف عالقتهم بعضهم ببعض وأخرى تظهر مع من حياربوهنم قبل القتال ويف  

 .  وال تزيد معاجم اللغة يف(1)وقد جاء يف معاجم اللغة عن القتال واملقاتلة أنه احملاربة بني اثنني أي احلرب بني طرفني
ولذلك فإن الفارق بني قتال وقتال وبني حرب وحرب يكون يف األغلب أسباب القتال  ذلك،مفهوم القتال شيئا غري 

 بينهما.ووسائله ونتائجه وأكثر من ذلك يكون الفارق يف أدب القتال بني األطراف املتحاربة وكيفية التعامل  

 .القتالومراحل    ةمشروعيالثاين :  املطلب  

هاجر الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل املدينة، نظّم فيها اتفاقية حلماية املدينة، وأشرك اليهود فيها، شرع القتال عندما   
، وبعد أن كان األنصار حبسب بيعة العقبة الثانية أي بيعة احلرب، وجعل عليهم مع املسلمني النصر على من دهم املدينة

ه وسلم واملسلمني فحسب أي دفاعا عن الرسول صلى هللا عليه وسلم واملسلمني، ملزمني حبماية الرسول صلى هللا علي
صار القتال دفاعا وهجوما بعد معركة بدر عمال مشرتكا بني املسلمني مجيعا مهاجرين وأنصاراً، مث صار اجلهاد والقتال 

 .(2)من بعد فرضا واجبا على املسلمني مجيعا

وقد تناول بعض العلماء موضوع القتال ومشروعيته ومراحله وحاالته، وال شك أن احلديث يف موضوع القتال وبيان 
مشروعيته ومراحله وأوضاعه يدخل يف املوضوع ويعني يف فهم آداب القتال يف اإلسالم، وممن تناول هذا املوضوع من 

يف " شرح السري الكبري" ، قال الشيباين: قال أبو حنيفة   م(804ه/189العلماء حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )ت
 رمحه هللا، اجلهاد واجب على املسلمني، إال أهنم يف سعة من ذلك حىت حيتاج إليهم، واحلاصل أن األمر ابجلهاد وابلقتال 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 344 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
, 1, طدار الكتب العلمية, بريوت, حممد حسن حممد إمساعيل, تح: السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسيشرح , حممد بن احلسن, الشيباين -3

 .131، 1، جم1997هـ ، 1417
 [.٩٤سورة احلجر: ]اآلية - 4

 .[٨٥سورة احلجر: اآلية ] -5
 .[١٢٥سورة النحل: ] اآلية  -6
 .[٤٦العنكبوت:  اآلية] سورة  -7
 .[٣٩اآلية]سورة احلج:  -8
 [.٥] اآليةالتوبة:سورة  -9

 [.  244]اآلية البقرة:سورة  - 10

 

 :، قال تعاىل(3)واإلعراض عن املشركنينزل مرتبا، فقد كان النيب صلى هللا عليه وسلم مأموراً يف االبتداء بتبليغ الرسالة 
َا تـُْؤَمُر َوأَْعرمْض َعنم اْلُمْشرمكمنيَ (   (4) )فَاْصدَْع مبم

حلَْقّم َوإمنَّ السَّاَعَة آَلَتمَيٌة فَاْصَفحم الصَّْفحَ   (قال تعاىل    نَـُهَما إمالَّ ابم      (5))  اجْلَمميلَ َوَما َخَلْقَنا السََّمَواتم َواأْلَْرَض َوَما بـَيـْ

لَّيتم همَي َأْحَسُن    (مث أمر هللا ابجملادلة ابألحسن، قال تعاىل  حلْمْكَمةم َواْلَمْوعمَظةم احلََْسَنةم َوَجادمهْلُْم ابم ادُْع إمىَل َسبميلم َربّمَك ابم
ْلُمْهَتدمينَ  َْن َضلَّ َعْن َسبميلمهم َوُهَو َأْعَلُم ابم     (6) )إمنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبم

َنا  َواَل ُُتَادمُلوا أَْهَل  (قال تعاىل:  لَّذمي أُْنزمَل إملَيـْ ُهْم َوُقوُلوا َآَمنَّا ابم نـْ لَّيتم همَي َأْحَسُن إمالَّ الَّذميَن ظََلُموا مم َوأُْنزمَل اْلكمَتابم إمالَّ ابم
ٌد َوََنُْن لَُه ُمْسلمُمونَ   (7)  )إملَْيُكْم َوإمهَلَُنا َوإمهَلُُكْم َواحم

ُْم ظُلمُموا َوإمنَّ اَّللََّ َعَلى َنْصرمهمْم َلَقدمير   (مث أذن هللا للمسلمني يف القتال، قال تعاىل هنَّ       (8) )أُذمَن لملَّذميَن يـَُقاتـَُلوَن أبم

مث أمروا ابلقتال إن كانت البداية منهم، أي من األعداء مبا تال من اآلايت مث أمروا ابلقتال بشرط انسالخ األشهر 
وا هَلُْم فَإمَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرمكمنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقْـُعدُ   ( :احلرم، كما قال تعاىل

يمٌ ُكلَّ َمْرَصٍد فَإمْن ََتبُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسبميَلُهْم إمنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَ    (  9)   )حم

يٌع َعلميمٌ  (مث أمروا ابلقتال مطلقا، قال تعاىل   (10)   )  َوقَاتمُلوا يفم َسبميلم اَّللَّم َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ مسَم
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, 1الشيباين, حممد بن احلسن, شرح السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسي, تح: حممد حسن حممد إمساعيل, بريوت, دار الكتب العلمية, ط -11

 .131، 1، جم1997هـ ، 1417
 .92-84، ص4جم, 1968الشافعي، حممد بن ادريس، األم، القاهرة، دار الشعب، ينظر:   -12
 [.47 46سورة  التوبة: اآلية]  -13
 [.41- 39سورة احلج: اآلية] - 14
 [.216سورة البقرة: اآلية] -15

 

هللا حممد بن إدريس الشافعي  ، وقال أبو عبد (11)فاستقر األمر على هذا، ومطلق األمر يقتضي اللزوم
لرسول هللا مدة من هجرته انعم هللا تعاىل فيها على مجاعة إبتباعه حدثت هلم هبا مع م( وملا مضت 835ه/204)ت

 .عون هللا قوة ابلعدد مل تكن قبلها، ففرض هللا تعاىل عليهم اجلهاد بعد إذ كان إابحة ال فرضا

عذر، وبني الشافعي وذكر الشافعي آايت أخرى كثرية تؤكد أن القتال صار فرضا على األحرار املسلمني من غري ذوي ال  
بدالئل القرآن الكرمي والسنة النبوية حاالت االستثناء من فرض اجلهاد، دون أن حيرم اجلهاد االستثناء املستثنني ابلعذر 
الشرعي من املشاركة يف اجلهاد أن أحبوا اللحاق به واالنضمام إىل صف اجملاهدين ابتغاء النصرة للمجاهدين، وذلك 

ولكن الشافعي بنّي أن من ال يسمح له حبال ابملشاركة يف اجلهاد هو من كان من أهل النفاق مبعرفة اإلمام وعلمه 
َوَلْو (قال تعاىل  ،(12)والتخذيل واإلرجاف والفتنة والضرر ابملسلمني، وتفريق مجاعتهم، فهو على املسلمني اشد من العدو

ًة َوَلكمْن َكرمهَ  ُ انْبمَعاثـَُهْم فـَثـَبََّطُهْم َوقميَل اقْـُعُدوا َمَع اْلَقاعمدميَن )أَرَاُدوا اخْلُُروَج أَلََعدُّوا لَُه ُعدَّ ( َلْو َخَرُجوا فميُكْم َما زَاُدوُكْم 46 اَّللَّ
لظَّالم  ُ َعلميٌم ابم َنَة َوفميُكْم مَسَّاُعوَن هَلُْم َواَّللَّ ُغوَنُكُم اْلفمتـْ اَلَلُكْم يـَبـْ  (   13)  )ممنيَ إمالَّ َخَبااًل َوأَلَْوَضُعوا خم

على ذلك   أحد  م( ملا بعث هللا نبيه وأمره بدعوة اخللق إىل دينه مل أيذن له يف قتل728ه/661محد بن تيمية )تأوقال  
ُْم ظُلمُموا َوإمنَّ اَّللََّ (وال قتاله، حىت هاجر إىل املدينة فأذن هللا له واملسلمني ابلقتال، قال تعاىل:  هنَّ أُذمَن لملَّذميَن يـَُقاتـَُلوَن أبم

ُ َوَلْواَل َدْفُع اَّللَّم النَّا39َعَلى َنْصرمهمْم َلَقدميٌر ) َس بـَْعَضُهْم بمبَـْعٍض ( الَّذميَن أُْخرمُجوا ممْن دماَيرمهمْم بمَغرْيم َحقٍّ إمالَّ َأْن يـَُقوُلوا َربُـَّنا اَّللَّ
ُد يُْذَكُر فميَها اْسُم ا ُع َوبمَيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساجم ُ َمْن يـَْنُصرُُه إمنَّ اَّللََّ لََقوميٌّ َعزميٌز )هَلُدّمَمْت َصَوامم ( الَّذميَن 40َّللَّم َكثمريًا َولَيَـْنُصَرنَّ اَّللَّ

ْلَمْعُروفم َوهَنَْوا َعنم اْلُمْنكَ    (14)    ) ُمورم رم َوَّللمَّم َعاقمَبُة اأْلُ إمْن َمكَّنَّاُهْم يفم اأْلَْرضم أَقَاُموا الصَّاَلَة َوَآتـَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ابم

ًئا َوُهَو ( :هللا عليهم القتال قال تعاىلأوجب مث إنه بعد ذلك  ُكتمَب َعَلْيُكُم اْلقمَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ
ُ يـَْعَلُم   ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم َواَّللَّ    (15) َوأَنـُْتْم اَل تـَْعَلُمونَ َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُمبُّوا َشيـْ



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 3, NO 4, 2017 

 
 346 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 
 .131، 1الشيباين, شرح السري الكبري إمالء حممد بن أمحد السرخسي, مرجع سابق ج -16
 [٢١٨البقرة:اآلية ]سورة   -17
 [.74]األنفال: سورة    -18

 [ . 76اآلية]النساء: سورة  - 19

, كتاب اإلمارة,  النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي، صحيح مسلم، تح: حممد فؤاد عبد الباقي، لبنان, بريوت: دار إحياء الرتاث العريب  - 20
 .1503 , ص2ج, 1888 , رقم احلديث:ابب فضل اجلهاد والرابط

 

 املبحث الثاين الغرض من القتال وآدبه يف زمن النبوة

 املطلب األول: غرض القتال يف اإلسالم.
، وقد جاءت (16)ن غرض القتال واجلهاد يف اإلسالم هو إعزاز الدين وقهر الشرك وإعالء كلمة هللا, لتكون هي العلياإ

، واقرتن لفظ اجلهاد ولفظ هللا الكرمية تؤكد هذا املعىن أبن اجلهاد والقتال ال جيوز أن يكوان إاّل يف سبيلاآلايت القرآنية 
 القتال بشبه مجلة "يف سبيل هللا".

يمٌ   إمنَّ الَّذميَن َآَمُنوا َوالَّذميَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا يفم َسبميلم اَّللَّم أُولَئمَك يـَْرُجوَن َرمْحََة اَّللَّم َواَّللَُّ   (قال تعاىل             (17 )َغُفوٌر َرحم
َحقًّا هَلُْم َمْغفمرٌَة َورمْزٌق   َوالَّذميَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا يفم َسبميلم اَّللَّم َوالَّذميَن َآَوْوا َوَنَصُروا أُولَئمَك ُهُم اْلُمْؤممُنونَ    (قال تعاىل     

  (18)    ) َكرمميٌ 
َوالَّذميَن َكَفُروا يـَُقاتمُلوَن يفم َسبميلم الطَّاُغوتم فـََقاتمُلوا أَْولمَياَء الشَّْيطَانم إمنَّ َكْيَد الَّذميَن َآَمُنوا يـَُقاتمُلوَن يفم َسبميلم اَّللَّم (قال تعاىل    

    (19)   ) الشَّْيطَانم َكاَن َضعميًفا
يزيد عطاء بن    . عن وأكدت األحاديث النبوية أيضاً أن اجلهاد والقتال ال يقبالن من املسلم إال إذا كاان يف سبيل هللا  

جياهد بنفسه وماله يف سبيل مؤمن   ))  :الليثي عن أيب سعيد قال : قال رجل أي الناس أفضل ؟ اي رسول هللا قال
 (20) ((هللا ( قال مث من ؟ قال ) مث رجل معتزل يف شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره  
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,كتاب هـ1379العسقالىن، أمحد بن على بن حجر أبو الفضل العسقالىن الشافعى، فتح البارى شرح صحيح البخارى، لبنان, بريوت، دار املعرفة،  - 21

 . 413, ص13, مج7423 , رقم احلديث:)قوله ابب وكان عرشه على املاء وهو رب العرش العظيم( اجلهاد, ابب
 .20ص  ،6جمرجع سابق, ابن حجر العسقالين، فتح الباري، كتاب اجلهاد والسري،  -22
 .308، ص1، مج865أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلمعة، ابب املشي اىل اجلمعة، رقم احلديث  -23
 .608، ص 1البخاري، اجلامع الصحيح املختصر " صحيح البخاري"، مرجع سابق، مج -24
 . 29، ص6َتب اجلهاد، جمرجع سابق, ابن حجر العسقالين، فتح الباري،  -25
 .36م, ص1968ابن سالم، أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، حتقيق: حممد هراس، مكتبة الكليات األزهرية،  -26

 
درجة، أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله، كل درجتني ما إن يف اجلنة مائة  )) .:  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال 

بينهما كما بني السماء واألرض، فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس، فإنه أوسط اجلنة، وأعلى اجلنة، وفوقه عرش 
 (21)  ((الرمحن، ومنه تفجر أهنار اجلنة

فقال:" الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل لريى وجاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 .(22)مكانه، فمن يف سبيل هللا؟ قال: من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو يف سبيل هللا "

 أصاهبا(:  أغربتْ )  معىن (23) ((النار  على هللا حّرمه هللا سبيل يف قدماه غربت من )) وقال صلى هللا عليه وسلم:"  
وأحاديث أخرى كثرية تتضمن املعىن نفسه وهو أن القتال (24)  .اجلمعة  صالة  حضور  ومنها هللا  طاعة(  هللا  سبيل. )الغبار

، ومعىن يف "سبيل هللا" كما فسره النيب صلى هللا عليه وسلم هو أن يكون الدين كله (25)املشروع هو اجلهاد يف سبيل هللا
هلل، وان تكون كلمة هللا هي العليا، وكانت الدعوة اإلسالمية منذ بدايتها حتمل هذا الفكر العقائدي التوحيدي وتدعو 

عبده ورسوله وخلع عبادة األواثن واألصنام الناس إليه، فكانت تطلب منهم اإلميان ابهلل وحده ال شريك له، وان حممدا  
وتعمل على هدم سلطان الشرك ليكون العلو كلمة هللا، أما حممد صلى هللا عليه وسلم وهو صاحب الدعوة فلم يكن ذا 

 طمع يف مال وال شرف وال ُمْلك وإمنا كان رسول هللا إىل الناس كافة بشرياً ونذيراً. 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم.  املطلب الثاين: آداب القتال أايم

بعد أن أذن هللا للمسلمني ابلقتال وهاجروا إىل املدينة )يثرب سابقا( بدأت بقيام الدولة اإلسالمية فيها مرحلة جديدة 
 يف تبليغ الدعوة اإلسالمية ونشرها بني الناس خارج املدينة مرحلة ذات صفة جهادية وقتالية تضاف إىل عمل الدعوة 

ياسي السابق ويف هذه املرحلة أخذت الدعوة اإلسالمية تعرض على األعداء قبل القتال خيارات ثالثة هي، الفكري والس
اإلسالم أو اجلزية، أو القتال، وكان عرضها على األعداء أيخذ ثالثة أايم كي يراجع األعداء أنفسهم ويفكروا يف 

 ، ومما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه كان إذا أّمر أمريا على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته بتقوى (26)أمرهم
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 .35-34ابن سالم، األموال، مرجع سابق, ص   - 27
, كتاب اجلهاد 1392, 2النووي, أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف, املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, بريوت,  دار إحياء الرتاث العريب, ط   - 28

 .  39, 12والسري, )ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث(, مج
اجلهاد والسري, )ابب حترمي قتل النساء والصبيان يف احلرب, رقم احلديث: املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, مرجع سابق, كتاب النووي,   -29

 48, ص 12, مج1744
 . 549، ص4م,ط1969ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، القاهرة، دار الكتاب العريب،   - 30
 246 , ص9خلادم. ينظر: ابن منظور, لسان العرب, مجالعسفاء: مجع عسيف وهو االحري املستهان به، الوصفاء: مجع وصيف وهو ا   - 31
 . 549ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق, ص  - 32
  [. 190البقرة: اآلية] سورة -33

 
هللا ومن معه من املسلمني خريا، مث قال له:" اغزوا ابسم هللا، يف سبيل هللا، قاتلوا من كفر ابهلل، اغزوا وال تـَغُّلوا وال تغدروا 

وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل ثالث خصال أو خالل، فأيتهن أجابوك فاقبل  وال متثّلوا وال تقتلوا وليدا،
منهم وكّف عنهم مث ادعهم إىل اإلسالم، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار 

ملهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، املهاجرين، واخربهم أهنم، إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على ا
فاخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني، جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني، وال يكون هلم يف الغنيمة 
والفيء شيء، إال أن جياهدوا مع املسلمني، فان هم أبوا َفَسْلهم اجلزية، فان هم أجابوك:"فاقبل منهم وكف عنهم، فان 

 ".(27)ا فاستعن ابهلل وقائلهمهم أبو 
"وإذا  ويف صحيح مسلم بشرح النووي زايدة على النص الذي ورد عند أيب عبيد يف كتاب األموال، إذ جاء يف الزايدة:

حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن ُتعل هلم ذمة هللا وذمة نبيه، فال ُتعل هلم ذمة هللا وال ذمة نبيه، ولكن اجعل هلم 
فإنكم أن ختفروا ذمتكم وذمة أصحابكم، أهون من أن ختفروا ذمة هللا وذمة رسوله، وإذا حاصرت   ذمتك وذمة أصحابك،

أهل حصن فأرادوك أن تنزهلم على حكم هللا، فال تنزهلم على حكم هللا، ولكن أنزهلم على حكمك، فانك ال تدري 
 ".(28)أتصيب حكم هللا فيهم أم ال

" وال تقتلوا شيخا فانيا وال طفال صغريا  ، وكان يقول:(29)النساء والصبيان  وهنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن قتل
، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم أيضا انه كان (31)"، وهنى صلى هللا عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء(30)وال امرأة  

تقتلوا شيخا فانيا، وال طفال صغريا، وال امرأة، وال تغلوا إذا أغزى سرية قال:" انطلقوا ابسم هللا وعلى ملة رسول هللا، وال  
 ".(32)وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا أن هللا حيب احملسنني

  (33) )َوقَاتمُلوا يفم َسبميلم اَّللَّم الَّذميَن يـَُقاتمُلوَنُكْم َواَل تـَْعَتُدوا إمنَّ اَّللََّ اَل حيُمبُّ اْلُمْعَتدمينَ   ( :قال تعاىل
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، 1ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي، تفسري القرآن العظيم، تح: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة، ط  - 34

 .524 ، ص1مج م, 1999هـ, 1420
 . 546ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق, ص -  35

 
أي قاتلوا يف سبيل هللا، وال تعتدوا ويدخل يف ذلك ارتكاب املناهي من   :(34)ويف تفسري هذه اآلية الكرمية، قال ابن كثري

والرهبان والصوامع وحتريق األشجار  ،وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين ال رأي هلم وال قتال فيهم ،والغلول ،املثلة
ال يكون الذين استثنوا من القتل من النساء والصبيان والعميان والزان والشيوخ وقتل احليوان لغري مصلحة، على أن 

 .(35)والرهبان من املشاركني يف القتال، فإذا كانوا من املشاركني عوملوا كأعداء مقاتلني
 اخلامتة

من خالل ما مت التوصل إليه من حتليل  وعرض املواقف التارخيية اليت قام هبا الرسول صلى هللا عليه وسلم  أتناء االقتتال   
 -ميكن استخالص عدداً من النتائج اهلامة واملتمثلة يف اآليت:

  يف غزواته.جسد منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم آداب القتال اإلسالمية واملستمد من القرآن الكرمي -1

من خالل توضيح الصورة السمحة احلقيقية لإلسالم وتسليط الضوء على آداب القتال اإلسالمي يف عصر   - 2  
الرسول صلى هللا عليه وسلم، يتبني أبن احلركات اليت تدعي يف قتاهلا اإلسالم واليت ظهرت الحقا يف جمتمعاتنا العربية 

 ال متت  لإلسالم بصلة وهو بريء منها.
 إن التعليمات اليت أدىل هبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جسدت عدالة اإلسالم ورقي تعامله مع اآلخرين.  -3
 األصل يف القتال هو مقاتلة املقاتلني من األعداء املعتدين, وليس قتال وال قتل النساء واألطفال وغري املقالتني.-4

ال تقتلوا شيًخا، وال امرأة، وال صبًيا وال "للقتال :  -رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم -ضوابط اليت وضعهاالمن   -5
. وهي وآداب الفروسية اإلسالمية اليت ُتسد االحرتام والرفق واحلفاظ على احليواانت والنباَتت، "عابًدا أو راهًبا ىف صومعته

  .انت إال لضرورة الطعامفدعا إىل عدم قطع األشجار أو ذبح احليوا
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 التوصيات:

أوصي ابلرتكيز على نشر أحباث ودراسات تبني خطورة اخنراط الشباب املسلم  للحركات املتطرفة اإلرهابية وكذلك اإلكثار 
من احملاضرات التثقيفية اليت تشرح آداب االقتتال يف زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم. وكذلك إعداد مناهج دراسية 

 ل الدراسية تُبني مراحل اجلهاد والغرض منه بطريقة مبسطة ُتذب انتباه الدارسني َترخيية متسلسلة تُعطى تدرجياً عرب املراح

من الطالب وغريهم؛ لغرض ترسيخ مفهوم اجلهاد وآدابه عرب األجيال لسد ثغرة التشويش وزع األفكار املتطرفة اهلدامة 
 بني األجيال.
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 دليل النشر

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجالت

ترقية حقيقة لمستوى بحثه، رفع مستوى األبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال التزام الباحث بها 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على النشر العلمي وكذلك تعزز من خبرته في مجال

ً يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطور ضوابط النشر  أبحاثنا شكالً علميا

 جدات النشر المعرفي.ومعارفه، مما يحقق مواكبة فاعلة لمست العلمي

  

 تعليمات للباحثين:

تحت  (publisher@siats.co.ukعلى اإليميل: ) لقسم النشر ترسل نسختين من البحث -1

 (.PDF( ، وأخرى بصيغة )Wordواحدة بصيغة ) Microsoft Word برنامج

( بين األسطر شريطة أال يقل عدد الكلمات واحد ونصفالحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )يُكتب البحث بواسطة    -2

  ( Traditional Arabic) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و اليزيد 4000 عن

بما في ذلك الجداول والصور والرسومات , ويستنى من   ،( Time New Roman) اإلنجليزية للغة 12 و

 الحق واالستبانات.هذا العدد الم

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة  العربية واإلنجليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث باللغتين -3

 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميالدي.العربية واإلنجليزية باللغتين

والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل العناوين الرئيسية    -4

 (KEYWORDS وتحته  ABSTRAC) العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات المفتاحية،

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

، على أال تزيد كلمات الملخص باللغة اإلنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5

، ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS كلمة، وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية (150) على

 مع مالحظة اشتمال الملخص على أركانه األربعة: المشكلة واألهداف والمنهج والنتائج.

 صفحة بخط سميك.يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط ال -6

تطبع الجداول واألشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7

 .في كل أجزاء البحث …) 3,2, 1 (إلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  من المراجع األجنبية  % 20 ه ما نسبتكل بحث يجب أن يشمل على   -8

 .العربية

إلجراء التعديالت على بحثه إن وجدت، وللمجلة الحق  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها  -9 

 بعد ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل. 

المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم   يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية   -10

 .متابعة إجراءات النشر

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk


 .ال تجيز المجلة سحب األبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

  

 :المراجع  قائمة) )التوثيق -12
المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في المتن؛ تهمش المراجع في المتن باستخدام األرقام   •

 .على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع

وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد أن  •

ي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة ذلك من ينتهي الباحث من بحثه كامال يقوم بنقل هذه الحواش

 ( تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?al_g_hAweCUv=&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

 لإلشارة إلى المرجع في الموضع األول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد  2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .145، ص: 2. ج: 2لسالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: ا

 وفي المواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

مؤلف، وذلك باتباع لل في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخير المصادر والمراجع  توثق •

 الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد: 

. تحقيـق: عبــد  المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب

 .2السالم محمد. بيروت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع (.1979أحمد الهمذاني. )ابن خالويه، الحسين بن 

. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الخانجي.

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم اإلنسانية.في علوم القرآنالواضح  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفين أو أكثر:

 . كوااللمبور: الجامعة اإلسالمية العالمية الماليزية.التجديد (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 المقالة في مجلة علمية:

المجلة المصرية للدراسات  الذكاء". (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على 2002راضي، فوقية محمد. )

 .36-27. ص 36. العدد:  12. المجلد: النفسية

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي  (. "أثر المرأة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 ن العابدين.. ماليزيا: جامعة السلطان زيللقرآن الكريم في المجتمع المعاصر

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
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 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زنجلة في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات" (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )

 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 انو: المؤسسة الدينية.. )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجتاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(. 

  

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث الى إدارة معتمد  -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديالت من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب    -14

 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع االحتفاظ بحقها في عدم إبداء األسبابقرار   -15

16-  ً  يمكن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونيا

 

توى بحثك من عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مس مالحظة:

حيث الشكل الذي ال يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إضافياً يمكن تجنبه في حال  

 .االلتزام بها

  

 آليات النشر واإلحالة:

يوماً  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة ال تزيد عن

لألخذ  أشهر(  3يوماً )    90 لتزويد الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن المالحظات، بعدها يمهل البحث مدة ال تزيد عن

 بالمالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 

 .األبحاث الُمحالة للنشر
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