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 جملة الدراسات اإلسالمية والفكر لألحباث التخصصية

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

ُ
 امل

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

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

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

Remember the Etiquettes of reading the Holy Quran often when mentioning the recitation and so 

for its virtue and martyrdom to be polite with the Koran when reading, In this research we have 

collected most of these miscellaneous Etiquettes and mentioned some of the conditions with citing 

the jurisprudence and the correct evidence in the books of jurisprudence and scientific research, 

which is difficult to find in one book or one search and some of  these conditions : The hearted 

conditions and we mean potential, including: repentance, sincerity, intention and presence of the 

heart, and the apparent conditions such as purity and its provisions and abstinence. And for reading 

there are Etiquettes, including: understanding, reverence, and contemplation, and the covenant of 

the Koran, respect and magnification, Basmalah and others. In this research we have adopted the 

explanatory approach, the inductive approach, and the analytical method. The most important 

results of this research are that the conditions and ethics of reading the Holy Quran have a close 

connection to the jurisprudential provisions, including what is duty and what is desirable and 

delegate to it. 

 

 ملخص البحث

ن الكرمي عند هبا للتأدب مع القرآتذكر آداب قراءة القرآن الكرمي غالبا عند ذكر تالوته وذلك لفضيلتها واالستشهاد 
قراءته، وحنن يف هذا البحث قد مجعنا معظم تلك اآلداب املتفرقة وذكران بعض الشروط مع االستشهاد عليها ابألحكام 
الفقهية واألدلة الصحيحة املرتامية يف الكتب الفقهية والبحوث العلمية واليت من الصعب أن جتدها جمموعة يف كتاب أو 

 ومن هذه الشروط: الشروط القلبية ونقصد هبا الباطنة ومنها: التوبة واإلخالص والنية وحضور القلب،حبث واحد 
ستعاذة. وللقراءة آداب أخرى ومنها: التفهم واخلشوع والتدبر وتعاهد القرآن والشروط الظاهرة كالطهارة وأحكامها واال

، واملنهج بحث على املنهج االستداليل، واملنهج االستقرائيواحرتامه وتعظيمه والبسملة وغريها. وقد اعتمدان يف هذا ال
التحليلي. وأهم النتائج هلذا البحث أن شروط وآداب قراءة القرآن الكرمي هلا تعلق وارتباط وثيق ابألحكام الفقهية، 

 فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومندوب إليه.

A R T I C L E  I N F O  
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Reading, Quran, Judgments, 
Jurisprudence. 
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 األحكام، الفقه. : شروط، آداب، قراءة، القرآن،الكلمات املفتاحية

 متهيد

قراءة القرآن الكرمي هلا شروط وآداب فعلى قارئ القرآن أن يتصف هبا، وأن يلتزم ابلشروط، وأن يتأدب مع القرآن 

 .، وهذه اآلداب والشروط هلا عالقة ابألحكام الفقهية، فال بد من معرفتهاالكرمي

 شروط قراءة الُقْرآِن الَكرميِ املبحث األول: 

شروط قراءة القرآن الكرمي منها ما يتعلق ابلباطن، ومنها ما يتعلق ابلظاهر وعلى هذا تنقسم إىل قسمني: شروط قلبية، 

وهي اليت تتعلق ابلباطن، أي األمور اليت ختص القلب، كالتوبة، واإلخالص، وحضور القلب، والنية، وغريها. وشروط 

االستعاذة و ليت يتم فعلها يف الظاهر، كأحكام الطهارة، وملس املصحف، ظاهرية، وهي اليت تتعلق ابلظاهر: أي األمور ا

 وغريها.

 ول: الرروط القلبيةاملطلب األ

وهي ما يتعلق ابلباطن وهي من لوازم قراءة القرآن الكرمي وذلك ألن القرآن كالم هللا عز وجل، وتالوة كالمه هو مبعىن 

عند قراءة  هللا سبحانه وتعاىل والتخلي عن كل ما جيب التخلي عنه خماطبته سبحانه وتعاىل، وهلذا ينبغي التأدب مع

 القرآن الكرمي تعظيما هلل عز وجل وتصفية الباطن وطهارهتا كما ينبغي طهارة الظاهر أيضا. ومن طهارة الباطن ما يلي:

 التوبة

طاعة  مل أوالبد منها قبل أي عالتوبة إىل هللا سبحانه وتعاىل واالستغفار من كل الذنوب واملعاصي من األمور اليت 

ا إىل هللا سبحانه وتعاىل كالصالة والصيام واحلج وغري ذلك، وقراءة القرآن الكرمي من أعظم الطاعات والقرابت إىل ن  ب   ر   ق  ت   
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هللا سبحانه وتعاىل. فيقع قارئ القرآن يف الذنوب واملعاصي كغريه، بل حيدث منه التقصري والتفريط يف تالوة القرآن 

 ة منها واالستغفار البد من التوباليت الذنوب و من لكرمي، بل قد يقرأ القرآن فيدخل عليه العجب والغرور وغريه وكل هذا ا

ًعا أ يُّه  والرجوع إىل هللا سبحانه وتعاىل واإلانبة إليه فقد أمر هللا سبحانه ابلتوبة عمومًا بقوله تعاىل: "و ت وب وا إ ىل  اَّلله  مج  ي

"  .(2)ولقوله تعاىل: "اي  أ ي ُّه ا الهذ ين  آم ن وا ت وب وا إ ىل  اَّلله  ت  ْوب ًة ن ص وًحا"  .(1)اْلم ْؤم ن ون  ل ع لهك ْم ت  ْفل ح ون 

فيحل  ،فالتوبة تكون من مجيع الذنوب واملعاصي وهي التخلية والتصفية والتطهري للباطن قبل أي عمل صاحل

آخر غري  مع طاهر أنه ال جيتمع شيء نظيف فكماطاهر نظيف من الذنوب واملعاصي،  ذلك العمل الصاحل يف مكان

ل حلوهلا يف قبو  هبا قبل القيامكذلك األعمال الصاحلة والطاعات على العموم البد من طهارة القلب ، فنظيفو  طاهر

ي وذلك ن الذنوب واملعاصالباطن م طهارةعلينا  فيجب القلب، فاألعمال الصاحلة ال جتتمع مع املعاصي والذنوب،

ابلتوبة عند مجيع األعمال الصاحلة والطاعات مبا فيها التوبة عند تالوة القرآن الكرمي، والتوبة الزمة لتالوة القرآن الكرمي، 

ته ري القلب وختليوالتوبة البد أن تكون قبل القراءة لتطه ،يف آٍن واحٍد مع املعصيةوقراءته القرآن الكرمي تالوة فال جيتمع 

 إلخالص وذلك ملا حيدث للمرء عند القراءة منابالتوبة يف حال القراءة مصاحبة  البد من مث. من الذنوب واملعاصي

اليت تطرأ عند القراءة، مث التوبة بعد القراءة ملا قد حيدث من تقصري أو  موروغريها من األ والغرورالشك أو العجب 

 جتب على العموم، كذلك جتب عند قراءة القرآن الكرمي.وخالصة الكالم كما أن التوبة  تفريط وغريه.

 اإلخالص

كل عمل من األعمال وخاصة العبادات اليت نتقرب هبا إىل هللا سبحانه وتعاىل مرهون ابإلخالص هلل سبحانه وتعاىل، 

تابعة واملوافقة املبل اإلخالص شرٌط لقبول األعمال. فاألعمال مجيعاً ال تقبل إال بشرطني: األول: اإلخالص، والثاين: 

 ملا جاء به النيب صلى هللا عليه وسلم.
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اإلخالص شرٌط لقبول أي عمٍل فكذلك احلال يف قراءة القرآن الكرمي، وحىت تكون مقبولة عند هللا  أنفكما 

رمي ن الكوخاصة عند تالوة القرآ ،سبحانه وتعاىل البد من اإلخالص عند تالوة القرآن، وهنا أييت أمهية اإلخالص هلل

 فقد ي صاب قارئ القرآن ابلعجب والغرور وحب الظهور عند تالوته للقرآن ألسباب كثرية منها: حلسن صوته ومجاله 

ابلقراءة، أو حلفظه وإتقانه وعدم اخلطأ يف حال القراءة، أو لثناء الناس عليه بذلك، أو لكثرة قراءته للقرآن ومداومته 

ناس سوآءاً يف إمامة الناس يف الصالة أو يف احملافل واجتماع الناس ألي مناسبة  عليها، أو لقراءته للقران أمام مجوع ال

صاب قارئ القرآن وقد ي   ،كانت، أو إلنه حفظ القرآن، وغريها من األسباب اليت جتعل قارئ القرآن ي عجب بقراءته فيها

نفسه أفضل  الناس يف الصالة، أو إلنه يرىابلرايء والكرب والتعايل على اآلخرين وذلك ألنه ح ف ظ  القرآن، أو إلنه يؤم 

من اآلخرين وأكرب منهم، وغري ذلك. والسبب يف ذلك يرجع ملا جاء يف األحاديث من مدح ملن قرأ القرآن أو حفظه، 

وقد جاء أيضا ما يقابل ذلك يف أحاديث وأقوال أخرى ت بني   وت وضح أنه البد من اإلخالص وعدم الرايء، وذم من قرأ 

 يريد به الرايء والتعايل ونسي  ما جاء يف األحاديث واألقوال الواردة يف ذم ذلك.القرآن 

فقد أمر هللا عز وجل ابإلخالص عموما يف كل شيء فقال سبحانه: "و م ا أ م ر وا إ اله ل ي  ْعب د وا اَّلله  خم ْل ص ني  ل ه  

وأمر ابإلخالص خصوصًا عند ذكر تالوة  .(4)اَّلله  خم ْل ًصا ل ه  الد  ين " وقال تعاىل: "ق ْل إ ين   أ م ْرت  أ ْن أ ْعب د   .(3)الد  ين "

ة  و أ نْ ف ق وا ِم ها ل ون  ك ت اب  اَّلله  و أ ق ام وا الصهال  ن ي ًة ر   القرآن الكرمي وبعض العبادات فقال تعاىل: "إ نه الهذ ين  ي  ت ْ راا و ع ال  ز قْ ن اه ْم س 

ْن ف ْضل ه  إ نهه  غ ف وٌر ش ك وٌر"ي  ْرج ون  جت  ار ًة ل   ، ل ي  و ف  ي  ه ْم أ ج ور ه ْم و ي ز يد ه ْم م    (.5)ْن ت  ب ور 

" فيه أهنم خيلصون أبعماهلم، وأهنم ال يرجون هب في تفسري قوله تعاىل "ي  ْرج ون  ف ا من املقاصد جت  ار ًة ل ْن ت  ب ور 

سبحانه وتعاىل العمل بدون إخالص فقال هللا تعاىل: "ي  ر اء ون  النهاس  و ال  . وقد ذم هللا (6) شيئاالسيئة والنيات الفاسدة 

" أي: ال إخالص ف. (7)ي ْذك ر ون  اَّلله  إ اله ق ل ياًل" والقرطيب يف تفسريه: بني   أن  .(8) هلمفي تفسري ابن كثري: "ي  ر اء ون  النهاس 

م  اإْل خْ   هللا و ص ف ه ْم ب ق لهة  الذ  ْكر  أل  هنه مْ  ان وا ال  ي ْذك ر ون  اَّلله  ب ق ر اء ٍة و ال  ت ْسب يٍح، و ق يل : ل ع د  ص  ف يه  ك    . ويف احلديث ع نْ (9) ال 
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الواضح من هذه األدلة وقوع اإلمث على من عمل عماًل يصاحبه الرايء والسمعة، وعدم اإلخالص يف ذلك، ف

وخ ص قارئ القرآن يف األحاديث ألنه أقرب العاملني إىل ذلك، والشيطان منه أقرب، ولتصدر قارئ القرآن دائماً كما 

العجب والرايء، وهلذا حذر النيب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث السابق وذكره عنه أنه أ وهل   أشران، فيكون أقرب إىل

النهاس  ي  ْقض ى بينهم ي  ْوم  اْلق ي ام ة ، ومنهم العلماء والقراء ِمن كان قصدهم الرايء والسمعة فتسعر هبم النار أو يسحبون 

 لعافية.على وجوههم فيها وما أشده من عذاب، نسأل هللا ا

 حضور القلب

وكالم هللا ليس مثل كالم البشر ومع هذا هناك من يسمع كالم البشر ويصغي لسماعه  ،القرآن كالم هللا سبحانه وتعاىل

أو يتكلم به وينقله كما هو مع الرتكيز وحضور الذهن والقلب حىت ال يفوته منه شيء، وكالم هللا سبحانه وتعاىل ال 

م  يعظجب تيولكن هناك من ال يعظم كالم هللا وال جيعل له شأانً، فلهذا ينبغي التنبيه ملثل ذلك، ف ،قارن بكالم البشري  

قرأ، يفهم ما يعي و يوأن عز وجل تالوة كتاب هللا  عندحضور الذهن والقلب  ى القارئجيب علكما مه،  احرت اكالم هللا و 

يٌد"ْكر ى ل م ْن ك ان  ل ه  ق  ْلٌب أ ْو أ ْلق ى السهْمع  و ه و  ش  لقوله تعاىل: "إ نه يف  ذ ل ك  ل ذ  ن. آقر وكذلك عند مساع ال . ومعىن (10)ه 

يٌد" أ ْي ش اه د   ومعىن.  (11) شهيد أي حاضر القلب أو شاهد ابلقلب "أ ْو أ ْلق ى السهْمع " أ ي  اْست م ع  اْلق ْرآن . "و ه و  ش ه 

 ، ن املراد  من الذكر ألحضور القلب مطلوب عند قراءة القرآن، ف .(12)ٌر ف يم ا ي ْسم ع . عن الزهجهاج : أ ْي ق  ْلب ه  ح اض  و اْلق ْلب 

 .(13) يذكرحضور  القلب، وينبغي أن يكون هو مقصود  الذاكر، فيحرص على حتصيله، ويتدبر ما 

 النية

ل وا م   النية واجبة قبل كل عمل وبغري النية فالعمل هباءاً ال قيمة له قال تعاىل: "و ق د ْمن ا ب اًء إ ىل  م ا ع م  ْن ع م ٍل ف ج ع ْلن اه  ه 

ث ورًا" ص  ف يه ا، و   .(14) م ن ْ إ مها ذكر ابن كثري يف تفسري هذه اآلية بقوله: و ذ ل ك  أل  هنه ا ف  ق د ت  الشهْرط  الشهْرع يه، إ مها اإْل ْخال 

ط لٌ اْلم ت اب  ع ة  ل ش رْع  اَّلله . ف ك لُّ ع م ٍل ال  ي ك   يهة ، ف  ه و  اب  ال ًصا و ع ل ى الشهر يع ة  اْلم ْرض   . (15) ون  خ 
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وكذلك  ،ادةوغريها من العادات ابلنية تتحول إىل عبوالنوم األكل والشرب ، حىت وابلنية يتغري العمل من عادة إىل عبادة

فهذه إما  ،هه مثال يف رمضان أو غري قراءة القرآن قد تكون بنية املراجعة لالختبار أو بنية احلفظ أو كم مصحف سيقرأ

أن تكون عادة كالطالب كل يوم حيفظ ويراجع وهذا أمر هو مأمور به من أجل دراسته وتفوقه فال بد من ذلك فعليه 

أن يغريه من عادة إىل عبادة فينوي بذلك العمل وجه هللا إىل جانب كونه سيفعل ذلك ملا ط لب  منه، وقد يكون أصله 

هو املقصود فإن كانت نيته هلل وللحصول على األجر ف ،لقرآن يف رمضان وغريها ويريد بذلك ك ثرة القراءةعبادة كتالوة ا

وإن حتولت نيته إىل غري ذلك كالنية من أجل كثرة القراءة وخاصة إن كان قصده الرايء واملباهاة أبنه قرأ  كذا  ،بذلك

وكذا مصحفاً فهذا هو الذي جيعل العمل غري مقبول عند هللا سبحانه وتعاىل ألنه فقد شرط اإلخالص وال يتم احلصول 

ن يعمله األنسان، وبذلك تكون النية واجبة أيضا عند قراءة القرآ فالنية واجبة قبل كل عمل على اإلخالص إال ابلنية.

 الكرمي.

 الرروط الظاهرية املطلب الثاين:

والشروط الظاهرية املقصود منها ما ي فعل  عند قراءة القرآن ِما ال يتعلق ابلباطن كما أسلفنا، بل تتعلق ابلظاهر وهي 

ستعاذة وغريها، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو كرمي، كالطهارة واالعبارة عما منارسه أو نفعله عند قراءة القرآن ال

 ومن هذه الشروط اليت ينبغي أن ت فعل عند قراءة القرآن الكرمي ما يلي: مستحب وغري ذلك.

 الوضوء والطهارة -1

 و كالم هللا الذي همن املستحب عند قراءة القرآن هو الطهارة، وهذا أمر البد  منه وذلك احرتاما وتعظيماً للقرآن الكرمي

 .(16)لٌ م ْن ر ب   اْلع ال م ني ""إ نهه  ل ق ْرآٌن ك ر مٌي، يف  ك ت اٍب م ْكن وٍن، ال  َي  سُّه  إ اله اْلم ط ههر ون ، ت  ْنز يسبحانه وتعاىل، ولقوله سبحانه:

األكرب والطهارة تكون من احلدثني األصغر و  واالغتسال،الوضوء املقصود هبا:  لطهارة عند قراءة القرآن الكرمياو 

 ولذلك هناك كثري من األحكام تتعلق ابلطهارة عند قراءة القرآن الكرمي ومن هذه األحكام ما يلي:



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 4, 2019           

 

 
 
 
8 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 أوال: أقسام الطهارة. 

 : طهارة من احلدث األكرب وطهارة من احلدث األصغر.قسمانالطهارة 

فاحلدث األكرب هو: ما يوجب الغسل كاجلنابة وغريها، ويشمل أمور منها: اجلماع، وخروج املين دفقا بلذة، 

األصغر هو:  واحلدث أو تغييب احلشفة يف الفرج، واحليض، والنفاس، وغريه. االحتالمأو إنزاله عن شهوة يف حال 

ور منها: خروج البول واملذي والودي من الذهك ر ، الذي ينقض الوضوء أو هو ما يوجب الوضوء دون الغسل، ويشمل أم

ند بعض ع أو اإلفرازات املهبلية اليت خترج من فرج املرأة، أو خروج الغائط والريح من الدبر، والقيء، وأكل حلم اجلزور

 والنوم وحنوها. الفقهاء،

وال  ،تواتر األدلة على ذلكفأما الطهارة من احلدث األكرب فهي شرط عند قراءة القرآن الكرمي لألمر بذلك و 

ْزٍم أ نه يف  . فقد أخرج اإلمام م ال ٌك يف املوطأ، ع ْن ع ْبد  هللا  ْبن  أ ِب  ب ْكر  ْبن  ح  جيوز القراءة بغري الطهارة من احلدث األكرب

ْزٍم: أ ْن ال  َي  سه اْلق ر آن  إ   ت  ب ه  ر س ول  هللا  ل ع ْمر و ْبن  ح  رٌ اْلك ت اب  الهذ ي ك   .(17) اله ط اه 

الكتاب الذي كتبه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل أهل اليمن يف السنن والفرائض والدايت أال َيس القرآن و 

 .(18) إال طاهر. قد تلقاه العلماء ابلقبول والعمل وهو عندهم أشهر وأظهر من اإلسناد الواحد املتصل

طهه ار ة  اْلك رْب ى اإلمام ابن تيمية يف الفتاوى: ف اْلق ر اء ة  ت ْشرت  ط  هل  ا الكما قال الطهارة شرط عند قراءة القرآن الكرمي  ف

هذه األدلة ما ي  ب ني   ويوضح أنه جيب الطهارة من احلدث األكرب عند تالوة القرآن الكرمي،  ويف .(19)د ون  الذ  ْكر  و الدُّع اء  

 .آنواألفضل أن ي قرأ القرآن على طهارة احرتاما وتعظيما للقر  ،قراءةالعند وأما الطهارة من احلدث األصغر فهي مستحبة 

ك قراءة القرآن من أجل الطهارة فقد جاءت األدلة اليت تدل على قراءة القرآن الكرمي لغري املتوضئ مامل رْت  ال ت  و 

ي ٍ  حديثحيدث حداث أكرب كاجلنابة وغريه، ومن هذه األدلة 
: رضي هللا عنه ع ل  ص لهى اَّلله  ع ل ْيه   "ك ان  ر س ول  اَّلله   ق ال 

اٍل م ا مل ْ ي ك ْن ج ن  ًبا"  .(20)و س لهم  ي  ْقر ئ  ن ا الق ْرآن  ع ل ى ك ل   ح 
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 حكم قراءة القرآن للجنب واحلائضاثنيا: 

 لباب حديث علياالبد من التوضيح ابلنسبة للجنب وحكم قراءته للقرآن الكرمي وكذلك احلائض والنفساء. ويف هذا 

: "ك ان  ر س ول  اَّلله  ص لهى اَّلله  ع ل ْيه  و س لهم  ي  ْقر ئ  ن ا الق ْرآن  ع ل ى ك ل   ح   بن أِب طالب اٍل م ا مل ْ ي ك ْن رضي هللا عنه السابق ق ال 

 وقد سبق. وغريهم،ج ن  ًبا". رواه أصحاب السنن، 

ذلك  ا أنه ال جيوز للجنب قراءة القرآن الكرمي، وقد اختلف العلماء يفأما ابلنسبة للجنب فمن األدلة السابقة يتضح لن

شذ داود  شذوذاً حني قال يف االستذكار: وقدقراءة القرآن للجنب بل اعترب ابن عبد الرب  واجلمهور على أنه ال جيوز.

ب عند: األئمة األربعة وابن وخالصة الكالم أنه حيرم قراءة القرآن للجن .(21) عن اجلماعة إبجازة قراءة القرآن للجنب

 .(22) وجيوز قراءة القرآن للجنب عند: ابن حزم وداود والبخاري والطربي وغريهم تيمية واإلمامية والزيدية.

ومنهم من أجازه  ،اجلمهور بعدم اجلوازفأما ابلنسبة لقراءة القرآن الكرمي للحائض والنفساء فقد اختلف العلماء يف ذلك 

ف يف ق ر اء ة  اْلق  . ائض والنفساء تبقى وقتًا طويال على حاهلاللضرورة وذلك إلن احل ْرآن  ل ْلج ن ب  ذكر ابن رشد االْخت ال 

ت ه . ح  ، و ذ ه ب  ق  ْوٌم إ ىل  إ اب  ب وا إ ىل  م ْنع  ذ ل ك  ف  مب  ْنز ل  مث ذكر أن ق  ْوما ج ع ل وا احلْ ائ   فذكر أن اجْل ْمه ور ذ ه  ْخت ال  ا اال  ة  ض  يف  ه ذ 

ائ ض  اْلق ر اء ة  اْلق ل يل ة  اْست ْحس ااًن، ل ط ول  م ق ام ه   ن  ه م ا، ف أ ج از وا ل ْلح  ، و ق  ْوٌم ف  رهق وا ب  ي ْ   .(23) م ال كٍ ح ائ ًضا، و ه و  م ْذه ب   ااجْل ن ب 

اء  اْخت لفوا يف  ج و از  ق ر اء ة  اْلق ْرآن  ل ْلج ن ب  و احلْ ائ ض  وبني  أن اجْل ْمه ور  ع ل ى حت ْ  :لنوويليف املنهاج و  ر مي  اْلق ر اء ة  أن اْلع ل م 

 .(24) ع ل ْيه م ا مج  يًعا أي احلائض واجلنب و ال  ف  ْرق  ب نْي  آي ٍة أو ب  ْعض  آي ٍة ف إ نه اجلْ م يع  حي ْر م  

اجلنب ال جيوز له قراءة القرآن، ال من املصحف وال عن ظهر قلب حىت يغتسل،  تأخرين من العلماء أنوعند امل

للحديث السابق أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ال حيجزه شيء عن القرآن إال اجلنابة. وأما االستماع لقراءة القرآن 

النفساء احلائض و وأما صحف، وال قراءة منه للقرآن. ملا فيه من الفائدة العظيمة من دون مس امل ،فال حرج يف ذلك

 .(25) ثد  حْ م  جيوز هلما قراءة القرآن الكرمي عن ظهر قلب يف أصح قويل العلماء، كالْ 
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.اثلثا:   حكم ملس املصحف عند قراءة الق ْرآن  الك رمي 

مسألة منفردة  األدلة السابقة فهيوأما ابلنسبة ملس املصحف عند قراءة الق ْرآن  الك رمي  ومحله كما جاء يف بعض 

 ما سبق منمن خالل و  وخيتلف حكمها عن حكم القراءة. أي هل جيوز ملس املصحف عند القراءة للمحدث أم ال؟

األدلة يتضح لنا أنه البد  من الطهارة من احلدث األكرب عند تالوة القرآن الكرمي، وكذلك ملس املصحف أو محله وغري 

أنه  ذكر ذلك اإلمام مالك يف املوطأ من رواية حيي الليثي عنه رتام والتعظيم لكتاب هللا عز وجل.ذلك وأنه مبنزلة االح

ْن  ، ل م  ٌر. و إ منه ا ك ر ه  ذل ك  ٌد ب ع ال ق ت ه ، و ال  ع ل ى و س اد ٍة، إ اله و ه و  ط اه  ٍر، إ ْكر  حي ْ ال  حي ْم ل  اْلم ْصح ف  أ ح  اماً م ل ه  و ه و  غ رْي  ط اه 

وأشار ابن عبد الرب يف االستذكار إىل أنه ال جيوز محل املصحف ملن هو غري طاهر، ونقل  .(26) ل لق ْرآن  و ت  ْعظ يمًا ل ه  

اإلمجاع عن فقهاء األمصار أبن املصحف ال َيسه إال الطاهر، و ن س ب  هذا القول إىل مالك والشافعي وأِب حنيفة وأمحد 

وس عمر وطاو  وابنوروى ذلك عن سعد بن أِب وقاص  وغريهم، وإسحاق وأِب ثور وأصحاهبم والثوري واألوزاعي

 .(27) من أئمة التابعني وغريهمواحلسن 

 حكم ملس املصحف للجنب واحلائض والنفساءرابعا: 

َينع اجلنب واحلائض واحملدث من مس املصحف ومحله، وأنه ال جيوز ألحد محل املصحف وال مس ه حىت يكون 

ه إال  قوله تعاىل: "ال َيسلعلى صفة جيوز له الصالة. وهذا هو مذهب مجهور الفقهاء وهو أيضا إمجاع الصحابة. 

أن احلائض متنع من قراءة القرآن ومن مس  و هذه اآلية فيها داللة على إمجاع الصحابة على ذلك. فاملطهرون"، 

واخلالصة يف مس املصحف ومحله: أنه ال جيوز مس املصحف للجنب واحلائض عند: اجلمهور واألربعة  .(28)املصحف

 .(29)واإلمامية والزيدية
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 ستعاذة عند قراءة القرآناال

َّلله  لقول هللا عز وجل: "ف إ ذ ا ق  ر ْأت  اْلق ْرآن  ستعاذة ابهلل من الشيطان الرجيم عند البدء بقراءة القرآن الكرمي اال  ف اْست ع ْذ اب 

" يم  ن أ ستعاذة شرط عند قراءة القرآن الكرمي لآلية السابقة الواردة يف ذلك فقد ذكر الزركشيواال .(30)م ن  الشهْيط ان  الرهج 

قال:  ال تكرر؟ فنقل عن أبو الربكات أنهستعاذة هل تكرر يف كل ركعة أو واختالف العلماء يف اإل .ستعاذة شرطاإل

 .(31)وترك استثنائها أحسن، ألهنا شرط ال ركن

اختلفوا و  ستعاذة هل هي قبل القراءة أم بعدها، والراجح أهنا قبل القراءة لوضوح اآلية.اختلف العلماء يف اإلو 

ف  ع ل ى و ص ر ف ه  ع ن  اْلو ج وب  إ مْج اع  السهل   واجلمهور على أهنا سنة، واحتجوا أبن األمر للندبهل هي واجبة أم سنة، 

: "ف إ ذ ا ق  ر ْأت  اْلق ْرآن  ف اْست ع ْذ اب  َّلله  ، وِمن قال بوجوهبا الثوري وعطاء لظاهر س ن  يهت ه   ة  ق  ْوله ت  ع اىل  " و ل م و اظ ب ت ه  ع ل ْيه  الصهال 

م   ٌب. ، و أل هنه ا ت ْدر أ  ش ره هلا و السهال  ب  إ اله ب ه  ف  ه و  و اج  ، و م ا ال  ي ت مُّ اْلو اج  أيضا ابن حزم  اوِمن قال بوجوهب .(32) الشهْيط ان 

 . (33) يف احمللى سواءاً كان ذلك يف الصالة أو يف غريها

 

 آداب قراءة الُقْرآِن الَكرميِ املبحث الثاين: 

هبا من األحكام وهناك الكثري من اآلداب عند تالوة القرآن الكرمي سبق أن ذكران شروط لقراءة القرآن الكرمي وما يتعلق 

البد من ذكرها حىت نتأدب مع كالم هللا سبحانه وتعاىل عند قراءته وتالوته آانء الليل وأطراف النهار ومن هذه األداب 

 ما يلي:
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 التفهم. 1

قصود منها قراءة مع استشعار ملعىن اآلية وما املمن األداب عند تالوة القرآن الكرمي التفهم واخلشوع، ونقصد ابلتفهم ال

وهو معني على التدبر فال نستطيع تدبر القرآن إال بعد فهم اآلايت ومعرفة معانيها واستشعار ذلك بقلوبنا وهو أمر 

ْنه  ج ل ود  الهذ ين   اقال هللا تعاىل: "اَّلله  ن  زهل  أ ْحس ن  احلْ د يث  ك ت ااًب م ت ش اهب ً  مطلوب عند قراءة القرآن الكرمي. م ث اين   ت  ْقش ع رُّ م 

 .(34)ء "اخي ْش ْون  ر هبه ْم مث ه ت ل ني  ج ل ود ه ْم و ق  ل وهب  ْم إ ىل  ذ ْكر  اَّلله  ذ ل ك  ه د ى اَّلله  ي  ْهد ي ب ه  م ْن ي ش  

 اخلروع والتدبر. 2

متقارب، والبد منهما عند القراءة، فاخلشوع هو اخلضوع واخلشوع والتدبر من آداب التالوة ومها متالزمان أو مبعىن 

ا قال ت ،والتذلل والتمسكن عند قراءة اآلايت، خش ع الشهخص  لر ب  ه: خضع واستكان، تضرهع، تذلهل عاىل: "ل ْو أ نْ ز ْلن ا ه ذ 

ًعا م ت ص د  ًعا م ْن خ ْشي ة  هللا " ب ٍل ل ر أ يْ ت ه  خ اش  . والتدبر هو التأمل والتفهم ملعاين اآلايت، وتدبهر يف (36()35)اْلق ْرء ان  ع ل ى ج 

ب هر ون  اْلق ْرآن " . فإذا شرع قارئ القرآن (38(، )37)األمر : أتمهله وتفك ر فيه على م ه ٍل، ونظر يف عاقبته لقوله تعاىل: "أ ف ال  ي  ت د 

ري القلوب قال ، وبه تنشرح الصدور، وتستنيف القراءة فليكن شأنه اخلشوع والتدبر واخلضوع فهو املقصود واملطلوب

" ت ه  و ل ي  ت ذ كهر  أ ول و اأْل ْلب اب  ب هر وا آاي  ويستحب ترديد اآلايت واستحضار  .(40(، )39) تعاىل: "ك ت اٌب أ نْ ز ْلن اه  إ ل ْيك  م ب ار ٌك ل ي ده

 .األحاديثت بذلك معناها وذلك للتدبر واخلشوع وقد ورد

 الَكرميِ  تعاهد الُقْرآنِ . 3

على  احلث اديثواألحاآلايت  جاء يف بعضوتعاهد القرآن الكرمي جاء األمر به يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، فقد 

ي  إ ل ْيك  م ن   .تالوة القرآن الكرمي ومالزمته واملداومة على تالوته واحملافظة عليها " قال تعاىل: "اْتل  م ا أ وح   .(41)اْلك ت اب 

"وقال  ي  إ ل ْيك  م ْن ك ت اب  ر ب  ك  جاء األمر ويف السنة . (43)وقال تعاىل: "و ر ت  ل  اْلق ْرآن  ت  ْرت ياًل" .(42)تعاىل: "و اْتل  م ا أ وح 
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: "ت  ع اه د وا الق ْرآن ، م  ق  ع ْن أ ِب  م وس ى، ع ن  النهيب    ص لهى هللا  ع ل ْيه  و س له . بلفظ "ت  ع اه د وا"، وبلفظ "و اْست ْذك ر وا الق ْرآن " ال 

ب ل  يف  ع ق ل ه ا" ًيا م ن  اإل  ي ب ي د ه  هل  و  أ ش دُّ ت  ف ص   الهذ ي ن  ْفس   .(44)ف و  

 احرتام املصحف وتعظيمه. 4

يد "(45)قال هللا تعاىل: "ص و اْلق ْرآن  ذ ي الذ  ْكر " ابلقرآن الكرمي . فقد أقسم هللا (46).  وقال سبحانه: "ق و اْلق ْرآن  اْلم ج 

يف كثري من اآلايت وذلك لعظمة القرآن وال يقسم هللا سبحانه وتعاىل إال بعظيم، وتعظيمه جل شأنه هلذا القرآن والقسم 

ك ت اٌب ع ز يٌز، أبوصاف تدل على تعظيمه فقال تعاىل: )و إ نهه  ل  القرآن الكرمي وقد وصف هللا . به يدل على عظمته وحرمته

ْت يه  ا ْلف ه (ال  أي  ْيه  و ال  م ْن خ  ْن ب نْي  ي د  يْ ن ا ل ع ل يٌّ ح ك يٌم( ،(47) ْلب اط ل  م  وقال تعاىل:  ،(48) وقال تعاىل: )و إ نهه  يف  أ م   اْلك ت اب  ل د 

ٍة إ انه ك نها م ْنذ ر ين ( ل ٍة م ب ار ك  ، إ انه أ نْ ز ْلن اه  يف  ل ي ْ أمجعت األمة على وجوب تعظيم القرآن الكرمي . و (49) )حم، و اْلك ت اب  اْلم ب ني 

على اإلطالق وتنزيهه وصيانته. وأمجعوا على أن من جحد منه حرفا جم ْم عاً عليه، أو زاد حرفا مل يقرأ به أحد وهو عامل 

بذلك فهو كافر. وأمجعوا على أن من استخف ابلقرآن أو بشيء منه أو ابملصحف أو ألقاه يف قاذورة أو كذهب بشيء 

. (50) ِما جاء به من حكم أو خرب، أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك يف شيء من ذلك وهو عامل به كفر

 .(51) وكذلك اتفق املسلمون كلهم على تعظيم املصحف وتبجيله وحترمي مسه على احملدث وهذا أيضا من تعظيمه

ع  ق ذ ر ٍة ت  ْعظ يًما ل  كما  . و ت ْكر ه  ح ال  ت ْكر ه  اْلق ر اء ة  مب  و اض  ْن ق ا ْلق ْرآن  ر ٍئ، ف إ ذ ا غ ل ب ه  الر  يح  أ ْمس ك  ع ْن خ ر وج  ر يٍح م 

أل ْسو اق  م ع  ْفع  ص ْوت  اْلق ار ئ ر  اْلق ر اء ة  ح ىته خي ْر ج ه ، مث ه ي ْشر ع  هب  ا. و ت ْكر ه  اْلق ر اء ة  أب  ْسو اٍق ي  ن اد ى ف يه ا ب ب  ْيٍع. و ح ر م   ْلق ر اء ة  اب  اب 

لق ر اء ة  اليت ت  غ   ْم ل ه ، و ي ْكر ه  ر ْفع  الص ْوٍت اب  ار ٍة و ع د م  اْست م اع ه  لت ج  ْشت غ اهل  ْم. وذلك ل   اْشت غ ال  أ ْهل  اأْل ْسو اق  اب  ط  اْلم ص ل  ني  ال 

اء. يذ   .(52) لئال حيصل هلم اإْل 

ه ، و أ نْ وذ ك ر  اْلف ق ه اء  م   ه  و ن  ع اس   ي  ْغت ن م  أ ْوق ات  ْن آد اب  ق ر اء ة  اْلق ْرآن  أ اله ي  ْقر أ  اْلق ْرآن  يف  ح ال ش ْغل ق  ْلب ه  و ع ط ش 

، مث ه ي  ْقر أ ، ل ئ   ي  الت هث اؤ ب  ك  ع ن  اْلق ر اء ة  ح ىته ي  ن ْق ض  ب غ ي أ ْن َي ْس   .(53)  ي  ت  غ ريه  ن ْظم  ق ر اء ت ه .اله ن ش اط ه ، و إ ذ ا ت  ث اء ب  ي  ن ْ
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 البسملة عند قراءة القرآن الكرمي. 5

: س ئ ل  أ ن ٌس ك ْيف  ك ان ْت ق ر ا ة  ء  البسملة سنة مستحبة عند االبتداء بقراءة القرآن الكرمي، جاء يف احلديث ع ْن ق  ت اد ة ، ق ال 

"النهيب    ص لهى هللا  ع ل ْيه  و س لهم ؟ ف  ق   يم  ا"، مث ه ق  ر أ : "ب ْسم  اَّلله  الرهمْح ن  الرهح  : "ك ان ْت م دا لرهمْح ن ، (54)ال  .  َي  دُّ ب ب ْسم  اَّلله ، و َي  دُّ اب 

" يم  لرهح   .(55)و َي  دُّ اب 

ن ا ر س ول  هللا  ص لهى اَّلله  ع ل ْيه  و س لهم  ذ ات  ي  ْوٍم ب نْي   : ب  ي ْ ًما، ف  ق ْلن ا:  أ ْظه ر ان  إ ْذ أ غْ و ع ْن أ ن ٍس، ق ال  ف ى إ ْغف اء ًة مث ه ر ف ع  ر ْأس ه  م ت  ب س  

 ، يم  : "أ ْنز ل ْت ع ل يه آن ًفا س ور ٌة" ف  ق ر أ : "ب ْسم  هللا  الرهمْح ن  الرهح  ، ف ص ل   إ  م ا أ ْضح ك ك  اي  ر س ول  هللا ، ق ال  ْوث  ر  ن اك  اْلك  انه أ ْعط ي ْ

 .(56) ...( ر ب  ك  و احْن ْر، إ نه ش ان ئ ك  ه و  األ ْبرت  "،ل  

 

 املبحث الثالث: املستحبات عند قراءة القرآن

 ذكرها العلماء عند قراءة القرآن الكرمي، ومن هذه اآلداب أيضاً ما يلي:مستحبة هناك آداب أخرى كثرية 

 السواك عند قراءة القرآن الكرمي -1

فعلها عند تالوة القرآن الكرمي السواك وهو عموما هو نوع من أنواع الطهارة عند قراءة القرآن من اآلداب اليت ينبغي 

 ع ائ ش ة  رضي هللا عنها:  نع الكرمي، وخيتص بطهارة الفم وهو سنة النيب صلى هللا عليه وسلم وقد حثنا عليه نبينا الكرمي،

" :قال ع ن  النهيب    ص لهى هللا  ع ل ْيه  و س لهم   و اك  م ْطه ر ٌة ل ْلف م  م ْرض اةٌ ل لرهب   وقد ذكر العلماء قدَيا وحديثا أمهية السواك  .(57)"الس  

عند القراءة و سنة مستحبة على العموم فهو  وفوائده الصحية وأحكامه فمنهم من قال بوجوبه واجلمهور على أنه سنة.

ُّ ص لهى ذكر ابن العرِب .وغري القراءة و اك  ف ْعاًل، و ن د ب  إل ْيه   أ نه النهيب  ز م  الس   أ ْمرًا، و م ا غ ف ل  ع ْنه  ق طُّ، ب ْل   اَّلله  ع ل ْيه  و س لهم  ال 

 .(58) ك ان  ي  ت  ع اه د ه  ل ْياًل و هن  ارًا، ف  ه و  م ْند وٌب إل ْيه  
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 الرتتيل والتجويد

املقصود قراءة القرآن على أكمل وجه من و  .(59) لقوله تعاىل: )و ر ت  ل  اْلق ْرآن  ت  ْرت ياًل( عند القراءة من األمور املستحبة

اءة والقراءة ابطمئنان وعدم اإلسراع يف القراءة اليت ختل ابملعىن فتكون القر  ،اإلتيان أبحكام التجويد كاملة دون نقصان

 غري جائزة.

 استقبال القبلة 

قد و  ،يف غري الصالة أن جيلس مستقبال القبلة، وذلك تعظيماً لكتاب هللا سبحانه وتعاىل يستحب لقارئ القرآن الكرمي

ا: ق ال  ر س ول  هللا  ص لهى اَّلله  ع ل يْ  ،(60) النووي يف التبيانك  بعضهم استدل ي  اَّلله  ع ن ْه م  ه  بعموم حديث اْبن  ع بهاٍس، ر ض 

ل ة "و س لهم : "إ نه ل ك ل   ش ْيٍء ش ر فًا  ال س  م ا اْست  ْقب ل  ب ه  اْلق ب ْ  .(61)و إ نه أ ْشر ف  اْلم ج 

 نياملكان املناسبالوقت و اختيار 

اٍن سواءا يف  اْلم   د  و اْلب  ي وت  أو ق ر اء ة القرآن الكرمي ت  ب اح  ب ك ل   ز م اٍن م ْن ل ْيٍل أ ْو هن  اٍر و ْقت  هن ٍْي أ ْو غ رْي ه ، و م ك   يالصهح ار  س اج 

ْنٍب، ًعا أ ْو ع ل ى ج  .م اٍش و حن ْو ه  ك ر   وأ و غ رْي ه ا، و ب ك ل   ح اٍل أ ْي: ق ائ ًما ك ان  أ ْو ج ال ًسا، م ْضط ج   اك ٍب، و ال  ت ْكر ه  يف  الط ر يق 

مطلوبة وعلى   توقراءة القرآن يف أي وق ،من اآلداب اختيار الوقت املناسب، كاألوقات املعروفة بفضيلتهاولكن 

 قراءة اختيار املكان املناسب، الومن اآلداب عند  األوقات أفضل كما هو حال الدعاء.بعض كل حال، ولكنها يف 

فاختيار األماكن املناسبة تساعد على القراءة واخلشوع والرتتيل وغريها، كاملساجد، ودور العبادة، واألماكن 

 ها.املخصصة لذلك كحلقات القرآن الكرمي، وغري 

 النتائج

 وأهم ما توصلنا إليه من النتائج يف األحكام الفقهية املتعلقة بشروط وآداب قراءة القرآن الكرمي ما يلي:

 وآداب قراءة القرآن الكرمي هلا تعلق وارتباط وثيق ابألحكام الفقهية.شروط  .1
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 وشروط ظاهرة أخرى.تنقسم شروط قراءة القرآن الكرمي إىل قسمني: شروط قلبية متعلقة ابلباطن،  .2

 والشروط القلبية واجبة عند قراءة القرآن الكرمي وهي: التوبة واإلخالص والنية وحضور القلب. .3

 والطهارة واجبة من احلدث األكرب ومستحبة من احلدث األصغر، واالستعاذة شرط للبدء ابلقراءة. .4

رتتيل وتعاهد آلايت واخلشوع والتدبر والولقراءة القرآن الكرمي آداب مستحبة ينبغي التأدب هبا وهي: التفهم ل .5

 القرآن واحرتامه، والبسملة، وهناك آداب أخرى كالسواك واستقبال القبلة وغريها.

 

 اهلوامش

 .31( سورة النور من اآلية 1)
 .8( سورة التحرمي من اآلية 2)
 .5من اآلية  ( سورة البينة3)
 .11( سورة الزمر من اآلية 4)
 .29،30( سورة فاطر من اآليتني 5)
(. تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان. 2000( السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي. )6)

 .689. ص:1حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق. مؤسسة الرسالة. ط:
 .142اآلية ( سورة النساء من 7)
سامي بن  كثري. حتقيق:تفسري ابن   (.1999ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري. ) (8)

 .438, ص:2. ج:2دار طيبة للنشر والتوزيع. ط:حممد سالمة. 
(. تفسري 1964( القرطيب, أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب. )9)

 .422, ص:5.ج:2القرطيب. حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصرية. ط:
 .37( سورة ق من اآلية 10)
 .409، ص:7، مرجع سابق، ج:كثري( ابن كثري، تفسري ابن  11)
 . 23, ص:7( القرطيب، تفسري القرطيب، مرجع سابق, ج:12)
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. 1(. األذكار للنووي. دار ابن حزم للطباعة والنشر. ط:2004( النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )13)
 .45ص:

 .23( سورة الفرقان من اآلية 14)
 .103، ص:6، مرجع سابق، ج:كثري( ابن كثري، تفسري ابن  15)
 .80-77( سورة الواقعة من اآليتني 16)
(. املوطأ. حتقيق: حممد مصطفى األعظمي 2004( مالك, مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين. )17)

لو ض وء  ل م نْ 1أبو ظيب: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان. ط  .680م سه اْلق ْرآن ، رقم احلديث: . ابب اأْل ْمر  اب 
(. االستذكار. حتقيق: سامل حممد عطا، 2000( ابن عبد الرب, أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري. )18)

 .471, ص:2. ج:1حممد علي معوض. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:
(. جمموع الفتاوى. حتقيق: عبد 1995تيمية احلراين. )( ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن 19)

 .57, ص:23الرمحن بن حممد بن قاسم. املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. ج:
حيحني. حتقيق: مصطفى عبد القادر (. املستدرك على الص1990( رواه أصحاب السنن، ورواه احلاكم, أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري. )20)

يح  ووافقه الذهيب.7083. برقم:1عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. ط: ا ح د يٌث ص ح   ، وقال ه ذ 

 .474، ص:2( ابن عبد الرب، االستذكار، مرجع سابق، ج21)
ة بسوهاج. ربية احلديث(. خمتصر القنديل يف فقه الدليل. املطبعة الع2005( أبو املنذر، عبد احلق عبد اللطيف. )22)

 .3ص:
(. بداية اجملتهد 2004( ابن رشد, أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد. )23)

 .55, ص:1وهناية املقتصد. القاهرة: دار احلديث. ج:
املنهاج شرح صحيح مسلم ه(. شرح النووي على مسلم = 1392( النووي, أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )24)

 .68, ص:4. ج:2بن احلجاج. بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب. ط:
( ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز. )بدون اتريخ(. جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز. أشرف على 25)

 .152, ص:10العلمية واإلفتاء. ج:مجعه وطبعه: حممد بن سعد الشويعر السعودية: موقع الرائسة العامة للبحوث 
 .279-278, ص:2( مالك، املوطأ، مرجع سابق, ج:26)
 .472، ص:2( ابن عبد الرب، االستذكار، مرجع سابق، ج:27)
(. الكشف والبيان يف تفسري القرآن 2002( الثعليب, أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب النيسابوري. )28)

، 9. ج:1قيق: اإلمام أِب حممد بن عاشور. بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب. ط:يعرف بتفسري الثعليب. حت
، ابن رجب، زين الدين أِب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين الشهري اببن رجب. 157، ص:2، ج:220ص:
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وزي. ه (. فتح الباري. حتقيق: أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن حممد. السعودية، الدمام: دار ابن اجل1422)
 .429-404, ص:1. ج:2ط:

 .2( أبو املنذر، خمتصر القنديل يف فقه الدليل، مرجع سابق، ص:29)
 .98( سورة النحل من اآلية 30)
(. الربهان يف علوم القرآن. حتقيق: حممد 1957( الزركشي, أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي. )31)

, 1. ج:1العربية عيسى الباِب احلليب وشركائه، بريوت: دار املعرفة. ط:أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب 
 .185ص:

-1404جزءا. ) 45املوسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية. عدد األجزاء:  (32)
 .6, ص:4. ج:2، 1ه (. مصر: مطابع دار الصفوة، الكويت: دار السالسل، طبع الوزارة. ط:1427

(  ابن حزم, أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري. )بدون اتريخ(. احمللى ابآلاثر. بريوت: 33)
 .279, ص:2دار الفكر. ج:

 .23( سورة الزمر من اآلية 34)
 .21( سورة احلشر من اآلية 35)
. 1العربية املعاصرة. عامل الكتب. ط:(. معجم اللغة 2008( أمحد خمتار عبد احلميد عمر، مبساعدة فريق عمل. )36)

 .645, ص:1ج:
 .24( سورة حممد من اآلية 37)
 .720، ص:1( أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، مرجع سابق، ج:38)
 .29( سورة ص من اآلية 39)
 .205( النووي، األذكار للنووي، مرجع سابق، ص:40)
 .45( سورة العنكبوت من اآلية 41)
 .27ف من اآلية ( سورة الكه42)
 .4( سورة املزمل من اآلية 43)
 ه (. صحيح البخاري. حتقيق:1422البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )( متفق عليه, 44)

-5033ابب استذكار القرآن وتعاهده، رقم احلديث:  .1دار طوق النجاة. ط: حممد زهري بن انصر الناصر.
 .1794،1789، ومسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، ابب تعاهدوا هذا القرآن، برقم:5033

 .1( سورة ص من اآلية 45)
 .1( سورة ق من اآلية 46)
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 .42-41( سورة فصلت من اآليتني 47)
 .4( سورة الزخرف من اآلية 48)
 .3 –1( سورة الدخان من اآلايت 49)
 .193: 2م، 1997(. النووي،50)
ه(. حكاية املناظرة 1409( ابن قدامة, أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي. )51)

 .49. ص:1يف القرآن مع بعض أهل البدعة. حتقيق: عبد هللا يوسف اجلديع. الرايض: مكتبة الرشد. ط:
(. مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى. دمشق: 1994السيوطي. )( السيوطي, مصطفى بن سعد بن عبده 52)

 .598-596, ص:1. ج:2املكتب اإلسالمي. ط:
 .141، ص:10( املوسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج:53)
 .1( سورة الفاحتة من اآلية 54)
 .5046، مرجع سابق، رقم احلديث: صحيح البخاري( رواه البخاري. 55)
 .824صحيح مسلم، مرجع سابق، ابب قراءة بسم هللا الرمحن الرحيم إذا قرأ يف غري الصالة، رقم احلديث:( مسلم، 56)
 .31، ص:3، ج:صحيح البخاري( البخاري، 57)
عليه: حممد عبد القادر عطا. (. أحكام القرآن. راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلهق 2003( ابن العرِب, القاضي أبو بكر حممد بن عبد هللا بن العرِب املعافري. )58)

 .79, ص:2. ج:3بريوت: دار الكتب العلمية. ط:

 .4( سورة املزمل من اآلية 59)
 .79( النووي، مرجع سابق. التبيان يف آداب محلة القرآن. ص: 60)
، برقم:61) . وابن أِب 7706( احلاكم، املستدرك على الصحيحني، مرجع سابق، ابب ح د يث  س امل   ْبن  ع ب  ْيٍد النهخ ع ي  

 .25937شيبة، برقم: 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي.
. راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلهق عليه: حممد عبد القادر عطا. بريوت: أحكام القرآن(. 2003.  ابن العرِب، القاضي أبو بكر حممد بن عبد هللا بن العرِب املعافري. )1

 .3دار الكتب العلمية. ط

أشرف على مجعه  .جمموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن ابز.  ابن ابز، عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز. )بدون اتريخ(. 2
 وطبعه: حممد بن سعد الشويعر السعودية: موقع الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء.
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عبد . حتقيق: جمموع الفتاوى(. 1995احلراين. ) .  ابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية3
 . املدينة النبوية: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.الرمحن بن حممد بن قاسم

بريوت:  .احمللى ابآلاثر. ابن حزم, أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي الظاهري. )بدون اتريخ(. 4
 دار الفكر.

اذ حتقيق: أبو مع .يف شرح صحيح البخاريفتح الباري ه (. 1422.  ابن رجب، عبد الرمحن ابن شهاب الدين. )5
 .2السعودية، الدمام: دار ابن اجلوزي. ططارق بن عوض هللا بن حممد. 

اية اجملتهد بد(. 2004.  ابن رشد, أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد. )6
 . القاهرة: دار احلديث.وهناية املقتصد

 سامل حممد عطا، حممد علي معوض. . حتقيق:االستذكار(. 2000.  ابن عبد الرب, يوسف بن عبد هللا النمري. )7
 بريوت: دار الكتب العلمية.

 عامل الكتب.القاهرة: دار . معجم اللغة العربية املعاصرة(. 2008. )خمتارعمر أمحد ، عبد احلميد. 8

حكاية املناظرة يف القرآن مع بعض ه(. 1409.  ابن قدامة, موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد املقدسي. )9
 الرايض: مكتبة الرشد. عبد هللا يوسف اجلديع. . حتقيق:أهل البدعة

سامي بن حممد  حتقيق:. كثريتفسري ابن   (.1999.  ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري. )10
 .2دار طيبة للنشر والتوزيع. طسالمة. 

 وهاج.. املطبعة العربية احلديثة بسخمتصر القنديل يف فقه الدليل(. 2005. أبو املنذر، عبد احلق عبد اللطيف. )11

د الصحيح اجلامع املسنصحيح البخاري = ه (. 1422. البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )12
دار طوق  ر.حممد زهري بن انصر الناص :. حتقيقاملختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه

 النجاة.

= الكشف والبيان  الكشف والبيان(. 2002. الثعليب, أبو إسحاق أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب النيسابوري. )13
 إحياء الرتاث العرِب. بريوت: دارحتقيق: اإلمام أِب حممد بن عاشور.  .الثعليبيف تفسري القرآن يعرف بتفسري 

بريوت: دار الكتب  مصطفى عبد القادر عطا. . حتقيق:املستدرك على الصحيحني(. 1990. احلاكم, أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد النيسابوري. )14
 العلمية.
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 حممد أبو الفضل . حتقيق:الربهان يف علوم القرآن(. 1957. الزركشي, أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن هبادر. )15
 .دار إحياء الكتب العربية عيسى الباِب احلليب وشركائه، بريوت: دار املعرفة إبراهيم.

عبد  يق:حتق .محن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الر (. 2000. السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا. )16
 مؤسسة الرسالة. الرمحن بن معال اللوحيق.

. دمشق: مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى(. 1994. السيوطي, مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي. )17
 .2املكتب اإلسالمي. ط

 . مصر: دار احلديث.نيل األوطار(. 1993. الشوكاين, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين. )18

اجلامع (. 1964. القرطيب, أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أِب بكر األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب. )19
 . 2صرية. طالقاهرة: دار الكتب املبراهيم أطفيش. أمحد الربدوين وإ . حتقيق:ألحكام القرآن = تفسري القرطيب

 حممد مصطفى األعظمي. حتقيق: املوطأ(. 2004. مالك, مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين. )20
 .1أبو ظيب: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان. ط

ند الصحيح املختصر بنقل العدل املسه (. 1334. مسلم, أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري. )21
 . بريوت: دار اجليل.عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

شرح النووي على مسلم = املنهاج شرح صحيح مسلم بن ه(. 1392. النووي، أبو زكراي حيىي بن شرف النووي. )22
 .2بريوت: دار إحياء الرتاث العرِب. ط احلجاج.

 .1. دار ابن حزم للطباعة والنشر. طاألذكار للنووي(. 2004ىي بن شرف النووي. ). النووي، أبو زكراي حي32

لكويت: دار السالسل. ا ،املوسوعة الفقهية الكويتيةه (. 1427 -1404وزارة الشؤون اإلسالمية ابلكويت. ) .42
 .2، 1ط
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ABSTRACT 

This article discusses a significant issue which is pivotal to the Arabic Linguistic 

heritage, which is represented in the phenomenon of the morphological initiation in the Holy 

Qur’an. The article’s problem lies in the difficulty many Muslims face in reciting the Holy 

Qur’an and rightly pronounce the letters, as well as understanding its meanings and knowing 

its objectives. They do not how to recite so they commit a big mistake. This article aims 

to identify the way to utter the initial parts of Qur’anic words properly. For example, there is a 

rule which says: “No initial utterance with sukoon" which indicates that initial utterance has to 

begin with a letter with vowel on it, and when the initial part of a word begins with a consonant 

letter it will generate a linguistically prohibited segment. This can be solved by a hamzatul-wasl 

to ease uttering the consonant letter (with sukoon) for specific considerations and specific 

positions with a specific vowel. The researcher adopted the descriptive and inductive 

methodology. She found that the morphological initiation is manifested in how to initiate the 

utterance of a Qur’anic word, and what the facets of starting the initial parts of words are. Nost 

of the discussions regarding this problem lie in the conjunctive hamzah (Hamzatul-wasl) 

because the change in the initial utterances occur in it. 
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 امللخص

االبتداء ) ظاهرة يف تتمثل والذي ،العريب اللغوي الرتاث عليها يقوم اليت القضااي من مهمة قضية هذا املقال يتناول

 فضال حروفه وإقامة آن الكرميوتكمن مشكلته يف تعسر كثري من املسلمني يف قراءة القر ( الكرمي القرآن يف الصريف

 فيه يقع لذيا الشنيع اخلطأ يف الوقوع إىل أدى مما ،يقرؤون كيف  يدرون فال ،مقاصده ومعرفة معانيه توجيه عن

  .العزيز هللا كتاب  يقرؤون ممن الكثريون

ن قاعدة "اليبتدأ ث إحي ،على الوجه الصحيح القرآنية ابللفظة االبتداء كيفيةالتعرف على  يهدف هذا املقال إىل ف

تم معاجلته ي تولد مقطع حمظور لغواي،لفظة ومىت ما سكن أول ال ،ابحلركة إال يكون ال االبتداء أن منها يؤخذ بساكن"

د اعتمدت فيه وق ،حبركة خاصةالعتبارات خاصة يف مواضع خاصة ، توصال للنطق ابلساكن وصلابستجالب مهزة 

 االبتداء كيفية  يف يتمثل الكرمي القرآن يف الصريف االبتداء أن ت إىلتوصلف على املنهج االستقرائي الوصفي،الباحثة 

 ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن الوصل؛ مهزة مباحثه وأكثر ابلكلمة، االبتداء أوجه على والتعرف القرآنية ابللفظة

 .فيها يكون

 الصرف. االبتداء، مفاتيح الكلمات: القرآن الكرمي،

 املقدمة

 – ماكال  الكالم يكون وال ،الكالم أسس من اخطري   اوأساس   اللغة جوانب من امهم   اجانب   الصويت األداء ميثل  

 وبقدر ،أللفاظاب منوطة واملعاين ومعان ألفاظ فاللغة ،املبىن وصحة املعىن سالمة بني جيمع حىت -الكامل مبعناه

 رونقها للغة فظحي السليم األداء أن شك وال ،معناه جوانب عن التعبري استكمال يكون األداء يف حلقه اللفظ استيفاء

 .املعىن على الداللة وضوح يزيد أنه كما،  الطباع يف الساحر ووقعها ،األمساع يف
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 قواعدو  أسس لالبتداء حدد وقد ،السمع مايقرع أول فهو ،االستهالل وبراعة االبتداء حسن السليم األداء وأول 

 ،ابعض   بعضه يكمل امب لفظية قواعد له حددت كذلك  ،ابملقصود موف ابملعىن مبستقل إال االبتداء جيوز فال ،معنوية

 واجب ،ركةابحل إال يكون ال االبتداء أن منها يؤخذ ،املقررة واألصول القواعد أشهر من( بساكن يبتدأ ال) فقاعدة

 إذ ؛بهبتداءاال عند فيه إشكال ال وهذا ،األصل وهو امتحرك   أوهلا يكون ما منها والكلمات ،ذاهتا يف اللغة خلقته

 وقع الذي وإمنا ،العرب أفواه من يقع مل ابلساكن واالبتداء ساكنا أوهلا يكون ما ومنها ،متعذر غري ابحلركة االبتداء

 الذي لتحريكا من نوع وهو ،املمنوع هذا من للتخلص جتتلب وصل مهزة  املمنوع السياق هذا مثل يف نطقهم يف

 االبتداء عليه لقيط ما أو ابللفظ يتعلق الذي االبتداء مباحث أكثر هي اهلمزة وهذه ،ابلساكن النطق عملية يسهل

 .فيها يكون ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن الصريف؛

 االبتداء الصريفمفهوم : املبحث األول

 بتعريف البدء ملركبةا املصطلحات تعريف يف العلمية املنهجية وتقتضي ،مفهوم مركب من لفظيت االبتداء والصرف

 الوقوف مث( رفصال) و( بتداءاال) وهي التعريف هذا مفردات معاين على الوقوف سيتم ولذلك هلا؛ املكونة مفرداهتا

 .مركبا مصطلحا ابعتباره( االبتداء الصريف) معىن على

  :االبتداء معىن

 (. 1)وابـَْتَدأَه وأَْبَدأَه بَْدءا   يـَْبَدؤ ه وبدأه بهِ  َبدأَ  ،أول الشيءِ  ِفْعل   الَبْدء :لغة

 (.2أو وقف) قطع بعد القراءة يف الشروع هو القراء عرف يف االبتداءاصطالحا: 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 

 

27 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 معىن الصرف:

 على أعمله: لشيءَ ا َوصرَّفَّ  …فانصرف صرفا   َيصرف ه َصَرَفه وجهه، عن الشيء رد  " العرب لسان يف لغة: جاء

 .(3والسحاب") الرايح تصاريف ومنه ختاليفها،: األمور وتصاريف وجه، غري

 األخري إال أن ( بدال من )الصرف(،التصريفاصطالحا: درجت معظم الكتب املتقدمة على استخدام مصطلح )

؛ فتجد الكثري (النحو) لكلمة وملوافقتها خلفتها،( الصرف) لفظة احملدثون اختار حيث شاع استخدامه واشتهر،

 علمله: "وأشهر تعريف هو ما ذكره ابن احلاجب بقو  تفرق يف استخدامها بني اللفظتني، من الكتب احلديثة ال

 .(4")إبعراب ليست اليت الكلم أبنية أحوال هبا تعرف أبصول

من خالل معرفة املصطلح العلمي لكل من االبتداء والصرف تستطيع الباحثة القول إن املقصود مبصطلح االبتداء 

 منسوب إىل علم الصرف الغري هو:الصريف بوصفه ابتداء 

 اللفظ أول لىع تطرأ اليت الصوتية التغريات دراسة خالل منيها عل وأثره"دراسة أحوال وأوجه االبتداء ابلكلمة 

 املبدوء به".

وإن   ا،ا بدئ ابلكلمة على حاهلا وصورهتفإن كان حمرك ا قد يكون حمركا وقد يكون ساكنا،وحال الكلمة املبدوء هب

 هيو  انت اهلمزة خمرجا من هذا اإلشكال،كان ساكنا مل جيز البدء ابلسكون؛ فعمد إىل اجمليء هبمزة الوصل فك

 ابللفظ؛ تعلقي الذي االبتداء مباحث أكثر هي اهلمزة وهذه ،ابلساكن النطق عملية يسهل الذي التحريك من نوع

 .فيها يكون ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن
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 زة الوصلالثاين: مهاملبحث 

 ومازالت ،القطع مهزة نم وميزوها  كتبهم  يف أبوااب هلا وعقدوا الوصل مهزة بدارسة مبكر وقت يف العربية علماء ع ِنَ 

 .بشأهنا قيل وما حقيقتها وتبني اللغة أسرار من سرا تكشف مستمرة حوهلا الدراسات

 مفهوم مهزة الوصلاملطلب األول: 

 سم واحلرفمهزة زائدة يوصل هبا إىل الساكن يف الفعل واال "أول من عرف مهزة الوصل هو ابن السراج فهي عنده 

 .(5")إذ كان ال يكون أن يبتدأ بساكن

هرة اوابلتايل ميكن وضع تعريف كاف يشمل مالمح الظ فل اإلشارة إىل سقوطها يف الدرج،ويالحظ عليه أنه أغ 

 .للغةوجيمع ما تفرق يف كتب ا

ق مهزة متحركة زائدة تثبت يف ابتداء الكالم وتسقط يف درجه يؤتى هبا توصال إىل النط "فأرى أن مهزة الوصل هي 

 (.6")ابلساكن بعدها 

للتخلص من الساكن يف أول الكلمة؛ ألنك ال تقدر أن  وقد جيء هبا ،ليست مهزة الوصل من بنية الكلمة إذ ا

أو يكون قبل  ،يهاتلقى عل وإمنا تصل إىل ذلك حبركة ،كلم مبا بعدها سقطتوصلت إىل الت فإذا ،تبتدئ بساكن

دها فإذا وإمنا دخلت توصال إىل ما بع ،ألهنا ليست أصال يف الكلمة ة كالم فيتصل هبا ما بعدها وتسقط،اهلمز 

 .(7)وصل إليه فال معىن هلا

 سبب التسمية املطلب الثاين:

تسمية هو فذهب الكوفيون إىل أن سبب ال ،أهنا تسقط يف الوصل اختلف يف سبب تسميتها هبمزة الوصل مع

املتكلم هبا إىل النطق  وصولذهب البصريون إىل القول أبهنا مسيت وصال لأهنا تسقط فيتصل ما قبلها مبا بعدها، و 
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زة مهعليهم أبنه كان من الالئق حينئذ أن تسمى  ضَ واعرت ِ  ،(9)، وكان اخلليل يسميها سلم اللسان(8)ابلساكن

 مصدر ريولكن قيل مهزة وصل على غ ،ت وصل الناطَق إىل النطق ابلساكن؛ ألهنا ال تصل ولكن ال وصل إيصال

َن األَْرضِّ َنبَاتًا﴿ :أوصل كما قال هللا تعاىل ُ أَنبَتَُكم م ِّ وتسمى  ،(11(وعلى املصدر يكون إنباات)10)﴾َوَّللاه

م مهزة الوصل يف ومل يرد مفهو  ،(12)استعمله اخلليل وسيبويهأيضا ألف الوصل وهو مفهوم أسبق فيما يبدو إذ 

تهم وحج ،(13)؛ إذ مل يريدوا اخلروج على القدماء يف عناوين األبوابوتبعهما طائفة من العلماء العني أو الكتاب،

رموز ور والغري أن الدارس للغة ال حيتكم إىل الص ،(14)فلقبت ألفا هلذا املعىن ،يف ذلك أن صورهتا صورة األلف

الصويت بني اهلمزة  ابلفرقإذ يستطيع أن حيس  ،قيم دراسته على األصوات املنطوقةبل ي ،املكتوبة وال يعتربها

 خرتت مصطلح مهزة الوصل وعنونت له.وهلذا ا ،واأللف

 اختيار اهلمزة دون غريها  املطلب الثالث:

هنا حرف التوصل للنطق ابلساكن ابتداء فأل أما سبب اختيار اهلمزة دون غريها من احلروف لتأدية هذا الغرض وهو

ن العادة اطراحه مع الغىن عنه جعلوه اهلمزة أل فلما اعتزموا على حرف ميكن حذفه و ،مرن قابل للتغيري واحلذف

 .(15)فيها يف أكثر األحوال حذفها للتخفيف وهي مع ذلك أصل فكيف هبا إذا كانت زائدة

 مواضع مهزة الوصلاملبحث الثالث: 

 واحلرف. ، والفعل،ة الوصل يف أنواع الكلمة الثالثة: االسممهز  توجد

 مهزة الوصل يف األفعالاملطلب األول: 

ولكن هذه  ،رف األولواألصل يف أبنيتها قائم على حركة احل ،(16)ختتص مهزة الوصل بدخوهلا على األفعال

فتتعرض لإلعالل  ،شىت فوإمنا هي عرضة لتصريفها تصاري ،بتة على صورهتا اليت وضعت عليهااألفعال ليست اث

  .وعندئذ حيتاجون إىل مهزة الوصل ض األحوال إىل إسكان احلرف األول،وهذا ما يضطرهم يف بع ،والتوهني
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ارعه فتدخله أحرف أما مض ،حنو: )َذَهَب( زة وصل لتحرك حروفه الثالثة،: ماضيه اجملرد مل حيتج إىل مهفالثالثي

أما  حروفه، إسكان أحد فال بد من ،أكثر من ثالث حركات وهذا مستثقل املضارعة وهي بدورها متحركة فتتواىل

تغري من بناء ؛ ألن حركته تعني الفعل فال ميكن إسكانه أيضا وأما الثالث وهو ،األول فال؛ لئال يبتدأ ابلساكن

ق بد من إسكان فلم يب ،وهو الم الفعل ألنه خمصص لإلعرابوكذلك الرابع  ،آلخر وهبا تعرف األبنية املختلفة

سقوطه وإذا أردان صياغة األمر منه فإننا حنذف حرف املضارعة وب ،( وابلتايل مل حيتج إىل مهزة وصلالثاين )َيْذَهب  

إذا تدخل  ،(17) َهْب(ذْ به لذا يستعان هبمزة الوصل فتقول: )افيستحيل النطق  ،نيقع احملذور وهو البدء ابلساك

 .صل يف الثالثي على األمر منه فقطمهزة الو 

 تتواىل فيه ومضارعه ال ،ألول الستحالة البدء ابلساكن مثل: )َدْحرََج(ماضيه اجملرد مبن على حركة ا :الرابعي

منه حيذف مر ألوعند صياغة ا ،ثرة حروفه سكن بعضها تقول: )ي َدْحرِج (احلركات بدخول أحرف املضارعة فلك

 . تحتاج إىل مهزة الوصل كالثالثيفال ،حرف املضارعة فتقول: )َدْحرِْج(

 .إىل أصل الوضع ال إىل االستعمال ومل ينب من الفعل مخاسي أو سداسي ابلنظر

أ على الفعل ذه الزايدة يطر وبدخول ه ،إفادة معىن من املعاين أو ،قد تلحقه زايدة طلبا لبناء معني ولكن الفعل

 .وإعادة ترتيب للحركات فال تتواىل ،تغيري

 .أو ثالثة )اْستَـْفَعَل( ،افْـتَـَعَل( -و حرفان )انـَْفَعَل أ ،ثي قد يزاد عليه حرف )أَفْـَعَل(فالثال

 .ْْنََم(أو حرفان )اْحرَ  ،ي قد يزاد عليه حرف )َتَدْحرََج(والرابع

زة وصل يف بناءها بـ )َدْحرََج( فال تدخلها مهفإذا زيدت اهلمزة وحدها ملعىن من املعاين فهي مهزة قطع وتلحق يف 

ت ؛ ألهنا يف احلقيقة ليسأم التاء أم السني فهي مهزة وصل أما إذا زيدت مع غريها سواء النون ،(18)تصريفاهتا

فلما دخلت هذه  ،اين املختلفة كاملطاوعة واالختاذهي املرادة ابلزايدة وإمنا األحرف اليت تصاحبها وهي أفادت املع
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فاجتلبوا مهزة الوصل  ،(19)رف وحصل التغيري يف احلركات اضطروا لتجنب توايل احلركات إىل إسكان األولاألح

ارع ضفتدخل على املاضي واألمر منه فقط وال تدخل على امل ،(20)ال إلفادة معىن بل للتوصل إىل النطق ابلساكن

 .مطلقا لوجود أحرف املضارعة

 . يف األفعال املزيدة ة الوصل تكثروبذلك نعلم أن زايدة مهز 

 ِإىَل  بْ اْذهَ ﴿ :حنو قوله تعاىل ،األمر من الثالثي :سبق يتبني أن مهزة الوصل تكون يفمن خالل ما 

املاضي من و ،(22)﴾ َوأَْمَواهَل م أَنف َسه مْ  اْلم ْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشرَتَى اّللََّ  ِإنَّ ﴿ :واملاضي من اخلماسي ،(21)﴾ِفْرَعْونَ 

ينِ  يف  اْسَتنَصر وك مْ  ﴿ َوِإنِ :السداسي ب ونَ  ِبهِ  ك نت م  َما ِإىَل  انطَِلق وا﴿ :األمر من اخلماسيو  ،(23)﴾الدِ   ،(24)﴾ت َكذِ 

       .(25) ﴾هَل مْ  َتْستَـْغِفرْ  الَ  أَوْ  هَل مْ  اْستَـْغِفرْ ﴿ :األمر من السداسيو

 مهزة الوصل يف األمساءاملطلب الثاين: 

: مها ،منها فلم تدخل إال على نوعني ،األفعال ندر دخوهلا على األمساء علىملا كانت مهزة الوصل خمتصة بدخوهلا 

 .وأمساء قياسية صادرة عن أفعال ،أمساء مساعية غري صادرة عن أفعال

 األمساء السماعية )غري الصادرة عن أفعال(:

 :وهي ،ها مسعت عن العرب وال يقاس عليهاوهي عشرة أمساء بعين

عة األوىل منها يف القرآن السب ورد ،(26()وامين ،واست ،وابنم ،وامرأة ،وامرؤ ،واثنتان ،واثنان ،وابنة ،وابن ،)اسم

 :ابنة ،(28)﴾ابـَْنه   ن وح   َواَنَدى﴿ :ابن ،(27)﴾َمْرميََ  اْبن   ِعيَسى اْلَمِسيح   امْس ه   ﴿:اسم يف قوله تعاىل ،الكرمي

 :امرؤ ،(31)﴾َعْينا   َعْشرَةَ  اثـْنَـَتا﴿ :اثنتان ،(30)﴾مِ نك مْ  َعْدل   َذَوا اثـَْنانِ ﴿ :اثنان ،(29)﴾َهاَتنْيِ  ابـَْنيَتَّ  ِإْحَدى﴿

         .(33)﴾ اْمرَأَة   َوَجدت   ِإين ِ ﴿ :أةامر  ،(32)﴾َهَلكَ  اْمر ؤ   ِإنِ  ﴿
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 ،عماهلاأواخرها لالعتالل وكثر استألهنا معتلة سقطت  ،ل عليها أهنا حممولة على األفعالوعلة دخول مهزة الوص

والدليل على أهنا للتعويض  ،(34) فأحلقوها مهزة وصل عوضا مما أصاهبا من الوهن إذ هي ثالثية حذفت الماهتا

ولنقص المه  ،ألنه من )ثنيت(-كفتيان   –فمثال )اثنان( المه ايء وهي حمذوفة وأصله )ثنيان(  ،اجتماعهماعدم 

مساء  ليس وما جرى على هذه األ ،(35)وقس عليه بقية األمساء ،ودخلته مهزة الوصل ،أشبه الفعل فسكن أوله

 . مطردا وإمنا هو مساعي

 :األمساء القياسية )الصادرة عن أفعال( 

 اْفرتَاء﴿ :األفعال اخلماسية حنو قوله تعاىلمصادر  :أي ،املاضية اليت دخلتها مهزة الوصل وهي مصادر األفعال

           .(37)﴾اأَلْرضِ  يف  اْسِتْكَبار ا﴿ :السداسيةاألفعال ومصادر  ،(36) ﴾اّللَِّ  َعَلى

 ،تصرف واإلعاللكما هو فرع عنه يف ال  ،االشتقاق فإنه فرع عنه يف حلاق مهزة الوصل بهوألن كان املصدر أصال يف 

 .(38وصام صيام ا) ،حنو: قام قيام ا

هو السبب  ؛ إذ أن سكون األولمطرداالوصل إن حلقت الفعل قياسا فاملصدر يتبع فعله املاضي فتلحقه مهزة 

 .(39املوجب لدخوهلا يف مجيع األحوال)

 مهزة الوصل يف احلروفاملطلب الثالث: 

ة احلرف روف مبنية على حرك؛ ألن احلوغريها ،إن ،إال ،ئل احلروف هن مهزات قطع حنو: إىليع اهلمزات يف أوامج

 ،غ املختلفةتصريف األفعال يف الصيفالعرب ال تبن كالمها مبدوء ا بساكن أبدا إال ما اضطروا إليه خالل  ،األول

ه عند من جيعل الم ملذلك فجميع مهزاهتا مهزات قطع إال يف الم التعريف ومي ،واحلروف اثبتة ال تصريف فيها

 نيوقد أاثرت اهلمزة يف أداة التعريف جدال ب ،(40سبت إىل اليمن ومحري ونفر من طيئ)وهي لغة ن ،التعريف ميما

 :النحويني تولد عنه ثالثة آراء
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 .(42وتبعه ابن يعيش) ،(41)وهو رأي سيبويه ،واهلمزة للوصل ،أن أداة التعريف الالم وحدها  -1

 .(43)رأي املربد وهو ،م لئال يشتبه التعريف ابالستفهاموإمنا ضم إليها الال ،أن أداة التعريف اهلمزة وحدها  -2

وهو  ،قطع أصلية وصلت لكثرة االستعمال واهلمزة مهزة ،و)قد( ،حنو )هل( ،أداة التعريف أن )أل( بكاملها  -3

  (.44)مذهب اخلليل

 ،وأن ماذهب غليه اخلليل هو األوىل يف توجيه وضعها ،والذي يبدو للباحثة أن )أل( بكاملها أداة تعريف -4

وسالمة مذهبه من دعوى الزايدة فيما ال أهلية فيه للزايدة وهو احلرف؛ ألن الزايدة نوع من التصريف واحلرف 

  وحسبك أنك تفصلها عن االسم وتنطق هبا مفردة كاملة وإمنا وصلت مهزهتا ختفيفا لكثرة االستعمال. ،ال يقبله

 حركة مهزة الوصلاملبحث الرابع: 

فذهب  ،فيها فكل أدىل بدلوه ،يف أصلها ولكنهم اختلفوا ،حركة مهزة الوصل هي الكسرةلى أن اتفق النحويون ع

مجهور البصريني إىل أن األصل يف مهزة الوصل أن تكون متحركة ابلكسر وتضم يف حنو )ادخل( لئال خيرج من  

واعلم " :يبويهيقول س ،(45)كسر إىل ضم ألن هذا اخلروج مستثقل وليس يف كالم العرب شيء على وزن )ِفع ل(

أن األلف املوصولة فيما ذكران يف االبتداء مكسورة أبدا  إال أن يكون احلرف الثالث مضموما  فتضمها وذلك قولك 

  .(46") اقتل

وذهب أكثر الكوفيني إىل أن األصل يف حركة مهزة الوصل أن تتبع حركة عني الفعل لتكون حركته اتبعة لعني الفعل 

إذ لو كانت حركتها اتبعة حلركة عني  ،كان صحيحا إال أنه خيلو من الدقةالقول وإن  وهذا (.47) طلبا للمجانسة

أن األصل يف  وذهب بعضهم إىل . الفتح إن كانت عينه مفتوحة حنو: )ِاذَهب(الفعل لوجب أن تتبعها أيضا يف

لسكت من قبيل أهنا وشبه ابن جن مهزة الوصل هباء ا ،(48)مهزة الوصل أن تكون ساكنة وتحرك اللتقاء الساكنني

غري أن  ،(49فكما أن هاء السكت ساكنة كان ينبغي يف مهزة الوصل أن تكون ساكنة أيضا) ،تحذف يف الدرج

 ميت فهو يقوم على فرض جمرد وال ،زة الوصل أبن حقها أن تكون ساكنةهذا الشبه ليس كافيا للحكم على مه
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؛ اد متحركة ال ساكنةفينبغي أن تز   ،للتوصل للنطق ابلساكن يت هبا إالفهمزة الوصل ما أ ،بصلةإىل الواقع اللغوي 

 ووجب أن تكون حركتها الكسرة ألهنا ،ساكن وأنت تقصد التخلص من الساكنألنه حمال أن تقصد إىل حرف 

كثر يف ه وهو األللساكن أكثر من غري  زيدت على حرف ساكن فكان الكسر أوىل هبا من غريه ألن مصاحبتها

 . التقاء الساكنني

 ،واملنطق البصريون هو عني الصواب وأن ما ذهب إليه ،حركة مهزة الوصل يف األصل الكسرةوبذلك يثبت لدي أن 

إذ لو جيء  ،النطق ابلساكن وجب كوهنا متحركة ملا كان سبب زايدة مهزة الوصل التوصل إىل ": يقول ابن مالك

ا حركة فأوىل . وإذا ثبت استحقاقها غري جمديةفكانت تكون زايدهت ،كنة الفتقرت إىل حرف آخر يبدأ بههبا سا 

ابعي مفتوحة يف ضمومة يف الر ؛ ألهنا مم وقع يف االلتباس هبمزة املتكلم؛ ألن فتحها أو ضمها احلركات هبا الكسرة

  .(50غريه")

 يها حالة الكلمة.فتأخذ صورة أخرى تستدع ،كة اهلمزة عن األصل لضرورة صوتيةهذا وقد خترج حر 

 مهزة الوصل يف األفعال ركةحاملطلب األول: 

وإمنا  ،(51) إذا كان احلرف الثالث من األفعال مكسورا أو مفتوحا ،ة الوصل يف االبتداء مكسورة أبداتكون مهز  

 ،والساكن ال ي بَتدأ به ،والثاين ساكن ،والزائد ال يبىن عليه ،بىن على غريه ألن األول زائدبنيت على الثالث ومل ت

فبنيت  ،زم ساكناويف اجل ،ويف النصب مفتوحا ،والرابع ال يثبت على إعراب واحد؛ ألنه يكون يف الرفع مضموما

  .(52؛ إذ كان إعرابه ال يتغري)على الثالث

ت مْ  َما اْعَمل وا﴿ :و ،(53)﴾َسأَْلت مْ  مَّا َلك م فَِإنَّ  ِمْصرا   اْهِبط واْ ﴿ :تعاىل مثاله من األمر قوله والكسر  ،(54)﴾ِشئـْ

 .(55هو األصل وإن كان احلرف الثالث مفتوحا حىت ال يلتبس األمر ابخلرب)

           .                    (57)﴾الشَّْيطَان   َعَلْيِهم   اْسَتْحَوذَ ﴿ :و ،(56)﴾السَّاَعة   اْقرَتََبتِ ﴿ :ومثاله من املاضي قوله تعاىل
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 ،القرآن الكرمي يف مخسة أفعال هي وقد وقع ذلك  يف، ث مضموما ضما عارضاومنه أيضا إن كان احلرف الثال

َياان   َله   قَال واْ ابـْن وا﴿ ،(58)﴾ِإيَلَّ  اْقض واْ  مث َّ ﴿ :قوله تعاىل  َأنِ ﴿ ،(60)﴾َهَذا قـَْبلِ  مِ ن ِبِكَتاب   اِئْـت وين ﴿ ،(59)﴾ بـ نـْ

إال ومع أن اثلث هذه األفعال مضموم،  ،(62)﴾ تـ ْؤَمر ونَ  َحْيث   َواْمض واْ ﴿ ،(61)﴾آهِلَِتك مْ  َعَلى َواْصرب وا اْمش وا

 .إن ضمته ليست أصلية بل عارضة

ء وا" بضاد مكسورة وايي  وبيان عروض الضمة يف اثلث هذه األفعال هو أن كلمة "اقضوا" كان أصلها "اقضِ  

لياء امضمومة بعدها فنقلت ضمة الياء إىل الضاد بعد تقدير سلب حركتها فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت 

ها اثلثِ  م  اللتقاء الساكنني فصارت الكلمة "اقضوا" بضم الضاد وحذف الياء وكذلك القول يف ابقي األفعال اليت ضَ 

 .(63)عارض

لكراهية  ،(64)﴾ي وس فَ  اقْـتـ ل واْ ﴿: تعاىلحنو قوله  ،ن احلرف الثالث مضموما ضما الزماوتكون مضمومة إذا كا 

  .(65اخلروج من كسر إىل ضم وال حاجز بينهما إال حرف ساكن فهو حاجز غري حصني)

 مهزة الوصل يف األمساء ركةحاملطلب الثاين: 

 :و ،(67)﴾َأمْحَد   امْس ه  ﴿ :حنو قوله تعاىل ،(66)الكسر مطلقا يف األمساء السماعية والقياسية معا على األصل

    .(68)﴾السَّيِ ئِ  َوَمْكرَ  اأَلْرضِ  يف  اْسِتْكَبار ا﴿

إمنا و  ملا كانت يف اسم ال يتمكن متكن األمساء حنو ابن واسم وامرئ   ،ومل أتت مفتوحة يف األمساء إال يف )امين هللا(

 .(69)سمفيما ليس اب (أل)شبهتها هنا ابليت يف  -وهو القسم -هي يف اسم ال يستعمل إال يف موضع واحد

 الوصل يف احلرف )أل(ركة مهزة حاملطلب الثالث: 

 .(71)وللتفرقة بينها وبني ما يف األفعال واألمساء ،(70الفتح طلبا للخفة فيما يكثر استعماله)

نـَْيا احْلََياةِ  زِيَنة   َواْلبَـن ونَ اْلَمال  ﴿   :حنو قوله تعاىل   .تبدأ هبا مفتوحة ،(72)﴾الد 
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 اجتماع مهزيت الوصل والقطعاملبحث اخلامس: 

الجتماع مهزيت القطع والوصل يف كلمة واحدة صوراتن، إحدامها أن تتقدم مهزة الوصل على مهزة القطع، واألخرى 

 أن تتقدم مهزة القطع اليت هي لالستفهام على مهزة الوصل. 

 تقدم مهزة الوصل على مهزة القطع املطلب األول:

 :يف قوله تعاىل ،اْؤمتن :يف القرآن الكرمي يف مواضع منها ، وقد ورد ذلكمهزة القطع ساكنة وهي فاء للكلمةوتكون 

نَ  الَِّذي فـَْليـ َؤد ِ ﴿  اْئَذن يـَق ول   مَّن َوِمنـْه م﴿ :اْئذن ،(74)﴾اْئِتَنا اهْل َدى ِإىَل  يَْدع ونَه  ﴿: اْئِتنا ،(73)﴾أََمانـََته   اْؤمتِ 

        .(75)﴾يلِ  

ع وهي اليت تليها مهزة القطففي حالة وصل األفعال السابقة مبا قبلها تسقط مهزة الوصل وهي املتقدمة وتثبت 

س حركة ما كنة حرف مد من جنويف حالة البدء أبي فعل منها تثبت مهزة الوصل وتبدل مهزة القطع السا  ،ساكنة

مة بعدها واو و يف الفعل )اؤمتن( فيبدأ هبمزة مضمفتبدل واوا إذا كان ما قبلها مضموما ومل يرد ذلك إال  :قبلها

نَ  دأ هبمزة مكسورة حيث يب يف البقية حنو: اِيتنا، اِيذن، كوتبدل ايء  إذا كان ما قبلها مكسورا، وذل ،مد ية: ا ومتِ 

شق أيف حني يرى علماء األصوات احملدثون أن توايل مهزتني  .(76)هذا على تفسري املتقدمني ،بعدها ايء مد ية

 فإذا كانت اهلمزة الثانية مشكلة ابلسكون سقطت من الكالم واستعيض ،تاج إىل جهد عضلي أكثر يف نطقهماوحي

 تربط ن تغيري اهلمزة هذا إمنا هو للعالقة اليتالباحثة القول بشكل أوضح إستطيع وت .(77عنها إبطالة حركة األوىل)

الت نربهتا صارت ففت وز ن اهلمزة الساكنة املفتوح ماقبلها إذا خأ فاملعلوم ،ة حبروف املد أو احلركات الطويلةاهلمز 

فاهلمزة صوت شديد وخترج ابنطباق الوترين الصوتيني انطباقا اتما فال يسمحان للهواء ابملرور وعندما  ،إىل األلف

 ،(78)نيينفرج الوتران يسمع صوت انفجاري نتيجة الندفاع اهلواء الذي كان مضغوطا فيما دون الوترين الصوتي

أما يف حالة حروف املد )احلركات الطويلة( فقد اتسعت خمارجها وال تصادف حوائل أو موانع يف طريقها بل مير 
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وهذا ما يؤكد التعارض بني طبيعة اهلمزة من جانب  .(79) معها الصوت يف جمرى خال ابنفتاح الوترين الصوتيني

فالعالقة هنا هي عالقة ضدية ختلق من الوترين صماما يغلق يف وجه الصوت  ،وأصوات املد من جانب آخر

هذا ما جعل العرب ينفرون من اهلمزة أحياان إىل  .و يفتح فتكون حروف املد دون عارضالناشئ فتكون اهلمزة أ

ألهنا تلني ل وهذا هو السر يف جعل اهلمزة ضمن حروف االعتال ،حيسون ابلفرق الصويت بينها مجيعاحروف املد و 

يلون إىل ون عن اهلمز وميإذ كانوا ينأ ،تحقيق اهلمزة لغة من لغات العرب ال سيما أن عدم ،فتلحق حبروف العلة

روق خبالف القبائل البدوية )أهل ْند( فإهنا تركن إىل السرعة يف األداء وال ي ،وهي عادة القبائل احلجازية ،التليني

صائصها النطقية خوهو ما جرى بعينه يف األمثلة السابقة فقد فقدت اهلمزة . أن متد األصوات ومتطط احلروف هلا

اء يف )اِيت( وقياسا على ذلك الي ،ومتن( والذي سوغ ذلك الضمة قبلهاوصارت إىل الواو يف )ا   ،ابنفتاح الوترين

كقوهلم: )َءادم(   ،(80وهو قانون عام لكل مهزتني التقتا يف كلمة األوىل متحركة والثانية ساكنة) ،قبلهاللكسرة 

 .      أصلها )أَْأدم(

 تقّدم مهزة القطع اليت لالستفهام على مهزة الوصلاملطلب الثاين: 

، مس اوإما أن تكون ا ،إن هذه الكلمة إما أن تكون فعال  إذا دخلت مهزة االستفهام على كلمة أوهلا مهزة وصل، ف

 . ولكل حالة حكمها ،اوإما أن تكون حرف  

إن مهزة الوصل ف االستفهام على فعل أوله مهزة وصل وال يكون إال ماضيا: إذا دخلت مهزة الفعل واالسميف حالة  

      .  (83)﴾َكِذاب    اّللَِّ  َعَلى أَْفرَتَى﴿ ،(82)﴾َأطََّلعَ ﴿ :مثاله ،(81) تحذف وتبقى مهزة االستفهام

تدئ هبا بتداء الكالم؛ تبوجود هلا إال يف اواملراد ابحلذف هنا حذفها من الرسم ذلك أهنا حمذوفة يف الدرج وال 

ذفت يف أول الكلمة فح فلما دخلت عليها مهزة االستفهام سد ت مسد ها يف النطق ابلساكن الذي ،مكسورة

 أاستكبار(. ،أانتصارحنو قولك: ) ،وكذلك يف األمساء ،ى حذفها التباس االستفهام ابخلرب. وال يرتتب علمهزة الوصل
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إذا دخلت مهزة االستفهام )أل( فإن مهزة الوصل فيه يصيبها نوع من التغيري ال يفضي إىل ذهاهبا : يف حالة احلرف 

 هي وحركتها معا بل يبقى ما يدل عليها حىت ال تفقد أي من اهلمزتني وظيفتها يرتتب عليه التباس االستفهام

 ،(84)﴾آلذََّكَرْينِ ءَ ﴿ :ا اآلتية ثالث  كلمات يف مواضعه. وقد وقع ذلك يفابخلرب فيتغري املعىن تبعا لذلك

 :تغيري فيها أيخذ صورتنيوال ،(86)﴾َءآلل  ﴿ ،(85)﴾َءآآْلنَ ﴿

إبدال مهزة )أل( ألفا  مع املد الطويل ملالقاهتا ساكنا  أصليا . ويسمى هذا املد مد الفرق ألنه من الناحية  األوىل:

 .(87)اللغوية يفرِق بني االستفهام واخلرب

إبداهلا ألفا يثري و  ،توحةفهمزة االستفهام مفتوحة ومهزة الوصل أيضا مف ،هذه ال ختلو من غرابةملد غري أن ظاهرة ا

 ؟!إذ ا أين ذهبت فتحة اهلمزة ،فمعروف أن األلف ساكنة ،تساؤال

أن الذي جرى هو إسقاط مهزة الوصل فالتقت حركتها حبركة مهزة االستفهام فأشبعت لتصبح ألفا  يبدو للباحثة

ـــــ  ل( بعد سقوط ـ ( هلمزة االستفهام مقطعا طويال مغلقا )ءوأصبح املقطع القصري املفتوح )ء ــَــــ  –لة فتحة طوي –

 .  مهزة الوصل

 .(88)تسهيلها بني األلِف واهلمزة مع القصر، أي عدم املد مطلقا    األخرى:

 اهلمزة واأللف أردت ختفيفها بنياعلم أن كل مهزة مفتوحة كانت قبلها فتحة  فإنك جتعلها إذا ": يقول سيبويه

 .(89)"الصوت وال تتمه وختفي ألنك تقرهبا من هذه األلف  الساكنة وتكون بزنتها حمققة  غري أنك تضعف

ورد رأيهم حبجة وقوعها يف  ،(90فذهب الكوفيون إىل أهنا ساكنة) ،تلف يف حقيقة هذه اهلمزة وحركتهاوقد اخ

  :ساكنان النكسر البيت يقول األعشىالشعر وبعدها ساكن يف موضع لو اجتمع فيه 

           أََأْن رأْت َرج ال  أْعَشى أَضرَّبه      
َ
  (91)ن وِن وَدْهر  م ْتِبل  َخِبل  َرْيب  امل
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وقال أيضا  ،(93) يف حكم املتحركة وذهب الرضي إىل أهنا .(92ت) تكن بزنتها حمققة  النكسر البيفلو مل 

 .(94)أهنا ال تكون إال بشيء من احلركة

فالذي نسمعه  ،مزة من الكالم اتركة وراءها حركةعبارة عن سقوط اهل "ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أن بني بني هي 

و كسرة أ حينئذ ال ميت إىل اهلمزة بصلة بل هو صوت لني قصري يسمى عادة حركة اهلمزة من فتحة أو ضمة

 .(95")ويرتتب على هذا النطق التقاء صويت لني قصريين ينشأ من احلركتني 

اقبلها ال م ؛ وأن سقوط اهلمزة وانتقال حركتها إىللوصف هلمزة بني بني جمانب للصوابأن هذا ا الباحثة رىوت

هتم( على قراءة أيب أَنذر فمثال لو كانت اهلمزاتن امللتقيتان متحركتني ابلفتح كما يف )أَ  ،يؤدي اهلمزة املسهلة

اهلمزة والتقاء  حذف -على حد قول الدكتور إبراهيم  -على نطقها ابلتسهيل أيرتتب  ،ابلتسهيل ،(96)عمرو

املد  أم ينشأ منهما صورة أخرى هي إشباع الفتحة األوىل وتولد صوت ،للني القصريين ومها هنا الفتحتنيصويت ا

 : لفتحة الطويلة(؟ على النحو اآليت)ا

 .أَانذرهتم  ) يتولد املد (         أَــــــــــَ نذرهتم                     أَأَنذرهتم            

مة )ـــــــــــَ و(  وكذلك الفتحة والض ،وإذا التقت الفتحة مع الكسرة ستتولد احلركة املزدوجة )ـــــــــــَ ي( كما يف )بَيت(

 .(97) اهلابطة كما يف )نَوم( فيما يعرف ابلتتابعات

 .(98تها)اهلمزة وحرف املد اجملانس حلركإذ ا كان املتقدمون على وعي بكيفية النطق ابهلمزة املسهلة وأهنا بني 

انغلق وانقطع   مافمىت ،وترين الصوتيني هو املتحكم فيهماوكما مر معنا سابقا عالقة اهلمزة أبصوات اللني وأن ال

  ،اتما الكن ماذا لو مل يغلق الوتران إغالق ،وامتد الصوت نشأت حروف املدنفتح ومىت ما ا ،الصوت نشأت اهلمزة
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ربية التسعة  أصوات الع؟ سينشأ صوت غريا الذي سينشأ من هذا احليز الضيق؟ ما انفتاحا كامالكما لو مل ينفتح

 .تستحسن يف قراءة القرآن واألشعارفهو ضمن احلروف الفرعية اليت  ،والعشرين

 :أي ،ابهلمزة املسهلة أو مهزة بني بنينه املتقدمون وهو الذي عرب ع 

 :كقوله تعاىل  ،أو بني اهلمزة وبني الواو ،(99)﴾َءأَنَذْرهَت مْ ﴿ :كقوله تعاىل  ،اهلمزة وبني األلفبني 

 .(101)﴾أَِءانَّ ﴿    :كقوله تعاىل  ،أو بني اهلمزة وبني الياء ،(100)﴾أَء ْلِقىَ ﴿

وهي  هلمزة األوىلءهللا( بتحقيق ا ،ءاآلن ،وعليه تقرأ كل من )ءالذكرين ،(102لكل من انفع وابن كثري وأبو عمرو)

ذفها مع حركتها ؛ ألن حصل جبعلها بني اهلمزة وبني األلفوتسهيل اهلمزة الثانية وهي مهزة الو  ،مهزة االستفهام

 . ع يف اللبس بني االستفهام واخلربموق

 اخلامتة:

 هي كاآليت: هذا املقالالباحثة يف ائج اليت توصلت إليها إن أهم النت

 ابلكلمة، االبتداء وجهأ االبتداء ابللفظة القرآنية والتعرف علىيتمثل يف كيفية بتداء الصريف يف القرآن الكرمي االــ 

 .فيها يكون ما أكثر االبتداء يف التغيري ألن الوصل؛ مهزة مباحثه وأكثر

 تختصف ،واحلذف للتغيري قابل مرن حرف ألهنا؛ لالبتداء ابلساكن احلروف من غريها دون اهلمزة اختريتـ 

ثرة استعماهلا لك وال توجد يف احلروف إال يف )أل( التعريف ،األمساء على دخوهلا يندراألفعال و  على لدخولاب

 فتسقط يف الوصل.

 أن ند الباحثةع ثبت والذي ،أصلها يف اختلفوا ولكنهم ،الكسرة هي الوصل مهزة حركة أن على النحويون اتفقــ 

 حالة يهاتستدع أخرى صور فتأخذ ،صوتية لضرورة األصل عن خترجو  ،الكسرة األصل يف الوصل مهزة حركة

 .الكلمة
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 حركة جنس نم مد حرف الساكنة القطع مهزة وتبدل الوصل مهزة تثبت القطع مهزة على الوصل مهزة إذا تقدمتـ 

ل وهذا فإن مل حيصل لبس حذفت مهزة الوصإذا تقدمت مهزة القطع على مهزة الوصل أما  ،البدء حالة قبلها يف ما

( التعريف يف )ألإال يكون ال وإن حصل لبس فإما أن تبدل مدا أو تسهل وهذا  ،ال يكون إال يف األمساء واألفعال

 إذا دخلت عليها مهزة االستفهام.
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 ئونللش األعلى اجمللس . القاهرة:عضيمة اخلالق عبد حممد: تحقيق. املقتضب م(.1994 ) يزيد. بن حممد العباس أبو ،املربد
 .                اإلسالمية

 .الباري كالم  جتويد إىل القاري هداية ت(. )د، الشافعي. املصري العسس السيد بن عجمي السيد بن الفتاح عبد ،رصفيامل
 .طيبة مكتبة :املنورة املدينة

 .صادر دار. بريوت: العرب لسان ت(. )د، املصري. األفريقي مكرم بن حممد ،منظور ابن

 .املنريية الطباعةالقاهرة:  .املفصل شرح ت(. )د، النحوي. يعيش بن علي بن يعيش الدين موفق ،يعيش ابن
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Abstract:  

The problem of this study Lies on how common is the use of Arabized and exotic words in the 

Middle East newspaper and method of use, this study aims to highlight areas that use Arabized 

and exotic words and disclosure of its inner meanings, highlighting the most famous of these words 

used in the Middle East newspaper, state its implications, expressed the rules of its application, by 

collecting some of the Arabized and exotic words technical terms of fields and searched for in the 

same newspaper, The researcher use in his study the curriculum of inductive and analytical, 

following the method of collection and survey of the words and the meanings and by stating the 

areas they were revealed with its morphological weights, in addition to the comparison between 

the letters of the original language and highlight what has been Arabized, the researcher concluded 

at the end of his studies to many results, including: the possibility of using the rules and regulations 

that approached by the old linguists in Arabizing the non-Arabic words and applied to the words 

of both the audio side or morphological side grammar. 

Keywords: Arabized, Exotic, Mechanism, Regulation, Journalism.
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 ملخص البحث

املعرّبة والدخيلة يف صحياة الشرق األوسط وطريقة  لاا مدى شيوع استخدام األتكمن إشكالية هذه الدراسة يف 

 ،ن دقائق معانيهاوالكشف ع ،اليت تستخدم األلاا  املعرَّبة والدخيلة احلقول استخدامها، وهتدف هذه الدراسة إىل إبراز

د املعّرب والدخيل عمع إبراز أشهر هذه األلاا  املستخدمة يف جريدة الشرق األوسط، وبيان دالالهتا اخلاصة، وتطبيق قوا

دة ناسها، وقد سلك يف اجلريألاا  التقنية املعرّبة والدخيلة من حيث جماالهتا والبحث عنها بعض عليها، وذلك جبمع 

رودها ستقرائي والتحليلي، متبعا طريقة اجلمع واستقصاء الكلمات وبيان معانيها ومواطن و اال نيحث يف دراسته املنهجالب

ث يف هناية حضافة إىل املقارنة بني حروفها يف لغتها األصلية وإبراز ما مت تعريبه، وقد خلص البمع ذكر أوزاهنا، ابإل

دراسته إىل نتائج كثرية، منها: إمكانية استخدام الضوابط والقواعد اليت هنجها علماء اللغة القدامى يف تعريبهم للكلمات 

 و اجلانب الصريف النحوي.األعجمية وتطبيقها على األلاا  سواء من اجلانب الصويت أ

 املعرب، الدخيل، التقنية، قواعد صحافةالكلما  املفقاحية: 

 :املقدمة

إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغاره، ونعوذ ابهلل من شرور أناسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، 

ا عبده ورسوله.ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حم  مدا

أما بعد؛ فإن اللغة العربية هي أشرف اللغات، هبا نزل كتاب هللا املبني، على أشرف املرسلني؛ لتبيان أصول 

َِمنُي * َعَلى قَ لأِبَك لَِتُكوَن ِمَن الأُمنأِذرِيَن * بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبنيٍ هذا الدين، قال تعاىل: ﴿ ومن علوم . (1)﴾نَ َزَل بِِه الرُّوُح األأ

العربية: علم فقه اللغة، فهو علم شريف، هو الذي يوصل إىل الطريق املقصود ويقرب املعىن املراد؛ لكونه علم يصون 

 اللغة العربية من الاساد، ومن املباحث اليت يتناوهلا علم فقه اللغة املعرب والدخيل.
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 (2)جنبيُل وِمشكاٌة ُسراِدُق مع      * * *      إسقربٍق صلواٌ  ُسيُدٌس طُورُ الز و 

مث تطور استعمال العرب لأللاا  األجنبية يف العصور املتعاقبة؛ أشار إىل ذلك قول عبد القادر املغرب على ماهوم  

قد رَّابا(، أما ما أدخله املولَّدون فكلمة املعّرب، حيث قال: "ما داخل كالم العرب من ألاا  أجنبية قبل اإلسالم )مع

ا(، ومسى ما أدخله احملَدثون ب  )احملَدث أو العامي(" . وهذا يدل على استمرار تطور األلاا  املعرَّبة والدخيلة (3)مساه )ُمَولَّدا

 يف عصر املولَّدين، وفيما بعدهم بزايدة اختالط العرب ابألمم األجنبية. 

   املعرّبة والدخيلة يف اللغة العربية يف هذا العصر: التقدم التكنولوجي من حيث تسهيلومما أدى إىل ازدايد األلاا

ريا األمم األجنبية، حيت صار العرب يستعملون يف كالمهم وتعامالهتم كثوغريهم من  املواصالت واالتصاالت بني العرب

وعات سلاا  األجنبّية إىل مو تسرّبت األكل نواحي كالمهم، حيت يف الصحف. ولقد   من األلاا  األجبية يف

ا منذ  حيث أخذت ؛املصطلحات العربّية، فال خيلو منها معجما ة وعلى رأسها دخول العثمانيني للبالد العربيتزداد توافدا

 والشام. رمص

ازداد هذا الناوذ منذ عصر النهضة وقدوم انبليون إىل الشرق؛ حيث بدأ الغرب يتطلع إىل كنوز العرب، "و

وبقيت ، يئا فشيئابّية شالعرب ترنو إىل حضارة الغرب. واستمرت األلاا  األجنبّية تتسرب إىل اللغة العر  وأخذت أنظار

يف بعض حىت  بريلصحف واجملالت العربّية بشكل ك، فتوسع الناس يف استخدام األلاا  األجنبّية يف اتزداد يوما بعد يوم

 . (4)"عنها...ات عربّية تقابلها للتعبري املسّميات اليت توجد كلم

هذه استخدام  ةكثر هو   -إن مل يكن كلها- مما شاع وانتشر يف اللغة املكتوبة يف معظم الصحف العربيةو           

 ،وإبستموجلي ،رتاتيجيةواس: استوديو، مثلوذلك املختلاة،  مجيع املقاالت بشىت أنواعهايف  -املعرّبة والدخيلة-لاا  األ

، ومعظم هذه األلاا  )املعرّبة والدخيلة(  منحوتة (5)ة وكالسيكيةوجني وإلكرتونية وإمربايليدر وإثنوغرافية وإستاتيكية وإ
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 يوتر وغريها،اون وكومبراديو وتيل مثل: يف لغتها األصلية فنقلها العرب نقال حرفيا واستخدمها كما كانت يف اللغة األوىل

 مثل:وهناك ألاا  نقلت نقال حرفيا مع تغري أو زايدة بعض احلروف 

 .(OXYS + ACIDE)من:  (OXIDE)األكسيد  -

 .(INTERNATIONAL + POLICE)من   (INTERPOL) اإلنرتبول -

 .((NTERCOMMUNICATION + TELEPHONEمن:  (INTERPHONE)اإلنرتفون   -

 .(TRANSFER RESISTOR +)من   (TRANSISTOR) الرتانزستور -

 .(EXHCHANGE +TELEPRINTER )من:  (TELEX) التِّلكس -

 (.TELEVISION + MARATHON) :من (TELETHON) ليثونالت -

 .(6)"(GEOGRAPHY + POLITICES) :من (GEOPOLITICAL)  اجليوبوليتيكية -

كذلك تستخدم و  ، بروجكتور، برنرت فيديو وهناك ألاا  كثرية ومشهورة وردت يف جمال التقنية مثل إنرتنيت،

االت العلم واملعرفة جمالتقنية االستخدام األمثل يف خمتلف  اممصطلح عام يشري إىل استخد"كلمة تقنية وهي   - كثريا–

، وألاا  أخرى تستخدم كثريا يف جمال التقنية فيس بوك، (7)من خالل معرفتها وتطبيقها خلدمة اإلنسان ورفاهيته"

 وغريها.....وغوغل،  ونووي، وكامريا، وتلازيون،

إبجراء البحث  امقاملعرّبة والدخيلة يف الصحف العربّية، وهي شيوع استخدام األلاا   نطالقا من هذه الظاهرةوا

مدى شيوع استخدام مثل هذه األلاا  املعرّبة والدخيلة يف صحياة الشرق األوسط وطريقة  هذه الّدراسة للتعرف على

غريها.  ؛ نظرا لكثرة ورودها فيها دونمن اجلريدة م2015وهذا من واقع أعداد شهر مارس  .وطرائق تعريبها استخدامها

فيما  – يةبل ألهنا األكثر قراءة وانتشارا على الشبكة العنكبوت ؛ومل يكن اختيار جريدة الشرق األوسط كنموذج مليزة فيها
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اليت وردت و  ستة ألاا  من أشهر ألاا  التقنية املعربة والدخيلة،وسنقف يف هذا البحث  فقط على  .-يظنه البحث

  يف اجلريدة.

ها املنهج االستقرائي يف تتبع ألاا  املعرَّبة والدخيلة من جريدة الشرق األوسط واستخراجوقد اعتمد البحث على 

مث مجعها، واستعمل املنهج الوصاي يف وصف هذه األلاا  عند سرد األمثلة ومناقشتها، كما استعمل املنهج التحليلي 

يف التعامل مع  املناهج األنسب ملثل هذه الدراسة يف بيان دالالت األلاا  املعرّبة والدخيلة يف اللغة العربية؛ لكون هذه

 حقيقة هذه األلاا  وعالقتها ابللغة العربية ومدي أتثريها يف املصطلحات، إجياابا وسلباا.

 .-ما أمكن  -وأما طريقة مجع هذه ألاا  فيكون ابختيار النشرات اخلاصة ابلتقنية واستقصائها 

 العملية اخلطوات اآلتية: وخيطو البحث يف السري إلجراء تطبيق هذه

 بيان أصل املاردات واملصطلحات عن طريق التعريف االصطالحي ابلرجوع إىل املعاجم العربية الرتاثية واملعاصرة .1

 حث إىل املعاجم غري العربية.والقواميس، وكثرياا ما يرجع الب

بيان دالالهتا اخلاصة،  ليت نُقلت منها معحث ببيان ألاا  التقنية املعرَّبة والدخيلة وذكر لغاهتا األصلية ايقوم الب .2

 وذلك عن طريق اإلشارة إىل أماكن ورودها، وذكر أمثلة على بعض منها يف جريدة الشرق األوسط.

ويقوم بتطبيق قواعد التعريب والدخيل على ما مت اختياره من ألاا  التقنية املعرَّبة والدخيلة املوجودة يف جريدة  .3

 الشرق األوسط.

حث على أقوال العلماء املتقدمني، كما يرجع إىل أقوال العلماء املعاصرين عند تعسر الرجوع إىل يعتمد الب .4

 املصادر األولية األصلية.
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 نبذة خمقصرة عن جريدة الشرق األوسط:

"جريدة الشرق األوسط، صحياة عربية دولية رائدة. ورقية وإلكرتونية، ويتنوع حمتوى الصحياة، حيث يغطي األخبار 

هية إضافة ياسية اإلقليمية، والقضااي االجتماعية، واألخبار االقتصادية، والتجارية، إضافة إىل األخبار الرايضية والرتفالسي

م. 1978يوليو  4. أسسها األخوان هشام وحممد على حافظ، وصدر العدد األول منها يف اا متخصصا ملحقا  21إىل 

وهي شركة  اجملموعة السعودية لألحباث والتسويق  مملوكة من قبلتصدر يف لندن ابللغة العربية، عن شركة نشر وهي 

 .وهي صحياة يومية شاملة، ذات طابع إخباري عام، موجه إىل القراء العرب يف كل مكان مطروحة يف تداول

م وتوزع يف مجيع أحناء العامل، وتنقل ابألقمار الصناعية إىل كل من الظهران، 1977أنشئت اجلريدة سنة 

 وجدة، والكويت، والدار البيضاء، والقاهرة، وبريوت، ودب، وفرنكاورت، وغريها من الدول.  والرايض،

صاحة يومية، األوىل والثانية، واألخرية وما قبل األخرية ابللون األخضر. ختصص عادة مثاين صاحات  20حتتوي على 

لرأي، وصاحة واحدة د، وصاحتني أخريني للألخبار املتارقة، وأربع صاحات لعامل النشر والكتابة، وصاحتني لالقتصا

لكل من الرايضة، واإلذاعة والتلازة، والعرب والعجم، يف حني ختصص الصاحة األخرية للمنوعات. وتعتمد يف نشر 

اخلرب على النص والصورة، كما أهنا تاسح جماال واسعا لإلعالانت اإلشهارية. ومؤخراا أضيف ابب للمحليات وهي 

 .(8)العربية السعودية" ة صاحبة الصحياة اململكةأخبار ختتص ابلدول

 

 واصطالحااملبحث األول: املعرب والدخيل لغة 

 املعرَّب:

كلمة املعرَّب أتيت من ثالثة جذور وهي من مادة )ع ر ب(، وتعين لغة: جيل من الناس الذين يتكلمون ابللغة العربية 
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لبادية منهم فيسموهنم ابألعراب، وإذا تشبه أحد ابلعرب يف  الاصحى، ويكونون من أهل القرى واألمصار، وأما أهل ا

لذي إذ تعين: الشيء ا -مضعف عني الكلمة-، وهذا ما يؤدى إىل الوصول إىل معىن املعرَّب (9)كالمهم فيقال له تعرَّب

 عرَّبته العرب فصار من لغتها.

لعرب من األلاا  ا إذ يثبت أن ما قَِبله ؛وهذا القول األخري يشبه أن يكون املعىن االصطالحي للكلمة املعرَّبة

 املستعملة ملعاٍن يف غري لغتها ويكون من كالمها فهو املعرَّب.

ا"، اجلوهريقال   : "تعريب االسم األعجمي أن تتاّوه العرب على منهاجها تقول: عرّبته العرب وأعربته أيضا

 .(10)املعرَّبة يقال فيها ة،فالكلمة اليت عربتها العرب، فصارت على النظام والقواعد اللغوي

 الدخيل:

وأما الدخيل فيأيت من مادة )د خ ل( وهو من ابب إيالج شيء خارجي يف شيء آخر مل يكن منه، فعليه يقال: "ُفاَلن 

 ، وكذلك يقال لكل كلمة نُقلت إىل اللغة العربية دخيلة.(11)دخيل يف بين فاَلن ِإذا َكاَن من َغريهم"

ب والدخيل حسب التعريف السابق تؤداين إىل معىن واحد؛ وهو الشيء اجلديد الذي وندرك أن قضييت التعري

 أحدثه العرب يف لغتهم، واستعملوه وتداولوه يف ألسنتهم حىت صار جزءاا من كالمهم.

 جماال  اسقعمال ألفاظ املعرب والدخيل:

ل، فال تكاد كن الكمية كثرية إن مل تتوعبت جماالت علوأما من حيث اجملاالت اليت تستخدم هذه األلاا ؛ فقد اس

ل: كلمة ، فنجد كلمات دخيلة ومعربة يف اللغة مثل تدّخل فيه واملعّرب تعّرب منهجتد جماالا من اجملاالت إال والدخي

وكلمة: )سيكياتريك(  (CLINIC)ويف الطب مثل كلمة: )كلينك(  ،(PHONOLOGY))فونوجلي( 

(PSYCHIATRIC) ،تلسكوب( ويف الايزايء مثل كلم( :ة(TELESCOPE)،  )وكلمة: )ترمومرت
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(THERMOMETER)،  )األكسيد( :ويف العلوم مثل كلمة(OXIDE)،  )وكلمة: )كربون ديوكسيد(CARBON 

DIOXIDE)،  )إنرتنت( :ويف التقنية مثل كلمة(INTERNET)  )وكلمة: )كومبيوتر(COMPUTER) ، ويف سائر

ويف التواصل االجتماعي مثل   ،(INTERPOL)تمع العرب مثل كلمة: )اإلنرتبول( اجملاالت وفنون احلياة اإلنسانية يف اجمل

ويف سياساهتم مثل كلمة:  ،(MESSENGER)وكلمة: )مسنجر( ، (FACEBOOK)كلمة: )فيسبوك( 

ويف اقتصادهم مثل كلمة: )بنك(  ، (RADICAL)وكلمة: )راديكالية( (GEOPOLITICAL) )جيوبوليتيكية( 

(BANK) ، من العلوم املختلاة منها: العلوم والرايضية وغريها 

 حدث وال حرج.و ، وعلم الالك، (12)احلساب، والصحافة، واجلغرافياو واهلندسة 

لح من أصلها، فهي مصط ة( إذا تتبعنافعلى سبيل املثال إذا أخذان اجملال السياسي جند كلمة )راديكالي

ومدلوهلا يف اللغة العربية: اجلذر  ،(RADICAL)للكلمة الالتينية املصطلحات الدخيلة يف اللغة العربية؛ إذ هي ترمجة "

أو األصل، ويطلق عليها هذا املصطلح ليشمل طرفني يف الدين أو السياسة، وأما ماهوم هذا املصطلح يف بداية األمر 

ال: إن قإشارة إىل تصلب رجال الكنيسة الغربية يف مواجهة التحرر السياسي والاكري والعلمي يف أورواب. وي

، مث تطور هذا املاهوم ليايد معىن (13))الرَّاِديَكاليني( هم الذين يريدون تغيري النظام االجتماعي أو السياسي من جذوره

هنج األحزاب واحلركات السياسية اليت تتوجه إىل إحداث إصالح شامل وعميق يف بنية اجملتمع، فاستعمل العرب هذا 

غري كلمة )راديكالية(؛ منها  (RADICAL)أكثر من مرادف عرب ملصطلح  املصطلح يف ناس املعين مع أن هناك

 .(14)")اجلذريون( أو )األصليون(

لبس أو خلط  مع قواعدها تالشيا أليتوافق وللعربية نظام وضعته عند التعريب أو دخول ما ليس منها إليها؛ لي

ريف، فاليت أتيت على وى الصويت أو على املستوى الصإما على املستتتعلق مبستويني، ف قواعد الّتعريب والدخيلأو حلن، ف
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و)فربك(  (،PARLIAMENT)املستوى الصويت إما أن تكون حبذف بعض احلروف الصامتة مثل كلمة: )برملان( 

(FABRICATE،)  )فانيلة(وFLANNEL)،)  )ورشة(وWORKSHOP) ،) وكلها مأخوذة من اللغة اإلجنليزية، أو

 .(15)ةالتينية األصليالمأخوذة من اللغة الرومانية و  (MACCHERONI)ونة( ابلزايدة مثل كلمة: )ماكار 

الطريقة ا: مه علماء اللغة القدامى يف تعريبهم للكلمات األعجمية ضوابط وقواعد تنحصر يف طريقتني؛وكان ل

ال يسعنا و، ريبعقواعد وضوابط ال ُيستغىن عنها عند التت كل طريقة منهما وحت والطريقة الصرفية اليحوية. الصوتية،

 اجملال هنا لذكرها والوقوف عليها، فقد أخذان سريعا نبذة وفكرة عنها؛ ويكاي من القالدة ما أحاط ابجليد.

 تقسيم الكلما  املعربة والدخيلة من حيث تعامل العرب معها عيد بعض العلماء:

 األعجمّية على ثالثة أقسام:قوله: "األمساء يف األوزان املعرّبة  يأبو حيان النحوي األندلس ولقد ذكر

قسم َغريته العرب وأحلقته بكالمها، فحكم أبنيته يف اعتبار األصلي والزائد والوزن، حكم أبنيته األمساء العربية  .1

ع؛ حنو درهم وهَبأرَج.  الَوضأ

َله، حنو آجر وسِ  .2  سري.اأ قسم غريته ومل تلحقه أببنيِة َكاَلمها، فال يعترب فيه ما يعترب يف القسم الذي قَ ب أ

 عّد منها.قسم تركوُه غري ُمَغرّي؛ فما مل يلحقوه أببنية كالمهم مل يُ  .3

 املثال األول: خراسان، ال يثبت به فعاالن.

ُقم  .(16)املثال الثاين: ُخّرم أحلق بُسلم، وُكرأُكم أحلق بقمأ

 اهلاء بزايدة ، فغري))ِدَرم أصل  الدِّرأَهمَ  حنو أو إنقاصها حروف زايدة املعرّبة ابلكلمة يلحق الذي التغيري ومن

َللأ  بصيغة إحلاقاا له  .(17)ِفعأ

قتيبة:  ابن الباري(، قال(، و(18)اهلاء بور( حبذف ملك، وأصله )شاه أنقصوا منه )سابور( وهو اسم ومما
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" اَبرِيُ  ابلعربية ابلاارسية، وهي "البورايء ابت اليواننية  املعرّ  يف وقع التغيري هذا املنسوج، ومثل ، وهي احلصري(19)وبوريُّ

 إىل  (GREC)وُعرّبت  وتبديل . حبذف كثري(20)قاموس و)ايكنثوس( إىل ايقوت ُعربت )أوقيانوس(، إىل كذلك، إذأ 

 إغريق( بزايدة فيها.(

ولكن هناك كلمات معرّبة ال ميكن معرفة التغريات اليت أجريت أثناء تعريبها، ألهّنا انتقلت إىل العربية بواسطة 

ا األصلي جمهول لدى الدارسني. ويف بعض األحيان اكتاى القدماء بتعريب جزٍء من تلك الكلمات لغة أخرى، وبناؤه

. ومن ذلك )الّنشا( للمادة الغذائية املألوفة، وأصلها (21)األعجمّية، وهذا ما جنده يف كلمة )اني( لآللة املوسيقية املعروفة

َته(  .(22)يف األعجمية )َنَشا سأ

"إّن املعّرب إذا كان مركبا أبقي على حاله ألنّه مساعي فال جيوز استعمال أحد أجزائه   قال شهاب الدين اخلااجي:

ا من كلمتني أعجميتني بكلمة واحدة مثل: )الّسّجيل(، وهي من األلاا  القرآنية، (23)كشهنشاه" . ويتم التعريب أيضا

(، أي: حجارة وطني" ( و)ِكلأ ل كلمة: )جاموس( املعّرب عن )كاومش( . ومن هذا القبي(24)وأصلها ابلاارسية: )َسنأكأ

. ومنه كلمة )َومَجس( املعرّبة من  (25)وهي كلمة مركبة يف األصل من )كاو( مبعىن بقرة و)ميش( مبعىن خمتلط أو خمتلطة

 .(26)كلمتني )ُمنج( و)كوش( وهي اسم علم أعجمي لرجٍل وضع ديناا ودعا إليه، وهذه الكلمة وردت يف القرآن الكرمي

ه ال خيلو من أن يكون عتبار أناليت وضعوها يف اللاظ املعرب ابوأغلب احملدثني مل يعارضوا القدماء يف القواعد            

ا، غري أن بعضهم مثل "حسن ظاظا" يرى أن اللاظ املعرب قد ال يتالشى أصله ابلتغيريات أو يف القوالب العربية،  فصيحا

إن بدت على الكلمة القرآنية اليت و تلك تقات املختلاة حنو: )صراط( ال حتيط به عائلة من املش اوحيد اولكن أجنبي

 .(27)صيغة )ِفعال( فهي ليست سوى صورة هنائية للكلمة الالتينية سرتاات

ا غريباا فهموا التعريب الذين احملَدثني من آخر فريق ويرى ينطق  صورة أقرب على تكون أن جيب املعربة الكلمة أن فهما
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على منهاجها؛  العجمي ابالسم العرب تتاوه أن القدماء للتعريب ماهوم كان أن ألعجمية، فبعدا أصحاب الكلمة هبا

 للكلمة لساهنا إبخضاع العجم، أي منهاج األعجمي على ابالسم العرب تتاوه أن له احملَدثني هؤالء صار ماهوم

                  .(28)األعجمية

 طريقة العربية، وأهم اللغة لنظام األعجمية و إخضاع الكلمةه اللاظي التعريب أنّ  ذكره سبق مما ونستخلص

الكلمة  نظام يف لغوايً  تغيرياا خالهلا من نالحظ الطريقة الصوتية؛ إذ هي العرب القدماء اللغويني عند التعريب من طرائق

  األعجمية.

 

ق يلة، وتطبيية املعربة والدخملبحث الثاين: بيان األصول والدالال  اخلاصة لسقة ألفاظ من أشهر ألفاظ الققيا

 قواعد القعريب والّدخيل عليها

 بيان مصطلح )إنرتنت(:.1

 أوال: أصل مصطلح )إنرتنت(

مصطلح "إنرتنت" أصله التيين، أي من اللغة الالتينية، واستخدم يف اللغة اإلجنليزية، وتكتب هذه الكلمة هبذه 

للغة العربية: )بني( ومعناها اب ،(INTER)كلمة: ، وهي مرّكٌبة من كلمتني، األوىل  (INTERNET)اللغة: 

، فذلك ماهوم ما يسمى "شبكة (30)ومعناها ابللغة العربية: )شبكة( (NET)، والثانية كلمة: (29)أو )ما بني(

 .(31)ومسي ابلشبكة العنكبوتية ،(INTERNET)اإلنرتنت" 

 اثنيا: داللة مصطلح )إنرتنت(

ام استحداث شبكة عنكبوتية داخل منشأة، أو منظمة حملية لتبادل على نظ (INTERNET)يدل مصطلح "إنرتنت" 
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يف كتابة النظام  (HTML)ومشاركة املعلومات بني املرافق واألقسام؛ حيث يقوم املوظف املسؤول ابلتعامل مع لغة 

 (32)(WEB)الذي حيتوي على معلومات أولية عن املنشأة ابلنص والصوت والصورة، ومن مث إنشاء صاحات الويب 

تصال وتبادل املعلومات فيما بعد بني املسؤولني واملوظاني من خالل هذا النظام احمللي دون دفع أية اعلى الشبكة ليتم 

 .(33)رسوم اشرتاك

 اثلثا: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )إنرتنت(:

وهو مرّكٌب من كلمتني،  ،(INTERNET)مصطلح "إنرتنت" لاظ معّرب أصله التيين، يكتب يف اللغة اإلجنليزية 

 ، ومت تعريبه من اجلانب الصويت، ألن حرفما سبق بيان ذلكك (NET)والكلمة الثانية:  (INTER)الكلمة األوىل: 

(I)  ا لقاعدة التعريب: "فإذا جاءت قا يف اللغة الالتينية حرف صائت، فغرّي إىل حرف اهلمزة املكسورة مرموزة ب  )ِإ(؛ ِوف أ

 .(34)لكلمة، وضعت احلركة العربية املقابلة على مهزة"األصوات يف أول ا

من حروف الكلمة يف اللغة الالتينية؛ فهما يوافقان حريف )نون( و)اتء( من حروف  (T)و (N)وأما حرفا: 

الالتيين يوافق حرف  (T)الالتيين يوافق حرف )نون( العرب، وكذلك حرف  (N)اللغة العربية عند تعريبهما؛ ألن حرف 

 .(35)العرب)اتء( 

الذي كان صامتا يف الكلمة يف لغتها األصلية وال ينطق، فينطقونه عند التعريب، وكتب حرف  (R)وأما حرف 

؛ فصار (R)إبسقاط حرف  (INTENET)بدال من )إنتنت( (INTERNET) )راء(؛ فصارت الكلمة )إنرتنت( 

ا وساكناا يف العربية بدال من كونه صائتا يف  (R)حرف  ، وذلك يوافق القاعدة يف تعريب (36)اللغة الالتينيةحينئذ انطقا

، إال أننا جند أن (37)أو إنقاصها" حروف زايدة املعرّبة ابلكلمة يلحق الذي التغيري الكلمة حيث جاء يف القاعدة: "ومن

 هذا التغيري واقع يف النطق فقط.
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 بيان مصطلح )تكيولوجيا(: .2

 أوال: أصل مصطلح )تكيولوجي(

وترتكب من كلمتني يواننيتني، فالكلمة األوىل منهما  ،(TECHNOLOGY)جي: تكتب كلمة تكنولو 

(TECHNO) :وهي يف اللغة اإلجنليزية أصال من ، )Ē(TEKHN والكلمة (38)تعين املهارة أو اإلتقان أو الان ،

، (39)واملوادمزج من املهارات، واملعرفة، والقدرات،  LOGIA))وهي يف اللغة اإلجنليزية أصال من  (LOGY)األخرى: 

، ويكتب ابللغة (TECHNOLOGY)وكالمها من يوانن، كما ذكر الباحث قبل قليل، وإذا اجتمعا يكوانن لاظ 

 .(40)العربية: )تكنولوجي( على طريق التعريب

 اثنيا: داللة مصطلح )تكيولوجي(:

أو مجع  ، واستخراجيدل مصطلح تكنولوجي على جمموعة من املعارف تستخدم يف خلق األدوات، وتطوير املهارات

 . (41)املواد

ا أبهنا تطبيق العلم )اجلمع بني املنهج العلمي واملادي( لتلبية هدف أو حل مشكلة. واملقياس هو  وتعرف أيضا

وسيلة لتمثيل العالقة بني احلجم الاعلى لكائن ما، وكياية متيز هذا احلجم، إما رقمي أو بصري، وهو ما يسمي أبسلوب 

لع واخلدمات، مبا يف ذلك إنتاج أدوات اإلنتاج وتولياإلنتاج أو َحصيلة  د املعرفة الانيَّة أو العلمّية املتعلِّقة إبنتاج السِّ

ى أحياانا العلم التطبيقّي: تكنولوجيا األسلحة واملعلومات  .(42)الطاقة واستخراج املواّد األولّية ووسائل املواصالت، وُتسمَّ

 على مصطلح )تكيولوجي( اثلثا: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل

وهي  ،(TECHNO)مركب من كلمتني يواننيتني: الكلمة األوىل منهما  -حثكما أشار الب-مصطلح )تكنولوجي( 

وهي يف اللغة اإلجنليزية أصال من  (LOGY)والكلمة األخرى: ، (TEKHNĒ)يف اللغة اإلجنليزية أصال من: 
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((LOGIA،  ومجعتا فصارات كلمة واحدة، وهي(TECHNOLOGY)،  على )وتكتب ابللغة العربية: )تكنولوجي

 .(43)طريق التعريب

فبدلوها ، (CH)وقد مت  تعريبها من اجلانب الصويت عن طريق تغيري احلروف اليت مل توافق احلروف العربية وهي: 

ا العرب إنّ  ، بّدلوه حبرف )اجليم( لتقارب خمرجهما، ألن(G)حبرف )الكاف( املوجود يف اللغة العربية، وكذلك حرف 

موافقة  (TECHNOLOGY)، وبقية حروف كلمة (44)يغرّيون من احلروف األعجمية ما ليس من حروفهم البتة"

 للحروف املوجودة يف اللغة العربية.

وأما من الناحية الصرفية فقد حسبها العلماء معرّبة ملا استخدمها العرب وقاسوها على كالمهم، فصارت بذلك  

 .(45)جيّن: "ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب" كلمة عربية، قال ابن

 بيان مصطلح )تلفزيون(: .3

 أصل مصطلح )تلفزيون( أوال:

اليواننية مبعىن:   (TĒLE) وهو مركب من ،TELEVISION)( تلازيون لاظ معّرب أصله فرنسي يكتب هكذا: 

. ووضع له علماء اللغة  (47)اها: الرؤيةوهي التينية ومعن (VIDERE)الارنسية وأصلها  (VISION)، و(46)البعيد

 .(48)فعّرب وكتب )تليازيون( ،(TELEVISION)كلمة "املرانة" و"الرائي"، ويكتب يف اللغة اإلجنليزية 

 اثنيا: داللة مصطلح )تلفزيون(

الم صور وبرامج وأصوات وأفالستقبال جهاز إلكرتوين  لاظ معّرب يطلق على (TELEVISION)مصطلح تلازيون 

ة األمواج الكهربّية أو األمواج اهلرتزيّة، تظهر الصور واألفالم على الشاشة مسرحّية تلازيونية، وهلا حمطة مشرفة بواسط

 .(49)على إرسال الربامج التلازيونية
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 اثلثا: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )تلفزيون(:

وطريقة تعريبه أن  (TELEVISION)ه اللغة كتب هبذوي مصطلح تلازيون لاظ معّرب من أصل اللغة الارنسية،

الالتينية إىل ما يقابلها من احلروف العربية ، (N)و ،(L)و، (T)العرب ملا أرادت تعريب هذه الكلمة نقلت حروف 

فليس يف العربية  ،(S)و ،(V)واليت هي: حرف )التاء(، و)الالم(، و)النون( ألهنا هي احلروف اليت متاثلها، وأما حرفا 

حبرف )الزاي(،  (S)حبرف )الااء(، كما بدلوا حرف  (V)مماثلة هلما حىت يتم مقابلتهما هبما؛ فبّدلوا حرف  حروفاا

 (I)مقابلتان حلركة الكسرة اليت ترمز هكذا: )  ِ (، إال أن حركة  ،(I)و، (E)لتقارهبما يف املخرج، وكذلك جعلوا حركيت 

، مقابلة حلركة الّضّمة اليت (O)غري موجودة يف األصل، ولكن تناسبها يف النطق لذلك اكتاوا هبا، كما جعلوا حركة 

، وذلك مطابقة ملا ورد يف القاعدة: "ورمبا غريوا حاله عن حاله يف األعجمية مع إحلاقهم ابلعربية (50)ترمز هكذا: )  ُ (

 .(51)ف الذي هو للعرب عربًيا غريه، وغريوا احلركة... "غري احلروف العربية، فأبدلوا مكان احلر 

تركوها على أربعة مقاطع ومل يغرّيوا منها شيئاا، فرتكوها كما هي ملوافقتهم  (TELEVISION)وعند بناء كلمة:      

  األمرين جائز.. وكال(52)"هفرمبا أحلقوُه ببناء كالمهم ورمبا مل يلحقو مهم، كما جاء يف القاعدة: "..بذلك فأحلقوها بكال

 بيان مصطلح )تليفون(: .4

 أوال: أصل مصطلح )تليفون(:

 (PHŌNĒ)، والثانية: (53)اليواننية مبعىن البعيد (TĒLĒ)تلياون لاظ مركب من كلمتني يف اللغة الالتينية: األوىل: 

ت وكتبت يف اللغة اإلجنليزية، فعرّب (TELEPHONE)، وعند دمج الكلمتني صارت (54)الالتينية وتعين الصوت

 .(55)تلياون
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 اثنيا: داللة مصطلح )تليفون(:

على آلة أو جهاز ُيستخدم لنقل الصوت بشكل فوري بني مكانني  ،(TELEPHONE)يطلق مصطلح تلياون 

 .(56)متصلني، وُتسمى املكاملة أو احلوار الذي يدور بني الطرفني مبكاملة تلياونية أو اتصال هاتاي

 لّدخيل على مصطلح )تليفون(اثلثا: تطبيق قواعد القعريب وا

يواننية وعند دمج الكلمتني  (PHŌNĒ)من اللغة الالتينية واألخرى   (TĒLE)اون لاظ مركب من كلمتني فاألوىل:تلي

يف اللغة اإلجنليزية، فعرّبت، ومت تعريبها من اجلانب الصويت فقط؛ ألن حروف  (TELEPHONE)تصبحان كلمة: 

(T)و ،(L)و ،(N) ّلت إىل ما يقابلها من احلروف املوجودة يف اللغة العربّية؛ إذ يقابل حرف )التاء( يف ، الالتينية نق

وكذلك يقابل حرف )النون(  ،(L)من حروف اللغة الالتينية، كما يقابل حرف )الالم( حرف  (T)اللغة العربية حرف 

فهو  (PH)( و)ل( و)ن(، وأما حرف يف الالتينية، وترمز هذه احلروف يف اللغة العربية ب : )ت  (N) يف العربية حرف

 ،(E)حرف مزدوج ليس له مقابل يف العربية إال أن العرب بّدلته حبرف )الااء( املرموز ب : )ف(، وكذلك احلركتان 

الالتينيتان قوبلتا مبا يناسبهما من احلركات العربية وهي حركة الكسرة املرموزة ب : )  ِ ( وهي احلركة اليت تناسب  ،(O)و

ا فقوبلت هبا، هذا من اجلانب  (O)الالتينية، كما أن حركة الضمة املرموزة ب  )  ُ ( تناسب حركة  (E)حركة  الالتينية أيضا

الصويت وأما من اجلانب  الصريف فلم حيدث شيء هلذا املصطلح عند التعريب حيث تركته العرب كما هو يف لغته األوىل 

، وكما ذهب إليه (57)"ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب"وقاسته على هيئته، وذلك يوافق قول ابن جين: 

 .(58)شهاب الدين اخلااجي حيث يقول: "إّن املعّرب إذا كان مركباا أبقي على حاله ألنّه مساعي"
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 بيان مصطلح )تويرت(: .5

 أوال: أصل مصطلح )تويرت(:

 (TWITTER)ة، وهو ترمجة لكلمة التينية من مصطلحات التقنية الدخيلة يف اللغة العربيّ  تويرت(يعترب مصطلح )

، وهو مصدر، ويكون اسم فاعل مبعىن املغّرد، ورمبا لوحظ (59)إشارة إىل صوت عصاور، ومعناها ابللغة العربّية: )التغريد(

ذلك يف بعض اجملالت والنشرات؛ إذ اعترب أن اإلنسان حينما يُ َتوِّت فكأنه يُ َغرِّد! فيمكننا القول أبن مصطلح 

ITTER)(TW (60)"يعين املغّرد. 

 :اثنيا: داللة مصطلح )تويرت(

على أحد املواقع اليت تقدم خدمات جمانية للتواصل االجتماعي والتدوين  (TWITTER)يُطلق مصطلح "تويرت" 

املصغر، والذي يسمح للمستخدمني إبرسال أهم اللحظات يف حياهتم يف شكل تدوينات نصية إىل صاحة واحدة؛ 

ل أصدقائهم أو العامل كله حسب اختيار اخلصوصية اليت ياضلها املستخدم، ويتم التواصل بوسائل عديدة  حيث يقرأها ك

، والربيد اإللكرتوين، وهي برامج جاهزة يتم تركيبها على اهلواتف النقالة أو يف متصاح (SMS)كالرسائل القصرية 

 .(61)اإلنرتنت ويف احلاسوب وعن طريق املواقع املباشرة"

 تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )تويرت(:اثلثا: 

ية مصطلح )تويرت( لاظ التيين عّربته العرب وجعلته يف حديثها، وطريقة تعريبه أهنم نظروا يف حروف هذه الكلمة الالتين

(TWITTER)  وأخذوا حرف(T)، و(W)، و(R)،  فقابلوها على احلروف املوجودة يف لغتهم فوجدوا أن حرف

(T)، التاء(، كما أن حرف يوا( فقه حرف(W) ، وكذلك حرف )الواو( يوافقه حرف(R) ، ورمز ،)يوافقه حرف )الراء

يف اللغة  (TWITTER)هذه احلروف هي: )ت(، و)و(، و)ر(، إال أن حرف الراء ال يظهر عند النطق بكلمة 
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ما ما يقابلهما من احلركات العربية وضعوا هل ،(E)و ،(I)الالتينية، ولكن العرب جتهر به عند التعريب، وأما حركات 

ملا  ، (E)كما أن حركة الاتحة )  َ ( تناسب حركة ، (I)وهي حركة: )إلياء( املدية املرموزة ب : )ي( وهي تناسب حركة 

قال سيبويه: "ورمبا تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم، كان على بنائهم  .(62)كاان يف وسط الكلمة

 . هذا من جانب الصوت، وأما من جانب الصرف فلم يغريوا شيئاا يف بناء الكلمة.(63)"أو مل يكن

 بيان مصطلح )إنسقغرام(: .6

 )إنسقغرام(: اليقطة األوىل: أصل مصطلح

ب من أشهر مصطلحات التقنية الدخيلة يف اللغة العربّية، وهي ترمجة لكلمة التينية، وتكت " إنسقغرام"يعترب مصطلح 

 ،(INSTANT)وهي منحوتة املركب من كلمتني: الكلمة األويل:  (،INSTAGRAM)ذه اللغة: هذه الكلمة هب

وتعين ابللغة  (TELEGRAM)أو )كامريات التصوير الاوري(، والكلمة الثانية:  (64)ومعناها ابللغة العربية: )فوري(

 .)(INSTAGRAM، ومجعت هااتن الكلمتان لتكوِّن كلمة واحدة وهي: مصطلح (65)العربية: )برقية(

 اليقطة الثانية: داللة مصطلح )إنسقغرام(:

ا، يتيح  (،INSTAGRAM))إنسقغرام( يُطلق مصطلح  على "تطبيق جماين لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضا

للمستخدمني التقاط صورة، وإضافة فلرت رقمي إليها، وِمن ثَ م مشاركتها يف جمموعة متنوعة من خدمات الشبكات 

 .(66)، وشبكة إنستغرام ناسها، وتستخدم عادة بواسطة كامريات اهلاتف احملمول"االجتماعية

 اليقطة الثالثة: تطبيق قواعد القعريب والّدخيل على مصطلح )إنسقغرام(:

وعند تعريبها جند أن  ،(INSTAGRAM)كلمة معربة التينية األصل، وتكتب هبذه اللغة   )إنسقغرام(مصطلح: 

توافق حروفاا موجودة يف  (M)، و(R)، و(T)، و(S)، و(N)، و(I) بناء الكلمة هبا وهي: احلروف الالتينية اليت مت
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، ويوافق ذلك قول (67)اللغة العربية، وهي: حرف اهلمزة املكسورة، ورمزها )ِإ(، والنون، والسني، والتاء، والراء، وامليم

. (68)ن"حروفهم، كان على بنائهم أو مل يك سيبويه يف التعريب: "ورمبا تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من

يف اللغة الالتينية توافق حركة الاتحة عند العرب، فأبقوها على أصلها متاشياا مع تلك القاعدة  (A)وكذلك حركة 

فليس عند العرب حرف مماثل له؛ لذلك اضطروا إىل تبديله حبرف، فعمدوا إىل حرف الغني؛  (G)وأما حرف  املذكورة.

ا، وجعلوه مكان حرف ألنه أقرب  الالتيين، كما هي القاعدة يف التعريب عند عدم وجود حرف  (G)احلروف إليه خمرجا

مماثل حلرف وارد يف كل كلمة دخيلة يراد تعريبها يف أي لغة من لغات األعاجم، قال سيبويه: "ورمبا غريوا حاله عن حاله 

 .(69)يف األعجمية مع إحلاقهم ابلعربية غري احلروف العربية"

ا للقاعدة، قال  هذا من جانب الصوت، وأما من جانب الصرف فلم يغريوا شيئاا عند بناء الكلمة، وذلك تطبيقا

  . (70)سيبويه: "ورمبا تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم، كان على بنائهم أو مل يكن"

 ةاول توضيحية أللفاظ الققيية السقاملبحث الثالث: جد

 بياين األول: لبيان أصل الكلمات املعربة والدخيلة الواردة يف جريدة الشرق األوسط وذكر داللتها اخلاصة اجلدول ال

 

 رقم

 

 الكلما 

 

 أصلها

 

 داللقها

 قبل القعريب املعربة

  إنرتنت  .1

INTERNET 

 شبكة عنكبوتية منظمة لتبادل ومشاركة املعلومات التينية

  إنستغرام  .2

INSTAGRAM 

 تطبيق جماين لتبادل الصور وشبكة اجتماعية ةنيالتي
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  تكنولوجي  .3

TECHNOLOGY 

جمموعة من املعارف تستخدم يف خلق األدوات،  يواننية

 وتطوير املهارات، واستخراج املواد أو مجعها

  تلازيون  .4

TELEVISION 

جهاز الكرتوين الستقبال صور برامج وأصوات  يواننية

 ّية أو اهلرتزيّةوأفالم بواسطة األمواج الكهرب

  تلياون  .5

TELEPHONE 

آلة أو جهاز يستخدم لنقل الصوت بشكل فوري  إجنليزية

 بني مكانني متصلني

6.   

 تويرت

TWITTER املوقع يقدم خدمات جمانية للتواصل اإلجتماعي  التينية

والتدوين املصغر ويسمح إبرسال أهم اللحظات يف 

 .احلياة بشكل تدوينات نصية

ة توضيح كياية تطبيق قواعد التعريب على أشهر األلاا  املعربة والدخيلة الواردة يف جريدين الثاين: دول البيااجل

 الشرق األوسط مع ذكر النتيجة على ذلك

 

 رقم

 

 الكلما 

  تطبيق القواعد عليها

اجلانب  اجلانب الصويت اليقيجة

احلروف  قبل القعريب املعربة الصريف

 املعربة

ما 

 يقابلها

ما 

 يياسبها

 السبب

1.    I إ   
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 إنرتنت

 

 

INTERNET 

N تغيري    ن

وزن 

الكلمة 

من 

إنتنت 

إىل 

 إنرتنت

زايدة 

احلرف 

 يف النطق

T ت   

R ر   

E  ال

 يوجد

الكسرة 

)      ِ           ( 

تناسبها 

يف 

 النطق

2.   

 

 إنستغرام

 

 

 

INSTAGRAM 

I مل حيدث    إ

 تغيري يف

وزن 

 كلمةال

نطق 

الكلمة  

كما هي 

يف 

 األصل

N ن   

S س   

T ت   

A  الاتحة

)     َ        ( 

 

 

 

 

G  ال

 يوجد

التقارب  غ

يف 

 املخرج

R ر   
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M م   

3.   

 تكنولوجي

 

 

TECHNOLOGY 

CH  ال

 يوجد

التقارب  ك  

يف 

 املخرج

مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

نطق 

كلمة  ال

كما هي 

يف 

 األصل

G  ال

 يوجد

التقارب  ج

يف 

 املخرج

4.   

 

 

 

 تلازيون

 

 

 

 

 

 

TELEVISION 
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    ل

 

 

 

مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

 

 

 

 

تغيري 

بعض 

احلروف 

عند 

 النطق هبا

N 

 

   ن

T 

 

   ت

V  ال

 يوجد

التقارب  ف

يف 

 املخرج

S 

 

 

 

ال 

 يوجد

 

 ز

 

ارب التق
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 املخرج
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E 

 

 

 

الكسرة 

)       ِ         ( 

 

 

 

 

I  ال

 يوجد

الكسرة 

)       ِ         ( 

املوافقة 

يف 

 النطق

O  الضمة

)        ُ         ( 

  

5.   

 

 تلياون

 

 

 

TELEPHONE 

 

 

 

T ت    

 

 

مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

 

 

 

نطق 

الكلمة  

كما هي 

يف 

 األصل

L ل   

N ن   

PH  ال

 يوجد

لتقارب  ف

يف 

 املخرج

E  الكسرة

)       ِ         ( 

  

O  الضمة

)        ُ         ( 
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6.   

 

 

 تويرت

 

 

 

 

 

TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

T ت    

 

 

مل حيدث 

 تغيري يف

وزن 

 الكلمة

 

 

زايدة 

حرف 

الراء يف 

آخر 

الكلمة 

عند 

 النطق

    

W و   

R ر   

I  ال

 يوجد

إلىاء 

 املدية

وردت 

يف 

وسط 

 الكلمة

E R  ال

 يوجد

الاتحة 

)          َ            ( 

وردت 

يف 

وسط 

 الكلمة

 

 :اخلامتة

"إن التقارض بني اللغات من الظواهر اللغوية املعروفة اليت تعم مجيع اللغات. فاللغات أتخذ من جاراهتا ومن اللغات 

نظامها و اق تتاج إليه من كلمات، وتغريها لتيت تتصل هبا ملختلف األغراض،كالتجارة والسياسة والسياحة ما قد حتال

 الصويت وبناءها الصريف، وقد تغري يف معناها.

وال تزال . (71)اللغة يف مارداهتا، وِمن ثَ مَّ قيل: إن نقاء اللغة دليل على فقرها" إثراءوالتقارض من عوامل 
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ا على علماء اللغة أن يَ بأسطوا  الكلمات ا بعد يوم؛ ومن ثَ مَّ كان لزاما الوافدة على اللغة العربية ترتى ويتسع مداها يوما

 القواعد اليت متيز بني اللاظ املعرب والدخيل.

ية نبصارت على النظام والقواعد اللغوية يف اللغة العربية. والكلمة األجاملعربة هي اليت عربتها العرب،  والكلمة

الوافدة إذا نُقلت إىل اللغة العربية تسمى )دخيلة(. والبد أن تكون األلاا  املعرّبة والدخيلة موافقة لقواعد املعرب 

 والدخيل، إما على املستوى الصويت أو على املستوى الصريف.

الكلمة  من صيلةاأل الكلمة متييز من مكّنهم الكلمة الاصيحة عليها تبىن اليت الصوتية للقواعد القدماء فمعرفة

فصيحة. ومل خيرج عن هذه القواعد اليت وضعها القدماء  عربية كلمة يف جتتمع أنأ  ميكنها ال أصوات الدخيلة، فهناك

 معظم العلماء احملدثني، ومل يزيدوا عليها.

 :نقائج البحث

خمتلاة، فمجموع  التجاءت ألاا  التقنية املعرّبة والدخيلة يف جريدة الشرق األوسط يف أعداد كثرية ويف جما .1

ما ورد من هذه األلاا  اثنان وثالثون لاظاا من غري اعتبار تكرار وروده يف اجلريدة أو يف بعض األعداد منها واجملموع 

 لعدد ورود األلاا  وتكرارها يف جريدة الشرق األوسط، ويف أعدادها املختلاة اثنان وتسعون لاظا.

ورودها يف جريدة الشرق األوسط اثنتا عشرة كلمة وهي: إنرتنت، إن الكلمات اليت كثر انتشارها وتكرار  .2

، اكتاى ومبيوتر، ويوتيوب، وكاوإنستغرام، وتكنولوجي، وتلازيون، وتلياون، وتويرت، وغوغل، وفيديو، وفيسبوك، وكامري 

 البحث بدراسة ستة منها فقط.

ود ا دالالت واضحة توافق ما هو موجإن أشهر ألاا  التقنية املعرّبة والدخيلة يف جريدة الشرق األوسط هل .3

لاا  ألاه، ومعظم هذه يومطرد يف كل كلمة معربة أو دخيلة، فكل لاظ من هذه األلاا  يدل على ما اصطلح عل

منحوتة يف لغتها األصلية فنقلت نقال حرفيا إىل اللغة العربية واستخدمت كما كانت يف اللغة األويل مثل: كلمة التقنية 
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واضحة على مصطلح عام يشري إىل استخدام تكنولوجية التقنية االستخدام األمثل يف املختلف اجملاالت  اليت تدل داللة

وغوغل،  تلازيون،ا: فيس بوك، وكامريا، و العلم واملعرفة من خالل معرفتها وتطبيقها خلدمة اإلنسان ورفاهيته، ومنها أيضا 

 وغريها.

 اعدها ونظامها.يوافق قو شريطة أن بل من غريها ما ليس منها فتقاللغة العربية واسعة الصدر تتسم ابملرونة  .4

القرن العشرين الذي  يف الكلمات املعرَّبة والدخيلة موجودة يف اللغة العربية قدمياا وحديثاا، مث كثر استعماهلما .5

واألخبار ألااظها و ورودمها يف النصوص والصحف واجملالت العربية حول التقنية  شاعصطالحات خمتلاة، م دخلت فيه

 .العاملية

استعار العرب كلمات أجنبية )املعرَّبة والدخيلة( من األمم اليت عاشت معهم، واستعملوها يف كالمهم وخطبهم  .6

 وحيت يف أشعارهم.

إمكانية استخدام الضوابط والقواعد اليت هنجها علماء اللغة القدامى يف تعريبهم للكلمات األعجمية وتطبيقها  .7

ملعربة والدخيلة اليت جاءت يف جريدة الشرق األوسط عن طريق اجلانب الصويت أو اجلانب الصريف على ألاا  التقنية ا

 النحوي.

 

 :اهلوامش

 .195 – 193( سورة الشعراء، آية: 1)
 .142: ص .2: ج .ن يف علوم القرآناإلتقا (.م1974. )السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر (2)
 .مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشرالقاهرة: االشتقاق والتعريب.  م(.1947) عبد القادر.املغرب،  (3)
درجة الدكتوراه يف اللغة  مقدم لنيل آاثر العوملة يف املصطلحات العربية املعاصرة دراسة وصاية حتليلية )جريدة األهرام املصرية نوذجا(، حبث. بدماصي أمحد أوماأوين،  (4)

 بتصرف يسري. .م2012 -ه 1433سنة ، العربية، جامعة املدينة العاملية مباليزاي
 http: //cdn. almaany. com/dicload/ACCAE. pdfمصطلحات اللغة العربية املعاصرة،  (5)
رفـعـت، النَّْحت في العربيّة قديًما وحديثًا. رسالة منشورة في موقع مجمع اللغة العربية األردني هزيم، ( 6)

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/406-78-3.html 
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 .290 :ص ،املرجع السابق (7)
(8 ).wikipedia.org/wiki/%http://ar   

 .175 :ص .1 :ج. 4. ط: حتقيق: أمحد عبد الغاور عطار. الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية (.م1987. )، أبو نصر إمساعيل بن محاد الااراباارابال (9)
 .179: ص املرجع السابق، (10)
 املرجع السابق. (11)
ت يف العربّية قدمياا وحد هزمي، رفعت. (12)  .رسالة منشورة يف موقع جممع اللغة العربية األردين .يثااالنَّحأ

http://www.majma.org.jo/majma/index.php/2009-02-10-09-36-00/406-78-3.html 
 بدماصي. آاثر العوملة يف املصطلحات العربية املعاصرة. (13)
 املرجع السابق. (14)
 .541 :مادة: ماكارونة. ص. د.م م(.2006) قاموس أكساورد احلديث لدراسي اللغة اإلنكليزية. (15)
 .270  - 269: ص: 1ج السيوطي، املزهر، (16)
 .547 :ص صديق. طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي.ليلي،  (17)
 .147 :املكناسي، شااء الغليل، ص (18)
 .94 :اجلواليقي، املعّرب، ص (19)
 .154 :ص .أثر الدخيل على العربية الاصحى. مسعودبوب،  (20)
 .259 :ص .شااء الغليل .املكناسي (21)
 .388 :ص .املعّرب .اجلواليقي (22)
 .31 :ص .شااء الغليل .املكناسي (23)
 .229 :ص .املعّرب .اجلواليقي (24)
 .152 :ص .املرجع السابق (25)
 .368 :ص .املرجع السابق (26)
 .أللوكة املكتبة الناطقة(، إلقاء: حسني أبو الاتوح. )ا3كالم العرب من قضااي اللغة العربية   م(.2009) ظاظا، حسن . (27)
 .550 :ص صديق. طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي.ليلي،  (28)
، وترمجة فرنسية: ) (29) ىَن َبنيأ : َسابَِقة مبَعأ  .1081/ 1(، انظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي، split(، وأما ترمجة إجنليزية: )interَبنيأ
يأد، وترمجة إجنليزية: َشَبَكة (30) َدُم يف الصَّ َتخأ  A (Net) that is pulled along the bottom of a river or a( أوDragnet): َخيأٌط ُمَشبٌَّك ُيسأ

lake ،to bring up things that may be there،  ،1149/ 2انظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي. 
  انظر:( 31)

http: //ar. ikipedia.org/wiki/%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa 

 A network of fine threads constructed by a spider to catch its prey and secreted from its  نسج العنكبوت:( 32)

spinnerets; a cobweb of a spinning creature  2540/ 3قاموس فرنسي عرب إجنليزي 
 .170 :ص. ( الرايض40مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية السلسلة الثالثة ) .معجم املصطلحات واملكتبات واملعلوماتم(. 200). عبد الغاور عبد الاتاحقاري،  (33)
 223 :عبد اجمليد ، األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية. ص (34)
 .547:  ص طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي.. صديقليلي،  (35)
 .224 - 223 :األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية.  ص .. و عبد اجمليد197 :أثر الدخيل على العربية الاصحى، ص .مسعود بوببوب،  (36)
 .547ص:  صديق ليلي. طرائق قدماء اللغويني يف التعريب اللاظي. (37)
(38) Advanced Dictionary Scptt، Foreman The Thorndike-Barnhart Series. Pg.1129 techno   
 املرجع السابق. (39)
 .22ص:  .م2015مارس سنة  9من اتريخ  132410عدد » يوتيوب «على سنوات ١٠يوم كل مشاهدة مليارات ٤ .جريدة الشرق األوسط (40)
 .297 ص: . 1 م(، ج:2008 -ه  1429ب، عامل الكت. 1: معجم اللغة العربية املعاصرة، طمبساعدة فريق عمل،  م(.2008. )أمحد خمتارعمر،  (41)
 املرجع السابق. (42)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D
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 .logyو  Advanced Dictionary Scptt، Foreman The Thorndike-Barnhart Series. Pg.1129  techno انظر: مادة (43)

 .26 :ص .شااء الغليل .. واملكناسي304 - 303/ 4 .الكتاب .سيبويه (44)
 .358/ 1 .اخلصائص .ابن جين (45)
 Advanced Dictionary pg.1130 tele مادة (46)
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 .794 . ص:املرجع السابق (48)
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 .224 – 223 :ص .أثر الدخيل على العربية الاصحى .مسعودبوبو،  (50)
 .304/ 4 .الكتاب .سيبويه (51)
 .26 :. واملكناسي، شااء الغليل، ص304 - 303/ 4املرجع السابق،  (52)
(53) Advanced Dictionary pg.1130  مادةtele 
(54) Advanced Dictionary pg.832-833  مادةphone 
 .12ص:  .م2015مارس سنة  9من اتريخ  132410. عدد . . »املااوضات ترك طاولة«ب  يهدد جريدة الشرق األوسط اليومية، أوابما (55)
(56) Advanced Dictionary pg.1578  مادةtelephone 
 .358/ 1ص:  .اجلصائص .ابن جين (57)
 .31ص:  .شااء الغليل .املكناسي (58)
. 1: ج .م2005 - ه1426اث يف مؤسسة الرسالة حتقيق: مكتب حتقيق الرت  .2: ط .القاموس احمليط م(.2005. )جمد الدين حممد بن يعقوب الاريوزآابدي. (59)

 .304 :ص
(60) http: //www. alborsanews. com/2014/11/10 
 املرجع السابق. (61)
 .224 – 223 :. و عبد اجمليد، األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية. ص197 :ص .أثر الدخيل على العربية الاصحى .مسعودبوب،  (62)
 .304 - 303/ 4 .الكتاب .يهسيبو  (63)
 495/ 1، انظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي، (instant)(، وترمجة إجنليزية: instantفَ وأرِّي: ترمجة فرنسية: ) (64)
 :http، وانظر: 846/ 1نظر: قاموس فرنسي عرب إجنليزي: ا (Telegram)وترمجة إجنليزية:.  (،télégramme)بَ رأِقيَّة: )تِِلغأراف(، وترمجة فرنسية:  (65)

//tweeetat. com/l/11291 
(66) http: //ar. m. wikipedia. org/wiki/5 
 .224 - 223 :. وعبد اجمليد. األلاا  الدخيلة وإشكالية الرتمجة اللغوية احلضارية. ص197 :مسعود. أثر الدخيل على العربية الاصحى، صبوبو،  (67)
 .304 : ص . 4 :ج .الكتاب .سيبويه (68)
 ملرجع السابق.ا (69)
 املرجع السابق. (70)
  .1 ط: .دار القلم. دمشق: معجم الدخيل يف اللغة العربية احلديثة وهلجاهتا م(.2011. )ف. عبد الرحيم (71)

 املصادر واملراجع:

 أوال: املراجع العربية:

 .ربية للكتابالدار الع. تونس: املعرب الصويت عند العلماء املغاربة.)م1987  (.مراد بن إبراهيممراد،  .1

لكتب دار ا القاهر:  .حتقيق: حممد علي الّنجار .اخلصائص م(.1955) . .أبو الاتح عثمانابن جين،  .2
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ABSTRACT 

The researcher will eagerly seek to tackle the psychological aspect of the reformer and preacher in 
this contemporary era, which has been targeted by the international and regional conferences all over 
the world; they pay all efforts they can to eradicate the features and values of this true religion, by 
eliminating and abusing its bearers-- scholars and reforming preachers. The ultimate goal of sending 
down these verses in the Book of Allah Almighty is to strengthen and entertain the heart of the 
Prophet upon whom peace and prayers are, and his followers after him. The reformer in its 
established meaning is anyone who seeks to spread goodness among the people. The reformers are 
many types. Then, the researcher dealt with their impact on society. Reform mission is a form of 
worshipping Allah in the perspective of the reformers, so they have good effects on society and the 
entire universe. As corruption harms the land and destroys plants and generations. Therefore, the 
reformer with his reformist approach is a cosmic necessity to preserve and reconstruct the land. After 
that, we mentioned the difference between the good person and the reformer, and focused on this 
difference because many of people are not aware to the subtle difference between “salah (goodness)” 
and “islah (reform)”. Then, the researcher talked about the types of adversaries to the reformers and 
divided them into external and internal adversaries. Then, he addressed the reasons for the imposition 
of adversaries on the reformers, because Allah Almighty may allow dominance of the adversaries over 
the reformers in particular and Muslims in general as a test and selection for them. The researcher 
found that the types of reformers in the Holy Quran are three the best of which is good person whose 
goodness has effect to amend people’s lives, unlike the good person who is desperate for his nation’s 
situation, or the defaulted in obedience to Allah Almighty, and because of his failure between the 
work of reform and the despair because of the Satan’s whispers and his disobedience. 
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 ملخص البحث

سيسعى الباحث جاهداً ملعاجلة اجلانب النفسي للمصلح والداعية يف هذا الزمن املعاصر، الذي هتافتت عليه املؤامرات 
من كل حدب وصوب؛ ألهنم يبدلون كل وسعهم لطمس معامل هذا الدين احلنيف وقيمه، من خالل  ةالدولية واإلقليمي

القضاء على حامليه من العلماء الرابنيني و الدعاة املصلحني والتنكيل هبم، وإن اهلدف األمسى من إيراد هذه اآلايت 
املصلح يف حقيقة أمره هو  أتباعه من بعده، فيف كتاب هللا تعاىل هي تثبيت وتسلية لقلب النيب صلى هللا عليه وسلم و 

 هبا همة يتعبدم كل من يسعى لنشر اخلري بني الناس، وهم أنواع متفاوتة، مث تناولنا أثرهم على اجملتمع، وإن اإلصالح
جل وعال، وهلم آاثر حسنة على اجملتمع وعلى الكون أبكمله، وكما أن الفساد يقوم إبفساد لألرض  املصلحون رهبم

لصاحل األرض وإعمارها، مث ذكران الفرق بني ا كونية لصالح  ضرورة ك للحرث والنسل، فاملصلح ومنهجه اإلصالحيوهال
أنواع خصوم خذان اإلصالح، مث أ"و" الصالح" بني الدقيق من الناس للفارق الكثري ينتبه واملصلح وركزان عليه؛ ألنه ال

قد ، فنيأسباب تسلط اخلصوم على املصلحمث تناولنا  لداخل،، وقسمهم الباحث إىل خصوم اخلارج وخصوم ااملصلحني
، ومن يف حياهتم هلم محيصالتو  بتالءاال نوع من أنواع التسلط على املصلحني خاصة وعلى املسلمني عامةهللا جيعل 

س من ئأن أنواع املصلح يف القرآن الكرمي ثالثة فأفضل أنواعهم، صاحب الصالح املتعدي، من غري اليانتائج البحث 
حال أمته، وال املقصر يف طاعة هللا عز وجل، وبسبب تقصريه يتهاوى بني عمل اإلصالح وبني القعود بسبب وساوس 

 . شيطانه وتقصريه.
 املصلح، اخلصم، القصص القرآين.مفاتيح الكلمات: 

 املبحث األول: تعريف املصلحني وخصومهم:

 وبياهنا ليتضح مفهوم معانيها، ومن أبرزها:يف هذه الدراسة وردت مصطلحات حنتاج إىل توضيحها 

 أو وبينهما هفساد أزال والشيء انفع صاحل هو مبا أتى أمره أو عمله مجع مصلح و" املصلح: الصاحل يف املصلحون:

تَ تَ ُلوا  ٱ ۡلُمۡؤِمِننيَ ٱطَآئَِفَتاِن ِمَن  العزيز﴿ َوِإن التنزيل ويف وشقاق عداوة من بينهما ما أزال بينهما ما أو بينهما ذات  ق ۡ

نَ ُهَمۖا  ( 3)﴾ ِتٓۖ ُذر ِيَّ ﴿ َوَأۡصِلۡح يل يف و العزيز التنزيل (، ويف2َوَأۡصِلُحوا  َذاَت بَ ۡيِنُكۡمۖ ﴾) ّللََّ ٱ ت َُّقوا  ٱفَ  (، و﴿1)﴾فََأۡصِلُحوا  بَ ي ۡ

 (.4)العيب بتصرف ( املستقيم املؤدي و)الصالح( االستقامة والسالمة من و)الصاحل
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رب من ومن الع ،، يستوي فيه اجلمع واملؤنث، ألنه يف األصل مصدر" مجع خصم واخلصم معروف كلمة اخلصوم:

واالسم  وخاصمته خماصمة وخصاما، ،واخلصيم أيضا: اخلصم، واجلمع خصماء، يثنيه وجيمعه فيقول: خصمان وخصوم

 صِ ُمونَ َوُهۡم يَِ  "﴿ومنه قرأ محزة  ،شاذوخاصمت فالان فخصمته أخصمه ابلكسر، وال يقال ابلضم، وهو  ،اخلصومة

 جانب يقال للمتاع إذا وقع يف ،واخلصم: ابلضم: جانب العدل وزاويته ،واخلصم بكسر الصاد: الشديد اخلصومة (5)﴾

 وخصم كل شيء: جانبه وانحيته. ،الوعاء من خرج أو جوالق أو عيبة: قد وقع يف خصم الوعاء، ويف زاوية الوعاء

 (.6)دتهحالقوم وختاصموا، مبعىن. والسيف يتصم جفنه، إذا أكله من  ماألشفار، واختصوأخصام العني: ما ضمت عليه 

خصوم املصلحني أبهنم: كل من عادى املصلح وسعى للصد  ، ميكننا أن نعرفخصومومن هذا التعريف اللغوي لكلمة 

ء الختالف يف املعتقد )كاليهود والنصارى واملنافقني( ومن على شاكلتهم، أو بسبب مصلحة عن دعوته اإلصالحية سوا

 مرجوة كاملسلم اجلاهل الذي يف قلبه مرض.

 أثره، وتقصص ،أثره اقتص وكذلك ،﴾ قصصا آاثرمها على فارتد تعاىل:﴿ هللا قال تتبعه، أي أثره، قص القصص:

 القصص أيضا مقصصا، واالس اخلرب عليه قص وقد وجهه، على رويته: احلديث اقتصصت وقد واحلديث، األمر: والقصة

 (.7)ابلفتح 

  (.8أخباره عن أحوال األمم املاضية، والنبوات السابقة، واحلوادث الواقعة ) :واصطالحاً  

 املبحث الثاين: الفرق بني الصاحل واملصلح

ُلحُ  َصُلحَ : "نم ف الصالح من الناحية اللغوية أصله و)اإلصالح(، )الصالح( بني الدقيق من الفارق الكثري ينتبه "ال  َيص 

اَلَحاً  ُيص ِلحُ  َأص َلحَ : "من فأصله اإلصالح أما صالح، واملصدر" صاحل فهو َصاَلَحاً   فعل هو و)َصُلَح( ،"مصلح فهو ِإص 

َلَح( أما الزم،  نفسه، يصلح ؛مزدوج دور صاحب فهو املصلح أما لنفسه، صالحه يلزمه متعد، فالصاحل فعل فهو )َأص 

 املاء بني الفقهاء عضب يفرق املياه عن الكالم غريه, مثله عند إىل نفسه يتعدى اإلصالحي فأثره للصالح، غريه ويدعو
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 وصفه، ريفغ طاهر خالطه ماء فكل لغريه، مطهر غري نفسه يف طاهرا كان  ما هو فالطاهر )الطهور(، )الطاهر( واملاء

 (.9غريه،) طهريلت صاحل ذاته، يف طاهر ماء فهو الطهور املاء أما به، للتطهر يصلح ال لكنه طاهر، ماء منتهاه يف هو

 

 املطلب األول: ــ الصاحل من خالل الرؤية القرآنية التعبدية الواقعية.

 "الصاحل" لكلمة وداملقص بيان إىل الصاحل من خالل الرؤية القرآنية التعبدية الواقعية؟ ويف هذا املطلب أنيت هو إذاً من

عليه،  حق صاحب وحقوق، لكل واجبات من عليه ما يؤدي الرجل الذي ذلك فهو ؛من الناحية التعبدية الواقعية

 فتجده:

إمياانً كامالً حىت يبلغ  أبركان اإلميان مؤمناً  فهو لربه سبحانه وتعاىل، واعتقاده سامل توحيده نقي، وخالقه، ربه جتاه :أولا 

 التقوى.درجة 

 يدع، وال يغش ال املرضى، يزور جريانه، إىل حمسن ألرحامه، واصل بوالديه، ابر التعامل، حسن الناس على جتاه :اثنياا 

 ألمرا وجممل يفجر، ال خاصم وإذا يغدر، ال عاهد وإذا يون، ال اؤمتن وإذا يلف، ال وعد وإذا يكذب، ال حتدث إذا

 ويده، لسانه من وناملسلم سلم من املسلم: قال_ َوَسلَّم  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى_ النيب عن. خري كل  إال منه الناس يرى أال

 وهللا: قال_ َوَسلَّم هِ َعَلي   اّللَُّ  َصلَّى_ النيب أن_ َعن هُ  اّللَُّ  َرِضيَ _ هريرة أيب وعن. (10)"عنه اّللَّ  هنى ما هجر من واملهاجر

؟ َرُسول اي من: قيل !يؤمن ال وهللا يؤمن، ال وهللا يؤمن، ال  (.11)"بوائقه جاره أيمن ال الذي: قال اّللَِّ

 ويفي صالحاً  هلم بديي واثق هبا بثقته ابهلل عز وجل، ال نفسه، قدر يعرف نفسه، مع صادق فهو نفسه، جتاه :اثلثاا 

 َمن  آَمَن اِبّللَِّ َوال يَ و ِم َوَلِكنَّ ال ربَّ : ﴿ تعاىل قوله يف والصالح الرب أصناف من كثريا  هللا مجع وقد كباطنه،  ظاهره فساداً،

نَي َواب َن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلنَي َويف اآلِخِر َوال َمآلِئَكِة َوال ِكَتاِب َوالنَِّبيِ نَي َوآَتى ال َماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي ال ُقر ََب َوال يَ َتاَمى َوال َمَساكِ 
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ِدِهم  ِإَذا َعاَهُدوا  َوالصَّاِبرِيَن يف ال َبأ َساء والضَّرَّاء َوحِ الر ِقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة وَ  نَي ال َبأ ِس أُولَِئَك الَِّذيَن آَتى الزََّكاَة َوال ُموُفوَن بَِعه 

 (.13)الصاحل( ) املسلم ومالمح من صفات هي تلك، (12)َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم ال ُمت َُّقوَن ﴾

 

 املطلب الثاين: بيان معىن املصلح واقعياا وعبادايا 

 والذي هو حمور دراستنا، إذًا فاملصلح هو كل من مشل صفات الصاحلمث أنيت إىل بيان معىن املصلح واقعيًا وعباداًي 

 بل قط،صالح نفسه فب فهو ال يكتفي أكرب لتعبيد جمتمعه هلل سبحانه وتعاىل، دور عليه أن املذكورة آنفاً، مث أدرك

 املعصية ظالم ومن اإلميان، هدى إىل العقيدة ضالل فيسعى جاهداً أن ينقلهم من حوله، من يده إلخوانه ميد يسعى ألن

 .واآلخرة الدنيا سعة إىل الدنيا ضيق ومن الطاعة، نور إىل

احل استعماله لنفسه والصهو كل إنسان تعدى صالحه وخريه إىل اآلخرين، فهو كاملاء املطلق الصاحل  :ـــ إذاا فاملصلح

 بكم أتى الذي ما: سالفر  قائد رستم سأله عندما ،(عنه هللا رضي) عامر بن ربعي وهذا املعىن يتجلى يف حكاية لغريي،

 هللا عبادة إىل العباد ةعباد من شاء من لنخرج هللا ابتعثنا لقد: قائالً  ربعي فأجابه البالد؟، هذه إىل العربية اجلزيرة من

 (.14)اإلسالم  عدالة إىل األداين جور ومن سعتها، إىل الدنيا ضيق من القهار الواحد

 املبحث الثالث: أنواع املصلحني يف القصص القرآين

 موضع يف ولقد ورد يف القصص القرآين خاصة من خالل قصة أصحاب السبت، ثالثة أنواع للمصلحني منها ما ه

هُبُم  َعَذااًب َشِديًدا قَ َوِإَذ  ﴿ :سورة االعراف يف قوله تعاىل ِلُكُهم  َأو  ُمَعذِ  ُهم  ملَ تَِعظُوَن قَ و ًما اّللَُّ ُمه  اُلوا  َمع ِذرًَة قَاَلت  أُمٌَّة مِ ن  

ديد كثري رمحه هللا تعاىل يف حت  ابن مستنبط من آايت ومواضع أخرى، قال و، ومنها ما ه(15ِإىَل َربِ ُكم  َوَلَعلَُّهم  يَ ت َُّقوَن ﴾)

 األنواع الت تناولتها اآلية السابقة الت حتكي قصة أصحاب السبت، و الت سنتناوهلا يف مبحثنا بشكل مفصل "يرب

السبت.  يوم مكالس اصطياد على واحتالوا احملذور ارتكبت فرقة فرق ثالث إىل صاروا أهنم القرية هذه أهل عن تعاىل
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 وقد هؤالء تنهون مل أي﴾تَِعُظوَن  قالت﴿ ملَِ  ولكنها تنه ومل لتفع فلم سكتت وفرقة واعتزلتهم ذلك عن هنت ةوفرق

ُلوا  َمع ِذرًَة ِإىَل َربِ ُكم  قَااملنكرة:﴿  هلم قالت إايهم؟ هنيكم يف فائدة فال هللا من العقوبة واستحقوا هلكوا قد أهنم علمتم

 هم ما يتقون اإلنكار اهلذ ولعل يقولون﴾يَ ت َُّقوَن  املنكر﴿ َوَلَعلَُّهم   عن والنهي ابملعروف األمر من علينا أخذ فيما ﴾أي

 .(16)ورمحهم  عليهم هللا اتب اتبوا فإذا اتئبني هللا إىل ويرجعون ويرتكونه فيه

 :ومن خالل اآلايت السابقة وكالم بعض العلماء املفسرين يتضح لنا أنواع املصلحني وهم كاآليت 

  املطلب األول ــ صاحب الصالح املتعدي:

الذي تعدى صالح نفسه إىل صالح غريه، فهذا النوع  أكمل وأفضل هذه األنواع، إنه املصلح الصاحل لنفسه واملصلح 

مبا عليها من  أي: أن هناك جمموعة قامتملَ تَِعظُوَن﴾ ٱ﴿لغريه، العامل لدينه، القاهر لعدوه، ومن هنا يقول هللا تعاىل، 

أصحاب  شتهى بعضا األرض قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا تعاىل: ) "ملا تبليغ، وجهد يف نشر اخلري ومنع الفساد يف

السمك، فجعل الرجل حيفر احلفرية، وجيعل هلا هنًرا إىل البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل املوج  السبت

ابحليتان يضرهبا حىت يلقيها يف احلفرية، فرييد احلوت أن يرج، فال يطيق من أجل قلة ماء النهر، فيمكث فإذا كان يوم 

فشا  اره رحيه فيسأله فيخربه، فيصنع مثل ما صنع جاره، حىتاألحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك فيجد ج

: اوحيكم! إمنا تصطادون يوم السبت، وهو ال حيل لكم، فقالو  ]وهنا الشاهد[:فيهم أكل السمك، فقال هلم علماؤهم

نتهوا. ي املاء فدخل، قال: وغلبوا أن ولكنكم صدمتوه يوم فتحكم العلماء الإمنا صدانه يوم األحد حني أخذانه. فقال 

هُبُم  َعَذااًب َشِديًدا  :﴿هنوهم لبعض بعض الذينفقال  ِلُكُهم  َأو  ُمَعذِ  : مل تعظوهم، وقد يقول﴾ملَ َتِعظُوَن قَ و ًما اّللَُّ ُمه 

 .(17)َمع ِذرًَة ِإىَل َربِ ُكم  َوَلَعلَُّهم  يَ ت َُّقوَن ﴾ :﴿وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم
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هوم أن واألهداف، فليس عندهم مف الوسائل يف الدين بني الكثري من املسلمني من يلطونولألسف الشديد هناك 

ناء يف ب جمتمعه، له دور يف صاحل إنسان إجياد األعظم منها وسائل، اهلدف إال هي ما واحلج والصيام والزكاة الصالة

 اإلصالح والنهوض مبجتمعه شعباً وأرضاً. ويف العمل

 

 .املصلح اليائس من حال أمته املطلب الثاين:

 ملَِ يقول هللا تعاىل حاكيًا عن أصحاب السبت اليائسني من معصية العصاة، وأهنم مل ينفع معهم وعظ وال إرشاد،﴿  

، ومل يصغ للنصيح، بل استمر على  م، كأهن(18) "قال السعدي﴾تَِعظُوَن  يقولون: ال فائدة يف وعظ من اقتحم حمارم اّلل 

، إما هبالك أو عذاب شديداعتدائه وطغيانه  (.، فإنه ال بد أن يعاقبهم اّلل 

بعض األحيان يكون املصلح مستقيماً على شرع هللا تعاىل، حافظاً حلدوده يف نفسه، ولكنه يبلغ اليأس يف نفسه مبلغه، 

 على وحفاظاً  سه،لسالمة نف تقدمياً  والسكوت الصمت فيؤثر املصلحني، إخوانه نصرة عن حىت يصل إىل درجة التخاذل

 السالمة. وظن العجز طوية، ولكنه سوء عن مصلحتها، ليس

 املطلب الثالث: املصلح املقصر يف جنبات هللا عز وجل.

ن ابتاله الشيطان مم فهو مثل الشمعة حيرق نفسه لكي يضيئ لآلخرين، فهناك من يقوم بعملية الدعوة واإلصالح لكنه 

أن يستمر  عات واقرتافه لآُلاثم، يكون يف صراع شديد مع نفسه والشيطان، إماابلذنوب واآلاثم، فبسبب تقصريه يف الطا

يف سلوك طريق الدعوة واإلصالح، أو ينجر وراء آاثمه وذنوبه حىت يصري من القاعدين، أيتيه الشيطان فيزين له ترك 

عوة للخري قطاع عن الدالعمل ونشر اخلري؛ ألنه ممن استهوته نفسه حىت يكاد أن يسقطه شيطانه، وال شك إن االن

ومشاركة الصاحلني وظيفتهم هو الشيطان بذاته،  وهلذا لن يكون املصلح املقصر أكثر تقصريا من الداعية اللص، الذي  

يقول:  محهما هللا تعاىل، ر بن أمحد بن حنبل كان سبباً يف ثبات اإلمام أمحد بن حنبل يوم حمنته، فقد روى ابنه عبدهللا 
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قال: أبو اهليثم احلداد اي أبت فاهليثم  لدي أمحد بن حنبل يقول: رحم هللا أاب اهليثم، فقلت: من أيبكنت كثرياً أمسع وا

قال  ،ملا ُمدت يدي إىل العقاب وُأخرجت للسياط إذا أان إبنسان جيذب ثويب من ورائي ويقول يل: تعرفين؟ قل ت: ال

وصربت ، قاملؤمنني أين ُضربت مثانية عشر ألف سوط ابلتفاريمري أأان أبو اهليثم العيار اللص الطرار، مكتوب يف ديوان 

فكان سبباً يف ثبات اإلمام (.19) فاصرب أنت يف طاعة الرمحن ألجل الدين، يف ذلك على طاعة الشيطان ألجل الدنيا

يرتك عمل اخلري من وكأنه ُياطب  انفيس اكالم رمحه هللا     قال اإلماُم العالَّمُة ابن حزم، و محد بن حنبل رمحه هللاأ

قد توصل الشيطان إىل مجاعة من الناس أبن أسكتهم عن تعليم اخلري؛ أبن وسوس إليهم، أو " :والدعوة بسبب تقصريه

فمن أمر ابملعروف وهنى عن املنكر وعصى مع ذلك فو هللا ال ضاع له ما أسلف  إذا أصلحتم أنفسكم،  ملن يقول هلم:

، وليوضعن كل ما عمله يوم القيامة يف ميزان يرجحه مثقال ذرة، مث ليجازين من خري، وال ضاع عنده ما أسلف من شر

ري ِ َوأَي ُمُرونَ   أبيهما غلب، هذا وعد هللا الذي ال يلف امليعاد... وقد أمر تعاىل فقال: ُعوَن ِإىَل اخلَ   ﴿َول َتُكن مِ نُكم  أُمَّةٌ َيد 

َهو َن َعِن ال ُمنَكِر َوأُ  ِلُحونَ اِبل َمع ُروِف َويَ ن   رتاض الذي قدمنا فهو فمن رام أن يصدَّ عن هذه السبيل ابالع ﴾ ولَِئَك ُهُم ال ُمف 

فاسق، صاد عن سبيل هللا، داعية من دواعي النار، انطق بلسان الشيطان، عون إلبليس على ما حيب، إذ ال ينهى عن 

ه قائل: سئل عن مسألة فأجاب فيها، فقال ل ابطل وال أيمر ابملعروف وال يعمل خرياً، وقد بلغنا عن مالك بن أنس أنه

اي أاب عبدهللا: وأنت ال تفعل ذلك؟  فقال: اي ابن أخي ليس يف الشر قدوة، رحم هللا اخلليل بن أمحد الرجل الصاحل 

(، وذُكرت هذه املسألة يوماً 20ي( )اعمل بعلمي وال تنظر إىل عملي ينفعك علمي وال يضررك تقصري ) :حيث يقول

وصدق  "ودَّ إبليس لو ظفر منا هبذه؛ فال أيمر أحٌد مبعروف وال ينهى عن منكرن البصري رمحه هللا فقال: "حبضرة احلس

احلسن؛ ألنه لو مل أيمر املعروف ومل ينه عن املنكر إال من ال يذنب: ملا أمر به أحد من خلق هللا تعاىل بعد النيب فكل 

ما من أحٍد إال وقد " :عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال منهم قد أذنب, ويف هذا هدم لإلسالم مجلة، فقد صح

 (.21")أل مَّ، إال ما كان من حيىي 
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فخذوا حذركم من إبليس وأتباعه يف هذا الباب، وال تدعوا األمر ابملعروف وإن قصرمت يف بعضه، وال تدعوا النهي عن  

منكر وإن كنتم تواقعون بعضه، وعل موا اخلري وإن كنتم ال أتتونه كله، واعرتفوا بينكم وبني ربكم مبا تعملونه خبالف ما 

قد كَتب ابُن حزٍم هذه املقالة الزَّكيَّ ة يف معرض اعتذاره لغريه عن إرشاده ووعظه يف (. و 22)بنصِ ه انتَ هى عنُه تعلِ مونه" 

 خامتة رسالته حيث قال قبل هذه املقالة بقليل.

 : أثر املصلح على جمتمعه من خالل القصص القرآينلرابعث ااملبح

فاإلصالح  يهم،اخللق، ويشفق عل فريحمجل وعال،  وظيفة مهمة، يتقرب هبا العبد إىل ربه إن القيام بعملية اإلصالح

األرض ابلطاعة، وتنهض األمة ابلعدل واإلحسان، وهناك مثار لضرورة وجود وإجياد املصلحني يف  تعمر معناه العام أن

 اجملتمعات وهي كالتايل:

تمعات إىل عبادة اجمل تعبدية، من خالل هذه الرسالة يقوم برتغيب أواًل: إن مهمة املصلح ورسالته يف الدنيا هي رسالة

فهي وظيفة األنبياء و الرسل عليهم السالم، فال يقوم املصلح ابلنفع لنفسه فقط، بل مهه ومبتغاه أن يقوم  هللا وحده،

اَي َبيِن آَدَم ِإمَّا ﴿تعاىل:  قال هللا إبسعاد الناس وإدخال السرور عليهم، من خالل إرشادهم لطريق األنبياء عليهم السالم

َلَح َفال َخو ٌف َعَلي ِهم  َوال ُهم  حَي َزنُوَن﴾أَي تِيَ نَّكُ   رسلي اتبع فمن أي" م  ُرُسٌل ِمن ُكم  يَ ُقصُّوَن َعَلي ُكم  آاَييت َفَمِن ات ََّقى َوَأص 

 لنفع ال الناس، إلصالح فائدته الرسل إتيان كان  وملا حيزنون، هم وال عليهم خوف فال وعمله نفسه وأصلح فاتقاين

 على ريضاوحت الرسل، إرسال حكمة إىل إمياء والصالح، التقوى جعله إىل الرسل اتباع اجلواب جعل عن عدل الرسل،

 (. 23)للرسل"  ال لألمم فائدته أبن اتباعهم

 ونية لصالحك  ضرورة كما أن الفساد يقوم إبفساد لألرض وهالك للحرث والنسل، فاملصلح ومنهجه اإلصالحي  اثنياا:

ِسُدوا يف األر ِض بَ ع َد ِإص الحِ  األرض وإعمارها وبنائها وتشييدها وظهور اخلري فيها، قال تعاىل:  َها َذِلُكم  َخري ٌ ﴿َوال تُ ف 

ُتم  ُمؤ ِمِننَي﴾ ِلُحوَن * َأال (،24) َلُكم  ِإن  ُكن   َا حَن ُن ُمص  ِسُدوا يف األر ِض قَاُلوا ِإمنَّ ِسُدوَن إِ  ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُم  اَل تُ ف  ُم  ُهُم ال ُمف  هنَّ
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ُعُروَن﴾  األمور كانت  إذا إنهف اإلصالح، بعد وماضره األرض يف اإلفساد عن تعاىل "ينهى كثري  ابن ، قالَوَلِكن  اَل َيش 

 (.25)العباد""  على نما يكو  أضر كان  ذلك بعد اإلفساد وقع مث السداد، على ماشية

وأمان وسالمة واستئمان مادام يوجد هبا املصلحون الرابنيون؛ ألن هللا عز وجل جعل يف أمن  البشريَّة احلياة : إنَّ اثلثاا 

دقيق، وسنن كونية منتظمة، وكما جعل هللا هلذا الكون الفسيح قوانني حتكم سريه، جعل هللا  إال بنظام احلياة ال تسري

هذه القوانني لتضبط  للنَّاس ليبيِ نوا ُسلالرُّ  هللا أرسل ذلك أجل من عز وجل يف أرضه قوانني حتكم سري البشرية مجعاء؛

لقوانني ا بعد األنبياء والرسل   عليهم الصالة والسالم   هلذه املبيِ نون هم واملصلحون سريهم على هذا اجلرم من األرض،

  َوَما: ﴿تعاىل الق واجملتمعات؛ األمم بزوال املؤِذن االحِنراف من اجملتمعات أمان صمام هو له وبياهُنم السماوية الرابنية،

ِلكَ  َربُّكَ  َكانَ  ُلَها ِبظُل مٍ  الُقَرى لِيُ ه  ِلُحونَ  َوأَه   سنته من ليس أنه وهو خر،آ وجه اآلية ويف  ، يقول حممد رشيد رضا:﴾ُمص 

 والعمرانية، اعيةاالجتم أعماهلم يف مصلحون وأهلها والشرك الظلم تفسري مع فيها يقع بظلم القرى يهلك  أن تعاىل

 يف وأيتون لسبيلا ويقطعون الفواحش يرتكبون وال شعيب، كقوم  احلقوق يبخسون فال والتأديبية، املدنية وأحكامهم

 كقوم  الضعفاء، تعبديس جبار ملتكرب يذلون وال هود، كقوم  اجلبارين بطش ابلناس يبطشون وال لوط، كقوم  املنكر انديهم

 أنه يراد نأ وحيتمل للعمران، املدمر الظلم وهو واألحكام، األعمال يف اإلفساد الشرك إىل يضموا أن البد بل - فرعون

 مومعامالهت أعماهلم حل يف مصلحني منهم األكرب اجلمهور كان  إذا ألنفسهم، أهلها من قليل بظلم يهلكها ال

 (.26للناس)

 وعزمية صرب،و  للمصلح أثر رابين جليل وثواب من هللا عز وجل عظيم بسبب قيامه بعملية اإلصالح بثبات رابعاا:

َر وصمود؛ بسبب أنه مستشعر قول هللا تعاىل:﴿   مصلحون، ألهنم جرهمأ نضيع ال إان ال ُمص ِلِحنَي ﴾"ِإانَّ اَل ُنِضيُع َأج 

 (.27)" البديع اإلجياز طريقة على عليهم وثناء هلم الوصف بشمول اكتفاء ذكرهم فطوي
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رَ  ُنِضيعُ  الَ  ِإانَّ  ويقول الشعراوي رمحه هللا " وقوله:﴿   الصالة َوأَقَاُموا   لكتاباب قوله:﴿ مُيَسِ ُكونَ  بعد﴾املصلحني  َأج 

 إال يصلح ال اجملتمع ألن الصالة؛ ويقيمون ابلكتاب ميسكون من على يعتمد اجملتمع يف إصالح أي أن على ﴾دليل

 (.28القومي") املنهج لك وأنزل اجملتمع، وخلق خلقك مبن صلتك أنت استدمت إذا

 املبحث اخلامس: أنواع اخلصوم للمصلحني من خالل القصص القرآين

من خالل القصص القرآين لغري األنبياء عليهم السالم، تبني للباحث أن هناك خصوما وأعداًء لكل من يقوم بوظيفة 

سنة  احلياة إال على أساس ماألنبياء عليهم السالم إىل يومنا هذا، وهذه سنة كونية أزلية ال تقو اإلصالح، من بعد 

املدافعة، فحيثما يوجد املفسدون يبعث هللا املصلحون اجملددون، ومن خالل استقراء اآلايت القرآنية حبسب سياقاهتا، 

 بشكل عام يكونون على نوعني اثنني: اخلصوم أن واضًحا ابت

  لب األول: اخلصم اخلارجياملط

وضوح  ىعل يعمالن أظهر وأوضح أصناف، صنفان وأقصد ابخلارجي الذي يكون من خارج نفس املصلح، وهم أربعة

فاء وتسرت إما خ يف يعمالن وصنفان لربهان وال إىل كثري حبث، ومها الكفار واملشركون، نالشمس، وهؤالء ال حيتاجو 

إذا  يف قلوهبم مرض مصلحة دنيوية، أو دفع مفسدة يوفهم الشيطان أهنا ستقع عليهمبنية خبيثة كاملنافقني، أو كان 

صاحلوا املصلحني واعرتفوا هبم ودعموا أنشطتهم، فهؤالء هم من املسلمني الذين بينهم وبني النفاق شعرة واحدة فقط، 

 وسيأيت بياهنا ابلتفصيل.

 املطلب الثاين: وهم خصوم الباطن

 ها.خبلجات النفس وأهوائ قملصلح، الذين يالطون نفسه داخليا، ومها الشيطان، وما يتعلوأقصد هبم أعداء ا 

 الشرق أمم من وغريهم احلديثة العاملية الصهيونية آمَنت ، لقدوالكفار من خصوم اخلارج هم املشركون صنف ــ فأول

من  األكرب، ولعلو  األخطر العدو منه جعلوا فقد وهلذا املستقبل؛ معركة يف للبقاء واألقوم األقوى هو املصلح أن والغرب
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 َكانُوا  ال َكاِفرِينَ  ِإنَّ  عاىل:﴿ت هللا قال فقد النهار، رابعة يف كالشمس  جليًّا هذا له القرآن الكرمي يتبني آلايت يتمعن ويتدبر

 . (30")نيعبدو  ما عبادة وترككم وبرسوله ابهلل إميانكم على احلرب لكم مبناصبتهم:"(، أي29)﴾ ُمِبيًنا َعُدوًّا َلُكم  

 أبن لمؤمننيل وجل عز هللا من اإلخبار يتضمن كالم  الشوكاين:""  ابتداء علي بن حممد العالمة يقول اآلية هذه ويف

 وهتيأ ذلك، وااستطاع إن الكفر إىل اإلسالم عن يردُّوكم حىت وعداوتكم قتالكم على مستمرين يزالون ال الكفار هؤالء

 االغرتار من املؤمنني انهسبح هللا حذَّر مث عليه، وقدرهتم ذلك من متكنهم ابستبعاد ُمشِعر الشرط هبذا والتقيد منكم، هلم

 َوَمن  : ﴿ فقال ،للمؤمنني املقاتلة من يريدونه ملا الغاية هو الذي دينهم عن ردِ هم من يريدونه، فيما والدخول ابلكفار،

 ("31) ﴾ أَع َماهُلُم   َحِبَطت   فَُأولَِئكَ  َكاِفرٌ   َوُهوَ  فَ َيُمت   ِديِنهِ  َعن   ِمن ُكم   يَ ر َتِدد  

 واملكر لعداوةا ألوان شىت واستخدامهم واإلسالم، والتوحيد اإلميان ألهل واملشركني الكفار عداوة دوام هو فاملقصود إًذا

 الفكري ابلغزو واترة ادي،االقتص ابلغزو واترة االحتاليل، العسكري يتسلطون على رقابنا ابلغزو فتارة والتخطيط خببث،

 من متتالية سلسلةو  شىت، صور إهنا والدميقراطي، السياسي ابلتدخل واترة اإلابحي، األخالقي ابلغزو واترة والثقايف،

 والعرب. املسلمني مع واملعركة الصراع إدارة ألوان

(، وهم يف احلقيقة خصوم 32﴾)َمَرٌض  قُ ُلوهِبِم   يف  هم خصوم الظاهر وهم املنافقون، واملسلمون﴿ الَِّذينَ  ـ وأما النوع الثاين

عدواهتم عالنية، بل يعشقون العمل وسط الظالم، وهم يف احلقيقة أخطر على املصلح من انحية وضوح  نال يظهرو 

م مرض ألصل خلصوم املصلحني من املسلمني الذين يف قلوهبأواًل احلديث عن املنافقني؛ ألهنم ا لهوية الكافر، وسنتناو 

 :وسيكون على النحو اآليت

،: الدراهمُ  نَ َفَقتِ : يُقال البالغة كما ذكره صاحب كتاب أساس  لغةً - النفاق معىن :أولا   يف نفًقا بتغيي وهو نَِفَدت 

: وتنفقته فيها، دخل :وانَفق ونفق انفقائه، من خرج: وانتفق( كالفأر  حيوان)الريبوع  ونفق اإلنفاق، عليه وأخذوا األرض،

 (.33)منها  أخرجته



92 

 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 يشبه حيوان وهو الريبوع، انفقاء من مأخوذة كلمة:  "املنافق :الشعراوي رمحه هللا  يف بيان معىن املنافق الشيخ يقول 

 وهو السرداب، ُيشِبه الذي حرهج إىل ُيسرِع فهو ليفرتسه، آخر حيوان يتتبَّعه وحني سراديب، يف اجلبال يف يعيش الفأر،

 فكأنه االفرتاس، نم فينجو اخللفية، كاألبواب  الفتحات هذه ومثل له، خمارج لتكون اجلحر هلذا فتحة ِمن أكثر يفتح

 ال مبا لسانُه ينطق نفسه، مع متعارًِضا املنافق جند ولذلك به؛ اللحاق على يقوى فال غريه، منه يُنافق نفًقا لنفسه فتح

 (.34)الكفر" يضمر وقلبه اإلميان، كلمات  يقول لسانُه نفسه، مع متخبِ طًا به، يؤمن

 فهو اإلميان، أبصول يبَ التكذ يفيه الذي كان  فإن وُيِفيه، يُبِطنه ما غري يُظِهر الذي هو" فاملنافق: االصطالح يف أما

 اإلسالم، من هلم ظِهرهيُ  مبا املؤمنني خلداعه العذاب؛ يف عليه يزيد وقد الكافر، حكم اآلخرة يف وحكُمه اخلالص، املنافق

َفلِ  الدَّر كِ  يف  ال ُمَناِفِقنيَ  ِإنَّ  :﴿تعاىل قال َس   رسولهو  وكتابه ابهلل الكفر غريَ  ُيِفيه الذي كان  وإن (،35﴾)النَّاِر  ِمنَ  األ 

 .(36) ق"النفا ُشَعب ِمن أكثر أو شعبة فيه الذي فهو هلل، املعصية من شيء هو وإمنا وسلم، عليه هللا صلى

كالمًا مجياًل عن سبب ظهور املنافقني يف اجملتمعات اإلسالمية واختفائهم وراء   (الدعوة أصول) كتاب  يف وقد جاء

  وتعلو الكافر، تمعاجمل يف هللا إىل الدعوة تنتصر عن هللا سبحانه وتعاىل فقال "عندما ءإسالمهم مع كفرهم بكل ما جا

َنعة القوة تكونف الكافرين، سلطان ويذهب الكفر، قوة وتستأصل أفواًجا، هللا دين يف الناس ويدخل تعاىل، هللا كلمة
َ
 وامل

َقوا ومل املؤمنني، مع يؤمنوا مل الذين املنافقون، يوجد أن ميكن ذلك عند - للمسلمني  مع معروفني اهرينَ ظ كفرهم  على يَ ب  

 .(37( )اإلسالم ويُظِهرون الكفر فُيبِطنون املسلمني، سطوة من خوفًا الكافرين؛

 واملتملق بعدواته الذي حصل يف قلبه مرض شبهة أو مرض مصلحة ترجى لدفع ضر حاملتمصل املسلم ــ النوع الثالث:

ن يف قلوهبم مرض، وهو الذي إىل الطريق يف ضعف إمياهنم ابهلل ومبنهجه يف األرض، وهؤالء يسريون بياف منه؛ أو بسب

 َمَرضٌ  قُ ُلوهِبِم   يف  َوالَِّذينَ  ُقونَ ال ُمَنافِ  يَ ُقولُ  ِإذ  ﴿ يرجعوا وينتبهوا ألنفسهم، وهم املقصودون يف قوله تعاىلطريق النفاق إذا مل 

 .(38) الشبهة: وقيل الشك،: وقيل والعداوات، اإِلَحن: ابملرض املراد ﴾)أن



93 

 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

تصارع ملكاهتم، وما هم القوم الذين تقلوهبم مرض: "وقال اإلمام الشعراوي رمحه هللا مبيناً الفرق بني املنافقني والذين يف 

على ألسنتهم يتناقض مع ما يف صدورهم، أما الذين يف قلوهبم مرض فهم ضعيفو اإلميان؛ مسلمون ساعة الرخاء؛ فارون 

ملكاهتم  جفهناك فريقان ذكرمها احلق سبحانه وتعاىل؛ املنافقون وهؤالء كانوا من األوس واخلزر ا إذً  ،من الدين ساعة الشد

لى وواحد منهم كان ينتظر أن يلبس اتج امللك، ومبجيء رسول هللا ص ،متضاربة؛ ألهنم كانوا يريدون السيادة على املدينة

هللا عليه وسلم إىل املدينة تنتهي منه هذه الفرصة وتضيع فرصة امللك والزعامة، وقد أوجد ذلك يف نفسه حقداً وغيظاً. 

املدينة كلهم على اإلميان والدخول يف اإلسالم؛ جعلت هؤالء املنافقني ال يستطيعون ولكن ظاهرة اإلقبال من أهل 

قلوهبم مرض ليسوا  والذين يف املقاومة؛ لذلك نطقوا الشهادتني أبلسنتهم وبقي يف قلوهبم حقد وضغينة على اإلسالم،

 .(39منافقني ولكنهم ضعيفو اإلسالم، )

 

 لى املصلحنياملبحث السادس: أسباب تسلط اخلصوم ع

التدمري اترة و  بشكل عام كتسلطهم ابلقتل املصلحني األعداء واخلصوم على إن  هناك أسباب حسية ومعنوية لتسلط

م ومنذ قدمي الزمان وإىل يومنا هذا ومازال اخلصو  والسخرية واالستهزاء اإلعالمي اترة أو وصفهم أببشع النعوت اترة،

 ري يرجع ألمور عدة منها:يشنون عليهم صنوف احلروب؛ وهذا بتقدي

إن هللا عز وجل قد جيعل التسلط على املصلحني من قبل اخلصوم خاصة وعلى املسلمني عامة ليكون ابتالًء هلم،  :أولا 

 يقع وإمنا م،غريه من عدواً  عليهم يسلط ال أبن األمة هذه على تفضل قد وجل عز هللا ومتحيصا يف حياهتم، و إن

 َسِبيالً  ال ُمؤ ِمِننيَ  َلىعَ  لِل َكاِفرِينَ  اّلل ُ  جَي َعلَ  َوَلن : ﴿وجل عز هللا قال مجيعهم ، على ال املسلمني بعض على التسلط

 املؤمنني على هلم علجي ال أبنه املراد أن منها: للعلماء أوجه اآلية هذه معىن "يف: البيان أضواء يف الشنقيطي قال ،(40﴾)

 عليه هللا صلى عنه غريهو  مسلم صحيح يف ثبت كما  بيضتهم؛ ويستبيح ويستأصلهم املسلمني دولة به ميحو سبياًل 
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 أنفسهم سوى من عدوا عليهم يسلط وأال بعامة بسنة أمت يهلك أال ريب سألت وإين: قال أنه ثوابن حديث من وسلم

 .  (41. )بعضاً  عضهمب ويسيب بعضاً  يهلك بعضهم يكون حىت ذلك ألمت أعطاين قد هللا وإن بيضتهم، فيستبيح

من أسباب التسلط ضعف دور املصلح، يف إرشاد وتوجيه أمته للخري، وجماهدة أعماهلم الشريرة، والنهوض ابألمة اثنياا: 

 إذا: يقول سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول مسعت: قال عنهما هللا رضي عمر ابن عن داود أبو روى ،من براثن الرذيلة

 إىل ترجعوا حىت نزعهي ال ذالً  عليكم هللا سلط اجلهاد وتركتم ابلزرع، ورضيتم البقر، أذانب وأخذمت ابلعينة، تبايعتم

 داخلون يف هذا احلديث، إذا تكاسلوا عن أداء أمانة الدعوة وتبليغ الناس اخلري. ن(. واملصلحو 42دينكم")

ة واالستنقاص من ر التفرق والتشرذم الذي يعيشه املصلحون وتسلط بعضهم على بعض، ابلسباب اترة والشتم ات اثلثاا:

بعضهم البعض اترة، وهذا ال يدم إال األعداء واخلصوم، إن مما يزعج الصادقون من هذه األمة، أن يكون للعاملني يف 

حقل الدعوة املعاصرة أعداء من خارجها يرتبصون هبا، ويكيدون هلا، فهذا أمر منطقي اقتضته سنة التدافع بني احلق 

َعُدوًّا ِمَن  والشر، الت أقام هللا عليها هذا الكون الذي نعيش فيه:﴿ وََكَذِلَك َجَعل َنا ِلُكلِ  َنيب ٍ والباطل، والصراع بني اخلري 

رِِمنيَ   (.43﴾)ال ُمج 

 األخذ ترك هو وكلالت بعض من املصلحني، أن فهم فقد هللا عند بعض املصلحني اخلاطئ، على التوكل : مفهومرابعاا 

 عليه هللا صلى حممد املتوكلني سيد لطبقه كذلك  األمر كان  ولو اإلسالم ، لدين خمالف األمر هذا أن مع ابألسباب،

الرزق،  طلب يف والسعي العمل على الصحابة وحيث دواءه، وللمرض زاده، وللسفر ُعدته، للنصر أيخذ كان  فقد وسلم،

 من املصلحني من فكم األمور، كل  يف احلقيقي التوكل وجل عز هللا على التوكل عدم: أيًضا التوكل فهم احنرافات ومن

املصلح األصل فيه أن يقوم ف وظيفته أو جتارته، فتجده يكسل ويفرت بسبب خوفه من انقطاع رزقه، يف رزقه أبن يعتقد

 أنكم لو: "والسالم صالةال عليه يقول التوكل عقيدة ابلتوكل على هللا حق توكله، وأن ال ياف يف هللا لومة الئم، فأين

 (.44)"بطاانً  وتروح مخاًصا تغدو الطري يرزق كما  لرزقكم توكله، حق هللا على تتوكلون
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 خلامتة ا

    هناك خصم للمصلح أشد فتكا له وأشد خطورة عليه، وهو املنافق الذي يظهر احملبة ويبطن اخلبث والكره له، وال تقل 

حكم  ومصاحله الشخصية، وهو قريب جداً منخطورة املسلم الذي يف قلبه مرض، الذي يعادي املصلح بسبب أطماعه 

 املنافق.

، ن حال أمتهم أنواعهم، صاحب الصالح املتعدي، من غري اليائس    أن أنواع املصلح يف القرآن الكرمي ثالثة فأفضل

وبسبب تقصريه يتهاوى بني عمل اإلصالح وبني القعود بسبب وساوس شيطانه  ،يف طاعة هللا عز وجل وال املقصر

 ه.وتقصري 

   إن اآلايت الت تتحدث عن املصلحني وخصومهم، كثري منها أتى على قالب قصصي، وعلم القصص علم قدمي حيتاج 

إىل تنزيله للواقع املعاش، حىت يكون أكثر أتثريًا يف الواقع املعاش، فال يكون قصصًا تتلى جللب الراحة وقضاء أسعد 

وص يف أسرار معاين هذه القصص، والعيش معها بواقعية ومعاصرة األوقات معها، ال جيب أن تصرف فيه األوقات للغ

 اتمة.

    جيب على الدعاة يف هذا العصر الذي يراد ألهله املسلمون أن يغربوا من اتريهم اجمليد، أن يكافحوا من أجل تذكري 

 حىت إطفاء وهج نأمتهم مباضيهم التليد، ويذكروا املسلمني خبطط أعدائهم الذين ال يهدئو 

والتشرذم الذي يعيشه املصلحون وتسلط بعضهم على بعض، ابلسباب اترة والشتم اترة واالستنقاص من    إن التفرق 

 بعضهم البعض اترة، وهذا ال يدم إال األعداء واخلصوم، 

مفهوم التوكل على هللا عند بعض املصلحني اخلاطئ، فقد فهم بعض من املصلحني، أن التوكل هو ترك األخذ ــ 

 ور هذا الدين.ابألسباب، مع أن هذا األمر خمالف لدين اإلسالم 
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ABSTRACT 
Women in Islam have an important and clear role. They have been honored and granted rights to 

raise their status higher than it was before Islam. Throughout history and in ignorant societies, 

women have suffered a painful reality from infanticide, oppression, humiliation, aggression and 

violation of their dignity. The rights of women are of great importance in the Islamic thought as 

obvious in many positions in the Holy Quran, especially in Surat An-Nesa’. The research addresses 

this point. It shows the rights of women in Islam as summarized in Surat An-Nesa’, since women 

are a reflection of society, it shows the extent of its development and raising. The purpose of this 

research is to clarify the legitimate rights of women granted by God Almighty and detailed in His 

holy book and make them comprehensive and complete for all spheres of life in this world and the 

Hereafter on equal terms with men with neither injustice nor derogation. Islam is the only system 

that has granted women unprecedented. The current study arrives to the following results: in pre-

Islam, women were maltreated and undervalued. After the advent of Islam, women have had an 

independent entity and personality, and been equated with men and women in terms of rights and 

dignity. The Islamic religion views women as half of society. She is the man's partner in building 

the universe, and his partner in slavery to God. 

 

 ملخص البحث

من احلقوق ما رفع مكانتها، وأعلى من شأهنا ابلنسبة ملا   هلا دور مهم وواضح، فقد كريمها ومنحها إن املرأة يف اإلسالم
وخبس،  ،لمظ. ولقد عانت املرأة يف التاريخ البشري واجملتمعات اجلاهلية وقائعا مؤملة من وأٍد، واإلسالم قبل كانت عليه

فحقوق املرأة من األمور اليت شغلت حيزًا كبريًا يف الفكر اإلسالمي، ويف العديد من املواطن  .لكرامتها واعتداء، وانتهاك
ياره يف  وأتيت أمهية هذا البحث وسبب اختوهنا تكمن مشكلة هذا البحث.  النساء, يف القرآن الكرمي وخاصًة يف سورة

كونه يبني حقوق املرأة يف اإلسالم بصورة خمتصرة من خالل سورة النساء، إذ أني املرأة هي انعكاس للمجتمع، فهي 
بحانه وتعاىل وبيينها ا إايها هللا س. ويهدف هذا البحث إىل بيان احلقوق الشرعية للمرأة اليت منحهتبني مدى تطوره ورقيه
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ُمفصلة يف كتابه العزيز وجعلها شاملة كاملة جلميع جماالت احلياة يف الدنيا واألخرة كشقيقها الرجل يف صورة عادلة ال 
 ظلم فيها وال انتقاص، والتوضيح أبن اإلسالم هو املنهج الوحيد الذي منح املرأة من احلقوق مامل مينحها ديٌن سواه.

أن املرأة كانت قبل اإلسالم مهضومة احلقوق، ال كرامة هلا وال إنسانية،  ظهر من خالل هذا البحث النتائج التالية:وت
 أن اإلسالم ساوى بني الرجل واملرأة يف الكرامة اإلنسانية،, و وبعد جميء اإلسالم أصبح للمرأة كيان وشخصية مستقلة

ا نصف اجملتمع. .فرقفكالمها ُخلق من نفس واحد، فال يوجد بينهما  فهي  وأن الد يين اإلسالميي ينظر إىل املرأة على أهني
 شريكة الرَُّجل يف ع مارة الكون، وشريكته يف العبوديية هلل تعاىل.

 الكلمات املفتاحية: احلقوق, الشرعية, املرأة, سورة النساء.

  املقدمة

سانيتها والرفق، والتعبري عن الرأي وحقوق أخرى كثرية، واعرتف إبنحق احلياة واملرياث، والنفقة، املرأة  منحجاء اإلسالم و 

ية إنسانية فحسب، حقوق املرأة ليست قض. و وحقوقها يف مجيع جماالت حياهتا اعرتافاً يتفق مع فطرهتا السليمة الرشيدة

هم حقوق املرأة كما أ بل هي قضية وطنية ترتبط ابلعديد من اجملاالت الفكرية، والسياسية، واالقتصادية، وفيما أييت

وردت يف سورة النساء. فاإلسالم ينظر إىل املرأة نظرة راقية، ويعتربها ذات مكانة كبرية ومهمة، فقد كرمها هللا سبحانه 

وتعاىل ورفع شأهنا من خالل ختصيص الكثري من احلقوق واحلرايت ما تكفل هلا احلياة السعيدة والكرمية، إىل جانب 

ة جلميع مناحي وجوانب احلياة اإلنسانية سواء االقتصادية، أم الفكرية، أم السياسية، أم جعل تلك احلقوق شامل

االجتماعية، أم الدينية، كما وجعلها عامة جلميع أفراد اجملتمع من مسلمني وغري مسلمني. احلقوق يف اإلسالم غري قابلة 

املساواة بني مجيع  عاىل، ومن أهم تلك احلقوق: حقللتغيري والتبديل، ألهنا مرتبطة بتعاليم وتشريعات هللا سبحانه وت

الناس على اختالف أعراقهم، وأجناسهم، وألواهنم، إىل جانب املعاملة احلسنة دون متييز بني أحد، وحق حتقيق العدالة 

انوية واليت ثبني اجلميع، وحق الكفاية اليت اهتم هبا اإلسالم، كما وتتفرع هذه احلقوق الرئيسية إىل الكثري من احلقوق ال
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رص وستعتمد هذه الدراسة مؤلفات كثرية أمهها كتب التفاسري واللغة وغريها لتبني لنا مدى حتعترب منهجا حلياة كرمية. 

يف دراسته  وسيقتصر الباحث اإلسالم على املرأة وبيان ما ورد يف السورة من حقوق كفلتها الشريعة اإلسالمية للمرأة.

روعة للمرأة اليت تناولتها سورة النساء ألهنا كرست احلديث عن املرأة، وأولته عناية واضحة هلذا البحث على احلقوق املش

 أكثر من غريها من السور.

 املبحث األول: تعريف احلقوق لغًة واصطالحاً 

 املطلب األول: احلق لغة

رع إليه مث يرجع كل ف )َحقَّ( احلاء والقاف أصٌل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته. فاحلق نقيض الباطل،

دُّ و  )1(جبودة االستخراج وُحسن التلفيق ويُقال حق الشيء وجب فات ه ، والُقْرآُن، وض  احَلقُّ: من أمساء هللا  تعاىل، أو من ص 

ْقض يُّ، ويطلق احلق على: ) والعدل، واإلسالم، واملال، وامل لك، واملوجود الثابت، والصدق، واملوت،
َ
، واألمر امل  الباط ل 

لصدق ويستعمل يف اأنه الثابت الذي ال يسوغ إنكاره،  وذكر اجلرجاين يف تعريفه احلق )2(واحلزم( وواحُد احلُقوق  

ومن الثابت إن احلق يرتبط دائما ابلواجب ارتباط التزام وتناوب ، وإذا كانت مصاحبة ألحد حروف . )3(والصواب أيًضا

 )4(يه"حَق له" أي مبعىن وجب له ، ونقول أيضا "حَق عليه" مبعىن وجب علاجلر فتشري إىل معىن الواجب فنقول مثال:  

ويف ضوء . )5(عرَّف الغرب احلق بقوهلم: هو ما جيب أن يتحقق يف ذاته ويرتتب على ذلك حتقيقه مصلحة أو دفع مضرة

داين واملذاهب والعقائد واألاملعىن اللغوي للكلمة خنلص: إىل إن احلق هو: احلكم املطابق للواقع، ويطلق على األقوال 

الشتماهلا على ذلك، ويقابله الباطل. ويعين احلق أيضا الصدق، فقد شاع يف األقوال اخلاصة، ويقابله الكذب، وقد 

 .)6(يفرق بينهما، الن املطابقة تعد يف احلق من جانب الواقع، ومعىن حقيقته مطابقة الواقع إايه
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 احلق اصطالحاً  املطلب الثاين:

اصطالح أهل املعاين: هو احلكم املطابق للواقع، ويطلق على األقوال والعقائد واألداين واملذاهب، ابعتبار اشتماهلا ويف 

 .على ذلك، ويقابله الباطل

 املبحث الثاين: احلقوق الشرعية للمرأة يف سورة النساء

اقدة ألبسط كانت املرأة عند األمم السابقة فكفل اإلسالم للمرأة حقوقها يف خمتلف جماالت احلياة املتعلقة هبا، بينما  

األمور وأدىن احلقوق، ورمبا فقدت إنسانيتها وكرامتها يف كثري من األحيان، ويف واقعنا املعاصر تتعرض املرأة لكثري من 

لتعليم، ااالنتهاكات حلقوقها املشروعة هلا، كحرماهنا من املرياث، وإجبارها على الزواج ممن ليس كفًأ هلا، ومنعها من 

وتسخريها لعمل البيت اليت تفوق طاقتها وطبيعتها البشرية كأنثى، بينما الشارع الكرمي قد أنزل نصوص قطعية الداللة 

فحواها رعاية املرأة ومحايتها وحفظ حقوقها ورفع مقامها وشأهنا. كما أهنا نصوص قطعية ال تقبل االنتقاص منها أو 

 املزايدة عليها.

أة من الطفولة حىت األُمومة، فاعتىن هبا بنتاً وزوجاً وأُماً. وبينما الشرعية اإلسالمية قد كفلت فاإلسالم كرم املر 

للمرأة حقوقها وكرامتها ومكانتها؛ أتيت أصوات نشاز من منظمات ومجعيات ومؤسسات غربية علمانية تدعو للمساواة 

من الغرب  واجلهل والعنف وغريه. وليس هذا خوفاً وغريةبني الرجل واملرأة وتتغىن ابسم حقوق املرأة ومحايتها من الظلم 

على حقوق وحرايت املرأة املسلمة العفيفة، بل هو الكيد واملكر على اإلسالم وأهلة، فعمدوا إىل هدم أهم أركان اجملتمع 

يداً خطر ج املسلم وزعزعة كيانه من خالل بث مسومهم وشبهاهتم يف صفوف كثري من النساء املسلمات الاليت ال يدركن

هذه الشبهات الكاذبة اليت يطمع الغرب من خالل تنفيذها إىل خروج املرأة عن عفتها وحيائها وكرامتها إىل سلعة 
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رخيصة ممتهنة تباع يف الشوارع وعلى األرصفة وتزاحم الرجال يف أسواقهم وأعماهلم، بل رمبا تقلدت بعض املناصب اليت 

ور دينها وعلى رأسها حجاهبا وسرتها. وشرحية واسعة من نساء املسلمني اليت يشرتط فيها أن تتنازل عن كثري من أم

مصيبتها أهنا قد أتثرت هبذا الفريوس اخلطري وظنت أن تقليد الغرب واملطالبة حبقوقها على طريقتهم هو خمرجها الوحيد 

وقها. ونسيت أن قضاء املرأة وحق وقضيتها العادلة اليت لن جتد هلا إنصاف دون تطبيق األحكام العلمانية الغربية حول

اإلسالم احلنيف قد حفظ هلا حقها يف املساوة مع الرجل يف اخللقة واجلزاء، ويف اختيار الزوج، والتصرف يف ماهلا، 

ض حقوق وفيما يلي نستعر  وُحسن العشرة، واملهر، واإلرث، والعدل عند تعدد الزوجات، وغريها من احلقوق الكثرية.

 املرأة اليت كفلها هلا ديننا اإلسالمي احلنيف من خالل سورة النساء: 

 يف املساوة مع الرجل املرأة: حق املطلب األول

املرأة والرجل أمام هللا سبحانه وتعاىل سواء يف اإلنسانية، فكم من امرأة هي خري وأحب إىل هللا من ألف رجل إبمياهنا 

ها، واملرأة يف جمتمعنا هي نصف اجملتمع وقد خلقها هللا تعاىل لتكمل النصف اآلخر، كما أجاب رسول وتقواها وصالح

هللا صلى هللا عليه وسلم عن سؤال أُم ُسليم حني سألته عن قيضة االحتالم للمرأة، فقال صلى هللا عليه وسلم: }نَ َعْم، 

} َا الني َساُء َشَقائ ُق الري َجال  . فاإلسالم جاء لينري حياة املرأة اليت غشيها الظالم عند األُمم السابقة وخاصة أايم (7)إ َّنَّ

 اجلاهلية. فأكرمها ورفع شأهنا وبني أن املرأة كالرجل يف اخللقة واجلزاء والثواب والعقاب. 

 : املساواة بني الرجل واملرأة يف أصل اخللقةالفرع األول

ا حقوقها ليجعل للمرأة املكانة الالئقة هبا، وليعيد هلسالم إىل ترسيخه يف اجملتمع، إن مبدأ املساواة مبدأ ساٍم سعى اإل

املسلوبة منها، وما نسمعه اليوم من مناداة مبساواة املرأة ابلرجل مساواة اتمة يف املرياث، والتعليم، والتعدد، وطبيعة العمل، 

 خلقوا من اليت فطر هللا املرأة عليها. فالناس مجيعاً ذكوراً وإانثً وغريها من األمور ما هو إال أمر يتناىف مع الفطرة السليمة 
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أصٍل واحد ال ميتاز أحدهم عن اآلخر إال بتقواه وصالحه وإميانه وهذا قانون عام إىل قيام الساعة أقره هللا سبحانه 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ َخَلَقُكْم م ْن نَ ْفٍس َواح   وتعاىل يف مطلع سورة النساء بقوله: }اَيأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَّذ ي ن ْ َدٍة َوَخَلَق م 

َ َكاَن َعَلْيكُ  َ الَّذ ي َتَساَءُلوَن ب ه  َواأْلَْرَحاَم إ نَّ اَّللَّ ُهَما ر َجااًل َكث ريًا َون َساًء َوات َُّقوا اَّللَّ ن ْ ْن نَ ْفٍس  )8(ْم َرق يًبا{م  وقوله تعاىل من }م 

َدٍة{ يقتضي  ن مميزاً أو حماىًب عن اآلخر يف أصل اخللقة "فاآلية جعلتهما م -الرجل أو املرأة–أبن ال يكون أحدمها َواح 

فاإلسالم مل ينظر يومًا للمرأة نظرة احتقار وامتهان  .)9(نفس واحدة لتدلل على أن كليهما سواًء بسواء يف اإلنسانية"

ن تساويه يعين مساواة املرأة ابلرجل يف أصل اخللقة واإلنسانية أ وازدراء يف أصل خلقتها وطبيعتها. ولكن يف املقابل ال

يف حكم طبيعتهما البشرية اليت فطرهم هللا عليها، فلكل منهما صفات ُخُلقية ومكتسبة يتميز هبا عن اآلخر وتؤهله 

قضية الذكورة واألنوثة،  للوظيفة والعمل الذي خلقه هللا ألجلها. "فالتفاصيل بني الرجل واملرأة ال يعود سببه وجوهره إىل

  .)10(بل يرجع إىل عوامل خارجية  اقتصادية أو اجتماعية اقتضت ذلك"

 : املساواة بني الرجل واملرأة يف اجلزاء اأُلخرويالفرع الثاين

ند هللا عومن صور املساواة اليت أقرهتا السورة الكرمية املساواة بني الرجل واملرأة يف الثواب والعقاب، فكالمها مكلف من 

. "ولقد كانت األُمم السابقة حتتقر املرأة  وخماطب ابألوامر والنواهي، وحماسب على عمله، إن خرياً فخري وإن شراً فشري

وتقول أهنا ال تدخل اجلنة، وأهنا ال تستطيع أن تسموا يف املراتب الدينية والروحية، أو أن تدرك القرب من هللا سبحانه 

آن ليبني أن جزاء األعمال من ثواب أو عقاب ال يرتبط جبنس الفرد ذكراً كان أو أُنثى، بل وتعاىل كالرجل، فجاء القر 

ٌن فَُأولَئ َك )11(يرتبط بدرجة اإلميان والعلم الصاحل" ْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤم  َات  م  َن الصَّاحل  ،  قال تعاىل: }َوَمْن يَ ْعَمْل م 

فاآلية عامة، وهي أيضاً ُحجة على من حرم املرأة من حظوظ كثرية من اخلري سواًء  )12(َلُموَن نَق ريًا{يَْدُخُلوَن اجْلَنََّة َواَل يُظْ 

يف اجلاهلية أو عند أهل الكتاب، وتؤكد اآلية أيضًا على أهلية املرأة للتكليف واملسؤولية واجلزاء ودخول اجلنة، فهي 
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أن الرجل واملرأة سواء يف اجلزاء األخروي قوله تعاىل:}إ نَّ شريكة الرجل يف ذلك على حٍد سواء. ومما يؤيد ويؤكد 

َنات  َواْلَقان ت نَي َواْلَقان َتات  َوالصَّاد ق نَي َوالصَّاد قَ  ن نَي َواْلُمْؤم  ع نَي اْلُمْسل م نَي َواْلُمْسل َمات  َواْلُمْؤم  ات  َوالصَّاب ر يَن َوالصَّاب رَات  َواخْلَاش 

َعات  َوالْ  اك ر يَن اَّللََّ َكث ريًا ُمَتَصدي ق نَي َواْلُمَتَصدي قَات  َوالصَّائ م نَي َوالصَّائ َمات  َواحْلَاف ظ نَي فُ ُروَجُهْم َواحْلَاف ظَات  َواَواخْلَاش  لذَّ

ُ هَلُْم َمْغف رًَة َوَأْجرًا َعظ يًما{   .)13(َوالذَّاك رَات  َأَعدَّ اَّللَّ

 حق املرأة يف االختيار املطلب الثاين:

 حق املرأة يف اختيار الزوج ومفارقته الفرع األول:

شاء هللا تعاىل أن يكون بيت الزوجية هو املكان واملالذ  اآلمن ألفراده، جيد فيه الزوجان الراحة والطمأنينة والسكينة، 

ُكْم أَْزَواًجا ل َتْسُكُنوا إ لَي ْ  ْن أَنْ ُفس  َنكُ قال تعاىل: }َوم ْن آاَيت ه  َأْن َخَلَق َلُكْم م  ْم َمَودًَّة َوَرمْحًَة إ نَّ يف  َذل َك آَلاَيٍت َها َوَجَعَل بَ ي ْ

ويف بداية أتسيس بيت الزوجية أعطى اإلسالم احلق للمرأة يف اختيار شريك حياهتا ابعتبارها أصاًل  )14(ل َقْوٍم يَ تَ َفكَُّروَن{

للتصرف، فهي ال ختتلف عن الرجل يف ذلك. "وإَّنا شرط موافقة ويل األمر على زواج الفتاة ال أييت إالي بعد رضى الفتاة 

ن طبيعة الفتاة تلميحاً، وإَّنا اشرتط الشارع موافقة ويل األمر أل وقبوهلا وتعبريها عن قبوهلا بشريك حياهتا إما تصرحياً أو

وحيائها وقلة خربهتا مبجتمع الرجال مينعها من مباشرة ذلك بنفسها، ولكن إن رفضت املرأة الزوج فالعقد ابطل وإن 

 .)15(وافق ويل أمرها وأكرهها"

ة ما يعكر قته، فقد حيدث أثناء حياهتما الزوجيلمرأة احلق يف اختيار الزوج فلها احلق أيضًا يف مفار لوكما أن  

صفو احلياة، فيكره كالً منها اآلخر وال تطيق الزوجة استمرار احلياة مع الزوج، فعندئذ أابح الشارع للمرأة االنفصال عن 

ا يف حق هللا ر الرجل مبخالعته إذا توصال إىل طريق ال يُرجى منه فرجاً وخمرجا، ورمبا طال النزاع الصراع بينهما حىت يقص

وطاعته. وكما أابح هللا للرجل الطالق ومفارقة املرأة كذلك أابح هللا للمرأة اخلُلع ومفارقة الرجل فكالمها سواء يف هذا 
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ًعا َحك يًما{ ُ َواس  ْن َسَعت ه  وََكاَن اَّللَّ ُ ُكالا م  وطن آخر: }اَيأَي َُّها وقال تعاىل يف م. )16(احلق. قال تعاىل: }َوإ ْن يَ تَ َفرَّقَا يُ ْغن  اَّللَّ

ُتمُ  َشٍة ُمبَ يي َنٍة الَّذ يَن آَمُنوا اَل حيَ لُّ َلُكْم َأْن َتر ثُوا الني َساَء َكْرًها َواَل تَ ْعُضُلوُهنَّ ل َتْذَهُبوا ب بَ ْعض  َما آتَ ي ْ وُهنَّ إ الَّ َأْن أَيْت نَي ب َفاح 

ْلَمْعُروف  فَإ ْن َكر ْهُتُموُهنَّ  ُروُهنَّ اب  ًئا َوجَيَْعَل اَّللَُّ ف يه  َخرْيًا َكث  َوَعاش  "ليبني للمران أهنا وإن  )17(ريًا{فَ َعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشي ْ

 )18(انفصلت عن زوجها األول فإهنا قد جتد السعادة وراحة البال مع زوج آخر يكون تعويضاً هلا عما كرهت من األول"

 ي الواقع عليها فسمح هلا إن رأت من الزوج ماال تطيق أن ختتاروبذلك يكون اإلسالم قد رفع عن املرأة الظلم االجتماع

 الفراق ابملخالعة.

 : حق املرأة يف اختيار التصرفات املاليةالفرع الثاين

أعطى اإلسالم للمرأة األهلية الكاملة كالرجل، وأثبت هلا حق التصرف يف ماهلا، ومباشرة مجيع أنواع العقود، وكذلك 

واإلجتار مباهلا اخلاص ضمن الضوابط الشرعية اليت أرادها هللا وذلك ل ما هلا من ذمية مالية مستقلة. حق اإلجارة والوكالة 

وابطل اإلسالم ما كانت عليه اجلاهلية من حرمان املرأة من املرياث سواًء كان قلياًل أو كثرياً، وكان الرجال يف اجلاهلية 

لك يف إلسالم ورفع عنها هذا الظلم، وأثبت هلا حق التصرف والتمُيضيقون على املرأة يف تصرفها فيما متلك، فجاء ا

يٌب مم َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  وَ هذا املال. قال تعاىل: } يٌب مم َّا تَ َرَك اْلَوال َدان  َواأْلَقْ َربُوَن َول لني َساء  َنص  ْنُه ل لري َجال  َنص  اأْلَقْ َربُوَن مم َّا َقلَّ م 

يًبا مَ  يقول الطربي يف تعليقه على هذه اآلية: "كان النساء ال يورَّثن يف اجلاهلية من اآلابء، وكان  )19(ْفُروًضا{أَْو َكثُ َر َنص 

الكبري يرث، وال يرث الصغري وإن كان ذكرًا، فقال هللا تبارك وتعاىل: "للرجال نصيٌب مما ترك الوالدان واألقربون" إىل 

فمال املرأة سواًء اكتسبته بعملها، أو كان عطيية من أي جهة كانت، هو حق خالص هلا  .)20(قوله: "نصيًبا مفروًضا"

تتصرف فيه كيفما تشاء ومىت ما تشاء، ليس ألحد من الرجال مهما كانت صلة قرابته هبا أن يستبد هبا فيأخذ عنها 
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َْلًة فَإ ْن ط ْْبَ َلُكْم َعْن شَ هذا املال إالي عن طيب نفٍس منها قال تعاىل: }َوآتُوا الني َساَء َصُدقَاهت    ْنُه نَ ْفًسا َفُكُلوُه نَّ ِن  ْيٍء م 

  .)21(َهن يًئا َمر يًئا{

 : حق املرأة يف ُحسن العشرةاملطلب الثالث

 : ُحسن معاشرة املرأة ابملعروفالفرع األول

هينها أبي جمتمعها، وال حيق للزوج أن ياألصل يف املرأة أن تكون عظيمًة وجليلة الشأن يف بيتها، وأمام أوالدها، ويف 

شكٍل من األشكال، فال يكرمها إالي كرمي، وال يهينها إال لئيم،  ويف حق إجياب املعاشرة ابملعروف يقول تعاىل: 

} ْلَمْعُروف  ُروُهنَّ اب  روهن ش"فاآلية الكرمية ُتشعر أبن معناها يدخل فيه املساواة واملشاركة بني الزوجني، أي عا )22(}َوَعاش 

ابملعروف وليعاشرنكم أيضاً ابملعروف، وبذلك يكون كالً منهما مدعاة إلدخال السرور والبهجة على اآلخر. "فاملعاشرة 

ابملعروف تكون ابإلمجال يف القول والنفقة واملبيت. واملعروف: ما أتلفه الطباع السليمة وال يستنكره الشرع وال العرف 

فإحسان العشرة من الزوج ليس بتوفري الطعام والشراب وغريمها من األمور  )23(ُهنَّ فاصربوا"وال املروءة. فَإ ْن َكر ْهُتُمو 

املادية، وإَّنا هي أمور تنبعث من قلبه إىل قلبها ممزوجة بروح احملبة واملودة وروح اإلميان ابملهمة اليت مجعتهما من تربية 

 .)24(األبناء وتدبري املنزل"

 العشرة مع املرأة: صور من ًحسن الفرع الثاين

} ْلَمْعُروف  ُروُهنَّ اب  وقول النب صلى  )25(تتعدد صور إحسان الزوج إىل زوجته يف العشرة من خالل قوله تعاىل: }َوَعاش 

 هللا عليه وسلم عندما ًسئل ما حق زوجة أحدان عليه فقال: }َأْن ُتْطع َمَها إ َذا َطع ْمَت، َوَتْكُسَوَها إ َذا اْكَتَسْيَت، أَو  

، قَاَل أَبُو َداُوَد:  ُ"{"اْكَتَسْبَت، َواَل َتْضر ب  اْلَوْجَه، َواَل تُ َقبي ْح، َواَل هَتُْجْر إ الَّ يف  اْلبَ ْيت  , (26)َواَل تُ َقبي ْح َأْن تَ ُقوَل: قَ بََّحك  اَّللَّ

 ومن صور ُحسن املعاشرة ابملعروف ما يلي:
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 احتمال األذى منها واحللم عند طيشها وغضبها. -1

 املداعبة واملالعبة فهي تطييب قلبها. -2

 عابس.أن ال يضيق عليها ابلنفقة، وال يؤذيها ابلقول أو الفعل، وال يقابلها بوجه  -3

 ترك اإلعراض عنها أو امليل إىل غريها. -4

 يُكره أن يعتزهلا دون رضاها. -5

 الصرب على ما يصدر عنها وإحسان الظن هبا. -6

 أن يكون هلا مسكن وخادم من النساء أو احملارم أو الصغار. -7

 أن ال يشتمها أو يكذب عليها، وال يتتبع عثراهتا. -8

 مساء إليها.إكرامها ومناداهتا أبحب األ -9

 التودد إليها ابهلدااي واحرتام أهلها. -10

 أن يكون حسن اهليئة ويتزين هلا كما تتزين له. -11

 : حق املرأة يف الصداقاملطلب الرابع

 : احلكمة من مشروعية الصداقالفرع األول

 حقوقها كاملة، ومن تلك احلقوق اليت كفلتها هلا الشريعة اإلسالمية وأعطاها ،رفع اإلسالم مكانة املرأة وأكرمهالقد 

داقاً تتملكهسن املعاشرة، وفرض هلا حقها يف التملك وحُ  داقإذا تزوجت، وجعل  ص  يريد الرجل الذي  علىهلا حقاً  الص 

هو أيضاً تطييباً و عن االستمتاع هبا، هلا جرباً خلاطرها، وإشعاراً بقدرها، وعوضاً إكراماً هلا بذلك الص داق، و تزوجها، أن ي
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ورغبته يف احلياة الكرمية معها، ومن احلكم العظيمة يف مشروعية الصداق للمرأة  على حسن نية زوجها،، ودليل نفسهال

 ما يلي: 

تعة  -1
ُ
تعة يف الزواج، ألن امل

ُ
شرتكة بني ماملهر عطيية خالصة للمرأة من الرجل، وليس دفع الرجل مهراً للمرأة مقابل امل

 الزوجني، وليس أيضاً مقابل أتسيس البيت ألن هذا واجب على الزوج.

 ُشرع املهر كرمز للمحبة والوفاء للزوجة، وهو يتحقق أبي شيء يطلق عليه مااًل، حىت ولو خامتاً من ذهب. -2

امتهان املرأة  مهرا ألدى ذلك إىل أوجب هللا تعاىل املهر للزوجة جملرد العقد عليها تقديراً هلا، إذ لو كان الزواج دون -3

 وإزالة قداسة هذه الرابطة من نفس الزوج.

استمرار احلياة الزوجية، الن الرجل يعلم مدى اجلهد الذي بذله من أجل مجع املهر وحتصيله وذلك يف سبيل إقامة  -4

 هذه الرابطة املقدسة.

لبيت تطييب نفس الزوجة وإعطائها للزوج قوامة ا وجوب املهر للزوجة ودفعه هلا من قبل الزوج يكون سببًا يف -5

 وتصريف شؤونه، وطاعته واالنقياد ألوامره، الن وظيفة الرجل يف احلياة تؤهله للكسب ومجع املال.

حصول الزوجة على املهر يكون عوانً هلا يف املستقبل يف قضاء حوائجها، فيه ال تدري ما قد حيصل للزوج يف قادم  -6

 أو يطلقها، فاملهر يكون عوانً هلا يف وقت األزمة املفاجئة. األايم فقد ميوت

 دفع املهر للزوجة دليل على رسوخ العالقة الزوجية وأمهيتها يف أتسيس وبناء اجملتمعات. -7

 الصداق حق خالص للمرأة الفرع الثاين:

صل على مهٍر متلكها للمال أن حتاملرأة يف اإلسالم شخصية مستقلة حيق هلا أن تتملك املال وتتصرف فيه، ومن صور 

ْنُه نَ ْفًسا َفُكُلو  َْلًة فَإ ْن ط ْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء م   )27( َهن يًئا َمر يًئا{هُ عند زواجها كما قال تعاىل: }َوآتُوا الني َساَء َصُدقَاهت  نَّ ِن 
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وكان ولييها  اجلاهلية حمرومة من مهرها،"وهذه اآلية الكرمية جاءت لتغري واقع العرب يف اجلاهلية، فقد كانت املرأة يف 

يتوىل قبض اهلمر بنفسه، أو يستبد به زوجها دون رضاها، فجاء اإلسالم ورفع هذا الظلم الواقع عليها، وأوجب هلا 

"وليس ألبيها وال ألقرب الناس إليها أن أيخذ شيئاً  .)28(املهر، الذي يُعطى هلا عن طيب نفس من الزوج وصدق نييته"

فعقد الزواج ليس عقد بيع أو شراء، وإَّنا هو ميثاق غليظ كما وصفه هللا تعاىل،  )29(يف حال الرضى واالختيار" منه إال

 ورابط مقدس إلجياد األُلفة واحملبة بني الزوجني وتكوين حياة مستقرة. 

 : حق املرأة يف العدلاملطلب اخلامس

 األفراد واجملتمعات، وهو يشمل مجيع مناحي احلياة، ومن األمور اليتالعدل من أهم املبادئ اإلسالمية اليت حتقق سعادة 

ْفُتْم َأالَّ  أوجبتها سورة النساء يف ذلك؛ عدل الزوج مع زوجاته، والعدل عند توزيع املرياث قال سبحانه وتعاىل: }َوإ ْن خ 

طُوا يف  اْليَ َتاَمى فَاْنك ُحوا َما طَاَب َلُكْم م َن الني َساء  َمثْ  ْفُتْم أَ تُ ْقس  َدًة أَْو َما َمَلَكْت ىَن َوُثاَلَث َوُراَبَع فَإ ْن خ  الَّ تَ ْعد ُلوا فَ َواح 

  .)30({اأمَْيَانُُكْم َذل َك أَْدىَن َأالَّ تَ ُعوُلو 

 : العدل بني الزوجاتالفرع األول

، ومل يرتك هللا الرجل الواحدمن األمور اليت أوجبها هللا تعاىل على الزوج حقًا لزوجته العدل بينهن إذا تعددت زوجات 

للرجل األمر دون قيد أو شرط حىت ال يقع يف ظلمهن فيؤدي ذلك إىل إثرة الكراهية والبغضاء بينهن مما يؤثر ذلك 

سلباً على تكوين األسرة ، ورمبا انعكس ذلك على اجملتمع أبسره. والتعدد يف الزواج ليست فكرة وليدة يف اإلسالم، بل  

العرب يف اجلاهلية دون قيد أو شرط، فجاء اإلسالم وقيدها بضوابط وشروط حتفظ للمرأة كرامتها  كانت موجودة عند

وحقها. واملراد ابلعد بني الزوجات هو العدل يف األمور املادية كالنفقة واملبيت وامللبس واملسكن وغريها، أما األمور اليت 



114 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

تعاىل:  امليول، فهذه أمور خارجة عن قدرة اإلنسان وقد قالال يستطيع الزوج عليها فليس بكلف هبا كاحلب والعاطفة و 

 .)31(َعلََّقة {}َوَلْن َتْسَتط يُعوا أَْن تَ ْعد ُلوا َبنْيَ الني َساء  َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل متَ يُلوا ُكلَّ اْلَمْيل  فَ َتَذُروَها َكاْلمُ 

 : أسباب إابحة اإلسالم لتعدد الزوجاتالفرع الثاين

ا فيه من مصاحل ؛ ملمالياً وجسدايً  إذا توفرت لديه القدرة واالستطاعة للرجل سبحانه وتعاىل تعدد الزوجاتشرع هللا 

 :متعددة تعود على الرجل واملرأة ابلنفع والفائدة، وحلكم متعددة أمهها ما أييت

 أسباب طبيعية: وهي زايدة أعداد اإلانث على الذكور يف العامل. -1

 هعمنها حتمل الرجل كامل األعباء والتكاليف مما جيعله عرضة للقتل واهلالك واخلطر أثناء مجأسباب اجتماعية:  -2

للرزق، ومنها أن الرجل هو من يتحمل تكاليف الزواج وهذا جيعله يبلغ سناً كبرياً من عمره دون زواج بينما املرأة تكون 

  صاحلة للزوج منذ بلوغها.

لزواج، ا الزوجية ظروف خاصة جتعل التعدد ضرورة حتمية لتحقق الغرض من أسباب خاصة: فقد تطرأ على احلياة -3

فقد يكون عند املرأة مرض خطري أو مصابة ابلًعقم فال ميكن هلا اإلجناب ففي هذه احلالة تقتضي أن يتزوج الزوج ابمرأة 

لخطر يف كرامتها أو يعرضها لثنية، ومن اإلكرام للزوج األوىل أن تبقى على ذمة ويف عصمته، ألن طالقها قد يهدر  

حياهتا االجتماعية، ولو ُمنع التعدد الضطربت احلياة االجتماعية  فتلجأ  الكثري من الفتيات للبحث عن إشباع رغبتهن  

  .)32(وشهوهتن عن طريق احلرام والزان والوقوع يف الرذيلة، مما يؤدي إىل اِنالل اجملتمعات وتدمريها

 يف املرياث: حق املرأة املطلب السادس

كانت املرأة يف اجلاهلية جزءًا من األموال اليت توريث ألقارب امليت، فال يوجد أي قيمة إنسانية هلا كما قال تعاىل: 

وملا جاء اإلسالم كريمها وأنصفها، فجعل هلا نصيبًا حمدداً  )33(}اَيأَي َُّها الَّذ يَن آَمُنوا اَل حيَ لُّ َلُكْم َأْن َتر ثُوا الني َساَء َكْرًها{



115 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

من املرياث، فأصبحت ترث مثل الرجل. ولو نظران إىل األمم الطوائف اأُلخرى غري املسلمني لوجدان ظلماً عظيماً للمرأة. 

حق هلا يف شيء.  اشية الفاهلنود إذا مات الزوج حيرقون الزوجة معه دون تردد، ويف مملكة اببل كانوا يعتربون املرأة كامل

واليواننيون كانوا ال يعطون املرأة شيئًا بل الرجل هو املتسلط واحلاكم على املرأة، وعند الرومان كانت إذا ورثت البنت 

من مال أمها تتميز عن مال أبيها. وقد كانت العرب حترم املرأة من املرياث الهنم يعتقدون أن املرياث للرجل فقط، فهو 

ؤولية وحامي العشرية واملشارك يف احلروب، وهناك جمتمعات مسلمة ال تزال حىت وقتنا احلاضر حترم املرأة صاحب املس

من حقها يف املرياث لعدة أسباب، منها أهنا ليس على عاتقها مسؤولية، وأهنا قد انتقلت إىل بيت زوج غريب رمبا إن 

  أخذت نصيبها يف املرياث أيخذه زوجها الغريب عن العائلة.

 : املرياث حق مشروع للمرأةالفرع األول

يُكُم اَّللَُّ يف  أَْواَلد ُكْم يُو لقد ثبت حق املرأة يف املرياث بنصوص شرعية تتلى إىل قيام الساعة قال سبحانه وتعاىل: } ص 

ْثُل َحظي  اأْلُنْ ثَ َينْي  فَإ ْن ُكنَّ ن َساءً فَ ْوَق اثْ نَ َتنْي  فَ َلُهنَّ ثُ ُلثَا  ٍد َما تَ َرَك َوإ نْ ل لذََّكر  م  َبَ َوْيه  ل ُكلي  َواح  َدًة فَ َلَها الني ْصُف َوأل   َكاَنْت َواح 

ُمي ه  الث ُّ  ُهَما السُُّدُس مم َّا تَ َرَك إ ْن َكاَن َلُه َوَلٌد فَإ ْن ملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفِل  ن ْ ُمي ه  ام  ْن ُلُث فَإ ْن َكاَن َلُه إ ْخَوٌة َفِل  لسُُّدُس م 

َا أَْو َدْيٍن آاَبؤُُكْم َوأَبْ َناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفر يَضةً  يٍَّة يُوص ي هب  َن اَّللَّ  إ نَّ اَّللََّ َكاَن َعل يًما َحك يًما  بَ ْعد  َوص  م 

نَي نَّ َوَلٌد فَإ ْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع مم َّا ت َ ( َوَلُكْم ن ْصُف َما تَ َرَك أَْزَواُجُكْم إ ْن ملَْ َيُكْن هلَُ 11) يٍَّة يُوص  ْن بَ ْعد  َوص  رَْكَن م 

َا أَْو َدْيٍن َوهَلُنَّ الرُّبُُع مم َّا تَ رَْكُتْم إ ْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَإ ْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنَّ ا َا ثُُّمُن مم َّا تَ رَْكتُ لهب  يٍَّة تُوُصوَن هب  ْم م ْن بَ ْعد  َوص 

ُهَما السُُّدسُ  ن ْ ٍد م  فَإ ْن َكانُوا َأْكثَ َر م ْن َذل َك فَ ُهْم  أَْو َدْيٍن َوإ ْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة َأو  اْمرَأٌَة َوَلُه َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَل ُكلي  َواح 

يَّةٍ  ْن بَ ْعد  َوص  ُ َعل يٌم حَ  ُشرََكاُء يف  الث ُُّلث  م  يًَّة م َن اَّللَّ  َواَّللَّ َا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍي َوص   . )34(ل يٌم{يُوَصى هب 
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 : احلكمة من إعطاء املرأة حقها من املرياث الفرع الثاين

حكم و من كمال صفات هللا سبحانه وتعاىل أنه مل يشرع شيئًا عبثاً، فما أمر من أمٍر أو هنى عن شيء  إال وله فوائد 

 عظيمة نقف عليها خلف هذا التشريع، ومن احلكم املتمثلة يف مرياث الزوجة ما يلي:

"ساوى اإلسالم بني الرجل واملرأة يف الكرامة اإلنسانية، فكالمها ُخلق من نفس واحد، فال يوجد بينهما فرق، لذا  -1

 .)35(استحق كالمها املرياث"

 .ذكوراً وإانثً، وحيرص على أن يرتك هلم ما يغنيهم عن حاجة الناسإن اإلنسان مفطوراً على حب أوالده  -2

 .)36(تتمثل يف النساء كاألم واألخت والبنت"و  الرفق والود يف القرابة -3

املرأة خملوق ضعيف بطبيعتها، وقد كانت حمرومة من هذا احلق، فجاء اإلسالم وأوجب هلا احلق يف املرياث من ابب  -4

 . )37(فه لضعفهامراعاة حاجتها وإنصا

 اخلامتة

 للباحث النتائج اآليت: وبعد توضيح وسرد حقوق املرأة ابختصار تبنيي 

املرأة كانت مهضومة احلقوق قبل اإلسالم، ال كرامة هلا وال إنسانية، وبعد جميء اإلسالم أصبح للمرأة كيان . أن 1

 منها كافية.وشخصية مستقلة، حيث أعلى من شأهنا، وأعاد إليها حقوقها املسلوبة 

 .اإلسالم ساوى بني الرجل واملرأة يف الكرامة اإلنسانية، فكالمها ُخلق من نفس واحد، فال يوجد بينهما فرق. أن 2

ا نصف اجملتمع. فهي شريكة الرَُّجل يف ع مارة الكون، وشريكته يف . أ3 ن الد يين اإلسالميي ينظر إىل املرأة على أهني

 جيب أن يُتعامل معها على أهنا قضية جمتمع ال قضية جنس ومتعة.  و  تعاىل, العبوديية هلل
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ABSTRACT 

This study was to look at what was presented by a scholar of the countries of the western part of 

the Arab World in the modern era, Sheikh Abu Issa al-Mahdi al-Wazzani, specialist in Muslim 

jurisprudence of contemporary emerging issues. This study introduced the author’s methodology 

of inference through his book, Al-Mi’yar Al-Jadeed (The new standard), and offered a brief 

introduction about him. Then, it showed his scientific status which his contemporaries witnessed 

about him. While conducting this research, the researcher identified some of the writings of Sheikh 

Wazzani, which varied in terms of topics and sciences, including this book, Al-Mi’yar Al-Jadeed, 

which is the largest of his books and it contained much of his researches. This research stated that 

the author of the book adopted a new source of inference which is being conducted. To accomplish 

this research goals, the researcher applied the descriptive and inductive methodologies. He 

concluded it with the results of the study. 

Keywords: Alnawazil (contemporary emerging issues), Quran, Sunnah, consensus, analogy 

 

 ملخص البحث

دهدي صر احلديث، وهو الشيخ أبو عيسى املكانت هذه الدراسة للبحث يف ما قدمه عامل من أعالم بالد املغرب يف الع

الوزاين الفقيه النوازيل، وبينت الدراسة مندهجه يف االستدالل من خالل كتابه )املعيار اجلديد( وعّرف البحث ابملؤلف 

تعريفًا موجزاً، مث بعد ذلك بني مكانته العلمية اليت شدهد له هبا من عاصره، بعدها أخذان البحُث إىل التعريف ببعض 

لفات الشيخ الوزاين اليت تنوعت من حيث املواضيع والعلوم، ومن بني هذه املؤلفات كتاب )املعيار اجلديد( الذي يعد مؤ 
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أكرب مؤلفاته وضّمنه كثرياً من أحباثه، وبني البحث استعانة مؤلف الكتاب مبصدر جديد لالستدالل ُعرف مبا جرى به 

 وصفي واالستقرائي، وختم بذكر نتائج الدراسة.العمل، واتبع الباحث إلجناز حبثه املندهجني ال

 النوازل، القرآن، السنة، اإلمجاع.، القياس .  الكلمات املفتاحية:

 

 املطلب األول: التعريف ابملؤلف

 التعريف بنسبه الفرع األول:

هو أبوعيسى املدهدي بن حممد بن اخلضر العمراين أصاًل الشدهري ابلوزاين، اختلفت املصادر اليت ترمجت له يف امسه، 

 . (1)فبعضدها تذكر أّن امسه حممد، وبعضدها تسميه املدهدي، وذُكر يف شجرة النور الزكية أّن كنيَته أبو عبد هللا 

 . (2)ه( 1266: ولد عام )الفرع الثاين: مولده

 وفاته رع الثالث:الف

ه(، ودفن بروضة الشاميني قرب قبة الشيخ الغيايت 1342ليلة األربعاء يف األول من صفر عام ) -رمحه هللا-تويف 

 . (3)ابلقباب خارج ابب الفتوح مبدينة فاس، رمحه هللا تعاىل

 املطلب الثاين: مكانته العلمية  

احلي  م من عاصروه من أقرانه وتالميذه، قال عنه الشيخ عبدشدهدت ملكانة الشيخ الوزاين العلمية واخلُلقية، أقال

ه( يف )فدهرس الفدهارس واألثبات(: " صديقنا الفقيه املدرس املفيت الكبري املشارك الطائر 1382الكتاين املتوىف عام )

 . (4)الصيت الكثري التلماذ واجلوالن، البدهي األخالق" 
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ه( يف كتابه )شجرة النور الزكية( قائاًل: "هو مفيت 1360ونّوه بفضله تلميذه الشيخ حممد خملوف املتوىف عام )

فاس وفقيدهدها، العاّلمة الفدّهامة، خامتة العلماء احملققني، له آتليف مفيدة، عامل ابلنوازل ومسائل املذهب، له إحاطة 

 . (5)ابملنقول واملعقول" 

ه( يف كتابه )سل النصال( بصاحب املؤلفات 1400عبد السالم بن سودة املتوىف عام )ووصفه تلميذه أيضاً 

العديدة يف الفقه املالكي وما جرى به العمل، ومؤلفاته ال يُـــفىت إال مندها بفضل اطالعه على أقوال املتقدمني واملتأخرين، 

 .  (6)وتيسريها بعبارة سلسة 

 املطلب الثالث:مؤلفاته

 ،العلوم إىل جانب انشغاله ابلتدريس يف جامع القرويني، كثري التأليف يف خمتلف -رمحه هللا-اين الوز  كان الشيخ

 وأصبحت مؤلفاته املرجع األول للقضاة واملفتني، وأثىن عليدها العلماء وطلبة العلم، وتسابق الناس القتنائدها.

 وهذا بيان لبعض مؤلفاته رمحه هللا:

 ملتأخرين من علماء املغرب )النوازل الكربى( .اجلامع املــُعِرب عن فتاوى ا -

املنح السامية يف النوازل الفقدهية )النوازل الصغرى( وهو غري اجلامع املعرب وال خمتصرًا منه، وفيه أبواب غري  .1

 مذكورة يف النوازل الكريى، وهو يُعد من أهم كتبه بعد النوازل الكربى ..

 الزقاق، وهو حاشية صغرية على شرح الشيخ التاودي بن سودة على الميةحتفة احلذاق بنشر ما تضمنته المية  .2

 الزقاق .
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النصر لكراهة القبض واالحتجاج على من انزع فيدها يف صالة الفرض، وهو رد على حممد املسناوي الدالئي  .3

 الذي كتب مؤلفاً يف نصرة القبض يف صالة الفرض والنفل، رداً على منكريه.

 يف مصطلح احلديث، للشيخ حممد بن عبد القادر الفاسي. حاشية على شرح الطرفة .4

 حاشية على شرح البوري ملنظومة الشيخ الطيب بن كريان يف اجملاز واالستعارة يف علم البيان. .5

 (.7)حاشية على شرح املكودي على األلفية يف النحو .6

 املطلب األول: عنوان الكتاب

 الفرع األول: عنوان الكتاب

الشيخ املدهدي الوزاين نفسه يف مقدمة الكتاب بعد احلديث عن كتابه اآلخر املسمى ) املنح السامية عنوان الكتاب أورده 

يف النوازل الفقدهية( أو ما يعرف ابلنوازل الصغرى فقال: " وبعد سنني اجتمعت لدي نوازل أخرى ضمَّنتدها هذا الكتاب 

ا مل يكن رين من علماء املغرب، ... مقتصراً فيه على املفيد مماملسمى ابملعيار اجلديد، اجلامع املــُْعِرب عن فتاوى املتأخ

. واتفقت  (8)يف الكتاب األول تقرر، واتركًا الكالم فيه على ما قررته يف ذلك الكتاب ؛ خشية السآمة من املكرر "

 .(9)أغلب املصادر اليت ترمجت للشيخ الوزاين على تسمية الكتاب بـ) املعيار اجلديد( 

 : ييمة الكتاب العلميةالفرع الثاين

نّوه أبمهية وقيمة كتاب املعيار اجلديد العلماء يف عصر املؤلف وبعده إىل وقتنا احلاضر، فالكتاب يعد من املوسوعات 

النوازلية اجلامعة ألبواب املسائل الفقدهية من خالل فتاوى املتأخرين من علماء بالد املغرب عامة وغريهم من العلماء، 

ه، تبدهم وما قرروه من نوازل األحكام، فانتقى واختار من فتاواهم ما ترجح لديفقام الشيخ الوزاين ابلنظر والبحث يف ك



126 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

وله بعض التصويبات والتعليقات على املسائل املنقولة عن غريه، يضيف إليدها غالباً آراءه الفقدهية، وكانت له مساجالت 

 اجلديد .  ومناظرات مع من عاصره من العلماء يف عدة مسائل فقدهية دّوهنا يف كتابه املعيار 

وضم الكتاب نقوالت عن معظم أمدهات كتب املذهب املالكي، كاملوطأ، واملدونة، والواضحة، واملستخرجة )العتبية(،   

 واملوازية، والتفريع، والرسالة، والنوادر والزايدات وغريها .

( عن مؤلفاته عامة: خوصفه الشيخ الكتاين يف )فدهرس الفدهارس( أبعظم كتبه، وقال الشيخ الفاسي يف )معجم الشيو 

أبنه ُرزق السعد يف قبوهلا، وحتدث الشيخ حممد خملوف يف )شجرة النور الزكية( عن أهم كتبه مبيناً أن املعيار اجلديد مجع 

 .  (10)فيه مؤلفه فتاوى املتقدمني واملتأخرين

 املطلب الثاين: منهجه يف االستدالل

هب ج يدل على قوة مؤلفه، ويبني مدى متكن صاحبه من املذمتّيز كتاب املعيار اجلديد للشيخ الوزاين مبنده

املالكي، واطالعه على اآلراء يف املذاهب األخرى، ويربز الكتاب قدرة الشيخ الوزاين على فدهم املسائل وحتليلدها واختيار 

ب وغريهم ماء املذهاألجوبة املنقولة عن العلماء ملا ُسئل عنه من نوازل، وأظدهر املعيار اجلديد إحاطة الشيخ آبراء عل

إحاطة عجيبة، فدهو ال يسرد األقوال جمردة عن التعليق والتحليل، بل يف الغالب يناقش تلك اآلراء و يبدي رأيه يف 

املسائل، وأحياانً له ردود على بعض األقوال واآلراء مفيدة، مستداًل ابلقرآن الكرمي واحلديث الشريف ومصادر التشريع 

 وغريها، مستعيناً مبا ميلكه من علوم كاألصول، والقواعد الفقدهية، وعلوم العربية . األخرى كاإلمجاع والقياس

 الكتاب، ويطلق يف اللغة على كل كتابة ومكتوب، وهو القرآن الكرمي.االستدالل ابلكتاب:  -1

 . (11)ويف االصطالح هو: الكالم الـــُمنَـزَّل على الرسول، املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا ابلتواتر
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وتنوعت طرق االستدالل ابلقرآن الكرمي يف كتاب املعيار اجلديد من خالل فتاوى العلماء اليت نقلدها عندهم الشيخ الوزاين 

 أو من خالل فتاوى الوزاين نفسه فكانت كما يلي:

االستدالل ابلقرآن على األحكام الفقدهية، وقد ورد ذلك يف أكثر من موضع من الكتاب، فقد جاء االستدالل 

دَها السََّمـَواُت ة  ِمن رَّبُِّكْم َوَجنَّة  َعْرضُ وبقوله تعاىل: "َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفــــرَ  (،12)ِمن رَّبُِّكْم " ة  بقوله تعاىل: "َسابُِقوا ِإىَل َمْغِفــــرَ 

 . (14)، يف بيان احلث على إيقاع الصالة يف أول وقتدها(13)"َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ 

، على جواز الصالة من جلوس ملن مل (15)" واالستدالل بقوله تعاىل: "َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ىِف الدِّيِن ِمْن َحرَج  

 .  (16)يستطع القيام من عذر كاملريض واملكتوف

، على أن الواعظني (17)" هللاِ  َلىوكذلك االستدالل بقوله تعاىل:  "َواَي قـَْوِم اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َمااَلً ِإْن َأْجرَِى ِإالَّ عَ 

واملدرسني واملفتني هلم أن يرتكوا أخذ األجرة على عملدهم واحتساب ذلك عند هللا اقتداءً ابألنبياء، وهذا ليس ابلوجوب، 

 .  (18)فقد ذكر الشيخ الوزاين قبل هذا أهنم ابخليار يف أخذ األجرة مقابل عملدهم، أو ترك األخذ

م  ُأَخرَ واالستدالل بقوله  ْن َأايَّ ٌة مِّ ،على عدم وجوب (19)" تعاىل: "َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضًا أَْو َعَلى َسَفر  َفِعدَّ

الكفارة على من أفطر يف رمضان يف سفر املعصية ؛ وعلة عدم وجوب الكفارة يف هذا أن اآلية مل تفصل يف السفر بني 

، وإمنا قيل بعدم لزوم الكفارة هو العمل بقاعدة املشدهور من املذهب املباح وغريه، وال يعين هذا إابحة الفطر ابتداءً 

 .  (20)املالكي ) أنَّ كل أتويل وقع سببه قبل الفطر فال كفارة فيه(

االستدالل ابلقرآن الكرمي يف بيان احلكم و املشروعية، وجاء االستدالل ابلقرآن يف ذلك يف عدة مواضع مندها: 

، على مشروعية أكل طعام الكتابيني، وجاء تقسيم (21)" َوطََعاُم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِحٌل لَُّكمْ االستدالل بقوله تعاىل: " 

طعام أهل الكتاب إىل ثالثة أقسام، قسمان اتفق العلماء على حلّيتدهما ومها: ذابئحدهم وقالوا هي املقصودة ابآلية، و  



128 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

لشك بوب والفواكه واخلضار، والقسم الثالث اختلف العلماء يف حلّيته لكذلك ما ال حماولة هلم فيه و ال ُصنع كزراعة احل

يف جناسته، وهو ما هلم فيه حماولة وُصنٌع كخبزهم، وجبندهم، وطعامدهم الذي يطبخونه، و الزيت الذي يعصرونه، فقال 

هذا يدخل  رأوا طعامدهممجدهور العلماء حبليته ؛ وذلك تقدمياً لألصل وهو الطدهارة على الغالب وهو النجاسة ؛ وألهنم 

يف طعامدهم املذكور يف اآلية، هذا اخلالف إذا كانت النجاسة غري متحققة، فإذا حتققت النجاسة فال خالف يف املنع 

(22)  . 

االستدالل ابلقرآن الكرمي يف الردود على مسائل اخلالف، وقد جاء االستدالل بقوله تعاىل: "َوِإن طَائَِفَتاِن ِمَن 

نَـدُهَما"اْلُمــْؤِمنِ  ، يف اإلجابة عن قتال حصل بني طائفتني من املسلمني يف املغرب ألمر دنيوي، (23)نَي اقْـتَـتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ

مث جاء رجل إلحدى الطائفتني ظنوا به العلم، فأخذ حيرض الطائفة اليت احناز إليدها على القتال مستداًل بقول منسوب 

 رمني أبو املعايل جبواز إهالك ثلث األمة إلصالح الثلثني، فأتى الشيخ الوزاين بفتوىإىل اإلمام مالك نقله عنه إمام احل

الشيخ العريب الفاسي يف هذه املسألة، وبني الشيخ العريب الفاسي بطالن هذا القول وأنكر صحة نسبته إىل اإلمام مالك  

قال:  الك، فاستدل هبذه اآلية يف الرد على منكما ورد ذلك عن القرايف يف رده على ما نسبه إمام احلرمني إىل اإلمام م

 إهالك الثلث إلصالح الثلثني، والواجب يف مثل هذه املسألة اإلصالح بني املتخاصمنْي، واستدل كذلك يف هذه املسألة 

" أَ  بقوله تعاىل: "ِإنَّ هللَا اَل ََيُْمُر اِبْلَفْحَشاِء أَتـَُقوُلوَن َعَلى هللِا َما اَل تـَْعَلُموَن * ُقلْ  ِِ ، وبقوله (24)َمَر َريبِّ اِبْلِقْس

َعُه فَِإمنَّا ِإْْثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدُِّلونَُه"  َلهُ بـَْعَدَما مسَِ  ، وبقوله تعاىل: " َوَمْن أَْظَلُم ممَِّن اْفرَتَى َعَلى هللِا َكِذابً ( 25)تعاىل: " َفَمن بَدَّ

"(26) . 

ه اللغوية، كاالستدالل على مسألة عود الضمري على بعض ما تقدم بقول االستدالل ابلقرآن الكرمي على املسائل

 ِبَردِِّهنَّ ىِف َذِلَك ِإْن ق  تعاىل: "َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن أِبَنُفِسدِهنَّ َثاَلثََة قـُُروء " إىل قوله تعاىل يف نفس اآلية: "َوبـُُعولَتـُدُهنَّ َأحَ 
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ملطلقات( يشمل البوائن والرجعيات، والضمري يف )بعولتدهن( ويف )بردهن( يعود على ، فلفظ )ا (27)أَرَاُدوا ِإْصاَلحا"

 . (28)الرجعيات، فعاد الضمري على بعض ما تقدم 

نيب الس نَّة، وهي يف اللغة السرية والطريقة، وإذا أطلق لفظ السنة فرياد هبا أمر الاالستدالل ابلسنة النبوية:  -2

 . (29)وكذلك ما ندب إليه قوالً وفعالً وهنيه،  -صلى هللا عليه وسلم -

ستنباط وأفعاله وتقريراته، وهي واجبة االتباع يف ا-صلى هللا عليه وسلم-ويف االصطالح، هي:أقوال النيب

 من طاعته، -صلى هللا عليه وسلم -طاعة الرسول  -عز وجل-. وجعل املوىل  (30)األحكام الشرعية ابتفاق العلماء

 (  .  31)قال تعاىل: "َمن يُِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع هللَا"

 االستدالل ابلسنة يف بيان األحكام، كاالستدالل حبديث ) َمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأَتْـبَـَعُه ِبِستّ  ِمْن َشوَّال  َفَكَأمنَـّـَا

ْهَر ُكلَُّه ( ، فجاء االستدالل هبذا احلديث ؛ لبيان فضل صوم هذه األايم، وكذلك رداً على من سأل مىت (32)َصاَم الدَّ

ُتصام؟ أيف أول الشدهر أو يف آخره؟ وأتى بعد ذلك بقول مالك يف استحباب صومدها يف غري شوال ؛ خوفًا من أن 

شوال للتخفيف على الناس ولقربه من رمضان ؛ ألن األجر حاصل  يلحقدها اجلاهل برمضان، وإمنا ذكر احلديُث شدهرَ 

 .(33)فيدها ويف غريها، فاحلسنة بعشر أمثاهلا

 .  (35)، على جواز بقاء اجلنب يف املسجد(34)واستدل حبديث )ِإنَّ املــُـــْؤِمَن ال يـَْنُجُس(

 ِهلِل َشْيئاً، َو اَل َتْسرُِقوا، َعَلى َأْن اَل ُتْشرُِكوا ابِ قال:  )اَبيُِعوين  -صلى هللا عليه وسلم-واستدل أيضاً حبديث النيب 

، َفَمْن َوىفَّ ِمْنُكْم َفَأْجرُُه َعَلى ف  َو اَل تـَْزنُوا، َو اَل أَتْتُوَن بِبـُدْهَتان  تـَْفرَتُونَُه َبنْيَ أَْيِديُكْم َو أَْرُجِلُكْم، َو اَل تـَْعُصوين يف َمْعُرو 

نـَْيا فـَدُهَو َكفَّاَرٌة َلُه، َوَمْن َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْيئاً مُثَّ َسرتََ  هللِا، َوَمْن َأَصاَب ِمنْ  ُه هللُا فـَدُهَو ِإىَل هللِا، َذِلَك َشْيئاً فـَُعوِقَب يف الد 

 . (37) على عدم كفر من قتل نفسه، وإمنا هو حتت مشيئة هللا سبحانه وتعاىل، (36)ِإْن َشاَء َعَفا َعْنُه َوِإْن َشاَء َعاقـََبُه(
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نَـْفِسدَها ِمْن قال : )األَيـــــُِّم َأَحق  بِ  -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك االستدالل مبا جاء يف املوطأ أن رسول هللا 

وجدها أن يز ، أبن ليس لويل املرأة إجبار ابنته على الزواج، وإمنا له (38)َولِيِّدَها، َواْلِبَكُر ُتْسَتْأَذُن يف نـَْفِسدَها َوِإذهْنُا ُصَماُُتَا(

 . (39)إبذهنا ممن ارتضت ال أن تباشر العقد بنفسدها 

از  يف سبيِل هللا، )ال حتَِل  الصَّدقُة ِلغينّ  إالَّ خَلْمسة : لغ -صلى هللا عليه وسلم-وكذلك االستدالل حبديث النيب 

، أو اشرتاها مباله، أو لرجل  له جاٌر مسكنٌي فـََتصدََّق  (على املسكنِي فَأْهدى املأو لعامل  عليدها، أو لغارم    (40)سكنُي للغينِّ

فاستدل هبذا احلديث يف حكم جواز الصدقة على األغنياء، فذكر الوزاين أن يف املسألة خالفاً، ويرى اجلمدهور بعدم 

  .(41)جواز الصدقة على األغنياء إال اخلمسة املذكورين يف احلديث 

َرَها، وَشارهَِبَا، يف اخلَْمِر َعَشرًَة: َعاِصَرَها، وُمْعَتصِ  -عليه وسلم صلى هللا-واستدل حبديث )َلَعَن َرُسوُل هللِا 

، فاستدل هبذا احلديث على (42)(وَحاِمَلدَها، واحمْلُمولَة إِلْيِه، وَساِقيَـدَها، واَبئَِعدَها، وآِكَل ْثَنـــِـــدَها، والــُمْشرَتَِي هلا، واملــُْشرَتاَة َلهُ 

 .  (43)ينبغي للمسلم أن جيالس أو خيالِ من ذكرت أوصافدهم يف هذا احلديثأن اخلمر من الكبائر، و ال 

كر الصالة يوماً ذ  -صلى هللا عليه وسلم-واستدل ابحلديث الذي أخرجه ابن حبان يف صحيحه أن رسول هللا 

دَها َكاَنْت َلُه نُوراً َوبـُْرَهاانً َوجَنَاًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة، دَها مَلْ َيُكْن َلُه بـُْرَهاٌن َواَل نُوٌر َواَل جَنَاٌة َوَمْن مَلْ حُيَاِفْظ َعلَ  فقال: )َمْن َحاَفَظ َعَليـْ يـْ

) ، على كفر اترك الصالة كما يرى ابن حبيب من  (44)وََكاَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة َمَع قَاُروَن َوَهاَماَن َوِفْرَعْوَن َوُأيبَِّ بِن َخَلف 

لى محد بن حنبل، فعلى هذا القول فإنَّ اترك الصالة ال تؤكل ذبيحته، وال ُيصاملالكية، وقول ابن حبيب موافق لقول أ

 .  (45)عليه، وال يُدفن يف مقابر املسلمني

االستدالل ابلسنة يف الرد على مسائل اخلالف، وجاء االستدالل ابلسنة يف أكثر من موضع يف كتاب املعيار  

يِت تـُْنِكُح نـَْفَسدَها اْلَمْرأَُة اْلَمــــْرأََة، َو اَل تـَُزّوُِج اْلَمْرأَُة نـَْفَسدَها، َوالزَّانَِيُة ِهَي الَّ  اجلديد، من ذلك االستدالل حبديث )اَل تـَُزّوِجُ 
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، يف الرد على من جّوز تزويج املرأة نفسدها بغري إذن وليدها، و استدل من رأى جواز مباشرة املرأة (46)بَِغرْيِ ِإْذِن َولِيِّدَها(

ذا احلديث خرَّجه اإلمام ( فُرد عليه أبّن هاألَيـــــُِّم َأَحق  بِنَـْفِسدَها ِمْن َولِيِّدَهاحبديث املوطأ السابق ) عقد نكاحدها بنفسدها

مالك يف موطئه، و مالك ال جيّوز إنكاح املرأة نفسدها، فمعىن هذا احلديث أن ليس للويل إجبار ابنته على النكاح، وإمنا 

 .  (74)له أن يزوجدها إبذهنا ممن ترضاه

اإلمجاع لغة: مصدر الفعل الرابعي َأمْجََع،"واإلمجاع: االتفاق، والعزم على األمر، االستدالل ابإلمجاع:   -3

 .(48)يقال: أمجعُت األمَر، وأمجعت عليه" 

مر من وفاته يف عصر من األعصار على أ بعد-صلى هللا عليه وسلم -اتفاق جمتدهدي أمة حممدويف االصطالح، هو:"

 ( .49)ر" األمو 

وكان استدالله ابإلمجاع يف مسألة حترمي احلرير على الرجال وإابحته للنساء، فنقل الوزاين قول القاضي عياض 

أن بعض الفقدهاء يرى أن الندهي عن لبس احلرير للرجال إمنا هو للكراهة ال التحرمي، وتعقب هذا القول ابن دقيق العيد، 

 .(50)على الرجال دون النساءوأكد أن اإلمجاع انعقد على حترمي احلرير 

واستدل ابإلمجاع أيضًا على مسألة عدد التكبريات يف صالة اجلنازة، حيث نقل إمجاع الصحابة ومن بعدهم 

 .        (51)على أربع تكبريات، وأن من سدها وكرّب مخساً فال تبطل صالته، و ال تعاد الصالة على امليت

 قَاَس وقاَيس، وهو َرد  الشيِء إىل نظريه، يقال : قَاَس الْشيءَ  مصدر الفعلاالستدالل ابلقياس: القياس   -4

 .(  52)يَِقيُسه ِقَياًسا، وقـَْيساً، إذا قدَّره على مثاله

 .(53)" حكم املذكور، ِلَما ملَْ يذكر، جبامع بيندهما مثلِ  استخراجُ "واصطالحاً هو: 
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ه، فاإلمام النصارى، وهل يفرق بني ما صنعوه وما لبسو واستدل ابلقياس يف مسألة الصالة يف الثوب الذي غزله 

مالك جوز لبس والصالة يف ما صنعوه دون ما لبسوه، ورأى بعض الفقدهاء أن القياس يقتضي التسوية بني ما صنعوه 

 . (54)وما لبسوه ؛ ألن شيئاً من ذلك ال خيلو من النجاسة

ة تحجرة، وأوضح أن الوصفني طدهرت هبما اخلمر لعلوكان االستدالل ابلقياس يف مسألة اخلمر املتخللة وامل

 .  (55) جامعة بيندهما وهي زوال النجاسة مندهما معاً 

 وهي مركبة من كلمتني، )املصاحل(، وهي مجع مصلحة، واملـــَْصَلَحُة يف اللغة: االستدالل ابملصاحل املرسلة:  -5

َفعة، و)املـــُرَسلة( يف اللغة، اسم مفعو  سلُت ل من الفعل أُرِسل، واإلرسال اإلطالق، يقال: أَر الصَّالح، واملــَنـْ

   .(56)الطائر من يدي، أي: أطلقته، ويقال: أَرسل الكالم، أي: أطلقه من غري تقييد

واصطالحاً: هي األوصاف اليت تالئم تصرفات الشارع ومقاصده، ولكن مل يشدهد هلا دليل معني من الشارع ابالعتبار 

 . ( 57)االستصالحأو اإللغاء. وُتسمَّى 

وجاء األخذ ابملصلحة عندما أورد الشيخ الوزاين فتوى الشيخ حممد كامل بن مصظفى الطرابلسي يف الفتاوى 

الكاملية ملا سئل عن حكم التداوي ابلتلقيح من اجلدري للصبيان الذي انتشر بني الناس، فأجاب الشيخ جبواز فعله، 

 صلحة العامة، هل يكون أمره مشروعاً ؟ فأجاب: نعم يكون مشروعاً .مث سئل وهل إذا أمر به احلاكم لدواعي امل

مث بعد هذه اإلجابة املختصرة، بنّي الشيخ حممد كامل ماهية هذا العالج، وأوضح أن هذا اللقاح الذي شاع 

دة ايف زمنه يف بالد املغرب ومصر أبن يقوم الطبيب بفعل ثالث شرطات أو أربع يف عضد الصيب املصاب مبوَسى ح

جداً، حبيث ال حيس معه الصيب أبمل أو حيس بيسري أمل ال يزعجه، مث يقوم الطبيب إبدخال صديد جدري من مصاب 



133 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

يف تلك الشرطات، وبعد ثالثة أايم يشعر الصيب حبمى خفيفة ال تلزمه الفراش غالباً، وما تلبث تلك الشرطات أن تيبس 

 فيشفى بعدها املريض إبذن هللا .  

الوزاين إىل اكتشاف لقاح هلذا املرض يف أورواب يؤخذ من جدري البقر، وُجّرب هناك فانتفع به وأشار الشيخ 

وانتشر العالج به، فأمر حاكم مصر بلقاح مجيع األطفال به يف املدن واألرايف، وأمر األطباء  -إبذن هللا-خلق كثري 

ظناً  ، وكره بعض الناس التداوي هبذا اللقاحابحلرص على هذا األمر حفظًا لألنفس الذي هو من بني مقاصد الشريعة

مندهم أنه خمالف للشرع، ورأى الشيخ الوزاين أن هذا الدواء هو رمحة من هللا بعباده، وأنه من مجلة األدوية اليت منَّ هللا 

 .  (58)هبا عليدهم

صالة  االستدالل بعمل أهل املدينة: وجاء االستدالل به يف عدة مواضع مندها: يف مسألة القبض يف  -6

 .   (59)الفرض، وأنه كره اإلتيان به فيدها ؛ وعلة ذلك خمالفته لعمل أهل املدينة من الصحابة والتابعني

ويف موضع آخر من الكتاب كان احلديث عن القبض يف الصالة أيضاً، أبن احلديث الوارد فيه منسوخ بعمل أهل 

جوع دينة هم أعلى وأكثر وأعلم من غريهم، فال يكون الر املدينة، واالعتماد على احلديث بعد النسخ ال يصح، فأهل امل

عند االختالف إال إليدهم، وإن صح احلديث وعمل أهل املدينة خبالفه، فرتكدهم العمل به يكون ألمر قوي بعثدهم على 

 .   (60) ذلك، فاتفاقدهم يعد إمجاعاً 

فإنه  َيْسكر، سواء أكان قليالً أم كثرياً ؛ وجاء االستدالل بعمل أهل املدينة يف مسألة من شرب مسكراً َسِكر أو مل

 .   (61)يقام عليه احلد وهذا مذهب أهل املدينة
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ُة: " سد الذرائع: السَّد : إغالُق اخلََلِل وَرْدُم الثَـّْلِم، والّذرَائُِع مجع َذرِيعة، والذَّرِيعَ االستدالل بسد الذرائع:   -7

الوسيلة، يقال: تَذرَّع فالٌن بذريعة أي: توسَّل، والذَّريعُة كذلك السبب إىل الشيء، يقال: فالٌن ذريعيت 

 .( 62)إليك، أي: َسَبيب وُوْصليِت الذي أتسبب به إليك" 

 .  (63)صطالحاً: عرَّفدها ابن القيم بقوله:" ما كان وسيلة وطريقاً إىل الشيء"ا

. واستدل  64ومن أمثلته كراهة إعادة الصالة يف املسجد بعد صالة اإلمام الراتب ؛ سداً لذريعة الطعن يف اإلمام

سداً للذريعة الختالف  صده ؛به يف فسخ بيوع األجل وبيوع العينة وفسخ الدين ابلدين، وال ُيصدق فاعلدها يف صحة ق

 .  (65)النوااي

ول االستحسان لغة : "اْسَتْحسَن َيْسَتْحِسُن اْسِتْجَساانَ، فدهو ُمْسَتْحِسٌن، واملفع االستدالل ابالستحسان:  -8

 . (66)ُمْسَتْحَسٌن، استحسن الشيء عدَّه حسناً"

ائي أو عن حكم كلي إىل حكم استثن عدول اجملتدهد عن مقتضى قياس جلي إىل مقتضى قياس خفي،اصطالحاً: " 

 . (67)"لدليل انقدح يف عقله رجَّح لديه هذا العدول

واستدل ابالستحسان على مسألة اإلقرار ابلنسب هل يثبت به مرياث أو ال؟ فعلى رأي أيب الوليد ابن رشد 

اانً ؛ مراعاة فريى توريثه ابإلقرار استحسأن الـُمَقّر له ال يرث الـُمِقر ؛ ألن اإلقرار ال يثبت به نسب، وأما اإلمام مالك 

 .    (68)ملن يرى من العلماء أن من مل يكن له وارث معروف، فله أن يوصَي جبميع ماله ملن شاء

وورد االستدالل به أيضاً يف مسألة  سئل عندها اإلمام سحنون وهي: أن هناك َخرِبة لشخص اعتاد الناس رمي 

ب رِبة من ذلك حبجة أن الزبل أضر ببستانه اجملاور، فأفىت سحنون أبن على صاحالزبل فيدها، فاشتكى جار صاحب اخلَ 
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اخلَرِبة رفع الزبل الذي فيدها للضرر، مث قال: لو أن صاحبدها رفع دعوى على اجلريان ألخذهم بكنسدها، وُعدَّ رأي سحنون 

 . (69)هذا استحسان منه ؛ ألنه قد يرمي فيدها غري جريانه

لُعْرُف لغة: والُعْرف واملعروف والعارِفة، خالف الن كِر، وما تعارف عليه الناس يف ااالستدالل ابلعرف:   -9

 .( 70)معامالُتم وعاداُتم

 .(71)" هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بيندهم، أو لفظ تعارفوا إطالقه على معىن خاص"اصطالحاً: 

مندها: مسألة املوصي الذي أوصى أبن يُعطى من حيضر جنازته وجاء االستدالل به يف عدة مواضع من الكتاب 

من الطلبة قدراً من الدراهم ليقرؤوا عليه القرآن، فكيف تكون القسمة بيندهم؟ فكان اجلواب: إن كان للوصية انظر فإنه 

قيد املطلق ي يقوم بقسمتدها على ما يقتضيه نظره، وإن مل يكن فإهنا تقسم على جمرى العرف والعادة يف ذلك ؛ فالعرف

 .   (72)وخيصص العام، وهذه القاعدة معمول هبا يف مثل هذه احلال

واستدل به أيضاً يف مسألة من حاز أرضاً ابلشراء وبقي يتصرف فيدها حنواً من عشرين سنة على عني ابئعدها، 

 مث بعد ذلك رفع البائع دعوى بفسخ العقد حبجة اجلدهل .

أبن كل دعوى ينفيدها العرف وتكذهبا العادة مرفوضة، والقول قول املشرتي فأجيب عن ذلك استنادًا إىل العرف   

 .  (73)للحيازة

االستدالل ابالستصحاب: االستصحاب: لغة: على وزن )استفعال( من الصحبة، ويعين املالزمة، وكل   -10

 . (74)ما الزم شيئاً فقد استصحبه

 يغريه".واصطالحاً: "بقاء األمر على ما كان عليه ما مل يوجد ما 
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 .  (75)أو "استدامة إثبات ما كان اثبتاً، أونفي ما كان منفياً"

وجاء االستدالل به يف مسألة الصالة يف الثوب الذي لبسته النصارى، حيث نقل رأي ابن عبد احلكم جبواز الصالة  

 . ( 76)فيه استصحاابً ألصل الطدهارة

ارته وسواس يف الوضوء والصالة، فأجيب أبنه يستصحب طدهوورد االستدالل به كذلك يف مسألة املستنكح صاحب ال  

 . ( 77)السابقة ويلغي الشك يف انقضدها

وسئل الشيخ الوزاين عن اجللد املخروز اجمللوب من بالد الروم، ما حكم استعماله؟ فأجاب أبنه ال أبس يف 

صحب صل يف األشياء الطدهارة، فُتستاستعماله إن مل يُدَر هل هو جلد خنزير أو بقر، وهل هو مذكى أو ميتة ؛ ألن األ

 .  (78)حىت يقوم الدليل على خالفدها

من  عرّفه الشيخ ابن بّيه بقوله: " األخذ بقول ضعيف يف القضاء والفتوىاالستدالل مبا جرى به العمل:   -11

 .(79) "عامل يوثق به يف زمن من األزمان، ومكان من األمكنة ؛ لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة

وعرّفه الدكتور عمر اجليدي بقوله: " العدول عن القول الراجح واملشدهور يف بعض املسائل، إىل القول الضعيف فيدها 

 . (80)؛ رعياً ملصلحة األمة وما تقتضيه حالتدها االجتماعية" 

 موهو نوع من االجتدهاد املذهيب، وال يقصد به عمل أهل املدينة الذي هو من أصول املذهب املالكي، ويقو 

على اختيار قول ضعيف أو شاذ من العلماء أو القضاة، يف مقابلة الراجح واملشدهور لدواعي املصلحة العامة، ومواجدهة 

ما يستجد من وقائع ونوازل ابلنظر يف األقوال املدهجورة يف املذهب بعد تقويتدها أبدلة وأصول، فإذا كان اإلفتاء ابلقول 
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لك يف سد الذرائع، وإذا كان جللب مصلحة، فدهو على أصله يف األخذ الضعيف جاء لدرء مفسدة، فدهو على أصل ما

 . (81)ابملصاحل املرسلة

وجاء االستدالل به يف مسألة الدعاء والذكر بعد الصالة مجاعة اليت سئل عندها ابن عرفة، فكان جوابه أبنه 

 .  (82)ل ومن ال يُقتدى بهمضى عمل األئمة والعلماء الذين يُقتدى هبم على اجلواز، و ال ينكر ذلك إال جاه

واسُتدل به يف اإلجابة عن: ما الذي جرى به العمل ليلة اجلمع بفاس، هل تؤخر صالة املغرب قليالً أو تُؤّدى يف وقتدها؟ 

 .( 83)فأجيب أبنه جرى العمل على أتخريها قليالً 

 .  (84)واستدل به أيضاً يف عدم وجوب الزكاة يف أحباس املساجد

مسألة حكم إعطاء آل البيت من الزكاة والصدقة، فأجيب عندها جبواز أخذهم الزكاة والصدقة واسُتدل به يف 

 . ( 85)خاصة يف هذه األزمنة، وهو ما جرى به العمل بفاس

وورد االستدالل به كذلك يف مسألة مطالبة احملجور والسفيه حبقوقدهما، وجاء بيان املسألة أبنه جرى العمل 

من كانت، وخياصم فيدها بنفسه ويوكل على قبضدها، وجرى العمل أيضًا أبن للسفيه طلب بطلب احملجور حقوقه عند 

 .  (86)حقوقه، أو توكيل من خياصم عنه

 جاء االستدالل ابلعديد من القواعد األصولية مندها: االستدالل ابلقواعد األصولية:  -12

ميتات،  من فروع هذه القاعدة، اختالط مذكاة بعشرقاعدة: )املـَُحرَّم إذا تعذر تركه إال برتك غريه وجب ترك اجلميع(، و 

 .( 87)أو رضيعة بعشر نسوة، أو منكوحة أبجنبية، أو مطلقة معينة بغري مطلقة
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ومن ذلك أيضاً، قاعدة: )كل فعل ال جيوز فعله إال ابلوضوء كالصالة، فالوضوء له ُيصلى به الفريضة والنافلة، وكل  

 . (88)ء كزايرة األولياء، فالوضوء له ال ُيصلى به( فعل يصح فعله ابلوضوء وبغري الوضو 

وجاء االستدالل بقاعدة: )العازم على الرتك من غري ضرورة كالتارك قصداً خمتاراً( على مسألة الساكن يف بالد الكفار  

 .    (89)وهو يستطيع اهلجرة مندها، ونتج عن جماورة الكفار عدم إقامة فرائض اإلسالم

واستدل بقاعدة: )الرتك يتنزل منزلة الفعل( على مسألة من ترك مدافعة الكفرة من البلد الذي أخذوه من املسلمني مع  

 . ( 90)إمكاهنا، كاملــَُمكِّن هلم منه

 واألمثلة على االستدالل ابللغة يف املعيار اجلديد كثرية، مندها االستدالل لتقريب املعىن االستدالل ابللغة:  -13

تفسري املفردات ابالستعانة ابملعاجم اللغوية بذكر املصدر الذي اعتمد عليه يف التفسري، من  من خالل

 .   (91)ذلك استدالله ابلقاموس احمليِ يف تفسري معىن )كفَّ الثوب( أي: خاط حاشيته

عمر  وكذلك استدل بكتاب الصحاح للجوهري يف تفسري معىن كلمة )فرازموا( املذكورة يف األثر املنسوب إىل

) إذا أكلتم فـَرَازُِموا( فالـــُمرَازمة: املواالة، ويقصد هبا هنا مواالة احلمد أثناء األكل، وأخذ  -رضي هللا عنه-بن اخلطاب 

 .  (92)بذلك ابن العريب، وكان سحنون يفعله

نُفِسدِهنَّ َثاَلثََة قـُُروء " أبَِ وكذلك يف مسألة عود الضمري على بعض ما تقدم بقوله تعاىل: "َواْلُمطَلََّقاُت َيرَتَبَّْصَن 

، فلفظ )املطلقات( يشمل البوائن (93)إىل قوله تعاىل يف نفس اآلية: "َوبـُُعولَتـُدُهنَّ َأَحق  ِبَردِِّهنَّ ىِف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوا ِإْصاَلحاً"

 .  (94)ا تقدمم والرجعيات، والضمري يف )بعولتدهن( ويف )بردهن( يعود على الرجعيات، فعاد الضمري على بعض



139 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

وجاء االستدالل بقواعد العربية عند احلديث عن اخلمر، فذُكر أن لفظ )اخلمر( مؤنث، وإدخال اهلاء على 

آخره لغة ضعيفة، وكذلك عود الضمري عليدها فال نقول: مخر حتجر أو ختلَّل فدهي لغة ضعيفة أيضاً، بل ندخل التاء 

 .  (95)تاملفتوحة عليدهما فنقول: مخر حتجرت أو ختلَّل

 اخلامتة

من خالل البحث يف سرية وجدهود هذا العامل اجلليل، تبني أن علماء املغرب هلم قصب السبق ابالهتمام والتأليف 

يف علم النوازل، فقد مجع الشيخ املدهدي الوزاين يف كتابه املعيار اجلديد العدد اهلائل من فتاوى النوازل يف بالد املغرب 

 األكرب على العصور املتأخرة مندها، وضم الكتاب فتاوى كبار العلماء وكتبدهم خاصة املتأخرين عرب العصور، وكان الرتكيز

 مندهم ابإلضافة إىل فتاوى مؤلف الكتاب نفسه.    

وسلك مؤلفه يف عرض الفتاوى عن املسائل النازلة طرقًا حمددة يف االستدالل، وبعد رحلة مفيدة يف ثنااي 

 ي:الكتاب، خلص الباحث إىل ما يل

أن احمليِ الذي ينشأ فيه اإلنسان له أثره يف تكوين شخصيته العلمية، فالشيخ املدهدي الوزاين نشأ يف بيت من  -

 بيواتت فاس عرف ابلعلم والعلماء، فمدهدت هذه النشأة له طريق طلب العلم حىت أصبح عاملاً يشار إليه ابلبنان.

 علمه وأخالقه، وكذلك بكتابه.أشاد العلماء من أقران الشيخ الوزاين وتالميذه ب -

أتيت أمهية كتاب املعيار اجلديد يف كونه مجع املئات من فتاوى النوازل عرب العصور خاصة املتأخرة، ويف كل إجابة  -

 حييل القارئ إىل املصدر الذي أخذ منه الفتوى .
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ملؤلف إىل يوم م والباحثني، من عصر اكتاب املعيار اجلديد أصبح مرجعاً أساسياً ومدهماً للمفتني والقضاة وطلبة العل  -

الناس هذا ؛ وذلك ملندهجه القوي والفريد يف االستدالل، فلم يكتِف يف استدالله على املسائل مبصادر التشريع املعروفة 

املتفق عليدها كالكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، أو املختلف فيدها كاملصاحل املرسلة واالستحسان وغريها، بل صرح 

 له مبصدر جديد ُعرف بـ )جراين العمل( .ابستدال

مل يلتزم كتاب املعيار اجلديد النقل عن علماء املالكية فحسب، وإمنا جتاوزهم ونقل عن علماء املذاهب األخرى وكتبدهم  -

 ،كأئمة املذاهب املشدهورة وكبار العلماء من غريها .  
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ABSTRACT 

 

People's relations with each other exist since ancient times and these relations developed when the 

number of people increased. Therefore, these relations needed principles and laws to control and 

maintain them properly, so it was necessary to have law in societies. Accordingly, there is a need 

for academic studies on political crimes because the subject is yet exhaustively studied, especially 

in the attempts to examine the legal provisions of political crimes such as the crimes of mutiny and 

theft and then compare these provisions of the positive laws illustrating the differences appear 

between these provisions in the light of the Islamic law, thus the research problem emergences at 

this point. The purpose of this research is therefore to explain the provisions of the political crimes 

(mutiny and theft) from the perspective of the Islamic law and the Libyan law. This research seeks 

to determine the Islamic Shariah laws pertaining to the crimes of mutiny and theft and compare 

them with the legal aspect and its various constitutions. This in turn positively impacts on the 

raising of the public awareness of the importance of comparative study. Furthermore, the 

importance of this study is also realized in the identifications of defects in the articles of the Libyan 

Political Crimes Law regarding the provisions of the crimes of mutiny and theft. The research 

findings concluded that the Islamic Shariah law divides political crimes into crimes of opinion and 

actual crimes. It furthers that actual crimes include any attack against the ruler individually or 

collectively target the regime as in mutiny. And that mutiny is one of the forms of political crimes 

classified under the Islamic law which Islam has devoted special system to deal with, classifying 

it as a serious major political crime. 

Keywords: crime, mutiny, theft, Shariah, law. 
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حتاجت إىل افعندئٍذ عندما زاد عدد الناس تطورت هذه العالقات ببعضهم البعض من قدمي الزمان و إن عالقات الناس 
واحلاجة للدراسة  .حافظ عليها بشكل سليم، لذلك كان البّد من وجوِد القانوِن يف اجملتمعولتتحكمها لمبادئ وقوانني 
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لشرعية حماولة معرفة األحكام ايف طلوب خاصة األكادميية حول اجلرائم السياسية لكون املوضوع غري مدروس بشكل م
الالزمة بني  قظهر الفرو ت حىتمث مقارنتها مبا يف القانون الوضعي  مثل جرمية البغي والسرقةاخلاصة ابجلرائم السياسية 

اخلاصة ن األحكام بيا. ويهدف هذا البحث إىل تلك األحكام يف ضوء الشريعة والقانون ألمهيتها فهنا تربز اإلشكالية
ىل الكشف عن أحكام إويسعى البحث  .السياسية من منظور الشريعة اإلسالمية والقانون اللييب )البغي والسرقة( ابجلرائم

مما يظهر له مردود إجيايب  ,ا ابجلانب القانوين ودساتريه املختلفةمومقارنته جبرمييت البغي والسرقةالشريعة اإلسالمية اخلاصة 
 كما تظهر أمهية هذه الدراسة يف استخراج مواطن اخللل املوجودة يف مواد قانون.  الدراسة املقارنة يف توعية الناس أبمهية

تقسم تالية: وتظهر من خالل هذا البحث النتائج ال .البغي والسرقة يتمياجلرائم السياسية الليبية فيما خيص أحكام جر 
العتداء على كل ما من شأنه ا  ةجرائم رأي وجرائم فعليه ويدخل حتت الثاني إىلاجلرمية السياسية  يةاإلسالمالشريعة 

لسياسية حد صور اجلرمية اأ يالبغي. وأن كجرمية البغ  يما يستهدف نظام احلكم بشكل مجاع أواحلاكم بشكل فردى 
  اسية الكربى.السيبنظام خاص للتعامل معه ابعتبارها اجلرمية  يةاإلسالماالسالمية وقد تفردت الشريعة  ةللشريع
 .قانون، الالشريعة ،السرقة ،بغيال ،رميةاجل: املفتاحية الكلمات

 املقدمة

ملا كان التشريع اجلنائي اإلسالمي هو جمموع األوامر والنواهي املستقاة من مصادر التشريع  فاهلل سبحانه وتعاىل هو 

د احلكم فيما فإن مل جي املباشر يف القرآن أو السنة.طريق معرفة احلكم هو النص الصريح عن مصدر الشرائع سواء كان 

 .)1(سبق من املصادر اجتهد وعمل مبا أدى إليه اجتهاده، وإن مل يكن جمتهداً اختار قول األفقه واألورع من اجملتهدين

إىل نبيه  يوأن األحكام الشرعية كثرياً ما كانت تشرع عقب نوازل وحوادث تقع بني املسلمني فيحكم هللا فيها مبا يوح

ما أفاء  :ى هللا عليه وسلم من القرآن ما يفصل يف النازلة أو حيكم فيها النيب صلى هللا عليه وسلم هبديه قال تعاىلصلّ 

هللا على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القرىب و اليتامى و املساكني و ابن السبيل كي ال يكون دولة بني 

وكذلك ما ثبت  )2(َّالرسول فخذوه و ماهتاكم عنه فانتهوا و اتقوا هللا إن هللا شديد العقاب)(األغنياء منكم و ماءاتكم 



152 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

نتقل  صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى، و قد كان البغي أحد هذه النوازل امن عمل اخللفاء والصحابة بعد أن 

ت اليت أنزل هللا تعاىل فيها حكماً يف كتابه العزيز كما أنه صلى هللا عليه وسلم أخرب عن البغي يف مواضع كثرية، وقد تناول

 هللا رسول رهاعاص اليت وكذلك البغي تايآذلك من خالل عرض اترخيي خمتصر للحوادث اليت كانت أسبااًب لنزول 

  .وأرضاهم عنهم هللا رضي بعده من أصحابه أو وسلم عليه هللا صلى

 التعريف جبرمية البغي واألحكام اخلاصة هبا بني الشريعة اإلسالمية والقانون اللييباملبحث األول: 

 تعريف جرمية البغياملطلب األول: 

استطال واببه رمى، وكل جماوزة وإفراط على املقدار الذي هو حد الشيء فهو التعدي و)بغى( عليه  يف اللغة: البغي

 .)3()بغي(. و)تباغوا( أي بغى بعضهم على بعض

ورد ذكر البغي يف مواضع عدة ولكل آية مناسبة أو حادثة كانت سببًا لنزوهلا لبيان احلكم أما يف القرآن الكرمي: فقد 

 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون )(و لقد أرسلنا من قبلك في شيع اإلولين)(  تعاىل:فيها نوردها تباعاً فيما يلي: قال 
)4( 

حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال: مسعت أيب، أن أنسا رضي هللا عنه، قال: قيل للنيب صلى هللا  روى البخاري: قال:

ْسِلُموَن مَيُْشوَن فَاْنطََلَق إِلَْيِه النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َورَِكَب ِِحَارً »عليه وسلم: لو أتيت عبد هللا بن أيب، 
ُ

ا، فَاْنطََلَق امل

رجل  ، فلما أاته النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: إليك عين، وهللا لقد آذاين ننت ِحارك، فقال«أَْرٌض َسِبَخةٌ  َمَعُه َوِهيَ 

من األنصار منهم: وهللا حلمار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أطيب رحيا منك، فغضب لعبد هللا رجل من قومه، 

إنا نحن   :رب ابجلريد واأليدي والنعال، فبلغنا أهنا أنزلت: فشتمه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ض

نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
وروى ابن كثري عن مقاتل: "أهنا نزلت يف سرية من الصحابة، لقوا مجعاً من املشركني يف  )5(

م ، فقاتلهم املسلمون، وبغوا عليهشهر حمرم فناشدهم املسلمون لئال يقاتلوهم يف الشهر احلرام، فأىب املشركون إال قتاهلم 
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وقيل أهنا نزلت يف قوم من املشركني مثلوا بقوم من املسلمني قتلوهم يوم أحد ، فعاقبهم رسول , )6(فنصرهم هللا عليهم"

ومْىذن ياستجيبو لربكم من قبل أن يأتي يوم ال مرد له من هللا مالكم من ملجإ قوله تعاىل: و  .)7(هللا صلى هللا عليه وسلم مبثله

 ومالكم من نكير)(
)8(

قيل: نزلت هذه اآلية يف قوم من أهل الصفة متنوا سعة الرزق والغىن، قال خباب بن األرت: فينا   

 .)9(نزلت، وذلك أننا نظران إىل أموال بين قريظة وبىن النضري وبىن قينقاع فتمنيناها فنزلت

ه فقد روى البخاري عن زيد بن وهٍب قال: مسعُت عبَد هللا قال: قال لنا رسول هللا صلى هللا علي وأما يف الُسّنة النبوية:

ُهْم , َواْسأَُلوا اَّلََّ َعزَّ مْ وسلم: "ِإنَُّكْم َسََتَْوَن بَ ْعِدي أَثَ رًَة َوأُُمورًا تُ ْنِكُروهَنَا". قُ ْلَنا: َفَما ََتُْمُراَن؟ قَاَل: "أَدُّوا إِلَْيهِ  َوَجلَّ  َحقَّ

ُكْم" , فقد أخرب صلى هللا عليه وسلم يف احلديث عما سيقع للمسلمني من ظهور ملا ينكر الناس من أمور الدين (10)َحقَّ

والدنيا من أمرائهم مل يعرفوها من قبل وقد وضع عليه الصالة والسالم القواعد اليت يعمل هبا املسلمني إذا ما حلت هبم 

من بذل املال يف الزكاة واخلروج إىل اجلهاد وأن يسألوا هللا تلك املنكرات فحث على أن يؤدي الناس لألمراء حقوقهم 

حقهم أبن يدعوا هللا أن يلهم أمرائهم اإلنصاف أو يبدهلم خرياً منهم ويف هذا داللة على أنه صلى هللا عليه وسلم كان 

م الناس على الطاعة ليعلم مبا سيحل ابألمة من بعده من ظلم وخمالفة والة األمر للنهج القومي فحث صلى هللا عليه وس

 عن عبد هللا بن الزبري، أن عائشة، قالت: عبث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفوالدعاء هلم روى مسلم يف الصحيح  

وَن اِبْلبَ ْيتِ  يِت يَ ُؤمُّ َرُجٍل بِ  منامه، فقلنا: اي رسول هللا صنعت شيئا يف منامك مل تكن تفعله، فقال: "اْلَعَجُب ِإنَّ اَنًسا ِمْن أُمَّ

 إن الطريق قد جيمع الناس، قال: فقلنا: اي رسول هللا ِمْن قُ َرْيٍش، َقْد جَلََأ اِبْلبَ ْيِت، َحىتَّ ِإَذا َكانُوا اِبْلبَ ْيَداِء ُخِسَف هِبِْم"،

ِبيِل، يَ ْهِلُكوَن َمْهَلًكا َواِحًدا، َوَيْصدُ " َعثُ ُهُم هللُا َعَلى رُ نَ َعْم، ِفيِهُم اْلُمْستَ ْبِصُر َواْلَمْجُبوُر َواْبُن السَّ ، يَ ب ْ وَن َمَصاِدَر َشىتَّ

فكان صلى هللا عليه وسلم كان يوحى إليه ما سيقع من الفنت بعده صلى هللا عليه وسلم فكان أشد ما  .)11("نِيَّاهِتِمْ 

لتباعد ا يكون حرصاً على ِحل املؤمنني على اجتناب الفنت قال النووي يف شرح احلديث: ))ويف هذا احلديث من الفقه:

عن أهل الظلم ، والتحذير من جمالستهم وجمالسة البغاة وحنوهم من املبطلني لئال يناله ما يعاقبون به، وفيه أن من كثر 
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, وروى مسلم يف صحيحه عن عرفجة قال: مسعت رسول )12(سواد قوم جرى عليه حكمهم يف ظاهر عقوابت الدنيا((

ّرَِق مَجَاَعَتُكْم فَاقْ تُ ُلوُه" ُكْم َوأَْمرُُكْم مَجٌْع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد يُرِيُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكْم أَْو يُ فَ هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "َمْن أاتَ 

 .)13(قال النووي معناه يفرق مجاعتكم كما تفرق العصا املشقوقة وهو عبارة عن اختالف الكلمة وتنافر النفوس

 يةسالماإلعقوبة جرمية البغي يف الشريعة املطلب الثاين: 

يرى األستاذ عبد القادر عودة أن وجوب القتال على البغي هو يف حالة قيام املغالبة دون غريها، أما بعد انتهاء حالة 

بغاة لاملغالبة فالعقوبة تعزيرية لويل األمر وألن القتال ال يعترب عقوبة على ما وقع وإمنا هو دفع لالعتداء احلاصل من ا

كان عقوبة جلاز قتل البغاة بعد التغلب عليهم ألن العقوبة جزاء ملا وقع، ولكن من املتفق عليه أنه إذا   فيقول: ))لو

 .)14(انتهت حالة املغالبة امتنع القتال و القتل((

، أو قاتل امتنعو غري مستثىن فيه، وإمنا بغى  ويقول الشافعي رِحه هللا: ))الباغي خارج من أن يقال له: حالل الدم مطلقاً 

قوتل دفعاً عن أن يقتل أو منازعًة لريجع، أو يدفع حقاً منعه، فإن أتى القتال على نفسه فال عقل فيه  االمتناعمع أهل 

 شيء من يف وال قود ، فإان احبنا قتاله. ولو وىل عن القتال أو اعتزل  أو جرح أو أسر أو كان مريضاً، ال قتال به مل يقتل

وخالفا للجمهور يرى احلنفية حيث جواز قتال البغاة من وقت جتمعهم وحتيزهم وامتناعهم ولو , )15(هذه احلاالت((

دون مبادئه بقتال ودون شرط دعوهتم إىل العدل ألهنم قد علموا ما يقاتلون عليه فحاهلم يف ذلك كحال املرتد وأهل 

، )17(وقتال البغاة واجب على كل مسلم وعلى هذا أمجع الفقهاء ,)16)تاهلماحلرب الذين بلغتهم الدعوة وهلذا جيوز ق

 ،)18(ومىت وقع البغي فتجب العقوبة فوراً دون َتخري كما أهنا ال حتتمل العفو أو إيقاف التنفيذ ما كانت حالة البغي قائمة

وال شك أن يف ذلك خري كثري يتمثل يف دفع البغاة إىل ترك بغيهم والعودة إىل حضرية األمة ورأب الصدع بني اإلخوة ، 

وذلك بعكس القوانني الوضعية اليت جترم مجيع األفعال حىت جمرد التشجيع ابلرأي أو إظهار املساندة حيث تواجه تلك 

تؤدي  ريق أمام مرتكبيها للرجوع عن أفعاهلم وابلتايل إمخاد انر احلرب اليتاألفعال أبقسى أنواع العقوابت، مما يقطع الط
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االقتصادية والبشرية يف حروب داخلية ال طائل منها، ولعل حوار اإلمام علي  مقدراهتا واستنزافإىل إضعاف الدولة 

ملسلمني اليوم دي هبا أئمة اخري قدوة يقت هلو رضي هللا عنه للحرورية وكذلك إرجاعه للممتلكات بعد معركة النهروان

 وقد فعلت الفنت ما فعلت ابألمة.

 يف القانون اللييب بغيعقوبة الاملطلب الثالث: 

العقوبة يف القوانني الوضعية هي إيالم يفرضه القانون ويطبقه القضاء عن طريق حماكمة على من تثبت مسؤوليته عن 

اجلرمية ، وتتوىل الدولة إنزاله ابجلاين ، وعنصر اإليالم مقصود فهو ال ميس من نزل به عرضاً وإمنا  مقابل ما حققه من 

اعية يعتربها املشرع،  وهي بذلك تطال حياة اإلنسان كعقوبة اإلعدام، جتماسلوك إجرامي أضر أو هدد ابلضرر مصاحل 

يف جسمه كعقوبة القطع واجللد، أو تطال حريته كالعقوابت السالبة للحرية أو املقيدة هلا، أو مال اجلاين   إيالمهأو 

نون العقوابت ضمن قاكعقوبة الغرامة، ومن خصائص العقوبة يف القوانني الوضعية أهنا ال تفرض إال ابلنص عليها 

حىت تعترب شرعية ، أيضًا البد أن تصدر عن السلطة القضائية فيصدر هبا حكم  واملقدار وذلكالنوع  تكون حمددةو 

عني اجلرمية أو ساهم فيها معه، كما أهنا تتسم ابملساواة بني اخلاض ارتكبقضائي، وهي كذلك شخصية فال تطال إال من 

 أنواع:  اثلثةت هلا دون تفرقة بينهم، والعقواب

وهي العقاب األصلي للجرمية الذي جيب على القاضي أن ينطق به عند احلكم ابإلدانة، والعقوابت : عقوابت أصلية

 والغرامة والوضع حتت املراقبة والقطع واجللد.  واحلبس والسجن املؤبد اإلعدام،األصلية هي 

إال  هي العقوابت اليت تطبق تبعاً للحكم بعقوابت أصلية حبكم القانون وال داع ألن ينطق هبا القاضي: و عقوابت تبعية

يف األحوال اليت ينص فيها القانون على ذلك وهي احلرمان من احلقوق املدنية، واحلرمان من مزاولة املهن أو األعمال، 

 وفقدان األهلية القانونية، ونشرحكم اإلدانة. 
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وهي العقوابت اليت حيكم هبا وجواًب أو جوازًا إضافًة إىل العقوابت األصلية إذ ال جيوز  :يلية أو إضافيةعقوابت تكم

احلكم هبا مبفردها و مثاهلا الغرامة اجلنائية ، ومل يتضمن القانون اللييب أحكامًا عامة للعقوابت التكميلية أسوة ببقية 

دد بعض على هذه العقوابت يف نصوص متفرقة من القسم اخلاص بص كتفى ابلنصا العقوابت األصلية والتبعية ولكنه 

واملالحظ على تلك العقوابت أهنا تعكس موقف املشرع اللييب من اجلرائم السياسية إذ تتسم ابلشدة ابإلضافة , )19(اجلرائم

لدوره فيها بل  باراعت ابجلرمية دون اتصلإىل اخلروج عن القواعد العامة يف القانون اجلنائي فالعقوبة قد تطال كل من 

 .حىت وإن مل تقع اجلرمية من األساس

تقرر عقوبة اإلعدام على الشروع ابلقوة يف تغيري الدستور أو شكل احلكم، وال شك أن هذا خالف  (196) :فاملادة

ذا )) يعاقب على الشروع يف اجلناية ابلعقوابت األتية إال إ :من قانون العقوابت واليت تنص على أنه 60لنص املادة 

ن مثاين مدته ع ال تقلالسجن املؤبد إذا كانت عقوبة اجلناية اإلعدام، ابلسجن الذي  نص القانون على خالف ذلك:

 سنوات إذا كانت عقوبة اجلناية السجن املؤبد، ويف األحوال األخرى حيكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إىل

املتعلقة ابلتنظيمات والتشكيالت غري املشروعة على أن يعاقب ابإلعدام من  (206) :املادةكما نصت   ,النصف((

أو حرض  انظمجتماع التنظيم أو التشكيل احملظور وكذلك من دعا أو أسس أو نظم أو أدار أو مول أو أعد مكاانً ال

وار إذ الواضح بني األد االختالفقوبتها اإلعدام رغم ساعد أو حتصل على نقود أو منفعة، فكل هذه األفعال ع أو

 يتساوى من أسس التنظيم وموله مع من حرض أو ساعد وحىت مع من تلقى منفعة.
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 التعريف جبرمية السرقة واألحكام اخلاصة هبا بني الشريعة والقانون اللييب املبحث الثاين:

 املطلب األول: تعريف جرمية السرقة

ويف االصطالح: هي . (20)يقال سرق يسرق سرقا فهو سارق، والسرقة أخذ الشيء من الغري خفيةالسرقة يف اللغة: 

واألصل يف حكم السرقة: األصل يف حرمة السرقة وثبوت , (21)أخذ ماٍل حمَتٍم لغريه من حرز مثله على وجه االختفاء

 القطع فيها الكتاب والسنة واإلمجاع.

َّالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءبما كسبا نكاال من هللا و هللا عزيز حكيم)(والسارق و  تعاىل:فقوله  أما الكتاب:
)22(

  

ُد يف رُْبِع ِديَناٍر قال: "تُ ْقَطُع اْليَ  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنها-فما روت عائشة وأما السنة: 

  .(23)َفَصاِعًدا"

فإن حكم القطع يف السرقة  وأما املعقول:. (24)قطع السارق يف اجلملةفقد أمجع املسلمون على وجوب وأما اإلمجاع: 

فيه حفظ للمال، وهو من الضرورايت اليت جاء اإلسالم حبفظها، ويف قطع يد السارق ردع له وزجر لغريه من اإلقدام 

طمئن الناس يف يعلى مثل فعله، وهبذا حتفظ األموال وتصان وهلذا فإنه عند تطبيق القطع يف السرقة يستتب األمن و 

حياهتم كما هو يف بعض البالد، ويف عدم تطبيق ذلك انتشار للفوضى وسرقة األموال، مما يؤدي أحيااًن إىل قتل األنفس 

عند شعور السارق ابخلطر، ولذلك ينتشر يف البالد اليت ال تطبق األحكام الشرعية مبا فيها حكم القطع يف السرقة القتل 

 ألعراض مهما كانت قوهتا وإمكاانهتا.وسرقة األموال وانتهاك ا

 

 

 



158 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 يةسالماإلعقوبة جرمية البغي يف الشريعة املطلب الثاين: 

 اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق أمران:

 والسارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاءمبا كسبا نكاال من هللا و هللا عزيز حكيم)( :لقوله تعاىل أواًل: قطع يده:

اء احلد على من سرق، وجرى عليه عمل اخللف -صلى هللا عليه وسلم  -األحاديث إبقامة النيب وقد تواترت  )25(

الراشدين من بعده. حمل القطع: اتفق الفقهاء على وجوب قطع اليد اليمىن بعد ثبوت جرمية السرقة ألول مرة أو إذا 

: "قطع - صلى هللا عليه وسلم -يب تكررت السرقة قبل القطع، وذلك من مفصل الكف وهو الكوع، ملا ثبت أن الن

ويف قراءة عبد هللا بن  .)26(اليد اليمىن وكذلك خلفاؤه من بعده"، قال ابن القطان: "وأمجعوا أن القطع من الكوع"

، وألن البطش ابليمني أقوى فكانت البداية هبا أردع، وألهنا آلة السرقة (27): "فاقطعوا أمياهنما"-رضي هللا عنه-مسعود 

صلى هللا  -ن النيب ع -رضي هللا عنه-عقوبتها بذلك. وإذا سرق اثنًيا قطعت رجله اليسرى ملا روى أبو هريرة فناسب 

ارُِق فَاْقطَُعوا يََدُه, َوِإْن َعاَد فَاْقطَُعوا رِْجَلُه, فَِإْن َعاَد فَاْقَطُعوا يَ  -عليه وسلم  َدُه, فَِإْن أنه قال يف السارق: "ِإَذا َسَرَق السَّ

وحتسم يد السارق بعد قطعها أبي طريقة مناسبة لئال يؤدي إىل وفاته. وينبغي أن يتخري الوقت  .(28)فَاْقطَُعوا رِْجَلُه" َعادَ 

املالئم للقطع لئال يؤدي إىل اإلضرار ابلسارق ألن املقصود الزجر دون القتل، وخيتلف الفقهاء يف حال عودة السارق 

 للسرقة اثلثة:

ن بلة يف رواية أنه ال قطع عليه بل حيبس ويضرب حىت تظهر توبته أو ميوت، وقد نقل ذلك ع. فريى احلنفية واحلنا1

 .- رضي هللا عنهما -عمر وعلي 

أنه إذا عاد للمرة الثالثة فإنه تقطع يده اليسرى فإن عاد  (29). ويرى املالكية والشافعية واحلنابلة يف الرواية األخرى2

صلى هللا عليه  -بعدها فإنه تقطع رجله اليمىن فإن عاد حبس حىت تظهر توبته أو ميوت ملا روى أبو هريرة أن النيب 

ارُِق فَاْقطَُعوا َيَدُه, َوِإْن َعاَد فَاْقَطُعوا رِْجَلُه, فَ  -وسلم   .(30)َدُه, فَِإْن َعاَد فَاْقطَُعوا رِْجَلُه"ِإْن َعاَد فَاْقطَُعوا يَ قال: "ِإَذا َسَرَق السَّ
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 -. وذهب الشافعي يف القدمي إىل أن السارق بعد قطع أطرافه األربعة يقتل حًدا، وذلك ملا روى جابر بن عبد هللا 3

ال جابٌر: فانطلقَنا بِِه "اقتُلوه" ق "اقطعوه"، فأيت به اخلامَسَة فقال: -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  - رضي هللا عنه

 .(31)فقتلناه مث اجَتْرانه فالقيناُه يف بِئٍر، ورميَنا عليه احِلَجارة

 أحكام السرقة يف القانون اللييباملطلب الثالث: 

 على املواد اآلتية:(32)أحكام السرقة يف القانون اللييب وقد جاءت

ويعد من األموال املنقولة يف حكم قانون   .مملوكاً لغريه يعاقب ابحلبسكل من اختلس منقوالً   (33)السرقة (444): مادة

 .(34)العقوابت الطاقة الكهرابئية ومجيع أنواع الطاقة ذات القيمة االقتصادية

يعاقب ابحلبس كل من اختلس شيئًا من أمواهلا خلاصة املثقلة , (35)سرقة الشخص ملا له أو إعدامه له (445) :مادة

 لالنتفاع به كلياً أو صاحل بتأمني عيين أو حبق حبس، أو أعدمه أو أتلفه أو بدده أو أعطبه أو صريه غريحبق انتفاع أو 

  .جزئياً 

تكون العقوبة احلبس مع الشغل مدة ال تقل عن ستة أشهر وغرامة ال تقل عن  (36)السرقة املشددة (446) :مادة

  :عشرة جنيهات وال تزيد على مخسني جنيهاً 

السرقة بطريقة التسلل إىل بناء أو مكان آخر مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته أو من أحد . إذا حصلت 1

  .احملالت املعدة للعبادة

  . إذا حصلت السرقة ابستعمال العنف ضد األشياء أو ابستعمال مفاتيح مصطنعة.2

  .. إذا حصلت السرقة ليالً 3

  والقرى.. إذا حصلت السرقة يف طريق عام خارج املدن 4
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وتكون العقوبة احلبس مع الشغل مدة ال تقل عن سنة وال  .. إذا ارتكبت السرقة إبساءة عالقة مساكنة أو ضيافة5

 .(37)تزيد على أربع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه

ن من استخدمه أو مستودعه أو حانوته . إذا ارتكب اجلرمية خادم ضد خمدومه أو مستخدم أو عامال وصانع يف خمز 6

 .أو يف احملل الذي يعمل فيه عادة

. إذا ارتكبت اجلرمية من أحد احملَتفني بنقل األشياء يف العرابت أو امل راكب أو على دواب احلمل أو أي وسيلة نقل 7

قد سلمت إليهم أخرى أو من أي شخص آخر مكلف بنقل األشياء أو أحد أتباعهم إذا كانت األشياء املذكورة 

  .بصفتهم السابقة

. إذا وقعت السرقة على منقوالت موجودة يف إدارات أو منشآت عامة ، أو كانت معروضة حبكم الضرورة أو العادة 8

  .اعتماداً على الثقة العامة أو معدة خلدمة أو مصلحة عامة

  . إذا كان اجلاين حيمل ، وقت ارتكاب السرقة، سالحاً ظاهراً أو خمبأ.9

 .. إذا حصلت السرقة من ثالثة أشخاص أو أكثر، أو ارتكبها شخص واحد منتحاًل صفة املوظف العمومي10

أو على ثالثة رؤوس من البقر أو اخليل  .. إذا وقعت السرقة على ثالثة رؤوس أو أكثر من املواشي جمتمعة يف قطيع11

 .(38)أو اإلبل ولو مل تكن جمتمعة يف قطيع

يعاقب ابحلبس مع الشغل مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على أربع سنوات  (39)ظروف التشديدتعدد ( 447): مادة

ر من الظروف توافر ظرفني أو أكث وبغرامة ال تقل عن أربعني جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب سرقة مع

دة ال تزيد على سبع سنوات وغرامة ال وتكون العقوبة السجن م .املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة السابقة

تقل عن مخسني جنيهًا وال تزيد على مائة ومخسني جنيهًا إذا ارتكبت السرقة مع توافر ظرفني أو أكثر من الظروف 
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املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة السابقة أو ظرف أو أكثر من هذه الظروف مع ظرف أو أكثر من الظروف 

 .يف الفقرة األوىل من املادة املذكورةاملنصوص عليها 

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز ثالثة أشهر أو  على شكوى الطرف املتضرر (40)السرقة املعاقب عليها بناء (448) :مادة

 .(41):بغرامة ال تزيد على عشرين جنيهاً بناء على شكوى الطرف املتضرر إذا حصلت السرقة

 .حااًل بعد استعماله دّ مؤقتاً إذا رُ  . استعمال الشيء املسروق استعماالً 1

 .. أو على أشياء ذات قيمة اتفهة لسد حاجة ماسة2

. أو عن طريق قطف السنابل من سوقها أو التقاط ما تبقى على األرض بعد حصادها إذا كان مل جيمع أبكمله وال 3

 .(42)446فقرة األوىل من املادة من ال 3و 2و 1تطبق هذه األحكام إذا توافر ظرف من الظروف املبينة يف البنود 

 اخلامتة

ة جرمييت البغي والسرقة واألحكام اخلاصة هبما بني الشريعة اإلسالمياحلمد هلل رّب العاملني، فبعد أن قمت بدراسة 

إىل , وقد َخَلصُت يبيف الشريعة اإلسالمية والقانون اللي، وقمت بتعريف هاتني اجلرميتني وقارنت بينهما  والقانون اللييب

ها على النحو اآليت:مي عدٍد من النتائج  كن بياُن أمهِّ

للتعامل معه  بنظام خاص يةاإلسالماالسالمية وقد تفردت الشريعة  ةالسياسية للشريع ائمحد صور اجلر أ يالبغأن  .1

  ابعتبارها اجلرمية السياسية الكربى.

ل ما من شأنه االعتداء ك  ةجرائم رأي وجرائم فعليه ويدخل حتت الثاني إىلاجلرمية السياسية  يةاإلسالمتقسم الشريعة . 2

 .يكجرمية البغ  يما يستهدف نظام احلكم بشكل مجاع أوعلى احلاكم بشكل فردى 
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( 448) :مادة بينما القانون يوضح يف ن السارق يقطع يده شرعا,أ يف يةاإلسالم ةن القانون اللييب خيالف الشريعإ .3

بغرامه ال تزيد  أور شهأتجاوز ثالثة ياملعاقب عليها بناء على شكوى الطرف املتضرر يعاقب ابحلبس مدة ال  ةن السرقأ

 .ةذا حصلت السرقإعلى عشرين جنيها بناء على شكوى الطرف املتضرر 

 .وغريها ةحكام البغي والسرقأتشمل  ميةاإلسالالشريعة  حكام اجلرائم السياسية يفأأن . 4

 اهلوامش

 

 .221، ص:5ج: .1بيت األفكار الدولية.  ط:السعودية:  -الرايض (. موسوعة الفقه االسالمي. 2009التوجيري, حممد بن إبراهيم بن عبد هللا. )  )1(
 .7سورة احلشر, من اآلية   (2)
صيدا: املكتبة العصرية  -(. خمتار الصحاح. حتقيق: يوسف الشيخ حممد. بريوت 1999زين الدين الرازي, أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي. )  (3)

 . 37. ص:5= الدار النموذجية. ط:
 .10-9سورة احلجر, من اآليتني   (4)
دار طوق النجاة: )مصورة عن لبنان: (. صحيح البخاري. حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر. 1422البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )  (5)

 .2691. رقم احلديث:183, ص:3. ج:1السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(. ط:
وزيع. دار طيبة للنشر والتالسعودية: (. تفسري القرآن العظيم. حتقيق: سامي بن حممد سالمة. 1999ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي. )  (6)

 .449، ص:  5. ج:2ط:
ن ) تفسري القرطيب(. حتقيق: أِحد الربدوين آ(. اجلامع ألحكام القر 1964القرطيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أِحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي. )  (7)

 .  90, ص:12. ج:2وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصرية. ط:
  .٣٧سورة الشورى, جزء من اآلية   (8)
العظيم والسبع املثاين. حتقيق: على عبد الباري عطية. بريوت: دار ه(. روح املعاين يف تفسري القرآن 1415اآللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين. )  (9)

 .39, ص:13. ج:1الكتب العلمية. ط:
 .7052، حديث رقم: 47, ص:9البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفنت ، مرجع سابق, ج:  (10)

ريوت: دار معة ، ابب فخفيف الصالة.  حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. بالنيسابوري, مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي. )بدون اتريخ(. صحيح مسلم، كتاب اجل  (11)
 .2884، حديث رقم:1318، ص: 2210، ص:4. ج:1إحياء الَتاث العريب. ط:

ه(. املنهاج شرح 1392)النووي, حيىي بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي، احلوراين، أبو زكراي، حميي الدين الدمشقي الشافعي.   (12)
 .18, ص:7. ج:2صحيح مسلم بن احلجاج. بريوت: دار إحياء الَتاث العريب. ط:

 .  242، ص:12. ج:2النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، مرجع سابق ، ط:  (13)
 .698، ص:2العلمية. ج:(. التشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي. بريوت: دار الكتب 2010عبد القادر. ), عودة  )14(
 .223, ص:4. ج:2ه(. األم. بريوت: دار املعرفة. ط:1393الشافعي, أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املكي. )  )15(
 .128، ص:10ج: (. املبسوط. بريوت: دار املعرفة.1993السرخسي, حممد بن أِحد بن أيب سهل مشس األئمة. )  )16(
 . 6، ص: 12. ج:1دار الغرب اإلسالمي. ط: . بريوت:حممد بو خبزة. حتقيق: (. الذخرية1994القرايف، أبو العباس شهاب الدين أِحد بن إدريس. )  )17(
 .545 – 529، ص: 1عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي  مقاران ابلقانون الوضعي، مرجع سابق, ج:, عودة  )18(
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 .459-449(. شرح القانون اجلنائي اللييب األحكام العامة ) اجلرمية واجلزاء (. ليبيا: املركز القومي للبحوث والدراسات العلمية. ص:1997ابره, حممد رمضان. )  )19(

. حسن هاين فحصدستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون. عرب عباراته الفارسية:  (.2000عبد النيب بن عبد الرسول األِحد نكري. ) ،القاضي  (20)
 .121, ص:2. ج:1بريوت: دار الكتب العلمية. ط:

, 6لعلمية.ج:دار الكتب ابريوت: احلنبلي. )بدون اتريخ(. كشاف القناع عن منت اإلقناع.  البهويت, منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس (21)
 .129ص:

  .٣٨سورة املائدة, من اآلية   (22)
 .6789، حديث رقم: 160, ص:8البخاري، كتاب الفنت ، مرجع سابق, ج:البخاري، صحيح   (23)
 .103، ص:9(. املغين البن قدامة. مكتبة القاهرة. ج:1968ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أِحد بن حممد املقدسي. )  (24)
  .٣٨سورة املائدة, من اآلية   (25)
القاهرة: دار (. اإلقناع يف مسائل اإلمجاع. حتقيق: حسن فوزي الصعيدي. 2004ابن القطان, أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي. )  (26)

 .262, ص:2. ج:1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر. ط:
. 3(. السنن الكربى. حتقيق: حممد عبد القادر عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:2003)البيهقي, أِحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر.   (27)

 .470, ص:8ج:
(. سنن الدارقطين. حققه وضبط نصه وعلق عليه: 2004الدار قطين, أبو احلسن علي بن عمر بن أِحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي. )  (28)

 .239, ص:4. ج:1مؤسسة الرسالة. ط: شعيب األرانؤوط. بريوت:
 .86, ص:7. ج:2دار الكتب العلمية. ط:بريوت: (.  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع. 1986الكاشاين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أِحد احلنفي. )  (29)
حجر العسقالين, أبو الفضل أِحد بن علي بن حممد بن أِحد.  . وضعف ابن حجر إسناده، ابن239, ص:4الدار قطين, سنن الدار قطين, مرجع سابق, ج:  (30)
 .489, ص:4. ج:1دار الكتب العلمية. ط:بريوت: (. التلخيص احلبري يف فخريج أحاديث الرافعي الكبري. 1989)
ِجْستاين. )  (31) د كاِمل قره بللي.  -األرانؤوط (. سنن أيب داود. حتقيق: شَعيب 2009أبو داود, سليمان بن األشعث بن إسحاق عمرو األزدي السِّ  –دمشق حَممَّ

 . 462, ص:6. ج:1دار الرسالة العاملية. ط:بريوت: 
 (. 448( إىل املادة: )  444انظر: قانون العقوابت اللييب. اجلرائم عامة. الباب السادس. من مادة: )   (32)
 العنف ضد األشياء أو األشخاص. الباب السادس من قانون اجلرائم ضد األموال: "الفصل األول".انظر: قانون العقوابت اللييب. اجلرائم ضد األموال ابستعمال   (33)
 انظر: قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.  (34)
 انظر: قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.  (35)
 قوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.انظر: قانون الع  (36)
 م.2017 /4 /4اتريخ االستعراض:  .http://aladel.gov.ly/home/?p=1373موقع وزارة العدل الليبية.   (37)
 مرجع سابق. موقع وزارة العدل الليبية,  (38)
 قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.انظر:   (39)
 انظر: قانون العقوابت اللييب ، اجلرائم عامة, الباب السدس, مرجع السابق.  (40)
 مرجع سابق. موقع وزارة العدل الليبية,  (41)
 مرجع سابق. موقع وزارة العدل الليبية,  (42)
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 املصادر واملراجع

 الكرمي.القرآن 

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ه(. 1415. اآللوسي, شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين. )1
 .1. حتقيق: على عبد الباري عطية. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:املثاين

ز القومي . ليبيا: املركاجلرمية واجلزاء (شرح القانون اجلنائي اللييب األحكام العامة ) (. 1997. ابره, حممد رمضان. )2
 للبحوث والدراسات العلمية.

. حتقيق: حممد زهري بن انصر صحيح البخاري(. 1422. البخاري, حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي. )3
 . 1:الناصر. لبنان: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(. ط

لقناع عن منت كشاف ا. البهويت, منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس احلنبلي. )بدون اتريخ(.  4
 . بريوت: دار الكتب العلمية.اإلقناع

. حتقيق: حممد عبد السنن الكربى(. 2003. البيهقي, أِحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين، أبو بكر. )5
 .3: دار الكتب العلمية. ط:القادر عطا. بريوت

بيت األفكار  السعودية: -الرايض . موسوعة الفقه االسالمي(. 2009. التوجيري, حممد بن إبراهيم بن عبد هللا. )6
  .1الدولية.  ط:

التلخيص احلبري يف فخريج أحاديث (. 1989. ابن حجر العسقالين, أبو الفضل أِحد بن علي بن حممد بن أِحد. )7
 .1. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:الكبريالرافعي 

(. 2004. الدار قطين, أبو احلسن علي بن عمر بن أِحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي. )8
 .1. حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب األرانؤوط. بريوت: مؤسسة الرسالة. ط:سنن الدار قطين

ِجْستاين. ). أبو داود, سليمان بن األشعث بن إ9 . حتقيق: شَعيب سنن أيب داود(. 2009سحاق عمرو األزدي السِّ
د كاِمل قره بللي. دمشق  -األرانؤوط   .1بريوت: دار الرسالة العاملية. ط: –حَممَّ

 . بريوت: دار املعرفة.املبسوط(. 1993. السرخسي, حممد بن أِحد بن أيب سهل مشس األئمة. )10
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. بريوت: دار األمه(. 1393حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي املكي. ). الشافعي, أبو عبد هللا 11
 .2املعرفة. ط:

 مية.. بريوت: دار الكتب العلالتشريع اجلنائي اإلسالمي مقاران ابلقانون الوضعي(. 2010. عودة, عبد القادر. )12

العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات دستور  (.2000عبد النيب بن عبد الرسول األِحد نكري. ) ، . القاضي13
 .1. عرب عباراته الفارسية: حسن هاين فحص. بريوت: دار الكتب العلمية. ط:الفنون

 (.2017. )قانون العقوابت اللييب. اجلرائم عامة. 14

تبة . مكاملغين البن قدامة(. 1968. ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أِحد بن حممد املقدسي. )15
 القاهرة.

دار  . بريوت:حممد بو خبزة. حتقيق: الذخرية (.1994. القرايف، أبو العباس شهاب الدين أِحد بن إدريس. )16
 .1الغرب اإلسالمي. ط:

اجلامع (. 1964. القرطيب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أِحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي. )17
 .2. حتقيق: أِحد الربدوين وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب املصرية. ط:لقرطيب(ألحكام القرأن ) تفسري ا

اإلقناع يف مسائل (. 2004. ابن القطان, أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي الفاسي. )18
 .1. ط:. حتقيق: حسن فوزي الصعيدي. القاهرة: دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشراإلمجاع

دار  .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع(.  1986. الكاشاين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أِحد احلنفي. )19
 .2الكتب العلمية. ط:

. حتقيق: سامي تفسري القرآن العظيم(. 1999. ابن كثري, أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري الدمشقي. )20
 .2السعودية: دار طيبة للنشر والتوزيع. ط:بن حممد سالمة. 

اتريخ  .http://aladel.gov.ly/home/?p=1373. موقع وزارة العدل الليبية. 21
 م.4/4/2017االستعراض:

يي الدين وراين، أبو زكراي، حم. النووي, حيىي بن مري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن حزام احلزامي، احل22
 .2. بريوت: دار إحياء الَتاث العريب. ط:املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجه(. 1392الدمشقي الشافعي. )
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اد عبدالباقي. . حتقيق: حممد فؤ صحيح مسلم. النيسابوري, مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي. )بدون اتريخ(. 23
 .1العريب. ط:بريوت: دار إحياء الَتاث 
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Abstract 

 

The concept of quality is an authentic concept in Islamic culture, emanating from the system of 

Islamic values in which precision, accuracy and perfection are high. However, currently there are 

people who attribute this to the non-Islamic thought, because the emergence of its use was attached 

to some names of thinkers who were concerned in clarifying the concept of quality and its 

dimensions, contents, principles, elements and basics. Therefore, here lies the problem of research. 

The research aims to Islamically understand the concept and requirements of total quality so that 

we learn about the incentives for quality of education in accordance with the Islamic perspective, 

and to introduce the quality components of Islam. In this research, the analytical method was 

followed for analyzing the Islamic texts and the sayings of scholars leading to the quality and 

incentives of quality in Islam. The results show that the concept of quality is authentic in the 

Islamic culture based on precision, accuracy and perfection, and that it has several incentives, the 

most important of which is moral motivation for workers, such as providing aphilanthropic 

environment among them, based on love, respect and appreciation, so it makes them feel that there 

is job security and stability. That will encourage them to exert more effort and dedication in order 

to achieve the highest degrees of quality. Appreciation is considered to be an essential tool in 

judging the success of the educational process and in determining whether they have already 

achieved the desired goals or failed to do so. 
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 امللخص

مفهوم اجلودة مفهوم أصيل يف الثقافة اإلسالميَّة، منبثق من منظومة القيم اإلسالميَّة اليت ميثل فيها اإلتقان والدقة 
واإلحسان مكانة عالية. إال أنه يوجد يف وقتنا احلاضر من ينسب ذلك إىل الفكر غري اإلسالمي؛ ألن ظهور استعماله 

مفكرين اهتموا بتوضيح مفهوم اجلودة وأبعاده ومضامينه، ومبادئه، وعناصره وأسسه وهنا تكمن اقرتن ببعض أمساء 
مشكلة البحث، ويهدف البحث إىل قراءة مفهوم ومتطلبات اجلودة الشاملة قراءة إسالميَّة لنتعرف على حمفزات جودة 

لتحليلي لتحليل واتبعت يف هذا البحث املنهج االتعليم وفق التصور اإلسالمي، والتعريف مبقو ِّمات اجلودة يف اإلسالم. 
النصوص الشرعية وأقوال العلماء اليت ختلص إىل جودة وحمفزات اجلودة يف اإلسالم ، وقد ظهر من النتائج أن مفهوم 

ها مهاجلودة مفهوم أصيل يف الثقافة اإلسالميَّة مبين على اإلحسان، وإتقان العمل، والدقة فيه، وأن هلا عدة حمفزات من أ
التحفيز املعنوي للعاملني، من حيث توفري مناخ إنساين بينهم، قائم على احلب واالحرتام والتقدير، مبا يشعرهم ابألمن 
الوظيفي واالستقرار، ويشجعهم على بذل مزيد من اجلهد والتفاين، من أجل حتقيق أعلى درجات اجلودة، كما يعد 

، أو لعمليَّة التعليميَّة، وحتديد إذا ما كانت ابلفعل حققت األهداف املنشودةالتقومي أداة أساسيَّة يف احلكم على جناح ا
 .قصرت وأخفقت يف ذلك

 حمفزات جودة التعليم. -جودة التعليم يف اإلسالم -اجلودة الشاملة  الكلمات املفتاحيَّة:

 التحديد املفاهيمي اللغوي

، ثالثي جادوفعلها ال، وكثرة العطاء يءوهو أصل يدل على التسمح ابلش ،د( يعترب أصل الكلمة االشتقاقي )ج و

أن اجليد: نقيض الرديء، وجاد الشيءجودة،وجودة: أي صار جيًدا، وقد جاد  إىل وأشار ابن منظور يف لسان العرب

 .(1)والفعل القول وأجاد أي أتى ابجليدمن ةجود

ينظر إليها  ونظرة املهتمني هبا عامليًّا وإقليميًّا، فهناك من ،وفًقا جملاالهتادت مفاهيم اجلودة أما يف االصطططططططططططططططالح فقد تعدَّ 

 ا:أهن -وهو من أهم رواد إدارة اجلودة الشطططططططاملة -وإرضطططططططاء العمالء، ويرد إدوارد دمينج ،على أسطططططططاي التصطططططططميم أو املنتج

ه لكسططططططططب رضططططططططا صططططططططميم املنتج وتقدمي"ترمجة االحتياجات املسططططططططتقبليَّة للعمالء إىل خصططططططططائص قابلة للقياي، حيث يتم ت
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 ،يُّزدرجة أو مسططتود التم، و مها: السططمة أو اصاصططيَّة األسططاسططيَّة لشططيء ما ،. وهناك تعريفان معجميان للجودة(2) العميل"

 وبصفة خاصة املستود املرتفع.

 من منظور إسالمي:اجلودة و   

ة التعليمطططة إىل جمموعطططة  -الطططداخليني واصطططارجيني -هي ترمجطططة احتيطططاجطططات وتوقعطططات املسططططططططططططططتفيطططدين من العمليطططَّ

ا يف تصططططططططططميم اصدمات التعليميَّة ،خصططططططططططائص حمددة لبية من أجل ت ،وطريقة أداء العمل يف املدرسططططططططططة ،تكون أسططططططططططاسططططططططططً

 ،قدمها املدرسططةمث رضططاء املسططتفيدين عن اصدمات التعليميَّة اليت ت ،وحتقيق رضططاء هللا ،احتياجات وتوقعات املسططتفيدين

ل معايري تشك ِّ  ،مدد استيفاء املدخالت، والعمليات، واملخرجات يف املؤسسة التعليميَّة ملستوايت حمددةواليت تعرب عن 

 .(3)ق اجلودة يف هذه املؤسسات عن طريقها ميكن قياي مدد حتقُّ 

 

 حمفزات جودة التعليم وفق التصور اإلسالمي: املطلب األول:

ينبغي  ،وجتويده وإتقانه. والرتبية هي عمل إنسططططططططاين رائع وملح   حث اإلسططططططططالم كما تبني سططططططططابًقا، على إحسططططططططان العمل 

ي " عملية بنائية هتدف ه "عمليَّة بنائيَّة هتدف إىل حتسطططني املنتج النهائي" :ه، واجلودة يف التعليم هيئالتماي اجلودة يف أدا

 .(4)إىل حتسني املنتج النهائي"

وتعين حتديد املواصططططططططططفات  ،(Designaualityصططططططططططميم )جودة الت :وتضططططططططططم جودة التعليم ثالثة جوانب أسططططططططططاسططططططططططيَّة

( وتعين القيطططام Performanceqalityواصصطططططططططططططططططائص اليت ينبغي أن تراعى يف التخطيد للعمطططل، وجودة األداء )

( وتعين احلصططططططططططططططول على منتج تعليمي وخدمات Outputaualityابألعمال وفق املعايري احملددة، وجودة املخرج )

 .(5 )تعليميَّة وفق اصصائص واملواصفات املتوقعة 

 ومن حمفرات اجلودة يف اإلسالم التايل :
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 على العمل الصاحل:  احلثُّ -1

ن َدَعا إىل ومن ذلك قوله تعاىل: "َوَمْن َأْحَسُن قَطْواًل م َِّّ  ،القرآن الكرمي يف كثري من آايته على العمل الصاحل حثَّ 

ًا" : وجلَّ  له عزَّ لقو  ؛املداومة على العمل الصاحليف ب املوىل سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني ، ورغَّ (6 )اَّللَِّّ َوَعمَِّل َصاحلِّ

َاتِّ َأنَّ هَلُْم  ُلواْ الصَّاحلِّ رِّ الَّذِّين آَمُنواْ َوَعمِّ  مع اقرتانه ،، فالعمل الصاحل طريق الفالح(7)َجنَّات  جَتْرِّي مِّن حَتْتَِّها اأَلهْنَاُر""َوَبش ِّ

نَي" :ابإلميان والتوبة َن اْلُمْفلِّحِّ ًا فَطَعَسى َأن َيُكوَن مِّ  . (8 )"فََأمَّا َمن ََتَب َوآَمَن َوَعمَِّل َصاحلِّ

"َأَجَعْلُتْم  :هبينه وبني غريه من األعمال اليت ال ترتقي إليويقارن  ،القرآن الكرمي على املبادرة إىل العمل األفضل وحيثُّ 

َقايَ  رِّ َوَجاَهَد يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ الَ َيْستطَ  ةَ سِّ َّلل ِّ َواْليَطْومِّ اآلخِّ دِّ احْلَرَامِّ َكَمْن آَمَن ابِّ ُ الَ يَطْهدِّي احْلَاج ِّ َوعَِّمارََة اْلَمْسجِّ ُووَن عِّنَد اَّلل ِّ َواَّلل 

ْم أَْعَظُم َدَرَجةً عِّنَد ااْلَقْوَم الظَّالِّمِّ  هِّ َْمَواهلِِّّْم َوأَنُفسِّ  ) َوأُْولَ َِّك ُهُم اْلَفائُِّزوَن"َّلل ِّ نَي * الَّذِّيَن آَمُنواْ َوَهاَجُرواْ َوَجاَهُدواْ يفِّ َسبِّيلِّ اَّلل ِّ ِبِّ

9) . 

اه إىل حماربة وإ ،وهو ال يقتصر على جلب اصري النافع ،صف ابلشمول والتنوعفالعمل الصاحل يف اإلسالم يتَّ  منا يتعد 

 . (10 ) ، والعمل الصاحل حيتاج إىل إعداد وتربية وتدريب على أدائه وتوفري مؤسساتهالشر الضار ِّ 

فعة وال يدفع ال جيلب منفإنه  ،ا وغري انجحا وانجًحا، فإذا كان أخالقيًّ والعمل الصاحل كذلك ينبغي أن يكون أخالقيًّ  

 . (11)وإذا اجتمع االثنان فيه كان عماًل انفًعا غري ضار    ،خالقي، فإنه جيلب ضررًاوإذا كان انجًحا وغري أ ،ضررًا

 : على اإلحسان يف العمل احلثُّ 2-

" ْحَسانِّ ْلَعْدلِّ َواإلِّ َ ََيُْمُر ابِّ ، ويف موضع آخر من كتابه العزيز، جاء (12)أمر هللا سبحانه وتعاىل ابإلحسان يف قوله: "إِّنَّ اَّلل 

َاتِّ "لَْيَس َعَلى الَّذِّينَ  :اإلميان والتقود واإلحسان الذي حيبه هللا سبحانه وتعاىل لعبادهاالقرتان بني  ُلواْ الصَّاحلِّ  آَمُنواْ َوَعمِّ

َاتِّ مُثَّ اتطََّقواْ وَّآَمُنواْ مُثَّ اتطََّقواْ  ُلواْ الصَّاحلِّ نِّنَي"وََّأْحسَ  ُجَناٌح فِّيَما طَعُِّمواْ إَِّذا َما اتطََّقواْ وَّآَمُنواْ َوَعمِّ ُ حيِّبُّ اْلُمْحسِّ  . (13)ُنواْ َواَّلل 
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إن مشوليَّة املنهج اإلسالمي وتغطيته لكل جوانب احلياة اإلنسانيَّة، واكبتها دعوة اإلسالم اإلنسان إىل اإلحسان يف كل 

ُلَوُهْم أَيطُُّهْم ْرضِّ "إِّانَّ َجَعْلَنا َما َعَلى األَ  :عمل يقوم به وارتبد اجلزاء ابلنسبة لإلنسان بكيفيَّة العمل واألداء َا لِّنَطبطْ ِِّيَنًة هلَّ  

عاىل: "الَّذِّي لقوله سبحانه وت ؛االبتالء واالختبار ابلعمل غاية احلياة الدنيا -وجلَّ  عزَّ  -، وجعل هللا( 14)َأْحَسُن َعَماًل"

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل"  . (15 )َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِّيَطبطْ

على اإلحسان واإلتقان يف أداء العبادات، وملا كان إحسان العمل من السلوكيات األخالقيَّة اليت تدخل  واإلسالم حيثُّ  

مبتغًيا بذلك  ،فإن املعلم مطلوب منه أن حيسن تعليمه ؛ن العلم والتعليميف إطار العبادة مبفهومها الشامل، الذي يتضمَّ 

 . (16 )وجلَّ  وجه هللا عزَّ 

 التأكيد على إمتام العمل وإكماله على أفضل وجه: - 3

ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم "اْليطَ  قال هللا تعاىل: وتنزه عن النقص ،الدين يف املفهوم اإلسالمي، نظام عام اتصف ابلكمال والتمام

ْساَلَم دِّيًنا" يُت َلُكُم اإلِّ  . (17 )دِّيَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِّْعَميتِّ َوَرضِّ

 املدة احملددة وطالًبا منه إمتام العمل يف -عليه السالم -خماطًبا موسى -عليه السالم -وجاء على لسان نيب هللا شعيب 

َجج  فَإِّْن أمَْتَْمتَ  :مقابل أجر معلوم َ حِّ ا َفمِّْن  َعْشرً "قَاَل إِّين ِّ أُرِّيُد َأْن أُنكَِّحَك إِّْحَدد ابْطَنيَتَّ َهاَتنْيِّ َعَلى َأن ََتُْجَرينِّ ََثَاينِّ

َن الصَّاحلِِّّنَي" ُ مِّ ُدينِّ إِّن َشاء اَّللَّ  -وقد وصف ،فإمتام العمل من مظاهر الوفاء، (18 )عِّندَِّك َوَما أُرِّيُد َأْن َأُشقَّ َعَلْيَك َسَتجِّ

" -عليه السالم -نبيه إبراهيم -سبحانه وتعاىل يَم الَّذِّي َوَّفَّ  . (19 )بقوله "َوإِّبْطرَاهِّ

تابعة واملراجعة وبذل مزيد من امل ،وتتصف ابالستمرار ،وإمتام العمل عمليَّة بنائيَّة تكامليَّة من حيث اجلهد املبذول 

 مجاهلا وحسنها للناظرين.  اوإن بد ،والنظر والتقييم

د العاملني يف لد من توافر منظومة من القيم اإلسالميَّة وإلخراج املنتج التعليمي على أمت وجه وأكمل صورة، ال بدَّ  

ِها فيما َييت:  ،حقل التعليم  وهي بدورها ابعثة ومشجعة على ذلك، وميكن إمجال أبر
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  َّوجلَّ  إخالص العمل هلل عز : 

ِج العمل ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، كطلب  ،يعرف اإلخالص ِبنه تصفية العمل من كل شوب أي ال ميا

 أو غري ذلك من العلل والشوائب.  ،أو طلب أمواهلم ،املدح من الناي أو تعظيمهم

وحىت  ،ألنه يراقبه ؛خشية من هللا تعاىل ،ويتقنه وينصح فيه ،ويوجب اإلسالم على العامل أن خيلص النيَّة يف العمل

 . (20 )دون إمهال أو تقصري أو تفريد ،يكون العمل متقًنا من وجهة النظر اإلسالميَّة، ينبغي أن يتم على أكمل وجه

 لك قوله عزَّ ومن ذ ،احلكيم ابإلخالص يف العبادة واألعمال هعباده يف مواضع عدة من كتاب -وجلَّ  عزَّ  -وقد أمر هللا

نَي َلُه الد ِّيَن"وجلَّ  ُروا إِّالَّ لِّيَطْعُبُدوا اَّللََّ خُمْلِّصِّ ب القرآن الكرمي املؤمنني إبخالص العمل ، ويف موضع آخر يرغ ِّ (21): "َوَما أُمِّ

ًا َوال ُيْشرِّْك بِّعَِّباَدةِّ َرب ِّهِّ َأَحًدا" قائاًل: -وجلَّ  عزَّ  -هلل  . (22)"َفَمن َكاَن يَطْرُجو لَِّقاء َرب ِّهِّ فَطْليَطْعَمْل َعَماًل َصاحلِّ

 تنفيذه ومراعاة الدقة يف ،فاإلخالص هلل يف العمل املهين ،ه بصورة جيدةءإن من متطلبات اإلخالص يف العمل، أدا 

أدد إىل أن يدأب العامل على مواصلته دون ؛ من أبِر أسرار جناحه، ومىت صدر العمل عن نيَّة صادقة وشعور خملص

وهو ال يقتصر  ،، ويعد اإلتقان مظهرًا من مظاهر اإلخالص يف العمل(23)وأفضى إىل رفع كفاية اإلنتاج ،سآمة أو ملل

 . (24)خر، بل هو مطلوب يف كل عمل من أعمال الدين والدنيايف اإلسالم على عمل دون آ

ث على إتقان ، كما أن اإلخالص ابعوجلَّ  فقد لزم إخالص النيَّة فيه، كشرط للقبول عند هللا عزَّ  ؛وملا كان العلم عبادة

 . (25)ه لالرتقاء حنو األفضلئالعمل وتفاين املعلم يف أدا

ألن غياب روح  ؛إحياء مفهوم التعب د ابلعلم يف مؤسساتنا التعليميَّة بكل مراحلهاة، إىل وبناًء عليه أضحت احلاجة ماسَّ 

العلوم واملعارف، كان نتيجة احنسار روح التعب د ابلعلم صدمة عباد هللا ودينه، وبذلك ختلف املسلمون  التضحية من أجل ِّ 

 . (26)اليوم يف الناحية العلميَّة والتقنيَّة

  :التزام األمانة يف أداء األعمال 
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ْم رَاُعوَن"  ََمااَنهتِِّّْم َوَعْهدِّهِّ . واعترب )ابن حجر( أن إمتام املعلم لعمله (27)وصف هللا عباده املؤمنني بقوله: "َوالَّذِّيَن ُهْم ألِّ

 . (28)على أكمل وجه وأمت صورة من األمانة العلميَّة

ملعلم، أن يبذل قصارد جهده يف تعليم األجيال وفق املواصفات العلميَّة ومن متطلبات التزام خلق األمانة يف أداء ا 

وأن يستثمر كل  ،وعدم التهر ب من إلقاء دروسه ِبعذار مصطنعة ،وأن يكون صادقًا مع غريه يف قوله وعمله ،واصلقيَّة

للوائح اصاصة ذ النظم واوكذلك االلتزام يف تنفي ،ص للعطاء، فال يضي ع من ساعات الدروي أو احملاضراتوقت خمصَّ 

 . (29)بتنظيم األمور التعليميَّة

  وليَّة جتاه األعمال: ؤ استشعار املس 

وليَّة يف كل ما يقوم به من عمل، جنده حيرص على التزام الدقة ؤ ما من شك يف أن العامل الذي يستشعر معىن املس

لُّ َمن َيشَ  :واإلجادة يف أداء واجباته، وجاء يف حمكم التنزيل َدًة َولكِّن ُيضِّ ُ جَلََعَلُكْم أُمًَّة َواحِّ اء َويَطْهدِّي َمن "َوَلْو َشاء اَّلل 

 -جلَّ و  عزَّ  -فاهلل ،سواء أبداه للناظرين أو أخفاه ،فاإلنسان حماسب عن عمله (30)َيَشاء َولَُتْسأَُلنَّ َعمَّا ُكنُتْم تَطْعَمُلوَن"

"ُ ْبُكم بِّهِّ اَّلل  ُكْم أَْو خُتُْفوُه حُيَاسِّ  . (31)مطلع على عمله وسيحاسبه عليه "َوإِّن تُطْبُدواْ َما يفِّ أَنُفسِّ

  :توجيه املسلم إىل التماي العلم النافع 

بات خالفته من القيام بواج وميكنه ،وجلَّ  اإلميان بطبيعته يستلزم العلم النافع بشموله، الذي يزيد اإلنسان صلة ابهلل عزَّ 

 .(32)يف األرض وعمران احلياة فيها 

ومقياي العلم النافع ليس ذلك الذي نراه يف الفلسفة الربمجاتيَّة، مركزًا على الناحية املاديَّة يف احلياة، وإمنا هو العلم الذي 

 . (33)يف مصلحة األمة وإقامة الدين يصبُّ 

 . (34)علم ما نفع""ليس العلم ما ُحفظ ال :)الشافعي( بقوله ذلك كما بني  ،وضمن معايري اجلودة يف العلم أن ينفع صاحبه
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 :حلديث الشريفحيث جاء يف ا ،ون احلياة كلهاؤ السعي إىل األفضل واألرقى يف شيف عباده  -وجلَّ  عزَّ  -ب هللاويرغ ِّ 

سبحانه  -ر املوىل، وحيذ ِّ (35)ويكره سفاسفها" ،جواد حيب اجلود، حيب معايل األمور ،"إن هللا تعاىل كرمي حيب الكرم

لَّذِّي ُهَو َخرْيٌ" :واألخذ ابألدىن ،من ترك ما فيه خري -وتعاىل ، وقد اعترب )ابن (36)"قَاَل أََتْستَطْبدُِّلوَن الَّذِّي ُهَو أَْدىَن ابِّ

لم بل ويتضح ذلك من خالل قوله: "من مل يعمل بعلمه مل ينفعه الع ،سحنون( أن من معايري العلم النافع اقرتانه ابلعمل

أعمى حب  ،افإذا ُعمل به نو ر هللا قلبه، وإن مل يعمل به وأحب الدني ،وإمنا العلم نور يضعه هللا تعاىل يف القلوب ،يضره

 . (37)الدنيا قلبه ومل ينوره العلم"

 ،بكتابة أو شراء ،كتب احملتاج إليها يف العلوم النافعة ما أمكنويوصي )العاملي( طالب العلم ِبن يعتين بتحصيل ال 

ِمان السابقة ،ألهنا آلة التحصيل ؛وإال فبإجارة أو إعارة  . (38)وكثري ما تدرب هبا األفاضل يف األ

 .املطلب الثاين: مقومات اجلودة يف اإلسالم

 أمهها: ،للجودة يف اإلسالم مقومات

 : التصدر م قبلاإلعداد اجليد للمعل ِّ - 1

اَل تَطْقُف َما لَْيَس َلَك "وَ  :من متطلبات النجاح يف األعمال، املعرفة واإلملام بتفاصيلها وقد جاء يف التوجيه القرآين

املعلم ملادته العلميَّة ، وأشار )الزرنوجي( إىل أن إتقان (39)بِّهِّ عِّْلٌم إِّنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولط َِّك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤواًل"

ر تصدَّ  ومن ،املعلم "ِبال يتنصب للتدريس إذا مل يكن أهاًل له ، وينصح )ابن مجاعة((40)نه من أداء درسه بنجاحميك ِّ 

 . (41)د هلوانه"قبل أوانه فقد تصدَّ 

وما  ،حيث حمتواها نوحىت "يلم  بطبيعتها، م ،فاملعلم ال يكون تعليمه جيًدا ما مل تكتمل معرفته مبادته اليت يدرسها

، ومن منطلق احلرص على تطوير برانمج (42)وحىت يكون مستوعًبا ال متفهًما ألصوهلا" ،تشتمل عليه من تفاصيل وفروع

 ،إعداد املعلم، بِر يف اآلونة األخرية اجتاه حنو عدم تعيينه إال بعد اجتياِ فرتة امتياِ عام، كما هو احلال يف إعداد األطباء
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ِمة ملمارسة املهنة، حتت إشراف أساتذته من ويف كثري من ا لدول املتقدمة، يتم تدريب اصريج على املهارات العمليَّة الال

وهذا  ،من أجل أن تظهر املهارة يف موقف املعلم (43)ذوي اصربة العمليَّة العالية، داخل معاهد وكليات الرتبية النموذجيَّة

 . (44)ساسيَّة للتدريسألمن املقومات ا

وقد "أكدت بعض  ،جيب ضرورة الرتكيز على انتقاء العناصر اجليدة من الطلبة لاللتحاق بكليات ومعاهد الرتبيةولذا 

وأن معيار  ،يةفيما خيص الطلبة املراد التحاقهم بكليات الرتب ،الدراسات، أنه مل تظهر شروط قبول تتسم ابجلديَّة واحلزم

 . (45)حيصل عليها الطالب يف العام األخري من املرحلة الثانويَّة"يكون معدل الدرجات اليت  –غالًبا  –االختيار 

ة ذات الربيق يقبلون على التخصصات العمليَّ  إذ ،وإذا كانت كليات الرتبية ال تشكل عامل جذب للمتميزين من الطلبة 

ر مكانتهم تطويو  ،فإن هذا يستلزم العمل على حتسني رواتب املعلمني ؛كالطب واهلندسة  ،واملكانة االجتماعيَّة

والتطلع إىل مارسة  ، للطلبة اجلدد، حنو االلتحاق بكليات الرتبيةما يشكل دافًعا قوايًّ  ،واإلعالء من شأهنم ،االجتماعيَّة

 مهنة التعليم يف املستقبل. وهذا ما أكدته إسرتاتيجيَّة تطوير الرتبية العربيَّة. 

 التعاون والعمل بروح الفريق:  -2

اَل تَطَعاَونُوْا َعَلى عباده على التعاون يف جمال اصري بقوله: "َوتَطَعاَونُوْا َعَلى اْلرب ِّ َوالتطَّْقَود وَ  -سبحانه وتعاىل -املوىل حثَّ   

"  . (46)اإلِّمثِّ َواْلُعْدَوانِّ

هب والطاقات افالعمل اجلماعي القائم على التعاون بني األفراد العاملني يف املؤسسة التعليميَّة، يتيح الفرصة لتفجري املو 

شى التكرار سهم يف بلورة رؤية واحدة مشرتكة متثل توجًها موحًدا، يتحاكما يسهل عمليَّة تبادل اصربات، ويُ   ،االبتكاريَّة

تعاىل:  وقد عرب عن العمل بروح الفريق الواحد قوله ،والتناقض والتضارب، ويعمل على حتديد املهام والواجبات بدقة

ُواْ إِّنَّ اَّلل َ َمَع الصَّابِّرِّيَن""َوأَطِّيُعواْ اَّلل َ وَ   . (47)َرُسوَلُه َوالَ تَطَناَُِعواْ فَطتَطْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رِّحُيُكْم َواْصربِّ
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ما  ،خطارومواجهة التحدايت واأل ،بقصد اإلعمار واإلصالح ،اءافر اجلهود والتعاون البنَّ ضومن النماذج اجلليَّة يف ت 

 عزَّ  -لب منه قومه بناء سد بينهم وبني املفسدين يف األرض، فطلب العون من هللاحينما ط ،جاء يف قصة ذي القرنني

 عزَّ  ويتضح ذلك من خالل قوله ،مث طلب منهم العون من أجل تنفيذ املهمة وإتقان العمل وإحكامه ،ابتداءً  -وجلَّ 

ُدونَ وجلَّ  نَطُهْم يفِّ اأْلَْرضِّ فَطَهْل جَنَْعُل َلَك َخْرًجا َعلَ  : "قَاُلوا اَي َذا اْلَقْرَننْيِّ إِّنَّ ََيُْجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفسِّ نَطَنا َوبَطيطْ ى َأن جَتَْعَل بَطيطْ

نَطُهْم َرْدًما * آتُوينِّ ُِ  َنُكْم َوبَطيطْ ا * قَاَل َما َمكَّين ِّ فِّيهِّ َريب ِّ َخرْيٌ فََأعِّيُنوينِّ بُِّقوَّة  َأْجَعْل بَطيطْ بَطَر احْلَدِّيدِّ َحىتَّ إَِّذا َساَود َبنْيَ َسدًّ

 . (48)ُروهُ َوَما اْسَتطَاُعوا َلهُ نَطْقًبا"لصََّدَفنْيِّ قَاَل انُفُخوا َحىتَّ إَِّذا َجَعَلهُ اَنرًا قَاَل آتُوينِّ أُْفرِّْغ َعَلْيهِّ قِّْطرًا * َفَما اْسطَاُعوا َأن َيْظهَ ا

ات األخرد يف البلد ىل املؤسسأن ميتد إ وال يقتصر التعاون بني العاملني، داخل املؤسسة التعليميَّة الواحدة، بل ال بدَّ 

وحىت خارج حدود البلد مع الدول األخرد ذات التجارب املتقدمة يف جمال جتويد وتطوير التعليم، ويعرب عن  ،الواحد

 (. Networkهذه الفكرة اليوم، ما يسمى مبصطلح التشبيك )

 التزام مبدأ الشورد وتبادل الرأي:  3-

املوىل سبحانه  وقد خاطب ،اإلسالم على التشاور بني املسلمني، مبا يعود ابملنفعة وحتقيق املصلحة العامة حثَّ 

ُهْم َواْستَطْغفِّْر هَلُْم َوَشاوِّْرُهْم يفِّ اأَلْمرِّ" :وتعاىل نبيه قائاًل  ، ويف موضع آخر من كتابه العزيز وصف املؤمنني (49)"فَاْعُف َعنطْ

نَطُهْم"بقوله: "َوأَْمرُُهْم ُشو  ، ومن قبيل االستشارة لتطوير وحتسني العمل التعليمي، سؤال أهل االختصاص (50)َرد بَطيطْ

"َوال  :، ويف موضع آخر من كتابه العزيز(51): "فَاْسأَُلوْا أَْهَل الذ ِّْكرِّ إِّن ُكنُتْم اَل تَطْعَلُموَن"وجلَّ  عماًل بقوله عزَّ  ؛واصربة

ْثُل َخبِّري " فجاء  ، لتعلم واكتساب اصربة واملهارة اجلديدةأبدد موسى عليه السالم، استعداًدا قوايًّ  ، وقد(52)يُطنَطب ُِّ َك مِّ

 . (53)"َهْل أَتَّبُِّعَك َعَلى َأن تُطَعل َِّمنِّ مَِّّا ُعل ِّْمَت ُرْشًدا" :على لسانه يف حمكم التنزيل
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 استعمال التحفيز: - 4

ْحَسانِّ إِّالوجلَّ  ذلك من خالل قوله عزَّ أقر اإلسالم مبدأ التحفيز ملن أحسن العمل، كما يفهم   : "َهْل َجزَاء اإلِّ

ْحَساُن"  . (55)"َوالَ تَطْبَخُسواْ النَّاَي َأْشَياءُهْم" :د حق الناي والتنكر جلهودهمر القرآن الكرمي من غمْ ، وحذَّ (54)اإلِّ

يف الدنيا  ل بيان َثاره ومردودهمن خال ،عباده املؤمنني على مارسة العمل الصاحل املتقن -وجلَّ  عزَّ  -وحيفز املوىل

ًا م ِّن ذََكر  أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤمٌِّن فَطَلُنْحيِّيَطنَُّه َحَياًة طَي َِّبًة َولََنْجزِّيَطنطَُّهْم َأْجَرهُ  :واآلخرة َل َصاحلِّ ْحَسنِّ َما َكانُواْ "َمْن َعمِّ م ِبَِّ

 . (56)يَطْعَمُلوَن"

عين أن تتنوع وهذا ي ،إمنا تكون على درجة اإلتقان، وليست على نوع العملومن اجلدير ذكره يف هذا املقام، أن املكافأة 

ه، ولعل من ئلكل حمسن ومتقن يف عمله وأدا -وتتساود القيم واملقاييس، والتحفيز يف املنهج اإلسالمي ،الكفاءات

ِم ِبن هللا وهو الشكور،  ، خلقهعادٌل يف -سبحانه وتعاىل -أكرب احملفزات املعنويَّة ابلنسبة للعامل املؤمن، اعتقاده اجلا

 َسْعَيُه َسْوَف على ذلك قوله تعاىل: "َوَأن لَّْيَس لِّإْلِّنَسانِّ إِّالَّ َما َسَعى * َوَأنَّ  ودلَّ  ،وأن سعيه يف اصري ال يضيع وال يكفر

َاتِّ َوُهَو ُمْؤمٌِّن فَ "َفَمن يَطْعمَ  :، ويف موضع آخر من كتابه العزيز(57)يُطَرد * مُثَّ جُيْزَاُه اجْلَزَاء اأْلَْوََّف" َن الصَّاحلِّ اَل ُكْفرَاَن ْل مِّ

 . (58)لَِّسْعيِّهِّ َوإِّانَّ َلُه َكاتُِّبوَن"

ومن مظاهر التحفيز املعنوي للعاملني، توفري مناخ إنساين بينهم، قائم على احلب واالحرتام والتقدير، مبا يشعرهم ابألمن 

نتج وقد من أجل حتقيق أعلى درجات اجلودة يف امل ،هد والتفاينويشجعهم على بذل مزيد من اجل ،الوظيفي واالستقرار

ْولَِّك فَاْعُف )صلى هللا عليه وآله وسلم( بقوله: "َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغلِّيَظ اْلَقْلبِّ الَنَفضُّوْا مِّْن حَ  نبيه وجلَّ  خاطب هللا عزَّ 

ُهْم َواْستَطْغفِّْر هَلُْم"  . (59)َعنطْ
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 التقومي املستمر لألداء:  -5

ا ما كانت ابلفعل وحتديد إذ ،من بدهيات القول، أن التقومي يعد أداة أساسيَّة يف احلكم على جناح العمليَّة التعليميَّة

أو قصرت وأخفقت يف ذلك، ويشري بعض الباحثني إىل أننا يف حاجة اليوم إىل ثورة شاملة  ،حققت األهداف املنشودة

 . (60)سلمنيملراجعة املناهج التعليميَّة يف بالد امل

ويف ذلك يقول:  ،للتأكد من مدد استيعاهبم وحتصيلهم يف هناية الدري ،وحث  )ابن مجاعة( املعلم على تقومي طلبته

 . (61)"فإذا فرغ الشيخ من شرح درسه، فال ِبي بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة ليمتحن هبا فهمهم"

فإن التقومي حيدث بطريقتني؛  ؛ق ذلك مبدخالهتا أو مبخرجاهتاميَّة، سواء تعلَّ وأاًي كان العنصر املراد تقوميه يف العمليَّة التعلي

ولة واملشرفة على املؤسسة ابستعمال وسائل وأدوات خمتلفة: اختبارات، استطالعات رأي، ؤ األوىل من خالل اجلهة املس

ة ذات طابع تقوميي اء دراسات علميَّ االستعانة خبرباء متخصصني يف ضبد اجلودة وتقييم أداء املؤسسات التعليميَّة، إجر 

وغري ذلك ما ميكن تنفيذه عرب وحدة خاصة لضمان اجلودة، يفرتض أن تتوافر يف كل مؤسسة تعليميَّة، وأما  ،وجترييب

"َبلِّ  :النوع الثاين من التقومي فهو الذي حيدث مببادرة ذاتيَّة من الفرد العامل نفسه، من منطلق اطالعه على نفسه

نسَ  ريٌَة * َوَلْو أَْلَقى َمَعاذِّيرَُه"اإْلِّ هِّ َبصِّ َك "َكَفى بِّنطَ  :القرآن الكرمي على مبدأ التقومي الذايت ، وقد حثَّ (62)اُن َعَلى نَطْفسِّ ْفسِّ

يًبا" ولني أن ؤ مر املسوعلى أويل األ ،من نشر ثقافة التقومي الذايت يف مؤسساتنا التعليميَّة ، فال بدَّ (63)اْليَطْوَم َعَلْيَك َحسِّ

يقدموا من أنفسهم منوذًجا يقتدد به يف التقومي الذايت لألداء، وقد جاء على لسان اإلمام علي )عليه السالم(: "ينبغي 

يم ، أن يبدأ بتقومي نفسه قبل أن يشرع يف تقومي رعيته، وإال كان مبنزلة من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقاملن ويل أمرً 

 . (64)ذلك العود"

وهو الذي حيمل  ،َثاره الطيبة، حنتاج إىل ترسيخ أسلوب التفكري الناقد لدد العاملني –بنوعيه  –التقومي وحىت يؤيت 

 .ويبعده عن االغرتار ابلنفس واإلعجاب هبا ،ليَّة جتاه ما يقوم به من أعمالؤو صاحبه املس
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 :اخلامتة

 هذه النتائج:من خالل احلديث عن مفهوم وحمفزات اجلودة والتميز يف التعليم ،ظهرت 

  .هوالدقة في ،وإتقان العمل ،أن مفهوم اجلودة مفهوم أصيل يف الثقافة اإلسالميَّة مبين على اإلحسان-1 

لى احلب توفري مناخ إنساين بينهم، قائم عمن حيث التحفيز املعنوي للعاملني، حمفزات اجلودة عديده من أمهها  -2

من أجل  ،ويشجعهم على بذل مزيد من اجلهد والتفاين ،ظيفي واالستقرارواالحرتام والتقدير، مبا يشعرهم ابألمن الو 

 .حتقيق أعلى درجات اجلودة

ققت األهداف وحتديد إذا ما كانت ابلفعل ح ،أن التقومي يعد أداة أساسيَّة يف احلكم على جناح العمليَّة التعليميَّة -3

 .أو قصرت وأخفقت يف ذلك ،املنشودة
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Abstract 

This research includes ten descriptions of the Holy Quran, which shows that Quran explains 

everything. Whereas every descriptions is separately defined to enhance the referring verse, 

Significance of the research is to serve the Holly Quran to provide advice to collect all descriptions. 

As it enhances faith and strengthen certainty. It is one of the basic faith six corners, as the Holly 

Quran is reference and leader for right path to avoid faults, This study results are that scientific has 

meaning knowledge of Quran, as those who said that no one can get the meaning. It is considered 

wrong to be contrary for Sunna and Quran. As people should know that all verses are clear for all 

nations, so we provide this research. 

 ملخص البحث

وصتتتتتتاآ اللررن اليترت الأ  بي  ن ليق آ اللررن ما  يعلم معنايدكما يدر   اشتتتتتتتمل هحا البحع عل  عنتتتتتترة  من  

و  ختف   مهية هحي الدراستتتة آ كوخا ةدمة ليتتاب هللا اليترت والنةتتتيحة د كل وصتتتل عل   دي ويورد اآلايت الدالة

ل كتاب هللا الستتتتتتتتتتةد فمن جع و يضتتتتتتتتتات آ كوخا   يد اإليان و لو ي اليليد وهي   د  ركان اإليان له جبمع  وصتتتتتتتتتافهد

م من ال لل و اصتتتتتل هحي الدراستتتتتة  ن  يع اللررن لا ييتن العلما  د مرجعه وهاديه وقائدي إىل الةتتتتترات املستتتتتتليم عزةتتتتت 
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 املقدمة

اد   َّله فرقا ت و بيا ت ليتل  احلمد هلل املنَّاند الحي  كرمنا ابللررند فأ  له عل  عبدي املةتتتتتتتتتتتتتتطف  وا  عل له ع وجت

 (1) " َتَباَرَك الَّح ي  َت ََّا اْلفزْرقَاَن َعَل  َعْبد ي  ل َييتزوَن ل ْلَعاَلم َي  َح يرتا" آ حميتم التن يل:شيٍ د فلد قاا 

ْم َوَلَعلَّهزْم يَتتَتَفيتَّرزونَ "وقاا:  َ ل لنَّا   َما  تز   َا إ لَْيه   رستتتله والةتتتالة والستتتالم عل  من (د 2) "َو َ  َْلَنا إ لَْيَك ٱلح  ْكَر ل تتزَبي  

ابللررن رمحةت للعامليد فأةرج النا  من ظلمات اجلهل إىل  ور اإليان واليليد وعل  رله وصتتتتتتتتتتتتتتحبه ومن  - عاىل-هللا 

 وبعد:  بعهم إب سان إىل يوم الديند

اطل من أبن    ا عليه هحا اليتتاب العظيم لحي   أي يه الب -صتتتتتتتتتل  هللا عليه وستتتتتتتتتلم –فمن هللا امنت عل   بيه 

و  من ةلفه  ن يٌل من  يتيٍم محيٍدد وضمََّنه  بأ ما كان قبَلناد وةرب ما بعد د و زيتم ما بينناد وجعله الفةل  بي يديه

ليق ابهل اد من  ركه من جبَّاٍر قةتتتتتتتتتتتتتتمه هللاد ومن ابتأ  اهلدهللا آ  تي  ضتتتتتتتتتتتتتتلَّه هللاد     ي  به ا هوا د و   لتبق به 

رد ومن  يتم به ا لستتتتتتتتتتنةد و  ينتتتتتتتتتتبع منه العلما د و   ْ  َلق عل  كثرة الرتدادد من قاا به صتتتتتتتتتتدلد ومن عم ل به  زج 

 عَداد ومن دعا إليه هزد َي إىل صراٍت مستليم .

 ومتتتتتتعتتتتتتلتتتتتتوٌم  نَّ كتتتتتتثتتتتتترة ا  تتتتتتتا  وا وصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاآ  تتتتتتتدا عتتتتتتلتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترآ املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتت د يتتتتتتلتتتتتتوا التتتتتتعتتتتتتالمتتتتتتتة 

 ما  رهللا  ن كثرة   ا   من ا موردالفتوز رابدي: "اعلم  ن كثرة ا  ا   دا عل  شتتتتتتتتتتترآ املستتتتتتتتتتتمَّ   و كماله آ  مر 

شتتتتتتدوا وصتتتتتتعوبتهاد وكثرة   ا  الداهية دلت عل   ا ستتتتتتد دلَّت عل  كماا قو هد وكثرة   ا  الليامة دلَّت عل  كماا

ه صتتتتتتتتتتتتتل  هللا علي-دلَّت عل  كماا جالا عظمتهد وكثرة   ا  النيب  - عاىل -شتتتتتتتتتتتتتدة  يتايتهاد وكحلك كثرة   ا  هللا

."ر بته و و درجتهد وكحلك كثرة   ا  اللررن دلَّت عل  شرفه وفضيلته عل  علودلَّت  -وسلم
(3)
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 وصتتتتتتتتاآ اللررن اليترت الأ  دا عل   ن ليق آ اللررن اليترت ما  يعلم معناي من  وآ هحا البحع ستتتتتتتتأ ناوا

 عناي.ن عل  ما  يعلم مهل  وز  ن ينتمل اللررد واث يهما عن  وصاآ اللررن اليترت  دمها عن   ةالا مبحثي:

 

 أوصاف القرآن الكرمي املبحث األول:

 املبني املطلب األول:

  عاىل اللررن وصتتل هللاد فلد وصتتل اللررن ابملبيد د لة عل    ه   يوجد آ كتاب هللا شتتي    يعلم معناي

حبسب الواقع  النةوص ما هو منيتلو  ه    له  بيا  ليتل شي د وهحا يلتضي    ييتون آ  أب ه مبيد وبيان للنا د

َياَ هز د قاا  عاىل: "حبيع   ييتن   دا من ا مة معرفة معناي َنا بَت قد جا كم من اّلل   ور (د وقاا  عاىل: "4" )ُثزَّ إ نَّ َعَليتْ

 .(5" )وكتاب مبي

 لتضتتتتتتي اقتضتتتتتتا ت عمات   ه آ  عل  امللامات من البيان والوضتتتتتتو دوا تفا  اللبق وهحي  وصتتتتتتاآ لللررن اليترت 

د طعن آ و   يلة لبلوغ مراد املتيتلم بهدفل واجلهل فيه دون استتتتتتتتتتتتتتثنا . فمن زعم  ن آ اللررن ما  ستتتتتتتتتتتتتبيل إل فهمهد

 وشك آ ملاصدي. اللررن طعنات بليأاتد

 فستتتتتتتاتد و   ً بيا ت من كالم هللا ستتتتتتبحا هد وهلحا  اي ستتتتتتبحا ه "وهلحا   جتد كالمات   ستتتتتتن  قاا ابن الليم:

ري للحكرد و يستتتي للحكر يتضتتمن   واعات من التيستتت: الثاين:  يستتت  حفظدإ داها:  يستتت  لفاظه لل بيا تد و ةرب   ه يستتَّ

د ا ييتن ميستتترات له يفهمها املخاطب ومعلوم   ه لو كان أبلفاظ   الثالع:  يستتتت  وامري و واهيه لالمتثاا معا يه للفهمد

بل كان معستتتتتتتتتتتتتترات عليهد فهيتحا إاا  ريد من املخاطب  ن يفهم من  لفاظه ما   يدا عليه من املعايند  و يدا عل  

تعسر وهو مناآ للتيست" ةالفهد فهحا من  شد ال
6)

. 
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نا  حبسب  سيب  تلل به القاا النيخ حممد بن عثيمي: "إن الوضو  واإلشيتاا آ النةوص النرعية  مر و 

العلم والفهمد فلد ييتون منتتتتتتيتالت عند شتتتتتتخ  ما هو واضتتتتتتح عند شتتتتتتخ  رةرد والواجب عند اإلشتتتتتتيتاا ا باب ما 

ما هو  -مد هللاحب-ستتتتتبقد من  رك التعرض له والتخبع آ معناي.  ما من  يع واقع النةتتتتتوص النتتتتترعيةد فليق فيها 

مهم من  مر دينهم ود ياهم؛  ن هللا وصل اللررن أب ه  ور مبي وبيان منيتل   يعرآ   د من النا  معنايد فيما يه

للنا  وفرقاند و  ه    له  بيا ت ليتل شي  وهدهللا ورمحةد وهحا يلتضي  ن   ييتون آ النةوص ما هو منيتل حبسب 

الواقع حبيع   ييتن   د من ا مة معرفة معناي.
(7)

  

ا َييْتفزرز  تتت َ "اىل: وقتتتاا النتتتتتتتتتتتتتتيخ عبتتتد الرمحن الستتتتتتتتتتتتتتعتتتدي آ قولتتته  عتتت اٍت َومتتتَ َك راَيٍت بَتي  نتتتَ ا إ لَيتتتْ ْد  َ ْت َْلنتتتَ ا إ  َّ َوَللتتتَ

لزونَ  : "هي آ الوضتتتتو  والد لة عل  احلقد قد بلأت مبلأتا عظيمتا ووصتتتتلت إىل  الة   يتنع من قبوهلا إ  (8")اْلَفاستتتت 

من فسق عن  مر هللاد وةرج عن طاعة هللاد واستيترب  اية التيترب"
(9)

. 

 املطلب الثاين: املفصل.

ابملفةتتتتل  اللررن اليترت وزصتتتتلد فوصتتتتل اللررن ابملفةتتتتل د لة عل    ه  يوجد آ اللررن شتتتتي    يعلم معناي

د ي: الحي بيَّ فيه احلالا واحلرام واملعةية والطاعة؛ لئال حيةل اللبق للعبا
(10)

. 

لٌ " صتتل ابلفةتتلد قاا  عاىل:ووز  د فيتيَل ييتونز فةتتالت إاا ا  د(11)"إ  َّهز َلَلْوٌا َفةتتْ  ي: فاصتتٌل يفةتتلز بَي احلق   والباطل 

ييتْن إىل معرفة  معناي ستتبيٌل 
(12)

نزو "قاا  عاىل: د و ْلنايز َعل  ع ْلٍم هزدهللات َوَرمْحَةت ل َلْوٍم يتزْمم  ْئناهزْم ب يت تاٍب َفةتتَّ َهْل  0 نَ َوَلَلْد ج 

لز َرب  نا اب   ويز م ْن قَتْبلز َقْد جاَ ْت رزستتتتتتتز  ةرب هللا آ هحي د فلد (13")حلَْق   يَتْنظزرزوَن إ  َّ ََتْو يَلهز يَتْوَم أَيِْت  ََتْو يلزهز يَتلزواز الَّح يَن َ ستتتتتتتز

ل اليتتابد  ي: بيَّنه وميَّ ي حبيع   ينتتتتتتتتتتتتتبه. ُث قاا: هل ينتظرون إ  َتويله: وإ ا الك  ي  ما  ةرب  اآلية   ه فةتتتتتتتتتتتت 
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اللررن بوقوعتته من الليتتامتتة و شتتتتتتتتتتتتتتراطهتتاد فمع علم معنتتاي و فةتتتتتتتتتتتتتتيلتته ا يعلم َتويلتتهد فعلم  ن فرقتتات بي علم املع  وعلم 

التأويل
(14)

. 

 ثالث: التفصيلاملطلب ال

فةتتل د لة وصتتل اللررن ابملد وصتتل اللررن ابلتفةتتيل د لة عل  اشتتتماا اللررن عل  الدين كله أبوضتتح بيان

عل  اشتتتتتتتتماا اللررن عل  الدين كلهد و وا الك مستتتتتتتائل و صتتتتتتتوا ا عتلادد ومستتتتتتتائل التو يدد واللوا أبن اللررن   

ل يبي   مسائل العليدة بنيتل واضحد و ن بيان اللررن ملسائل الدين حيةحيتوي عل  مسائل التو يدد  و  ن اللررن ا 

 به اللبق واخلفا د من  عظم الظلمد و قبح الطأيان.

ةتت  "فلد وصتتل هللا  عاىل كتابه الع ي  ابلتفةتتيل واملفةتتلد قاا  عاىل:  زوِل  اْ َْلباب  َما  َلَلْد كاَن آ  َقةتتَ ه ْم ع رْبٌَة   

نز  ْيٍ  َوهزدهللات َوَرمْحَةت ل َلْوٍم يتزْمم  يَل كزل   شتتتتتتتتَ د يَق الَّح ي َبْيَ يََدْيه  َو َتْفةتتتتتتتت  د فهحي اآلية (15" )ونَ كاَن َ د يثات يتزْفرَتهللا َوليت ْن َ ةتتتتتتتتْ

فةتتتتتتتتتتتيالت ليتل شتتتتتتتتتتتي  متعلق ابلدين آ اللررند   - بارك و عاىل-بيان هللا و تها من اآلايت دالة د لة صتتتتتتتتتتترحية عل  

وَتصتتتتتتتتتيالتد و وا ما يدةل آ هحا البيان والتفةتتتتتتتتتيل  مور التو يد والعليدةد الحي من  جله  رستتتتتتتتتل هللا الرستتتتتتتتتل و   ا 

 اليتتبد وللد وضَّحت  مور ا عتلاد آ اللررن  وضح البياند وا تجَّ هلا  بل  ا  تجاج.

لز اآْلايت  َلَعلَّيتزْم ب ل لا   َرب  يتزْم  زوق نزونَ " عاىل:  قااو  د قاا العالمة الستتعدي: "وين ا اليتتب (16" )يزَدب  رز اْ َْمَر يتزَفةتت  

لها  اية التفةتتتتتتتتتتتتيلاإلهلية عل  رستتتتتتتتتتتتلهد ويبي   ما حيتاج إليه العباد من النتتتتتتتتتتتترائعد وا وامر  د ببياخاد والنواهيد ويفةتتتتتتتتتتتت  

فمن   د(17")ْم  زوق نزونَ ب ل لا   َرب  يتز " ليتم من اآلايت ا زفليَّةد واآلايت اللرر ية: وإيضتتتتا ها وهيي هاد لعليتم بستتتتبب ما  ةرج

ا آ العلائد اليتبارد  كثرة ا دلة وبياخا ووضتتتتتتتتو هاد من   ستتتتتتتتباب  ةتتتتتتتتوا اليليد آ  يع ا مور اإلهليةد ةةتتتتتتتتوصتتتتتتتتت

يَل كزل   َشْي ٍ د وقاا  عاىل: "(18)كالبعع والننور واإلةراج من اللبور"  (.19)"َوليت ْن َ ْةد يَق الَّح ي َبْيَ يََدْيه  َو َتْفة 
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 ي أبن النتتتتريعة استتتتتدراكتا عل  هللا د و و  فال يتةتتتتور  ن  ي  إ ستتتتان و رتب آ الدين شتتتتيئات؛  ن ال ايدة  عترب

  قةةد وهحا  الل ما جا  آ كتاب هللاد  ن هللا فةل فيه  يع ما حيتاجون إليه آ  زمور دينهم.

 املطلب الرابع: البالغ

ات لررن بال جعل هللا  عاىل هحا الد وقد يدا عل    ه   يوجد آ اللررن ما   يعلم معناي وصل اللررن بتتتتالبالغ

من   لوم احلجة إ  عل  و  وعلق العحاب واملستتتتتتتتتتتتتتتا لة عل  من قامت عليه احلجةد وجعله  جة عل  العبادد للنا د

د فمن قاا: إن آ اللررن ما  يعلل معناي فل وهلحا    جة عل  اجملنون والةتتتتتتتتتتتتيب ومن آ  يتمهماد فهمها و دركهاد

 بطل  جة هللا عل  عبادي
(20)

 ابليتالم الواضحد فيتالم هللا بالغ وبيان وهدهللا للنا .فمن هللا   يو   إ   

ووصتتتتتتتتتل اللررن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالبالغ يدا عل  إعماا الظواهرد فم ه   يتم بالغ و  ييتمل إ حارد و   لوم احلجة و  

 نلطع املعحرة بيتالم    فيد  لفاظه اليليد و   دا عل  مراد املتيتلم  ا؛ بل إن من  عظم ملاصتتتتتتتتتتتتتتتد اللررن اليترت؛ 

الغ اخللق و بةتتتتتتتتروم آ دينهمد فال التبا  آ  مري وخيهد و  إلأاز آ إرشتتتتتتتتادي وةربيد ابطنه وظاهري ستتتتتتتتوا دود لته إب

واضتتتتتتحة آ  يع  مور الديندو ستتتتتتيما ما يهم ا مة آ شتتتتتتأن اعتلادها فهو  و ها ابإليضتتتتتتا د واإلفهام بلستتتتتتان عر  

 .مبي

 املطلب اخلامس: اهلدى

ه   يتم راي ه    - عاىل-"وقد  ةرب هللا د د لة   ه   يوجد آ اللررن ما   يفهم معنايوصتتتتتتتتتتتل اللررن ابهلدهللا 

و ختا مبينتة و ختا هتدهللا و ختا  ورد وهتحا إ تا ييتون إاا كتا تت مبينتة ملتا  رادهوعنتايد و متا إاا كتان   فرل فيهتا بي املراد 

مة و   ورات"و تي   يدا عل  وا دمنهما ا  يتن مبينة و  هادية و  حميت
(21)

لحلك قاا شيخ اإلسالم: "   وز  ن د 
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ون معناي كما و يع ا مة   يعلم -صل  هللا عليه وسلم-ييتون هللا    ا كالمتا   مع  لهد و   وز  ن ييتون الرسوا 

يلوا الك من يلوله من املتأةريند وهحا اللوا  ب اللطع أب ه ةطأ"
(22)

. 

 املطلب السادس: أحسن احلديث

 -رمحهم هللا  عاىل-وقد اكر العلما د وصتتتتتتتتتتتتتتل اللررن أب ستتتتتتتتتتتتتتن احلديع د لة عل  إعجازي وا ه معلوم املعاين

وجوهتا كثتة من د ئل إعجاز اللررند واكروا منها:  ستتتلوبه املخالل  ستتتاليب كالم العربد مع قوة فةتتتا تهمد فأ   

ة عن كان حيد  ث به  صتتحابه(د بطريلة مفردة ةارج–صتتل  هللا عليه وستتلم-اللررن املوصتتل أب ه  ديع؛  ن الرستتوا

العادة هلا من لة آ احلستتتتتتتتتتتتتن  فول به كل طريلةد فتفول املنثور الحي يدور بي النا  آ احلديعد ويفول املوزون الحي 

اليترت  و  عجب آ الك فاللررند هو   ستتتتتتتن اليتالم عندهم. فجا  كتاب هللا أبستتتتتتتلوب   هله النفو  عل   يتراري

َن احْلَد يع  "أب ه   ستتن احلديعد فلاا  عاىل:  - عاىل-فه هللا وصتت صتتل  -وصتتح عن رستتوا هللا (د 23" )اّللَّز  َت ََّا َ ْ ستتَ

مدد صتتتتتل  حمفمن   ستتتتتن احلديع كتاب هللاد وةت اهلدهللا هدهللا "  ه كان يلوا آ ةطبه:  ما بعد:  -هللا عليه وستتتتتلم

"هللا عليه سلم
(24)

. 

قاا شتتتتتتتتتتيخ اإلستتتتتتتتتتالم ابن  يمية: " فق  ظم اللررن و ستتتتتتتتتتلوبه عجيب بديعد ليق من جنق  ستتتتتتتتتتاليب اليتالم 

املعروفةد وا أيت   د بنظت هحاا ستتتتلوبد فم ه ليق من جنق النتتتتعرد و الرج دو الرستتتتائلد و  اخلطابةد و   ظمه 

و فق فةا ة اللررن وبال تهد هحا عجيب ةارل للعادةد ليق له  ظت آ    ظم شي  من كالم النا  عر موعجمهمد

كالم  يع اخللق"
(25)

ْسن َتليفهد والتئام كلمهد فةا تهاد ووجوي د  وقاا السيوطي: "الوجه الثالع من وجوي إعجازهحز

لوبه الأريب العجيبد و ستتت فجا   طلهد إ ازي وبال ته اخلارقة عادَةالعرب الحين هم فرستتتانز اليتالم و راببز هحا النتتتأن
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خمالفات  ستتاليب كالم العرب ومنهاج  ظمها و ثرها الحي جا ت عليهد ووقفت عليه ملاطع راي هد وا تهت إليه فواصتتلز  

كلما هد وا يوجد قبله و  بعدي  ظت له"
(26)

. 

 املطلب السابع: العلي  

ات  رفع اليتتب السماويةدو  ه آ  عل  درجو  ه  د لة   ه  فضل اليتالم عل  اإلطاللد العلي  وصل اللررن بتتتتتتتت

اللررن اليترت  فضتتل اليتتب الستتماوية وةاهها واملهيمن عليها واملةتتدل هلاد    له هللا عل  صتتفيه وةليله حممد د فالبيان

 ه   قاا النتتيخ ابن ستتعدي آ فضتتل اللررن اليترتد و  ه  فضتتل اليتتب الستتماوية:صتتل  هللا عليه وستتلمد  بن عبد هللا

نتتتتمل عل  احلق آ  ةباري و وامري و واهيهد ومةتتتدل ملا بي يديه من اليتتب؛   ه شتتتهد لليتتب الستتتالفة ووافلهاد "م

مل عل  ما وهو منتتتتتد وطابلت  ةباري  ةبارها وشتتتترائعه اليتبار شتتتترائعهاد و ةربت به فةتتتتار وجودها مةتتتتداقتا خلربها

جا ت  وا ةالل النفيستتةد فهو اليتتاب الحي  تبع كل  قاشتتتملت عليه اليتتب الستتابلةد وزايدة آ املطالب اإلهلية 

وهو  دبه اليتتب فأمر بهد و ع عليهد و كثر من الطرل املوصتتتتتلة إليهد وهو اليتتاب الحي فيه  بأ الستتتتتابلي والال لي

اليتتاب الحي فيه احليتم واحليتمة واإل يتام الحي عرضتتتتت عليه اليتتب الستتتتابلةد فما شتتتتهد له ابلةتتتتدل فهو امللبوا 

ا شهد له ابلرد فهو مردود قد دةله التحريل والتبديل وإ  فلو كان من عند هللا ا  الفه"وم
(27)

وقاا شيخ اإلسالم د 

آ  ر يب اليتتب الستتتتتتتتتتتتماوية من ا فضتتتتتتتتتتتتلية: "فمن  شتتتتتتتتتتتترآ اليتتب اللررند ُث التوراةد ُث اإل يل"
احلديع:  وآد (28)

لتتت  عطيتتت ميتتتان التوراة الستتتتتتتتتتتتتتبع الطوااد و عطيتتت ميتتتان " ال بور املئيد و عطيتتت ميتتتان اإل يتتل املثتتايند وفضتتتتتتتتتتتتتت 

ل "ابملفةتتت 
(29)

ما حبفظ اللررن اليترتد فلم هتد إليه يد التحريلد ةالفات لليتتب الستتتماويةدك - عاىل–وقد  يتف ل هللا د 

 (.30")َوإ  َّ َلهز حَلاف ظزونَ : "قاا سبحا ه
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(د 31")َلَديْنا َلَعل يٌّ َ يت يمٌ  َوإ  َّهز آ   زم   اْليت تاب  : "له  عاىلآ قو  املفسرون آ  فست وصل اللررن بتتتتت العلي   وقد قاا

َلَعل يٌّ: "  ي:   ه رفيع اللدر بي اليتتبد شتتتتتريل املن لة؛ ليتو ه معج ات من بينها.  و: آ  عل  طبلات البال ة"
(32)

" د 

 ي لحو علو وشتتتتتتتتأن عل  اليتتب قبلهد   يوصتتتتتتتتل إىل مستتتتتتتتتواي آ علوي ورفعته"
(33)

وقيل: د عند  لحو علو ورفعةد  و: 

َنالهز   د بتب و:  مع  َعل يٌّ: قاهر   يلدر   د  ن يدفعه ويبلهد معج    يم   مبثله"د ديل َوَ   َتْأي ت""رفيع َ  يَت
(34)

د 

و ه معج تا ابقيتا ك  وقيل: املراد كو ه عاليتا عل   يع اليتتب؛ عن وجوي الفساد والبطالند وقيل العلي  مبع  العاِلد وهو عليٌّ 

عل  وجه الدهر"
(35)

عن وجوي الفساد وهو عاِلٌ د 
(36)

 يضا ه وعدم التبا  معا يه.إعليها آ بيا ه و  وعليٌّ د 

 املطلب الثامن: احلكيم

ر آ وصل هللا كتابه الع ي  بت )احليتيم(د واحليتمة: وضع ا مو د وصل اللررن أب ه احليتيم د لة   ه واضح املع 

الةتتتتتتتتتحيحة وليق من احليتمة آ شتتتتتتتتتي   ن ييتون هحا اليتالم احليتيم   يفهم معنايد و  يفهم املراد منهد مواضتتتتتتتتتعها 

فضتتالت عل   ن ييتون   ستتبيل إىل الوصتتوا إليهد فاهلل    ا كتابه ووصتتل كتابه  يعات ابحليتيم واملبيد وهحي ا وصتتاآ 

 و تها  دا د لة واضحة  ن كالم هللا ميسر فهمه ليتل ا مة.

ووصل اللررن ابحليتيم رد بلي  عل  الحين جعلوا كالم هللا املن ا ابللسان العر  املبيد مبن لة ا لفاظ ا عجمية 

واحلروآ املعجمية الأ   يدرك منها إ  الةتتتتتورة والةتتتتتوت والرستتتتتم فلع.  ما ما  ضتتتتتمنته من معاٍن شتتتتتريفة و وصتتتتتاآ 

 فيها.جليلة فال  ظ هلم 

 املطلب التاسع: املهيمن

ن هو املةتتدر فاللررد وصتتل اللررن ابملهيمن د لة عل  هيمنته عل  مةتتادر املعرفة وا ستتجامه مع  لائق العلم

ا ستتاستتي وا وا للمعرفة عند  هل الستتنة واجلماعةد فما وافله فهو صتتحيح وما ةالفه فهو ابطلد   ستتيما إاا كا ت 
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ة و اجلهمية الحين يلدم  تي من مةتتتتتتتتتتتادر املعرفة عليه كاملعت ل املعرفة  تعلق ابلأيبيات  و الفرائض والعباداتدةالفات ملن

 يلدمون العلل عليهد واملاديون الحين يلدمون احلق والتجربة عل  اللررن إاا عارضتها.

 افظه املةادر للمعارآ والعلومد وسبحان هللا من ا الو ي و  فمن الو ي مبا يتلك من صفة اهليمنة يعترب مةدر

ْدقات َوَعْد ت   مزَبد  َا ل يَتل ما  ه  َوهزَو السَّم يعز اْلَعل يمز : "وعاصمه! قاا  عاىل  .(37)"َوَهَّْت َكل َمةز َرب  َك ص 

َو اللَّط يلز َ   يَتْعَلمز َمْن َةَلَق َوهز " و بتتتتتارك هللا رب العتتتتتاملي! ةلق اخلالئق كلهتتتتتاد يعلمهتتتتتا علم اخلالل العليم

. و ستتتتتتبنا  ن  لوا: إ ه عل  الر م من  لدلم العلوم واملعارآ ا يستتتتتتتطع العلم  ن يستتتتتتجل مناقضتتتتتتة وا دة (38")اخْلَب تز 

دد و  ه وا ستتجامه معه دليل  ستتبلية اللررن للعلل البنتتري ا دو للن  اللرريند بل جا  العلم َتكيدات ملا جا  به اللررند 

د  َ ْت  "    نتتاقض بي العلتتل والو ي و  ينتتائيتتة بينهمتتا و لتتات: َدبتَّرزوَن اْللزْررَن َوَلْو كتتاَن م ْن ع نتتْ دزوا ف يتته    ََفال يَتتتتَ اّللَّ  َلَوجتتَ

لا جعل اللررن مةتتتتتتتتتتتتدرات  ستتتتتتتتتتتتتمرار املعرفة و ةتتتتتتتتتتتتويب النظرايتد حبيع ييتون اللررن هو املرجع ؛ (39")اْةت الفات َكث تات 

ي من ومن عليدة  هل الستتتنة  خم يرون آ اللررن كفاية و نية عما آ  ت د لتأصتتتيل العلوم ودديد وجهتها وبيان هدفها

 .(40)اليتتب

 العريباملطلب العاشر: 

َرب يتتلا َلَعلَّيتزْم إ  َّ  َ ْت َْلنتتايز قتزْرر ت عَ د قتتاا  عتتاىل: "وصتتتتتتتتتتتتتتل اللررن أب تته عر  د لتتة  ن  يع معتتا يتته معلومتتة ومعلولتتة

أ  لوم و وستتتتتعزهاد و كثرزها َتديةت للمعاين القاا ابن كثت: "والك  ن لأَة العرب  فةتتتتتحز اللأات و بينزها د (41") َتْعل لزونَ 

ابلنفو ؛ فلهتحا    َا  شتتتتتتتتتتتتتترآ اليتتتب أبشتتتتتتتتتتتتتترآ اللأتات"
(42)

 "إ  َّ َجَعْلنتايز قتزْرر ت َعَرب يتلا َلَعلَّيتزْم  َتْعل لزونَ " د وقتاا  عتاىل:

يتون إ  مع قاا شيخ اإلسالم: "فبي   ه    له عربيات  ن يعللواد والعلل   يد لتعلله فجعل كو ه عربيات علة وسببات د(43)

العلم مبعا يه"
(44)

. 
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َلْت راي زهز قتزْرر ت   " كما  ن كو ه عربيات مفهوم املع  ستتتتتتتتتتتتتبٌب حلةتتتتتتتتتتتتتوا العلمد قاا  عاىل:  َعَرب يلا ل َلْوٍم ك تاٌب فزةتتتتتتتتتتتتت  

للأة  - عاىل-فاآلايت الأ وصتتتتتتتتتتتتتتل هللا اللررن اليترت  ا أب ه عر   دا د لة قطعية عل  اةتيار هللا (د 45")يَتْعَلمزونَ 

م هللا  عاىلد يعلله يتالالعربية بستتتتتتتتتتتبب ما  زودب فيها من ةةتتتتتتتتتتتائ  البيا ية آ الد لة عل  املعاين املرادة لتيتون وعا ت ل

  -رمحهم هللا-لل الستتتتتتتد و  هل هحا اللستتتتتتتان جرايت عل  ما هو معهود آ لأتهم وختاطبهم و ستتتتتتتاليبهم و راكيبهم املختلفة

 كا وا يرجعون إىل لأة العرب ودواوينهم فيما ينيتل عليهم من بعض املعايند وكتب التفاست مألهللا  بحلك.

عر د بلي  عل  دعاة التفويض الحين جعلوا بعض كالم هللا املن ا ابللستتان ال ووصتتل اللررن اليترت أب ه عر  ردٌّ 

مبن لة ا لفاظ ا عجمية واحلروآ املعجمية الأ   يدرك منها إ  الةتتتتتورة والةتتتتتوت والرستتتتتم فلع.  ما ما  ضتتتتتمنته من 

 معاين شريفة و وصاآ جليلة فال  ظ هلم فيها.

نتتايز قتزْرر ت َوَلْو َجَعلْ " هللا هتتحي احلجتتة عن املختتالفيد قتتاا  عتتاىل: وملتتا كتتان فهم اخلطتتاب  جتتة للمختتاطتتبد قطع

 ٌّ َلْت راي زهزَ   َْعَجم يٌّ َوَعَر   يلا َللالزوا َلْو  فزةتتتتتتت   ويلولون بلستتتتتتتان د فيتأن هم   املفوضتتتتتتتة يردون عل  هللا كالمه (46") َْعَجم 

 . اْ َْعَجم َي َوَلْو  َت َّْلنايز َعل  بَتْعض  د كما قاا  عاىل: " اهلمد بل  قد جعلت بعض هحا اللررن مبن لة اليتالم ا عجمي

ْم َما كا زوا ب ه  مزْمم ن يَ  فاةتالآ اللستتتتتتتتتان ستتتتتتتتتبٌب لعدم اإليان. فيتيل مبن يستتتتتتتتتتدعي الك وي عم  ن (د 47")فَتَلرَ َيز َعَلْيه 

  .الم املوجه إليه بةريح لأته وفةيحها  ت مفهوم و  يورث اإلياناليت

ب ل ستتتتتتتتتتتتتتتاٍن "؛  ن هللا  عاىل يلوا: يظاهر  قاا ابن   م: "و  حيل   د  ن حييل رية عن ظاهرهاد و  ةربتا عن

ٍ  مزب يٍ  ع ه  "د وقاا  عاىل اامات للوم: (48")َعَر   اعن ظاهري آ اللأة بأت  د(49")حيزَر  فزوَن اْليَتل َم َعْن َمواضتتتتتتتتتتتتت  ومن  اا  ةتتتتتتتتتتتتتل

هللا عليه ل  وو يه إىل  بيه صتتتت - عاىل-برهان من رةر  وإ ابد فلد ادع   ن الن    بيان فيهد وقد  رآ كالم هللا 

عن موضعه" وسلم
(50)

. 
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وكون اللررن عربيتتلا ليعللتته من يفهم العربيتتةد يتتدا عل   ن معنتتاي معلومد وإ  ملتتا كتتان فرل بي  ن ييتون ابللأتتة 

 ا.العربية  و  ته

 املبحث الثاين:هل جيوز أن يشتمل القرآن على ما ال يعلم معناه؟

و لا املسألة؛  تيجة للخالآ آ املتنابهد هل هو معلوم املع   وهي مسألة مهمة متعللة بباب املتنابهد وهحي 

 استأير هللا بعلمه 

فمن جعل معاين بعض النةوص لا استأير هللا بعلمهاد عمدوا إىل َتويل النةوص إىل معان  ةرهللا ابطلةد وقد 

خزوَن آ  الْ  َوما يَتْعَلمز ََتْو يَلهز " ا تجوا ابآلية: روا التأويل الحي يعلمه د (51" )ع ْلم  إ  َّ اّللَّز َوالرَّاستتتتتتتتت  عل  قرا ة العطلد وفستتتتتتتتتَّ

الراستتتتتتتتتتتتتخون آ العلم أب ه صتتتتتتتتتتتتترآ اللفظ من ا  تماا الراجح إىل ا  تماا املرجو . وهحا ةطأ عظيم؛  ن التأويل 

 هو التفست. -عل  قرا ة الوصل-الحي يعلمه الراسخون آ العلم 

قاا ابن الليم آ اكر الطوائل الأ عارضتتتتتتتت الو ي: "الال درية الحين يلولون    دري معاين هحي ا لفاظ و  

ما  ريد منها و  ما دلت عليهد وهم   ينستتتتتبون طريلتهم إىل الستتتتتللد وهي الأ يلوا املتأولون: إخا  ستتتتتلمد وحيتجون 

ويلولون: هحا هو الوقل التام عند  هور السلل"(د 52") َّ اّللَّز َوما يَتْعَلمز ََتْو يَلهز إ  "عليها بلوله  عاىل: 
(53)

. 

 ن هلا إ ه من املتنتتابه الحي   يزعلم معنايد و   صتتحاب املناهج املنحرفةد ما ةالل  صتتوهلم و هوائهمد قالوا فيه:و 

وللد قرر هم   د  و التفويضد إما التأويل عن طريق اجملاز و تي مع ت   يعلمه إ  هللاد و ينئح فستتتتتتتتتتتتتتبيله   د  مرين:

 عليدة التفويض إبيبات املتنابه الحي   يعلم معنايد و ب اإليان بلفظهد وهحا ةالآ عليدة السلل.

 قستتتم يلوا: إن الرستتتوا كان يعلم معاين النةتتتوص املتنتتتا ةد وليتنه ا يبي للنا  واللائلون ابلتفويض قستتتمان:

يلولون:  -لوا: وهم   هم  كابر  هل اليتالم الحين ييلون  قواا الفالستتتتفة وقستتتتم يد مرادي منهاد و   وضتتتتحه للنا 
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إن معاين هحي النةتتتتوص املنتتتتيتلة املتنتتتتا ة   يعلمه إ  هللاد و ن معناها الحي  رادي هللا  ا هو ما يوجب صتتتترفها عن 

بي إليهم.و  شتتتتتتك  ن هحا ضتتتتتتالا مظواهرهاد وعل  قوا هم   فا  بيا  والرستتتتتتل ا ييتو وا يعلمون معاين ما    ا هللا 

وقد  آ اللررن وآ ا  بيا 
(54)

. 

والتفويض الحي زعمه هم   يمدي إىل  ن    فهم كتاب هللا و   فرل بي رية وريةد وإ ا  تلوي كا عاجم الحين 

   يعرفون العربية مطللتاد وهحا مآله إىل الضالا واإلحلاد.

د عن فهمه  مر   ن  تدبَّر اللررن - عاىل-ما التفويض فمن من املعلوم  ن هللا وقاا شتتيخ اإلستتالم رادات عليهم:"و 

 ومعرفته وعلله.

و يضتتتتتتتتتتتتتتتات: فاخلطاب الحي  ريد به هدا  والبيان لناد وإةراجنا من الظلمات إىل النورد إاا كان ما اكر فيه من 

 و  ريد منا  ن  عرآ ابطنه من  ت بيان آالنةتتتتتتتتتتتتتتوص ظاهري ابطل وكفرد وا يرد منا  ن  عرآ   ظاهري و  ابطنهد  

 اخلطاب لحلكد فعل  التلديرين ا خناطب مبا يبي فيه احلقد و  عرفنا  ن مدلوا هحا اخلطاب ابطل وكفر.

و ليلة قوا هم   آ املخاطب لنا   ه ا يبي احلقد و   وضتتتتتتتتتتتتتتحهد مع  مري لنا  ن  عتلديد و ن ما ةاطبنا به 

رد إليه ا يبي له احلقد و  كنتتفهد بل دا ظاهري عل  اليتفر والباطلد و راد منا  ن    فهم منه شتتيئاتد و مر  اب باعه وال

وهحا كله لا يعلم اب ضتتتتتتتتتتتتتتطرار  ن يه هللا ورستتتتتتتتتتتتتتوله عنهد و  ه من جنق  قواا  هل  - و   فهم منه ما   دليل عليه فيه

التحريل واإلحلاد"
(55)

. 

 يع ا مة و  -‘  -ييتون هللا    ا كالمتا   مع  لهد و   وز  ن ييتون الرستتتتوا "وامللةتتتتود هنا   ه    وز  ن 

  يعلمون معناي كما يلوا الك من يلوله من املتأةريند وهحا اللوا  ب اللطع أب ه ةطأ..."
(56)

. 
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ا: "والدليل عل  ما قلناي إ اب الستتلل؛ فمخم فستتروا  يع اللررن...وكالم  هل التفستتت ن الةتتحابة م وقاا  يضتتت

ا من النا    يعلمهد ليتن   ه  والتابعي شتتتامل جلميع اللررند إ  ما قد ينتتتيتل عل  بعضتتتهم فيلل فيهد    ن   دت

ا فمن هللا قد  مر بتدبلر اللررن مطللتاد وا يستتتتتثن منه شتتتتيئتا   يتدبرد و  قاا:    دبروا املتنتتتتابه هو   يعلمه  ...  يضتتتتت

ا فاليتالم إ ا و يضتتتتتتتتتتتتتتت  ... اا: إن هللا    ا عل   بيه كالمتا ا ييتن يفهم معنايد   هو و  جربيلو ن من العظيم  ن يل

 ... امللةتتتتتتتتتود به اإلفهام؛ فماا ا يلةتتتتتتتتتد به الك كان عبثتا وابطالتد وهللا  عاىل قد   ي  فستتتتتتتتته عن فعل الباطل والعبع

د   تيإن آ اللررن رايت   يعلم معناها الرستتتتتتتتتتتتوا و  وابجلملة فالد ئل اليتثتة  وجب اللطع ببطالن قوا من يلوا:

 عم قد ييتون آ اللررن رايت   يعلم معناها كثت من العلما  فضتتتتتتتتتتتتتتالت عن  تهمد وليق الك آ رية معينةد بل قد 

 ينتتتتتتتتتتتتتيتل عل  هحا ما يعرفه هحاد والك عرة ييتون لأرابة اللفظد وعرة  شتتتتتتتتتتتتتتباي املع  بأتيد وعرة لنتتتتتتتتتتتتتبهة آ  فق

اإل سان هنعه من معرفة احلقد وعرة لعدم التدبر التامد وعرة لأت الك من ا سباب"
(57)

. 

وا فق الستتتتلل عل   ن آ اللررن ما   يعلم َتويله إ  هللاد كالرو د ووقت الستتتتاعةد واآلجااد وهحا قد يستتتتم  

ابملتنابه 
(58)

. 

 منه ما   يعلم َتويله إ  هللا الوا د اللهارد والكوهي من قبيل الأيبياتدومن الك قوا اإلمام الطربي: "و ن 

ما فيه من اخلرب عن رجاا  اديةد و وقات ر يةد كوقت قيام الستتتتتتاعةد والنفخ آ الةتتتتتتورد و  وا عيستتتتتت  بن مرتد وما 

لم ع شتتتتبه الكد فمن  لك  وقات   يعلم   د  دودها و  يعرآ   د من َتويلها إ  اخلرب أبشتتتتراطها؛  ستتتتتئثار هللا ب

الك عل  ةلله"
(59)

. 
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واخلالصة  ن  يع اللررن لا ييتن العلما  معرفة معا يهد و ن من قاا إن من اللررن ما   يفهم   د معنايد و  

يعرآ معناي إ  هللاد فم ه خمالل إل اب ا مة مع خمالفته لليتتاب والستتنةدويوجد آ اللررن شتتيئات   يعلم  ليلته وكنهه 

 ياتإ  هللاد كالأيب

 فالبد  ن يزعلم   ه ليق آ اللزْررن رية   يفهمها  يع ا مةد وهحا هو الحي من  جله كزتب هحا البحع.

 اخلامتة

 احلمد هلل الحي بنعمته  تم الةاحلاتدوبعد فلد  وصلت آ هحا البحع إىل  تائج من  برزها :

ن ورد ييتتف  فيها مبا جا  آ اليتتاب والستتتتتتتنةد وإ ن   ا  و وصتتتتتتتاآ اللررن اليترت  وقيفيةد  -وهللا  علم-الراجح -1

عن بعضتتتتهم وصتتتتفات ستتتتليمات بأت ما ورد آ الو يي فلعله ييتون من ابب اإلةبار عن النتتتتي  وليق وصتتتتل لهد وابب 

 اإلةبار  وسع من ابب ا  ا  والةفات.

 بيد بةتتتتتائرد احليتيمدا وصتتتتتاآ الةتتتتترحية الدالة عل  بيان اللررن وإرشتتتتتادي كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )هدهللاد  ورد عر د مفةتتتتتلد م-2

 ا يتمد...(  دا هحي ا وصاآ   ه ليق آ اللررن ما   يعلم   د معنايد بل كل اللررن  ب  ن ييتون معلومات.

 ويوجد آ اللررن شيئات   يعلم  ليلته وكنهه إ  هللاد كالأيبيات.-3

وجهه اليترتد و ن يه و عله ةالةتتتتتتتتتتتتتات لوآ اخلتام  ستتتتتتتتتتتتتأا هللا العظيم  ن ينفع  حا البحع كا به وقارئه ويبارك ف

ا كان د فما كان فيها من ةطأ فمن  فسي والنيطاند وم-ع  وجل– علنا لن قدَّم شيئات ولو يستات خلدمة كتاب هللا 

 فيها من صواب فمن هللا  عاىل و دي.
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Abstract 

This research includes ten descriptions of the Holy Quran, which shows that Quran explains 

everything. Whereas every descriptions is separately defined to enhance the referring verse, 

Significance of the research is to serve the Holly Quran to provide advice to collect all descriptions. 

As it enhances faith and strengthen certainty. It is one of the basic faith six corners, as the Holly 

Quran is reference and leader for right path to avoid faults, This study results are that scientific has 

meaning knowledge of Quran, as those who said that no one can get the meaning. It is considered 

wrong to be contrary for Sunna and Quran. As people should know that all verses are clear for all 

nations, so we provide this research. 

 ملخص البحث

اشتتتتتتتمل هحا البحع عل  عنتتتتتترة  من  اصتتتتتتا  ال رنن ال ر  الر نبم  ن ليم م ال رنن ماد يعلم معنا  كما يدر   

حة استتتة م كوخا ةدمة ل تاب هللا ال ر  االن تتتياد ختف   مهية هح  الدر   كل اصتتتل عل   د  ايورد اآلايت الدالة

ا يضتتتتتتتتتات م كوخا ن يد اإليان ان و ي الي م  اهي   د  ركان اإليان الستتتتتتتتتتة  فمن جعل كتاب هللا  له جبمع  اصتتتتتتتتتافه 

م من ال لل  ءا اصتتتتتل هح  الدراستتتتتة  ن  يع ال رنن لا ي ن العلما  مرجعه اهاديه اقائد  إىل ال تتتتترات املستتتتتت يم عز تتتتت 

معرفتتة معتتا يتته  ا ن من قتتاا إن من ال رنن متتا د يفهم   تتد معنتتا   فتتم تته خمتتالل إل تتاب ا متتة مع خمتتالفتتته لل تتتاب 

 االسنة.فالبد  ن يزعلم   ه ليم م ال زْرنن نية د يفهمها  يع ا مة  اهحا هو الحي من  جله كزتب هحا البحع.

 اصل  قرنن  ااضح. :الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

ا    َّله فرقا ت انبيا ت ل ل  احلمد هلل املنَّان  الحي  كرمنا ابل رنن  فأ  له عل  عبد  امل تتتتتتتتتتتتتتطف  اا  عل له ع وجت

 (1) "نَتَباَرَك الَّح ي  َت ََّا اْلفزْرقَاَن َعَل  َعْبد    ل َي زوَن ل ْلَعاَلم َم  َح يرتا" شيٍء  ف د قاا م حم م التن يل:

ْم َاَلَعلَّهزْم يَتتَتَف َّرزانَ َا َ  َْلنَ "اقاا:  َ ل لنَّا   َما  تز   َا إ لَْيه  اال تتتالة االستتتالم عل  من  رستتتله (  2) "ا إ لَْيَك ٱلح  ْكَر ل تتزَبم  

ابل رنن رمحةت للعاملم  فأةرج النا  من ظلمات اجلهل إىل  ور اإليان االي م  اعل  نله اصتتتتتتتتتتتتتتحبه امن  -نعاىل-هللا 

 ابعد: يوم الدين نبعهم إب سان إىل 

اطل من أبن    ا عليه هحا ال تاب العظيم لحي د أينيه الب -صتتتتتتتتتل  هللا عليه استتتتتتتتتلم –فمن هللا امنت عل   بيه 

بم يديه اد من ةلفه نن يٌل من   يٍم محيٍد  اضمََّنه  بأ ما كان قبَلنا  اةرب ما بعد   ا ز م ما بيننا  اجعله الف ل 

ه بَّاٍر ق تتتتتتتتتتتتتتمه هللا  امن ابتأ  اهلدهللا م  ت   ضتتتتتتتتتتتتتتلَّه هللا  د ن ي  به ا هواء  اد نلتبم بليم ابهل ا  من نركه من ج

ر  امن   م به  ا لستتتتتتتتتتنة  اد ينتتتتتتتتتتبع منه العلماء  اد ْدَلن عل  كهرة ال داد  من قاا به صتتتتتتتتتتدب  امن عم ل به  زج 

 عَدا  امن دعا إليه هزد َي إىل صراٍت مست يم .

 ا مستتتتتتتاء اا اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتدا عتتتتتتلتتتتتت  شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  املستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتت   يتتتتتت تتتتتتوا التتتتتتعتتتتتتالمتتتتتتتة امتتتتتتعتتتتتتلتتتتتتوٌم  نَّ كتتتتتتهتتتتتترة 

 ما نرهللا  ن كهرة  مساء  الفتاز نابدي: "اعلم  ن كهرة ا مساء ندا عل  شتتتتتتتتتتتر  املستتتتتتتتتتتمَّ   ا كماله م  مر من ا مور 

دلت عل  شتتتتتتدوا اصتتتتتتعوبتها  اكهرة  مساء الداهية  ا ستتتتتتد دلَّت عل  كماا قونه  اكهرة  مساء ال يامة دلَّت عل  كماا

ه صتتتتتتتتتتتتتل  هللا علي-دلَّت عل  كماا جالا عظمته  اكهرة  مساء النيب  -نعاىل -شتتتتتتتتتتتتتدة   ايتها  اكحلك كهرة  مساء هللا

."رنبته امسو درجته  اكحلك كهرة  مساء ال رنن دلَّت عل  شرفه افضيلته دلَّت عل  علو -اسلم
(3)
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من   ن ليم م ال رنن ال ر  ماد يعلم معنا   اصتتتتتتتتا  ال رنن ال ر  الر ندا عل  ام هحا البحع ستتتتتتتتأننااا

 هل  وز  ن ينتمل ال رنن عل  ماد يعلم معنا .  ااث يهما عن  اصا  ال رنن ال ر   دمها عن   ةالا مبحهم:

 

 أوصاف القرآن الكرمي املبحث األول:

 املبني املطلب األول:

 نعاىل ال رنن اصتتل هللا  ف د شتتيء د يعلم معنا  اصتتل ال رنن ابملبم  ددلة عل    ه د يوجد م كتاب هللا

ا  ه    له نبيا  ل ل شيء  اهحا ي تضي  د ي ون م الن وص ما هو من ل حبسب الواقع  أب ه مبم  ابيان للنا  

َياَ هز   قاا نعاىل: "حبيع د ي ن   دا من ا مة معرفة معنا  َنا بَت جاءكم من اّلل   ور قد (  اقاا نعاىل: "4" )ُثزَّ إ نَّ َعَليتْ

 .(5" )اكتاب مبم

اهح   اصتتتتتتا  لل رنن ال ر  ن تضتتتتتتي اقتضتتتتتتاءت قمات   ه م  عل  امل امات من البيان االوضتتتتتتو  اا تفاء اللبم 

د طعن م اد  يلة لبلوغ مراد املت لم به ف  ااجلهل فيه دان استتتتتتتتتتتتتتهناء. فمن زعم  ن م ال رنن ماد ستتتتتتتتتتتتتبيل إل فهمه 

 اشك م م اصد . ال رنن طعنات بليأات 

"اهلحا د جتد كالمات   ستتتتتتن نفستتتتتتتات  اد  ال بيا ت من كالم هللا ستتتتتتبحا ه  اهلحا مسا  ستتتتتتبحا ه  قاا ابن ال يم:

ر  للحكر  انيستتت  للحكر يتضتتمن   واعات من التيستتت: الهاين: نيستتت  حفظ داها: نيستتت  لفاظه للإ  بيا ت  ا ةرب   ه يستتَّ

ميستتترات له  امعلوم   ه لو كان أبلفاظ د يفهمها املخاطب  ا ي ن الهالع: نيستتتت  اامر  ا واهيه لالمتهاا معا يه للفهم 

بل كان معستتتتتتتتتتتتتترات عليه  فه حا إاا  ريد من املخاطب  ن يفهم من  لفاظه ما د يدا عليه من املعاين   ا يدا عل  

تعسر اهو منا  للتيست" الفه  فهحا من  شد الة
6)

. 
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قاا النيخ حممد بن عهيمم: "إن الوضو  ااإلش اا م الن وص النرعية  مر  سيب دتلل به النا  حبسب ا 

العلم االفهم  ف د ي ون منتتتتتت الت عند شتتتتتتخ  ما هو ااضتتتتتتح عند شتتتتتتخ  نةر  االواجب عند اإلشتتتتتت اا انباب ما 

ما هو  -مد هللاحب-االتخبط م معنا .  ما من  يع ااقع الن تتتتتوص النتتتتترعية  فليم فيها ستتتتتبن  من نرك التعرض له 

من ل د يعر    د من النا  معنا   فيما يهمهم من  مر دينهم اد ياهم؛  ن هللا اصل ال رنن أب ه  ور مبم ابيان 

حبسب  ون م الن وص ما هو من لللنا  افرقان  ا  ه    له نبيا ت ل ل شيء اهدهللا ارمحة  اهحا ي تضي  ن د ي 

الواقع حبيع د ي ن   د من ا مة معرفة معنا .
(7)

  

ا َيْ فزرز  تتت َ "اقتتتاا النتتتتتتتتتتتتتتيخ عبتتتد الرمحن الستتتتتتتتتتتتتتعتتتدي م قولتتته نعتتتاىل:  اٍت َامتتتَ َك ناَيٍت بَتي  نتتتَ ا إ لَيتتتْ ْد  َ ْت َْلنتتتَ ا إ دَّ َاَل تتتَ

 لأت مبلأتا عظيمتا ااصتتتتلت إىل  الة د يتنع من قبوهلا إد: "هي م الوضتتتتو  االددلة عل  احلن  قد ب(8")اْلَفاستتتت  زونَ 

من فسن عن  مر هللا  اةرج عن طاعة هللا  ااست رب  اية الت رب"
(9)

. 

 املطلب الثاين: املفصل.

ابملف تتتتل  ال رنن ال ر  ازصتتتتل  فاصتتتتل ال رنن ابملف تتتتل ددلة عل    ه ديوجد م ال رنن شتتتتيء د يعلم معنا 

دفيه احلالا ااحلرام ااملع ية االطاعة؛ لئال حي ل اللبم للعبا ي: الحي بمَّ 
(10)

. 

لٌ " صتتل ابلف تتل  قاا نعاىل:ااز   ي: فاصتتٌل يف تتلز بَم احلن   االباطل   ف يَل ي ونز ف تتالت إاا ا   (11)"إ  َّهز َلَ ْوٌا َف تتْ

ستتبيٌل ي ْن إىل معرفة  معنا  
(12)

نزو "قاا نعاىل:   ا ْلنا ز َعل  ع ْلٍم هزدهللات َاَرمْحَةت ل َ ْوٍم يتزْمم  ْئناهزْم ب   تاٍب َف تتَّ َهْل  0 نَ َاَلَ ْد ج 

لز َرب  نا اب   و ز م ْن قَتْبلز َقْد جاَءْت رزستتتتتتتز   ف د  ةرب هللا م هح  (13")حلَْن   يَتْنظزرزاَن إ دَّ ََتْا يَلهز يَتْوَم أَيِْت  ََتْا يلزهز يَت زواز الَّح يَن َ ستتتتتتتز

ل ال تاب   ي: بيَّنه اميَّ   حبيع د ينتتتتتتتتتتتتتبه. ُث قاا: هل ينتظران إد َتايله: اإ ا الك  يء ما  ةرب  اآلية   ه ف تتتتتتتتتتتت 
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من ال يتتامتتة ا شتتتتتتتتتتتتتتراطهتتا  فمع علم معنتتا  انف تتتتتتتتتتتتتتيلتته ا يعلم َتايلتته  فعلم  ن فرقتتات بم علم املع  اعلم ال رنن بوقوعتته 

التأايل
(14)

. 

 املطلب الثالث: التفصيل

ف تتل ددلة اصتتل ال رنن ابمل  اصتتل ال رنن ابلتف تتيل ددلة عل  اشتتتماا ال رنن عل  الدين كله أباضتتح بيان

ا اا الك مستتتتتتتائل ا صتتتتتتتوا ادعت اد  امستتتتتتتائل التو يد  اال وا أبن ال رنن د عل  اشتتتتتتتتماا ال رنن عل  الدين كله  

حيتوي عل  مسائل التو يد   ا  ن ال رنن ا يبم   مسائل الع يدة بن ل ااضح  ا ن بيان ال رنن ملسائل الدين حي ل 

 به اللبم ااخلفاء  من  عظم الظلم  ا قبح الطأيان.

زاِل  اْ َْلباب  َما  َلَ ْد كاَن م  َق تتَ تت  "لتف تتيل ااملف تتل  قاا نعاىل: ف د اصتتل هللا نعاىل كتابه الع ي  اب ه ْم ع رْبٌَة   

يلَ  د يَن الَّح ي َبْمَ يََدْيه  َانَتْف تتتتتتتت  ْيٍء َاهزدهللات َاَرمْحَةت ل    كاَن َ د يهات يتزْفَ هللا َال  ْن َن تتتتتتتتْ   فهح  اآلية (15" )َ ْوٍم يتزْمم نزونَ كزل   شتتتتتتتتَ

ف تتتتتتتتتتتيالت ل ل شتتتتتتتتتتتيء متعلن ابلدين م ال رنن  ن -نبارك انعاىل-ا تها من اآلايت دالة ددلة صتتتتتتتتتتترحية عل  بيان هللا 

ل ا   ا  رستتتتتتتتتل هللا الرستتتتتتتتتاَتصتتتتتتتتتيالت  ا اا ما يدةل م هحا البيان االتف تتتتتتتتتيل  مور التو يد االع يدة  الحي من  جله 

 ال تب  ال د اضَّحت  مور ادعت اد م ال رنن  اضح البيان  اا تجَّ هلا  بل  اد تجاج.

لز اآْلايت  َلَعلَّ زْم ب ل  اء  َرب   زْم نزوق نزونَ "قاا نعاىل: ا    قاا العالمة الستتعدي: "اين ا ال تب (16" )يزَدب  رز اْ َْمَر يتزَف تت  

لها  اية التف تتتتتتتتتتتتيل  ببياخا   اإلهلية عل  رستتتتتتتتتتتتله  ايبم   ما حيتاج إليه العباد من النتتتتتتتتتتتترائع  اا اامر االنواهي  ايف تتتتتتتتتتتت  

فمن    (17")نزوق نزونَ  مْ ب ل  اء  َرب   ز " ل م من اآلايت ا زف يَّة  ااآلايت ال رن ية: اإيضتتتتا ها اهيي ها  لعل م بستتتتبب ما  ةرج

ا م الع ائد ال بار    كهرة ا دلة ابياخا ااضتتتتتتتتو ها  من  ستتتتتتتتباب   تتتتتتتتوا الي م  م  يع ا مور اإلهلية  ة تتتتتتتتوصتتتتتتتتت

يَل كزل   شَ َال  ْن َنْ د يَن   اقاا نعاىل: "(18)كالبعع االننور ااإلةراج من ال بور"  (.19")ْيءٍ الَّح ي َبْمَ يََدْيه  َانَتْف  
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فال يت تتتتور  ن  يء إ ستتتتان اد ب م الدين شتتتتيئات؛  ن ال ايدة نعترب استتتتتدراكتا عل  هللا   انو ي أبن النتتتتريعة 

  ق ة  اهحا دالل ما جاء م كتاب هللا   ن هللا ف ل فيه  يع ما حيتاجون إليه م  زمور دينهم.

 الرابع: البالغ املطلب

 رنن بال ات جعل هللا نعاىل هحا ال  اقد يدا عل    ه د يوجد م ال رنن ما د يعلم معنا  اصل ال رنن بتتتتالبالغ

من  ن وم احلجة إد عل  اد اعلن العحاب ااملستتتتتتتتتتتتتتتاءلة عل  من قامت عليه احلجة  اجعله  جة عل  العباد  للنا  

د فمن قاا: إن م ال رنن ماد يع ل معنا  ف  نون اال تتتتتتتتتتتتيب امن م   مهما اهلحا د  جة عل  اجمل فهمها ا دركها 

 بطل  جة هللا عل  عباد 
(20)

 فمن هللا د يو   إد ابل الم الواضح  ف الم هللا بالغ ابيان اهدهللا للنا . 

ة اد احلجااصتتتتتتتتتل ال رنن بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالبالغ يدا عل  إعماا الظواهر  فم ه د يتم بالغ اد ي مل إ حار  اد ن وم 

نن طع املعحرة ب الم د نفيد  لفاظه الي م  اد ندا عل  مراد املت لم  ا؛ بل إن من  عظم م اصتتتتتتتتتتتتتتتد ال رنن ال ر ؛ 

إبالغ اخللن انب تتتتتتتتروم م دينهم  فال التبا  م  مر  اخيه  اد إلأاز م إرشتتتتتتتتاد  اةرب   ابطنه اظاهر  ستتتتتتتتواء اددلته 

ستتتتتتيما ما يهم ا مة م شتتتتتتأن اعت ادها فهو  ادها ابإليضتتتتتتا   ااإلفهام بلستتتتتتان عر  ااضتتتتتتحة م  يع  مور الدين اد

 .مبم

 املطلب اخلامس: اهلدى

ه    م ناينه    -نعاىل-"اقد  ةرب هللا   اصتتتتتتتتتتتل ال رنن ابهلدهللا ددلة   ه د يوجد م ال رنن ما د يفهم معنا 

كتا تت مبينتة ملتا  رادهوعنتا   ا متا إاا كتان د فرب فيهتا بم املراد ا ختا مبينتة ا ختا هتدهللا ا ختا  ور  اهتحا إ تا ي ون إاا  

ا ت  د يدا عل  اا دمنهما ا ن ن مبينة اد هادية اد حم مة اد  ورات"
(21)

لحلك قاا شيخ اإلسالم: "د  وز  ن   
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لمون معنا  كما ا مة د يع ا يع -صل  هللا عليه اسلم-ي ون هللا    ا كالمتا د مع  له  اد  وز  ن ي ون الرسوا 

ي وا الك من ي وله من املتأةرين  اهحا ال وا  ب ال طع أب ه ةطأ"
(22)

. 

 املطلب السادس: أحسن احلديث

 -رمحهم هللا نعاىل-اقد اكر العلماء  اصتتتتتتتتتتتتتتل ال رنن أب ستتتتتتتتتتتتتتن احلديع ددلة عل  إعجاز  اا ه معلوم املعاين

اا منها:  ستتتلوبه املخالل  ستتتاليب كالم العرب  مع قوة ف تتتا تهم  فأن  اجوهتا كهتة من ددئل إعجاز ال رنن  ااكر 

ة عن كان حيد  ث به  صتتحابه(  بطري ة مفردة ةارج–صتتل  هللا عليه استتلم-ال رنن املوصتتل أب ه  ديع؛  ن الرستتوا

وب املوزان الحي فالعادة هلا من لة م احلستتتتتتتتتتتتتن نفوب به كل طري ة  فتفوب املنهور الحي يدار بم النا  م احلديع  اي

ال ر   اد عجب م الك فال رنن  هو   ستتتتتتتن ال الم عندهم. فجاء كتاب هللا أبستتتتتتتلوب د هله النفو  عل  ن رار 

َن احْلَد يع  "أب ه   ستتن احلديع  ف اا نعاىل:  -نعاىل-اصتتفه هللا  صتتل  -اصتتح عن رستتوا هللا (  23" )اّللَّز  َت ََّا َ ْ ستتَ

فمن   ستتتتتن احلديع كتاب هللا  اةت اهلدهللا هدهللا حممد  صتتتتتل  "  ه كان ي وا م ةطبه:  ما بعد:  -هللا عليه استتتتتلم

"هللا عليه سلم
(24)

. 

قاا شتتتتتتتتتتيخ اإلستتتتتتتتتتالم ابن نيمية: " فم  ظم ال رنن ا ستتتتتتتتتتلوبه عجيب بديع  ليم من جنم  ستتتتتتتتتتاليب ال الم 

ظت هحاا ستتتتلوب  فم ه ليم من جنم النتتتتعر  ادالرج  ادالرستتتتائل  اد اخلطابة  اد  ظمه املعرافة  اا أيت   د بن

 ظم شيء من كالم النا  عر موعجمهم  ا فم ف ا ة ال رنن ابال ته  هحا عجيب ةارب للعادة  ليم له  ظت م  

كالم  يع اخللن"
(25)

ْسن َتليفه   اجو    االتئام كلمه  ف ا تها  ا اقاا السيوطي: "الوجه الهالع من اجو  إعجازهحز

ه الأريب فجاء  ط ه العجيب  ا ستتتلوب  إ از  ابال ته اخلارقة عادَةالعرب الحين هم فرستتتانز ال الم ا راببز هحا النتتتأن
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خمالفات  ستتاليب كالم العرب امنهاج  ظمها ا هرها الحي جاءت عليه  ااقفت عليه م اطع ناينه  اا تهت إليه فواصتتلز  

اا يوجد قبله اد بعد   ظت له"كلمانه  
(26)

. 

 املطلب السابع: العلي  

 ا  ه  رفع ال تب السمااية ا  ه م  عل  درجات ددلة   ه  فضل ال الم عل  اإلطالب  العلي  اصل ال رنن بتتتتتتتت

ةليله حممد ا ال رنن ال ر   فضتتل ال تب الستتمااية اةاهها ااملهيمن عليها اامل تتدب هلا     له هللا عل  صتتفيه   فالبيان

 ه   قاا النتتيخ ابن ستتعدي م فضتتل ال رنن ال ر   ا  ه  فضتتل ال تب الستتمااية:صتتل  هللا عليه استتلم   بن عبد هللا

"منتتتتمل عل  احلن م  ةبار  ا اامر  ا واهيه  ام تتتدب ملا بم يديه من ال تب؛   ه شتتتهد لل تب الستتتالفة اااف ها  

مل عل  ما اهو منتتتتت  شتتتترائعها  ا ةربت به ف تتتتار اجودها م تتتتداقتا خلربها اطاب ت  ةبار   ةبارها اشتتتترائعه ال بار

اشتتتملت عليه ال تب الستتاب ة  ازايدة م املطالب اإلهلية اا ةالب النفيستتة  فهو ال تاب الحي نتبع كل  ن جاءت 

اهو   االال  م به ال تب فأمر به  ا ع عليه  ا كهر من الطرب املوصتتتتتلة إليه  اهو ال تاب الحي فيه  بأ الستتتتتاب م

ال تاب الحي فيه احل م ااحل مة ااإل  ام الحي عرضتتتتت عليه ال تب الستتتتاب ة  فما شتتتتهد له ابل تتتتدب فهو امل بوا 

اما شهد له ابلرد فهو مرداد قد دةله التحريل االتبديل اإد فلو كان من عند هللا ا دالفه"
(27)

اقاا شيخ اإلسالم   

ا فضتتتتتتتتتتتتلية: "فمن  شتتتتتتتتتتتتر  ال تب ال رنن  ُث التوراة  ُث اإل يل"م نرنيب ال تب الستتتتتتتتتتتتمااية من 
احلديع:  ام  (28)

لتتت "  عطيتتت م تتان التوراة الستتتتتتتتتتتتتتبع الطواا  ا عطيتتت م تتان ال بور املئم  ا عطيتتت م تتان اإل يتتل املهتتاين  افضتتتتتتتتتتتتتت 

ل "ابملف تتت 
(29)

ل تب الستتتمااية كما فات لحبفظ ال رنن ال ر   فلم هتد إليه يد التحريل  ةال -نعاىل–اقد ن ف ل هللا   

 (.30")َاإ  َّ َلهز حَلاف ظزونَ : "قاا سبحا ه
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(  31")َلَديْنا َلَعل يٌّ َ   يمٌ  َاإ  َّهز م   زم   اْل  تاب  : "م قوله نعاىل املفسران م نفست اصل ال رنن بتتتتت العلي   اقد قاا

ال ة"معج ات من بينها.  ا: م  عل  طب ات البَلَعل يٌّ: "  ي:   ه رفيع ال در بم ال تب  شتتتتتريل املن لة؛ ل و ه 
(32)

   "

 ي لحا علو اشتتتتتتتتأن عل  ال تب قبله  د يوصتتتتتتتتل إىل مستتتتتتتتتوا  م علو  ارفعته"
(33)

اقيل:   عند  لحا علو ارفعة   ا: 

َنالهز   د بتب ا:  مع  َعل يٌّ: قاهر د ي در   د  ن يدفعه ايبله  معج  د يمن  مبهله"  َاَد نَتْأي ت"ديل "رفيع َد يَت
(34)

  

معج تا ابقيتا  اقيل: املراد كو ه عاليتا عل   يع ال تب؛ كو ه عن اجو  الفساد االبطالن  اقيل العلي  مبع  العاِل  اهو عليٌّ 

عل  اجه الدهر"
(35)

عن اجو  الفساد اهو عاِلٌ   
(36)

 يضا ه اعدم التبا  معا يه.إعليها م بيا ه ا  اعليٌّ   

 احلكيماملطلب الثامن: 

ر م اصل هللا كتابه الع ي  بت )احل يم(  ااحل مة: اضع ا مو   اصل ال رنن أب ه احل يم ددلة   ه ااضح املع 

مواضتتتتتتتتتعها ال تتتتتتتتتحيحة اليم من احل مة م شتتتتتتتتتيء  ن ي ون هحا ال الم احل يم د يفهم معنا   اد يفهم املراد منه  

ا اصتتا   هلل    ا كتابه ااصتتل كتابه  يعات ابحل يم ااملبم  اهح فضتتالت عل   ن ي ون د ستتبيل إىل الوصتتوا إليه  فا

 ا تها ندا ددلة ااضحة  ن كالم هللا ميسر فهمه ل ل ا مة.

ااصل ال رنن ابحل يم رد بلي  عل  الحين جعلوا كالم هللا املن ا ابللسان العر  املبم  مبن لة ا لفاظ ا عجمية 

ااحلرا  املعجمية الر د يدرك منها إد ال تتتتتورة اال تتتتتوت االرستتتتتم ف ط.  ما ما نضتتتتتمنته من معاٍن شتتتتتريفة ا اصتتتتتا  

 فيها.جليلة فال  ظ هلم 

 املطلب التاسع: املهيمن

ن هو امل تتدر فال رن  اصتتل ال رنن ابملهيمن ددلة عل  هيمنته عل  م تتادر املعرفة اا ستتجامه مع   ائن العلم

ا ستتاستتي اا اا للمعرفة عند  هل الستتنة ااجلماعة  فما ااف ه فهو صتتحيح اما ةالفه فهو ابطل  د ستتيما إاا كا ت 
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ة ا اجلهمية الحين ي دم  ت  من م تتتتتتتتتتتادر املعرفة عليه كاملعت ل املعرفة نتعلن ابلأيبيات  ا الفرائض االعبادات ةالفات ملن

 ي دمون الع ل عليه  ااملاديون الحين ي دمون احلم االتجربة عل  ال رنن إاا عارضتها.

 افظه امل ادر للمعار  االعلوم  اسبحان هللا من ا الو ي ا  فمن الو ي مبا يتلك من صفة اهليمنة يعترب م در

ْدقات َاَعْددت د مزَبد  َا ل َ ل مان ه  َاهزَو السَّم يعز اْلَعل يمز : "اعاصمه! قاا نعاىل  .(37)"َاَهَّْت َكل َمةز َرب  َك ص 

َو اللَّط يلز َ د يَتْعَلمز َمْن َةَلَن َاهز " انبتتتتتارك هللا رب العتتتتتاملم! ةلن اخلالئن كلهتتتتتا  يعلمهتتتتتا علم اخلالب العليم

. ا ستتتتتتبنا  ن   وا: إ ه عل  الر م من ن دلم العلوم ااملعار  ا يستتتتتتتطع العلم  ن يستتتتتتجل مناقضتتتتتتة اا دة (38")اخْلَب تز 

د  ا  ه اا ستتجامه معه دليل  ستتب ية ال رنن للع ل البنتتري ا دا للن  ال رنين  بل جاء العلم َتكيدات ملا جاء به ال رنن  

د  َ ْت  " د ننتتاقض بم الع تتل االو ي اد ينتتائيتتة بينهمتتا ا  تتات: َدبتَّرزاَن اْل زْرنَن َاَلْو كتتاَن م ْن ع نتتْ دزاا ف يتته    ََفال يَتتتتَ اّللَّ  َلَوجتتَ

لا جعل ال رنن م تتتتتتتتتتتتدرات دستتتتتتتتتتتتتمرار املعرفة ان تتتتتتتتتتتتويب النظرايت  حبيع ي ون ال رنن هو املرجع ؛ (39")اْةت الفات َكه تات 

  من امن ع يدة  هل الستتتنة  خم يران م ال رنن كفاية ا نية عما م  ت   لتأصتتتيل العلوم ادديد اجهتها ابيان هدفها

 .(40)ال تب

 العريباملطلب العاشر: 

َرب يتتلا َلَعلَّ زْم إ  َّ  َ ْت َْلنتتا ز قتزْرن ت عَ   قتتاا نعتتاىل: "اصتتتتتتتتتتتتتتل ال رنن أب تته عر  ددلتتة  ن  يع معتتا يتته معلومتتة امع ولتتة

ر ن وم ا استتتتتعزها  ا كهرزها َتديةت للمعاين القاا ابن كهت: "االك  ن لأَة العرب  ف تتتتتحز اللأات ا بينزها   (41")نَتْع  لزونَ 

ابلنفو ؛ فلهتحا    َا  شتتتتتتتتتتتتتتر  ال تتب أبشتتتتتتتتتتتتتتر  اللأتات"
(42)

 "إ  َّ َجَعْلنتا ز قتزْرن ت َعَرب يتلا َلَعلَّ زْم نَتْع  لزونَ "   اقتاا نعتاىل:

 ون إد مع قاا شيخ اإلسالم: "فبم   ه    له عربيات  ن يع لوا  االع ل د ي  لتع له فجعل كو ه عربيات علة اسببات  (43)

العلم مبعا يه"
(44)

. 
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َلْت ناينزهز قتزْرن ت   " كما  ن كو ه عربيات مفهوم املع  ستتتتتتتتتتتتتبٌب حل تتتتتتتتتتتتتوا العلم  قاا نعاىل:  َعَرب يلا ل َ ْوٍم ك تاٌب فز تتتتتتتتتتتتت  

للأة  -نعاىل-فاآلايت الر اصتتتتتتتتتتتتتتل هللا ال رنن ال ر   ا أب ه عر  ندا ددلة قطعية عل  اةتيار هللا (  45")يَتْعَلمزونَ 

م هللا نعاىل  يع له  الالعربية بستتتتتتتتتتتبب ما  زادب فيها من ة تتتتتتتتتتتائ  البيا ية م الددلة عل  املعاين املرادة لت ون اعاءت ل

  -رمحهم هللا-لل الستتتتتتت  ا  هل هحا اللستتتتتتتان جرايت عل  ما هو معهود م لأتهم اختاطبهم ا ستتتتتتتاليبهم انراكيبهم املختلفة

 كا وا يرجعون إىل لأة العرب اداااينهم فيما ين ل عليهم من بعض املعاين  اكتب التفاست مألهللا  بحلك.

عر   بلي  عل  دعاة التفويض الحين جعلوا بعض كالم هللا املن ا ابللستتان ال ااصتتل ال رنن ال ر  أب ه عر  ردٌّ 

مبن لة ا لفاظ ا عجمية ااحلرا  املعجمية الر د يدرك منها إد ال تتتتتورة اال تتتتتوت االرستتتتتم ف ط.  ما ما نضتتتتتمنته من 

 معاين شريفة ا اصا  جليلة فال  ظ هلم فيها.

نتتا ز قتزْرن ت َاَلْو َجَعلْ " هللا هتتح  احلجتتة عن املختتالفم  قتتاا نعتتاىل: املتتا كتتان فهم اخلطتتاب  جتتة للمختتاطتتب  قطع

 ٌّ َلْت ناينزهزَء  َْعَجم يٌّ َاَعَر   يلا َل الزوا َلْود فز تتتتتتت   اي ولون بلستتتتتتتان   ف أن همدء املفوضتتتتتتتة يردان عل  هللا كالمه (46") َْعَجم 

 . اْ َْعَجم َم َاَلْو  َت َّْلنا ز َعل  بَتْعض    كما قاا نعاىل: " اهلم  بل  قد جعلت بعض هحا ال رنن مبن لة ال الم ا عجمي

ْم َما كا زوا ب ه  مزْمم ن مَ  فاةتال  اللستتتتتتتتتان ستتتتتتتتتبٌب لعدم اإليان. ف يل مبن يستتتتتتتتتتدعي الك اي عم  ن (  47")فَتَ رَ َ ز َعَلْيه 

  .الم املوجه إليه ب ريح لأته اف يحها  ت مفهوم اد يورث اإليانال 

ب ل ستتتتتتتتتتتتتتتاٍن "؛  ن هللا نعاىل ي وا:  ظاهر  قاا ابن   م: "اد حيل   د  ن حييل نية عن ظاهرها  اد ةربتا عن

ٍ  مزب مٍ  ع ه  "  اقاا نعاىل اامات ل وم: (48")َعَر   اعن ظاهر  م اللأة بأت   (49")حيزَر  فزوَن اْلَ ل َم َعْن َمواضتتتتتتتتتتتتت  امن  اا   تتتتتتتتتتتتتل

هللا عليه ل  اا يه إىل  بيه صتتتت -نعاىل-برهان من نةر  اإ اب  ف د ادع   ن الن  د بيان فيه  اقد  ر  كالم هللا 

عن موضعه" اسلم
(50)

. 
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اكون ال رنن عربيتتلا ليع لتته من يفهم العربيتتة  يتتدا عل   ن معنتتا  معلوم  اإد ملتتا كتتان فرب بم  ن ي ون ابللأتتة 

 ا.العربية  ا  ته

 املبحث الثاين:هل جيوز أن يشتمل القرآن على ما ال يعلم معناه؟

ا لا املسألة؛  تيجة للخال  م املتنابه  هل هو معلوم املع   اهي مسألة مهمة متعل ة بباب املتنابه  اهح  

 استأير هللا بعلمه 

فمن جعل معاين بعض الن وص لا استأير هللا بعلمها  عمداا إىل َتايل الن وص إىل معان  ةرهللا ابطلة  اقد 

خزوَن م  الْ  َاما يَتْعَلمز ََتْا يَلهز " ا تجوا ابآلية: راا التأايل الحي يعلمه   (51" )ع ْلم  إ دَّ اّللَّز َاالرَّاستتتتتتتتت  عل  قراءة العطل  افستتتتتتتتتَّ

الراستتتتتتتتتتتتتخون م العلم أب ه صتتتتتتتتتتتتتر  اللفظ من اد تماا الراجح إىل اد تماا املرجو . اهحا ةطأ عظيم؛  ن التأايل 

 هو التفست. -عل  قراءة الوصل-الحي يعلمه الراسخون م العلم 

قاا ابن ال يم م اكر الطوائل الر عارضتتتتتتتت الو ي: "الال درية الحين ي ولون د  دري معاين هح  ا لفاظ اد 

ما  ريد منها اد ما دلت عليه  اهمدء ينستتتتتبون طري تهم إىل الستتتتتلل  اهي الر ي وا املتأالون: إخا  ستتتتتلم  احيتجون 

اي ولون: هحا هو الوقل التام عند  هور السلل"(  52")دَّ اّللَّز َاما يَتْعَلمز ََتْا يَلهز إ  "عليها ب وله نعاىل: 
(53)

. 

 ن هلا إ ه من املتنتتابه الحي د يزعلم معنا   ا   صتتحاب املناهج املنحرفة  ما ةالل  صتتوهلم ا هوائهم  قالوا فيه:ا 

ال د قرر همدء    ا التفويض  إما التأايل عن طرين اجملاز ا ت  مع ت د يعلمه إد هللا  ا ينئح فستتتتتتتتتتتتتتبيله   د  مرين:

 ع يدة التفويض إبيبات املتنابه الحي د يعلم معنا   ا ب اإليان بلفظه  اهحا ةال  ع يدة السلل.

 قستتتم ي وا: إن الرستتتوا كان يعلم معاين الن تتتوص املتنتتتا ة  ال نه ا يبم للنا  اال ائلون ابلتفويض قستتتمان:

ي ولون:  - وا: اهمدء هم  كابر  هل ال الم الحين ييلون  قواا الفالستتتتفة اقستتتتم ي  مراد  منها  اد  اضتتتتحه للنا 
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إن معاين هح  الن تتتتوص املنتتتت لة املتنتتتتا ة د يعلمه إد هللا  ا ن معناها الحي  راد  هللا  ا هو ما يوجب صتتتترفها عن 

بم إليهم.اد شتتتتتتك  ن هحا ضتتتتتتالا مظواهرها  اعل  قوا همدء فا  بياء االرستتتتتتل ا ي و وا يعلمون معاين ما    ا هللا 

اقد  م ال رنن ام ا  بياء
(54)

. 

االتفويض الحي زعمه همدء يمدي إىل  ن د  فهم كتاب هللا اد  فرب بم نية انية  اإ ا  تلو  كا عاجم الحين 

 د يعرفون العربية مطل تا  اهحا مآله إىل الضالا ااإلحلاد.

  عن فهمه  مر   ن  تدبَّر ال رنن -نعاىل-عليهم:"ا ما التفويض فمن من املعلوم  ن هللا اقاا شتتيخ اإلستتالم رادات 

 امعرفته اع له.

ا يضتتتتتتتتتتتتتتتات: فاخلطاب الحي  ريد به هدا  االبيان لنا  اإةراجنا من الظلمات إىل النور  إاا كان ما اكر فيه من 

 ابطنه   ا  ريد منا  ن  عر  ابطنه من  ت بيان م الن تتتتتتتتتتتتتتوص ظاهر  ابطل اكفر  اا يرد منا  ن  عر  د ظاهر  اد

 اخلطاب لحلك  فعل  الت ديرين ا خناطب مبا يبم فيه احلن  اد عرفنا  ن مدلوا هحا اخلطاب ابطل اكفر.

ا  ي ة قوا همدء م املخاطب لنا   ه ا يبم احلن  اد  اضتتتتتتتتتتتتتتحه  مع  مر  لنا  ن  عت د   ا ن ما ةاطبنا به 

نباعه االرد إليه ا يبم له احلن  اد كنتتفه  بل دا ظاهر  عل  ال فر االباطل  ا راد منا  ن د  فهم منه شتتيئات  ا مر  اب

اهحا كله لا يعلم ابدضتتتتتتتتتتتتتتطرار نن يه هللا ارستتتتتتتتتتتتتتوله عنه  ا  ه من جنم  قواا  هل  - ا   فهم منه ما د دليل عليه فيه

التحريل ااإلحلاد"
(55)

. 

 يع ا مة ا  -‘  - وز  ن ي ون هللا    ا كالمتا د مع  له  اد  وز  ن ي ون الرستتتتوا  "اامل  تتتتود هنا   ه د

د يعلمون معنا  كما ي وا الك من ي وله من املتأةرين  اهحا ال وا  ب ال طع أب ه ةطأ..."
(56)

. 
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ا: "االدليل عل  ما قلنا  إ اب الستتلل؛ فمخم فستتراا  يع ال رنن...اكالم  ه من ال تتحابة  ل التفستتتاقاا  يضتتت

ا من النا  د يعلمه  ل ن   ه  االتابعم شتتتامل جلميع ال رنن  إد ما قد ينتتت ل عل  بعضتتتهم في ل فيه  د  ن   دت

ا فمن هللا قد  مر بتدبلر ال رنن مطل تا  اا يستتتتتهن منه شتتتتيئتا د يتدبر  اد قاا: د ندبراا املتنتتتتابه هو د يعلمه  ...  يضتتتتت

ا فال الم إ ا ا يضتتتتتتتتتتتتتتت  ... ظيم  ن ي اا: إن هللا    ا عل   بيه كالمتا ا ي ن يفهم معنا   د هو اد جربيلا ن من الع

 ... امل  تتتتتتتتتود به اإلفهام؛ فماا ا ي  تتتتتتتتتد به الك كان عبهتا اابطالت  اهللا نعاىل قد      فستتتتتتتتته عن فعل الباطل االعبع

  ت من ي وا: إن م ال رنن نايت د يعلم معناها الرستتتتتتتتتتتتوا اد   اابجلملة فالددئل ال هتة نوجب ال طع ببطالن قوا

 عم قد ي ون م ال رنن نايت د يعلم معناها كهت من العلماء فضتتتتتتتتتتتتتتالت عن  تهم  اليم الك م نية معينة  بل قد 

ة م  فم هينتتتتتتتتتتتتت ل عل  هحا ما يعرفه هحا  االك قرة ي ون لأرابة اللفظ  اقرة دشتتتتتتتتتتتتتتبا  املع  بأت   اقرة لنتتتتتتتتتتتتتب

اإل سان هنعه من معرفة احلن  اقرة لعدم التدبر التام  اقرة لأت الك من ا سباب"
(57)

. 

اانفن الستتتتلل عل   ن م ال رنن ما د يعلم َتايله إد هللا  كالرا   ااقت الستتتتاعة  ااآلجاا  اهحا قد يستتتتم  

ابملتنابه 
(58)

. 

الطربي: "ا ن منه ما د يعلم َتايله إد هللا الوا د ال هار  االك اهي من قبيل الأيبيات امن الك قوا اإلمام 

ما فيه من اخلرب عن نجاا  ادية  ا اقات ننية  كوقت قيام الستتتتتتاعة  االنفخ م ال تتتتتتور  ا  اا عيستتتتتت  بن مر   اما 

ار هللا بعلم ستتتتتئه شتتتتبه الك  فمن نلك  اقات د يعلم   د  دادها اد يعر    د من َتايلها إد اخلرب أبشتتتتراطها؛ د

الك عل  ةل ه"
(59)

. 
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ااخلالصة  ن  يع ال رنن لا ي ن العلماء معرفة معا يه  ا ن من قاا إن من ال رنن ما د يفهم   د معنا   اد 

يعر  معنا  إد هللا  فم ه خمالل إل اب ا مة مع خمالفته لل تاب االستتنة ايوجد م ال رنن شتتيئات د يعلم   ي ته اكنهه 

 هللا  كالأيبيات إد

 فالبد  ن يزعلم   ه ليم م ال زْرنن نية د يفهمها  يع ا مة  اهحا هو الحي من  جله كزتب هحا البحع.

 اخلامتة

 احلمد هلل الحي بنعمته نتم ال احلات ابعد ف د نوصلت م هحا البحع إىل  تائج من  برزها :

ر  نوقيفية  ي تف  فيها مبا جاء م ال تاب االستتتتتتتنة  اإن ارد  ن  مساء ا اصتتتتتتتا  ال رنن ال  -اهللا  علم-الراجح -1

عن بعضتتتتهم اصتتتتفات ستتتتليمات بأت ما ارد م الو يم فلعله ي ون من ابب اإلةبار عن النتتتتيء اليم اصتتتتل له  اابب 

 اإلةبار  اسع من ابب ا مساء اال فات.

عر   مف تتتتتل  مبم  ب تتتتتائر  احل يم  ا اصتتتتتا  ال تتتتترحية الدالة عل  بيان ال رنن اإرشتتتتتاد  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )هدهللا   ور  -2

 ا  م ...( ندا هح  ا اصا    ه ليم م ال رنن ما د يعلم   د معنا   بل كل ال رنن  ب  ن ي ون معلومات.

 ايوجد م ال رنن شيئات د يعلم   ي ته اكنهه إد هللا  كالأيبيات.-3

ه ال ر   ا ن ارئه ايبارك فيه ا عله ةال تتتتتتتتتتتتتات لوجهام اخلتام  ستتتتتتتتتتتتتأا هللا العظيم  ن ينفع  حا البحع كانبه اق

ا كان   فما كان فيها من ةطأ فمن  فسي االنيطان  ام-ع  اجل– علنا لن قدَّم شيئات الو يستات خلدمة كتاب هللا 

 فيها من صواب فمن هللا نعاىل ا د .
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ABSTRACT 

 

The book, Dala’il Al-Nizam by Abdulhamid Al-Farahi, is one of the books that tackled rare topics 

about the Noble Qur’an such as the topic of Coherence in the Qur'an. However, this book has not 

had enough care for publication or received enough interest by the verifiers. Here lies the research 

problem. The research aims at presenting the topics Al-Farahi talked about in his Book, Dala’il 

Al-Nidham. It also aims at highlighting the countless Qur’anic contributions. The research is 

conducted through the analytical methodology to analyze and track the Farahi’s inferences in his 

exegesis. The research has found that there are a lot of topics discussed in the Al-Farahi’s book, 

the recurrence of the Qur’anic scientific contributions, and the discussion of Qur’an’s coherence 

is among the topic that Al-Farahi alone tackled in his Book, Dala’il Al-Nidham. 

 ملخص البحث

ن الفراهي اهلندي من الكتب اليت حتدثت عن موضوعات اندرة يف القرآكتاب دالئل النظام للشيخ عبد احلميد 

الكرمي، وهو موضوع النظام، ولكن الكتاب مل تعطيه دور النشر حقه من الطباعة، ومل يلق اهتماما من احملققني، وهنا 

الئل النظام،  د تكمن مشكلة البحث، ويهدف البحث إىل إظهار املوضوعات اليت حتدث عنها الشيخ الفراهي يف كتابه

كما يهدف إىل تسليط الضوء على سعة عطاءات القرآن اليت ال تنتهي، وقد قام البحث على املنهج التحليلي؛ لتحليل 

وتتبع ما استنتجه الشيخ الفراهي يف تفسريه، وقد توصل البحث إىل بعض النتائج، منها: كثرة املوضوعات اليت حتدث 

القرآن الكرمي العلمية، كما أن احلديث عن نظام القرآن ممن تفرد به الشيخ الفراهي عنها كتاب الفراهي، وجتدد عطاءات 

 يف كتابه دالئل النظام.

 : الفراهي، دالئل، النظام، القرآن.الكلمات املفتاحية
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 املقدمة

 سليم وبعد:تبسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سيد املرسلني نبينا حممد عليه وعلى آله أفضل صالة وأمت 

فهذه تقرير يسري عن كتاب ) دالئل النظام لعبد احلميد الفراهي اهلندي (، راعيت فيه االختصار والتيسري يف معرفة 

 حمتوى هذا الكتاب.

 املبحث األول: التعريف ابملؤلف

 وقبل البدء بدراسة احملتوى فهذه ترمجة يسرية ابملؤلف:

 م(1930 - 1864هـ / 1349 - 1280الشَّْيخ عبد احلميد الفراهي )

.  ُهَو محيد الّدين أَبُو َأمْحد عبد احملسن األنصاريُّ الفراهيُّ

  -رعه م تـَْقرِيًبا( يف قـَْريَة )َفرِيها( ، من قرى مديرية )أعظم كره( اِبهْلِْنِد، َوبََدأَ تـَْعِليمه ُمْنُذ ترع1864هـ )1280ولد سنة 

ُهَو اْبن ِستَّة عشر فحفظ اْلُقْرآن، وبرع يف الفارسية َحَّتَّ نظم ِفيَها الّشْعر وَ  -ْند كشأن أَبَناء العائالت الشَّرِيَفة يف اهلِْ 

 1858هـ/ 1332 - 1274َعاما، مثَّ اْشتغل ِبطََلب اْلَعَربيَّة وعلومها على َيد اْبن َخاله اْلَعالَمة املؤرخ شبلي النعماين )

شَّْيخ أيب احلََْسَنات َما تلقى اْلعلم يف َحلَقة اْلَفِقيه احْلََنِفّي احملّدث اْلَعالَمة الم( ، وََكاَن أكرب ِمْنهُ بست ِسِنني، كَ 1914 -

م( .. َوَغريه من ُعَلَماء اْلَعْصر، مثَّ عرَّج بعد َذِلك 1887 - 1848هـ/ 1304 - 1264حُمَمَّد عبد احلَّْي اللكنوي )

فلسفة لتحق بكلية عليكرة اإلسالمية، َوحصل على )الليسانس( يف العلى اللَُّغة اإلجنليزية َوُهَو اْبن عْشرين سنة، وا

 احلديثة من َجاِمَعة )هللا آابد( .

اْلَعَربيَّة مبدرسة  ُعنيِّ معلما للعلوم -َوبعد َما قضى وطره من طلب اْلعلم، واستقى من حياضه، ورتع يف رايضه 

ْساَلم بكراشي )َعاِصَمة السََّند آنذاك( ، فدرَّ  ك ِإىَل س ِفيَها ِسِنني، وَكتب َوألف، وقرض َوأْنشد، مثَّ انـَْقطع بعد َذلِ اإْلِ
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يف التَّاِسع عشر من مُجَاَدى الثَّانَِية  -َرمْحَة هللا َعَلْيِه  -تدبُّر اْلُقْرآن ودرسه، َومجع علومه، َفقضى ِفيِه َأكثر عمره َحَّتَّ تويّف 

 م( ، يف َمِديَنة متهورا، َحْيُث َكاَن يتطبب من مرٍض أملَّ بِِه.1930هـ )احْلَاِدي عشر من نوفمرب 1349من سنة 

َواِسع َوقد َكاَن الفراهي أمنوذجًا مشرفاً لْلَعامل اْلُمسلم اْْلَاِمع َبني التبحُّر يف اْلُعُلوم اْلَعَربيَّة والدينية، واالطالع الْ 

ت اْْلمسني عددا، ة املتوازنة العميقة ِفيَما كتب من مصنفاٍت قاربعلى اْلُعُلوم العصرية والطبيعية، َويْظهر أثر َهِذه الثقاف

اأْلَدب وَ أمهها َوأَْعَظمَها َما كتبه حول اْلُقْرآن اْلمِجيد، وأتويله، َوَما ََسَّاهُ )النظام( وََكَذِلَك َما كتبه حول احلَِديث الشريف 

َضاَفة ِإىَل  َعَريبّ والفارسي، َويف  اْلكثري من الّشْعر الراقي يف كلٍّ من اللسانني: الْ اْلَعَريبّ والفلسفة األخالقية واملنطق.. اِبإْلِ

 : )).. َواَل يـََتأَتَّى َذِلك ِإالَّ -َرمْحَة هللا َعَلْيِه  -م( 1999 -هـ 1420َذِلك يقوم السَّيِّد اْْلَِليل أَبُو احْلسن الندوي )ت 

 اللَُّغة اْلَعَربيَّة، والتشبُّع بِِه، َوَبني التذوق الصَِّحيح لفن البالغة واملعاين َواْلبَـَيان يف  ملن مجع َبني التدبُّر يف اْلُقْرآن واالشتغال

ل ضمن دراسة بعض اللَُّغات اأْلَْجَنِبيَّة والصحف السماوية اْلَقِدميَة، َوَبني َسالَمة اْلِفكر ورجاحة اْلعقل والتعمق.. َوَذِلَك ف

 هللا يؤتيه من َيَشاء((.

اذ البصرية، يف ِحدة الذكاء، ووفور اْلعقل، ونف -بل آيَة  -ْْلُْمَلِة.. يـَُقول عنُه أحد تالمذته: ))َكاَن َغايَة َوابِ 

 َوشدَّة اْلَورع، َوحسن اْلِعَباَدة، وغىن النَّفس، َولَِئن أَتَّخر بِِه َزَمانه، لقد تقدم ِبِه علمه وفضُله((.

ا تطبع بعد، ََنوا من مخسٍة َوعْشرين كتااب مل -َرمَحه هللا  - ِإىَل أَن للفراهي ولعلَّ من األمهية مبََكان َأن نِشري

َها يف َغايَة األمهية  .1وَكثري ِمنـْ

 املبحث الثاين: علم التأويل والقصد من بنائه عند الفراهي

 املطلب األول: علم التأويل عند الفراهي

 ملواطن اْللل الذى حصل يف مسالك تلقى مشروعه التفسريي من خالل رصد استكشايف أسس الفراهى

ح الدين، وعرب حتديد مقاصد التدين اليت تكفل القرآن الكرمي ببياهنا؟ فالدين ينهض برتقية النفوس، وتربية العقول، وإصال
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األعمال، أي يقوم مبقتضيات الربط التكاملي بني األخالق والعقائد والشرائع، ولذلك نشأت ثالثة علوم وهي : علم 

ألخالق واملواعظ، وعلم الكالم، وعلم الفقه، لينربي الفراهي إىل بيان كيف أن إعمال علم التأويل يف الفقه وحده، ا

وإمهاله يف علمي األخالق والكالم، أضرا ابملمارسة املعرفية والعملية اإلسالمية. وهو نظر تقوميي شامل لرتاث العلماء 

 .األخالقي والعقدي والفقهي

األخالق، فقد اعرتته آفات منها بناؤه على احلكمة العلمية املنقولة من الفالســــــــفة، أو التعويل  فبالنســــــــبة لعلم

على التجارب الشخصية، أو االعتماد على الرواايت الضعيفة، أو األخذ من القرآن وفق أتويالت ركيكة ؟ وذلك ظنا 

 . 2هيب، ومدح احلسن وذم القبيحمن أهل هذا العلم "أبنه ال حاجة إىل صحة االستدالل يف الرتغيب والرت 

وميثل الفراهي لذلك بطائفة من املتصــوفة، ويضــع أمثلة لذلك يف كالم ابن العريب احلاذي، ذلك أهنم "تكلموا  

 .3 يف العقائد، أيولون القرآن إىل ظنوهنم ْلهلهم ابلعربية، وحبقيقة هذا الدين . ويزعمون أهنم أعرف ابلقرآن وأسراره

الكالم فريى الفراهي أن العطب قد خنر أهله لغلبة العقل على اشــــــــتغاهلم، حيث خف عندهم النقل وأما علم 

طلبا إلقناع اْلصــوم من املالحدة، "ورمبا أيولون القرآن إىل غري مراده فرارا من اعرتاضــات املعاند، إذ مل يهتدوا لصــحيح 

 ميكنهم الدفاع على خيرجون منها حني مل -أبوااب بل ثلما ال نقول  -التأويل وتطبيق املعقول ابملنقول، فجعلوا للتأويل

 .، وجيعل الرازي منوذجا لذلك4مستقيم وجه

ففي نظر الفراهي، مرد اْللل الذي اعرتى كال من علمي األخالق والكالم إىل "عدم أتسيس أصول التأويل   

 5الشرائع أو األخالق والعقائد العامة اليت يعتمد عليها يف كل ما يستنبط من القرآن، سواء كان من فروع

فبناء علم التأويل هو العاصـــــم من قواصـــــم التحريف الذى يتعرض له فهم الدين، نظرا وعمال، "ف ن جعلت   

الفراهي( أصــال لتمام علم الدين كما هو يف احلقيقة، صــار من الواجب أن يؤســس أصــول للتأويل، حبيث  القرآن )يؤكد

 .6القرآن تكون علما عاما لكل ما يؤخذ من
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 لقصد من بناء علم التأويلاملطلب الثاين: ا

انربى الفراهي إلصــــــالح ما أَساه ابْللل املعريف، أو ما ميكن التعبري عنه ابلبحث عن حل ألزمة علم التفســــــري 

بعلم  ةاملعرفية، وجتاوز االنســــــداد الذي يواجهه فهم الكتاب العزيز، ابفتقاده للميزان واملعيار الذي ضــــــاع مع عدم العناي

التأويل أتصــــــــــــــيال وتنقيحا وأجرأة، ولذلك أســــــــــــــس الفراهي ذييزا بني نوعني من العلم وفرق بينهما، ومها العلم الفطري 

 .والعلم الرَسي

فالعلم الفطري هو "الذي حصــــــل على طريق الفطرة ال صس به صــــــاحبه، ف نه ليس عنده يف صــــــورة القضــــــااي 

 .7رورة، ويكون احلكم به حكما جزئياالكلية، وال يظهر عمله إال عند وقوع الض

إذ مكمن  .8 "خبالف العلم الرَسي القائم على "أصـــــــــول وكليات منضـــــــــبطة وصكم لا من غري وقوع املســـــــــألة

، الغلط ابلنســـبة للفراهي هو الثقة ابلكليات املنضـــبطة اليت ميكن أن تعرتيها آفتان تؤثران يف احلكم وتؤدي به إىل الغلط

، اللذان جيتنبهما املســــــــلك الفطري لعدم تعويله على "الكليات املنضــــــــبطة "، واعتماده الواقع دون ومها القصــــــــور والزي 

االفرتاض، ولذلك كثر االختالف يف أهل العلم الرَسي، وكان علماء الســــــــــــــلف يكرهون الســــــــــــــؤال واحلكم قبل حلول 

 .9 الواقعة

على النهج الرَسي واالبتعاد عن املســــــــــلك الفطري، ولو أن أهل العلم الرَسي "بعد  االعتمادفمكمن اْللل يف 

 .10 "التمرن الطويل رمبا صصل هلم الذوق الفطري

غري أنه يبقى "أدون من الذوق الفطري الذي حصــــــــــــــل لذوي العقول الســــــــــــــليمة، فهم يقربون من أهل العلم  

 .11 "...الرَسيـــــــة وأصـــــــــــــــوهلـــــــا وفروعهـــــــا الفطري، ويســـــــــــــــمون ذلـــــــك ملكـــــــة، وعنـــــــد ذلـــــــك تضـــــــــــــــمحـــــــل العلوم

إن الفطريـة املنهجيـة هلـا دالالاـا العلميـة وآفـاقهـا املعرفيـة وتطبيقـااـا العمليـة، اليت يرى أهنـا منتهى الســــــــــــــول واألمـل يف 

إصــــالح أزمة الفهم يف علم التفســــري، ببناء علم مســــتقل مشــــتغل ابلتأويل، ويقي التدبر القرآين آفيت القصــــور والزي  وما 
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داين إليه من اختالف وتضــــــــارب يضــــــــر بتماســــــــك اْلماعة. ولذلك اعترب الفراهي، "أن التفكر يف كتاب اّ  املنزل، تؤ 

 .12ة"يشبه الفكر يف كتاب الفطر 

ينطلق إذن االجتهاد يف وضــــــــــــع علم التأويل ضــــــــــــمن الرؤية اليت تؤســــــــــــس للنموذج املعريف الفطري املتجاوز   

خطاء، فغاية اية ابلتأويل ابعتباره فنا مستقال وميزاان يقي الفهم كثريا من األغالط واألللتطبيق "الرَسي " الذي فاتته العن

الفراهي هي وضع ميزان للتدبر والتفكر يف القرآن مبقتضى الفطرة القرآنية نفسها، أصوال واستدالال واستنباطا لألحكام 

  :يل خدمة وصيانة للقرآن الكرميواحلكم . ولذلك أوضح الفراهي الفروق بني التأويل والتحريف والتفص

 :وتنقسم أصول التأويل عند الفراهي إىل قسمني

 .يقصد األول إىل العصمة عن الزي  يف التأويل -

 .ويهدي الثاين إىل احلكم اليت يتضمنها كتاب ا ّ  -

 املبحث الثالث: معلومات الكتاب

 ومقدمة النشر طبعات الكتاباملطلب األول: 

استهلت وقد  هـ.1/1388ط -نشر الدائرة احلميدية ابهلند  -صفحة  127واحدة يف  طبع الكتاب طبعة 

يف مقدمتها بكالم عن الفراهي من حيث علم وتوفقه على أقرانه، ومن حيث الكتاب وأمهية وفضل وما تطرق  دار النشر

سر له أن ام الفراهي، وأنه مل يتيله املؤلف يف هذا الكتاب، وذكر الناشر أن هذا الكتاب ليس إال جمموعا من أفكار اإلم

 ( فما زاد على ذلك فهو مما كان مبثواث يف خمطوطاته.10-1يرتبها ما عدا فصول توجد يف أوائله )
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 مقدمة املؤلفاملطلب الثاين: 

؟ وقال املقصود وبدأ بعده بقول النظام ملن، بدأ املؤلف يف كتابه ابملقصود من معرفة النظام حيث قال ليس إال التدبر

أبن النظام من الضرورايت لعلماء األمة، وفهم الكالم ال ميكن بدون معرفة النظام ألن اختالفهم لفهمه  الفصليف هذا 

 سبب يف الفرقة والشتات واختالف الفتاوى.

 فهذا كتاب أفردانه لذكر ) دالئل النظام ( ونريد ابلدالئل:وقال: 

 على وجود النظام يف القرآن ويثبته.ما يدل  -1

 .13وما يهدك إىل معرفته وطريق استنباطه -2

 وغايته موضوع الكتاباملطلب الثالث: 

إن الفراهي يف رحلته العلمية الشاقة إمنا يريد أن يسرتد مفتاح احلكم الفيصل، الذي تفتح به أبواب االجتهاد  

 .يز. فهو اإلكسري لتشتت األمة واختالفهاالتدبري للقرآن، وإعادة وصل اْلماعة بكتالا العز 

مث تكلم ، 14معرفة النظم يف معاين اآلايت والسور، وهو املوضوع لكتابنا هذاموضوع الكتاب يتحدث عن 

املؤلف عن نظم القرآن وأنه على ترتيب النيب صلى هللا عليه وسلم،  وذكر أن اْلالف هو يف ترتيب السور ال اآلايت، 

 .15ثابت هو ترتيب سور القرآن من عند هللاورجح أبن الصحيح ال

س هو االنتفاع ابلقرآن تعلمه وتعليمه والعمل به وحث النا :الغرض األصلي من هذا الكتابوغاية الكتاب أي 

 عليه.

 من وجهة نظر املؤلف أسباب قلة االعتناء بعلم النظاماملبحث الرابع: 

 األقدام ليس من مهمات الدين.شكاله وصعوبته وكونه من مزالت إظن البعض أنه مع 
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رد على هذا اإلشكال حيث قال أبن لطائف البالغة ووجوه اإلعجاز ليست مقصودة لذوااا وال غاية ما تفوز 

به، بل ليست معرفة نظام الكالم وروابط معاين اآلايت ماهي طلبتنا كل ذلك أييت عرضا إمنا املقصود هو التدبر يف 

 .16ومعرفة النظم إمنا هي وسيلة إليه معىن القرآن الذي سبق بيانه،

مث تطرق املؤلف لرفع بعض الشبهات من حيث أن زعم بعض العلماء أن الكالم املنظم الذي جيري إىل عمود 

خاص ليس من عادة العرب، ف نك ترى يف شعرهم اقتضااب بينا فلو جاء القرآن على غري أسلولم ثقل عليهم، وهذا 

تلهون ابلشعر وال يعدونه من املعايل، وإمنا كانوا يعظمون احلكماء وصبون اْلطاابت زعم ابطل ف ن العرب كانوا ي

 .17املثل، وأن العرب مل يكن أكثر كالمهم اْلزل شعرا احلكمية، مل ستعملوا الشعر إال على وجه احلكمة وضرب

 ، وهي اآليت:سباب اليت دعت بعض العلماء لنفي النظاممث تطرق املؤلف إىل األ

 كالم هللا عن كل عيب وشني.تربئة   .1

أن أكثر من ذهب إىل وجود النظم كاإلمام الرازي قنع يف هذا األمر الصعب مبا هو أهون من نسج العنكبوت مع  .2

سبقه الظاهر يف العلوم النظرية والذكاء، فمن نظر يف كالمه تيقن أبن النظم لو كان كما يدعيه هذا اإلمام املتبحر 

 خوضه فيه.وأمثاله ملا خفي عليه مع 

، وذلك أبن النظم إمنا جيري على وحدة، فبحسب ما أكثرت الوجوه فيه إكثار الوجوه يف التأويل وإكثار اْلدل .3

 تعذر االستنباط.

 .18أن حتزب األمة يف فرق وشيع قد اْلأهم إىل التسمك مبا يؤيدهم من الكتاب فراق هلم أتويله .4

 اض يف األصل ووجود سقط يف الكالم(.) بعد ذكره هلذه الشبهات ذكر الناشر أن هناك بي
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 املبحث اخلامس: القرآن مورد النظام

له وبني املؤلف كيف أن القرآن يهديك إىل نظامه وأصو ، ن مأخذ النظام هو القرآن نفسهأمث انتقل املؤلف إىل 

طورا من وال فالقرآن قد دل على كونه منظما ال عوج فيه ، و وكل ذلك من ابب محل النظري على نظريه حيث قال:

 وجوه:

 أن اآلية الواحدة جتمع أموراً ورمبا تتضمن مجال وال يسوغ ملسلم أن يظن ابآلية الواحدة أهنا غري منظمة. -1

 أن الربط الذي وجدت يف موضوع جتده يف عدة مواضع مث تفكر يف مناسبة هذا الربط، فتهدي إىل حكمته. -2

همها هذه املناسبات وترك بعضها، فمن علم املناسبة املذكورة ف ذكر األمور الظاهرة املناسبة يف موضع مث ذكر بعض -3

 .19يف موضع مل يذكر فيه

 مث انتقل املؤلف إىل ذكر فوائد تعليم احلكمة:

 فمن جهة كونه متشالا ومثاين: حث النظر على االنتقال من النظري إىل النظري. -1

ثل ينتقل العقل من العالمة إىل ذي العالمة ومن املعمل تصور البعض من بعض آخر، ومها من طريق الفطرة األوىل  -2

 إىل املثل.

حذف بعض املقدمات: فرمبا يذكر الطرفني ويرتك الوسط ورمبا يكتفي من األمرين أبحدمها ورمبا يكتفي من أربعة  -3

 .20أمور فيها مزدوجان أبمرين فيأخذ من كل مزدوج زوجا

 ائدة الثالثة () ذكر الناشر أنه وقع بياض يف األصل بعد ذكر الف

 املبحث السادس: النظام يهدي إىل احلكمة

نظم  ويف املبحث الذي يليه بني املؤلف أن نظم القرآن دليل على، مث انتقل املؤلف إىل أن النظم يهدي إىل احلكمة

 :21مث ذكر املؤلف احلاجات إىل معرفة النظم، الداينة كلها



217 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 معرفته هلذه قل حظه يف طريف االعتقاد والعمل.وهي معرفة احلقائق والغاايت واحلكم ومن قل  -1

 من ترك النظر فيه ترك من معىن القرآن معظمه. -2

ريا  بعث هللا نبينا صلى هللا عليه وسلم لتعليم احلكم كما بعثه لتعليم األحكام وربط هللا التزكية ابحلكمة وَساها خ -3

 يم نبيه ومل يتبعه كما ينبغي.كثريا، فمن غفل عنها وقف دون غاية هذه البعثة واكمال دينه وتعل

إان وقعنا يف اختالفات شديدة يف أتويل القرآن مث اختلفت عقائدان وقلوبنا، والنظم يرد األمور إىل الوحدة وينفي  -4

 تشاكس املعاين.

القرآن أفضل آايت شاهدة على نبوة خامت النبني صلى هللا عليه وسلم، وأبقاها وأبينها وأهداها ونعلم ابلبداهة  -5

حسن الرتتيب من أكرب حماسن الكالم البلي ، وَنن نوقن ابعجاز القرآن فهل نرضى أبن يكون عاراي من حسن أن 

 الرتتيب؟.

 )احلاجة رقم ستة ذكر الناشر بوجود بياض يف األصل( -6

 الوسائل إىل معرفة النظم يف القرآناملبحث السابع: 

اشر وبعد كالم مجيل عن التدبر ذكر الن، التدبر ( الوسائل إىل معرفة النظم يف القرآن )أهم ذكر املؤلف أن 

ا من ، مث بني أن هناك بعض األمور اليت تظهر النظم يف القرآن، وقد تتبعتها وأظهرابوجود بياض يف هناية هذا املبحث

 خالل العناوين التالية

 إن للقرآن ظهراً وبطنااملطلب األول: 

 نه نورا وتفصيال، ومع ذلك وصفه بكون حمل التدبر والتوسمذكر املؤلف أن هللا وصف القرآن ابإلابنة وكو 

.. . والتفكر، وأنت تعلم أنه كذلك ف نه مل يزل انفعا هاداي ظاهرا ومع ذلك حمال لغوامض احلكم ومنبعا لدقائق اآلداب

 لية:، يظهر ذلك جليا يف النقاط التا22فالقرآن له ظواهر لا هنتدي فيتيسر ما وراءها ويصري الباطن ظاهرا
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كان هللا تعاىل خلق كل شيء لإلنسان ولكن مل جيعل لإلنسان نصيبا منه إال حسب ما سعى، فكذلك ال  -1

 يكشف القرآن له إال حسب ما تفكر والقرآن واضح بني.

 أما بطنه حتت الظاهر فهو من جهة أن احلق يوافق أخوته ولكن الباطل له اضمحالل إذا جاء احلق املتاح له. -2

القرآن ف نك كلما زدت علما رفع لك سرت معانيه، وليس ألحد أن يتأول القرآن مبا مل يثبت  وهكذا األمر يف -3

 من احلق.

إذا علمت ذلك وجب ألجل فهم القرآن طلب كل علم صحيح.... وال ينقص السؤال من مزلتك بل يزيد  -4

 بك.تعاىل حسفيها وليس لك أن تقول عندي كفاية وحسبنا القرآن. نعم . القرآن حسبك كما أن هللا 

 مث يف القرآن دالئل إىل ما غمض ولذلك أصول: -5

 النظر يف نظمه (أ)

 االستدالل ابلتأمل يف جذر الكلمة اتما مستقال. (ب)

 االستدالل ابللوازم للشيء. (ت)

 .23النظر يف حمل السورة (ث)

 ...... بياض يف األصل.

 املطلب الثاين: كشف طرق اآلايت والسور

 :24النظر يف الطرق اليت تكشف عن طرق اآلايت والسور وذكر منهامث انتقل املؤلف رمحه هللا إىل مبحث 

) كذلك يبني هللا لكم اآلايت لعلكم تتفكرون ( فهذا كالم اتم ال ينتظر له بقية  :زايدة اْلزء ابلتام كما قال تعاىل -1

 ولكن زاده قوله: ) يف الدنيا واآلخرة ( ومثله سورة الروم.

 د كثرية ..... ذكر الناشر وجود بياض يف األصل.ومنها ادخال اْلملة املعرتضة لفوائ -2
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 املطلب الثالث: االستدالل ابآلية

 مث ذكر املؤلف االستدالل ابآلية أي أبمر مشهود ينتقل منه إىل أمر آخر بوجه من وجوه املناسبة.

جل ما ينبغي ألسلوب ليس إال زايدة فائدة غري ما كان، مث يذكر املناسبة والرتتيب وأن الغرض من اختالف األ

 يف الكالم من احلسن والصيانة عن التكرار.

أما اجتاه الرتتيب فقال املؤلف أن األمر الواحد رمبا يؤتى به كالعمود ورمبا كالتبع وحينا يورد جممال وحينا مفصال 

 ومره يقدم وأخرى يؤخر واترة يفرد واترة يقرتن.

 تنباطاملطلب الرابع: الرتتيب والرتكيب واحلذف وطرق االس

مث تكلم ، ناهتكلم عن ترتيب القرآن وْلفاء مع، فوبعدها انتقل املؤلف إىل التحدث يف ترتيب القرآن املعجز

عن اختالف الرتتيب وحكمته، وتكلم عن وجود وجوه عديدة ألمر واحد مثل ذكر  وتكلمعن )ما يهدي إىل الرتتيب( 

لى جهات يستدل لا على حكم مجة وتزداد به علما ألمر الصالة والزكاة والذكر والشكر وأمثاهلا والقصص ذكرت ع

 واحد.

مث تكلم عن تركيب املطالب بعضها ببعض وأن النظر يف القرآن من جهة احلكم وربط األحكام أبصوهلا وأما 

 الوقائع اْلاصة فجعلت مواقع للتأويل لتكون تقريبا إىل االستماع والتوجيه.

قها ويهدينا خالق ومداواة القلوب ويهدينا إىل حقائها وأن ذلك يهدينا إىل تدبري األوتكلم املؤلف يف قران األمور وتقابل

إىل بقاء قرين أو فنائه مثل ذكر الصالة والزكاة وأنه ال بقاء ألحدمها مع فناء األخرى، ويهدينا مماثلتهما يف اآلاثر كما 

 استدل أبو بكر على أثر ترك الزكاة أبثر ترك الصالة.

عن احلذف وأن كالم العرب كله منط على كالم األمم الذي تعودت عليه وأن كالمهم قد وضع حسب  وتكلم املؤلف

 اقتضاء الفكر والفهم، فرتاه مربوطا برابطة عقلية.
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 وحتدث املؤلف عن طرق استنباط علم النظام وأصوله وأن ذلك من القرآن الكرمي كما تطرق إىل فن النظم عموما.

 ني املناسبة والنظاماملطلب اخلامس: الفرق ب

)التناسب( و  َوقد ركز ِفيِه على توضيح أمٍر ُمِهّم، َوُهَو التـَّْفرَِقة َبني، وبعد ذلك حتدث عن الفرق بني املناسبة والنظام

 :25)النظام( ، َوَأن َما يعنيه من )النظام( لَْيَس جُمَّرد تناسب، َويف َذِلك يـَُقول

هَما: َأن ي والسور، َوأما اْلَكاَلم يف نظام اْلُقْرآن، فَلم أطَّلع َعَلْيِه، َواْلفرق بَين)قد صنف بعض اْلعلَماء يف تناسب اآْل 

َا ُهَو جزٌء من النظام، فَِ ن التناسب َبني اآْلاَيت بـَْعضَها َمَع بعض اَل يْكشف َعن َكون اْلَكاَلم َشْيئا َواحِ  ا دً التناسب ِإمنَّ

َتِظم لَ ُمْستِقاّل بَِنفِسِه، وطالب التناس ا اْلَكاَلم فَيصري َشْيئا َواِحًدا، ب ُرمبَا يقنع مبناسبة َما، فـَُرمبَا يغُفل َعن اْلُمَناسَبة الَّيِت يـَنـْ

 بلَها على بُعدٍ قَوُرمبَا يْطلب اْلُمَناسَبة َبني اآْلاَيت املتجاورة َمَع عدم اتصاهلا، فَِ ن اآْليَة التالية ُرمبَا تكون ُمتَِّصَلة اِبلَّيِت 

َها، َوَلْواَل َذِلك ملا عجز األذكياء َعن ِإْدرَاك التناسب، فأنكروا بِِه، فَِ ن عدم ااِلتَِّصال َبني آايٍت متجاورٍة يُوجد ثريا، ك  ِمنـْ

َها َما ترى ِفيِه اقتضاابً بيِّناً، َوَذِلَك ِإذا َكاَنت اآْليَة  َها. لَّيِت علىُمتَِّصَلة ابِ  -َأو مجلٌة من اآْلاَيت  -َوِمنـْ  بُعٍد ِمنـْ

و اِبلَّيِت قبلَها أَ َواِبْْلُْمَلِة: فمرادان ابلنظام َأن تكون السُّورَة َكاِمال َواِحًدا، مثَّ تكون َذات ُمَناسَبة ابلسورة السَّابَِقة والالحقة، 

َها. َفَكَما َأن اآْلاَيت ُرمبَا تكون ُمْعرَتَضة؛ َفَكَذِلك ُرمبَا  ْعرَتَضة، وَعلى َهَذا اأَلْصل تكون السُّورَة مُ أَو بْعدَها على بُعٍد ِمنـْ

ام شٌئ زائٌد ظنرى اْلُقْرآن كلَّه كاَلما َواِحًدا، َذا ُمَناسَبة وترتيب يف َأْجزَائِِه، من األول ِإىَل اآلخر، فَتبني ممَّا قدمَنا َأن الن

 (.على اْلُمَناسَبة وترتيب اأْلَْجزَاء واآلن تبني ما مل يتم النظام إال به

 املطلب السادس: متفرقات يف أواخر الكتاب

مث تكلم عن املعاين وسبكها يف صورة حيث بني أن معاين الكالم إذا ارتبط بعضها ببعض وجرت إىل عمود واحد كان 

 الكالم ذا وحدانية.
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عض دون معرفتك بوبني أن الوحدانية هي معرفة العمود الذي سيق إليه املعاين وأنك لن اتدي إىل معرفة اتصال بعضها ب

 مبساق الكالم، ألن النظام ال بد له عمود جيري إليه الكالم.

وتكلم أبن استخراج عمود السورة صعب جدا وهو اقليد ملعرفة نظامها وأنه صتاج إىل شدت التأمل والتمحيص وترداد 

 :26النظر يف مطالب السورة املماثلة واملتجاورة، وذكر سبب صعوبة ذلك أبنه

 مشتالا مثاين.القرآن نزل  -1

أن هللا تعاىل كما أنزل هذا الكتاب لواجبات العقائد والشرائع فكذلك أنزله لتعليم وحكمة وجعل ذلك من  -2

 أخص صفات نبينا صلى هللا عليه وسلم.

جعل القرآن على هناية اإلجياز فلكثرة املطالب العالية يتحري الناظر فيه ويصعب عليه أن يصطفي من بني  -3

 حدا كالعمود.معانيه معىن وا

مث حتدث عن كثرة الوجوه يف النظام وأن هناك من السور ما ترى نظامها واضحا بل رمبا أهنا تتحمل عدة وجوه 

 يف نظامها ولكن اإلشكال يف تعيني ما هوا لننظم الصحيح املراد.

 تكلم عن املثاين وهي املعاقد واملفاصل واملعاظف.

متساوية يف األمهية كما صرح النيب صلى هللا عليه وسلم عن مزااي وتكلم عن معامل السور وأهنا ليست كلها 

 لبعض اآلايت.

 مث تكلم عن مقادير السور يف جعل بعض السور يف غاية االجياز والقصر.

وتكلم عن ترتيب السور وما ضمت به بعضها ببعض ملناسبة املتأخرة ابملتقدمة للتفصيل أو التشتيد أو املوافقة 

 الطوال مع الطوال والقصار مع القصار، وأن من بعض أسبابه:يف املعىن، ووضع 

 مناسبة القدر يف السور من حيث طوهلا كما هي مناسبة املعىن.  -1
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 .27وأن القصار لو فرقت بني الطوال لصارت مغمورة -2

أقرب  لوتكلم يف وضع األوائل نزوال يف األواخر ترتيبا وذلك ألن القرآن للقراءة والدرس والقراء عند ذام النزو 

 حاال أبوائل القرآن.

 وتكلم عن موقع الكالم من الوقائع واألحوال وذلك مبا يعني على فهم النظام.

وتكلم عن النظم التارخيي ومنها تقارلا يف الزمان مثال زمن الدعوة األوىل فأمورها منتظمة من جهة الزمان فال 

 يبعد بعضها عن بعض.

 بعضها مع بعض وبيان النظم العمودي حيث ذكر الناشر أنه فصل يف غايةمث تطرق إىل الكالم يف نظم السور 

 .28األمهية

 مجاال ممثال لكل سورة وعمودها.إمث انتقل إىل عمود السور 

 كما تطرق إىل مطالب السور ونظامها مبتدأ بسورة الفاحتة.

 مث جاء أبمثلة يف آخر كتابه.

لى  ولكم التوفيق والسداد وهللا تعاىل أعلم وصلى هللا وسلم عهذا ما تيسر ايراده من هذا الكتاب سائال هللا يل

 نبينا حممد.

 اخلامتة

 وبعد هذا الطرح املتواضع توصلنا إىل النتائج التالية:

كثرة املوضوعات اليت طرحها كتاب دالئل النظام، واليت حتدثت عن القرآن الكرمي والنيل من معينه الذي  .1

 ال ينضب.

 الكرمي اليت ال تنتهي.سعة عطاءات القرآن  .2



223 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 احلديث عن نظام القرآن ممن تفرد به الشيخ عبد احلميد الفراهي. .3

 عرض كل جديد يف دالالت القرآن على أصول التفسري وآراء العلماء؛ ليتقيد بذلك كل مطلق. .4

 التوصيات

 إليها. لنوصي جبمع كتب الشيخ عبد احلميد الفراهي وطبعها طباعة متميزة؛ ليسهل لطالب العلم الوصو 

 هلوامشا

 

 .70ص والسور. املدينة املنورة: اْلامعة اإلسالمية. هـ(. مصابيح الدرر يف تناسب آايت القرآن الكرمي1425أبو العالء، عادل بن حممد. ) 1
 .11ص َسيع مفيت. )د. ط(.   هـ(. التكميل يف أصول علم التأويل. حتقيق: حممد1430عبد احلميد اهلندي. ) الفراهي، 2
 .12ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق، 3
 .12ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 4
 .12ص ، املرجع السابق ،الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل 5
 .12ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 6
 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 7
 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 8
 .22ص السابق ،الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع  9

 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 10
 .22ص الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 11
 .23ص  الفراهي، التكميل يف أصول علم التأويل، املرجع السابق ، 12
 .11ص د: املطبعة احلميدية.هـ(. دالئل النظام. اهلن1388الفراهي، عبد احلميد اهلندي. ) 13
 .12ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 14
 .14ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 15
 .20ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 16
 .21ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 17
 .26ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 18
 .31ص راهي، دالئل النظام، املرجع السابق،الف 19
 .32ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 20
 .38ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 21
 .43ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 22
 .45ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 23
 .49ص السابق،الفراهي، دالئل النظام، املرجع  24
 .74ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 25

                                                           



224 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

                                                                                                                                                                                           
 .77ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 26
 .84ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 27
 .91ص الفراهي، دالئل النظام، املرجع السابق، 28

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي
. املدينة مصـــابيح الدرر يف تناســـب آايت القرآن الكرمي والســـورهــــــــــــــــــ(. 1425أبو العالء، عادل بن حممد. ) .1

 املنورة: اْلامعة اإلسالمية.
 . اهلند: املطبعة احلميدية.دالئل النظامهـ(. 1388الفراهي، عبد احلميد اهلندي. ) .2
. حتقيق: حممد َسيع مفيت. )د. التكميل يف أصول علم التأويلهـ(. 1430ــــ. )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .3

 ط(. 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 4, 2019 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://jistsr.siats.co.uk/ 
 

 
 

 مجلة الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث التخصصية

 م2019 أكتوير، 4، العدد 5 المجلد

e-ISSN: 2289-9065 

 
 

THE IMPACT OF SHARI'AH OBJECTIVES ON THE FUNDAMENTALS OF 

HANAFI'S SCHOOL OF THOUGHT 

 
 دراسة أتصيليَّة تطبيقيَّة أثر مراعاة املقاصد الشرعية يف أصول املذهب احلنفي

 
 
 

 رمي عزام السلعوس
 الفقه املقارن وأصول الفقه

 الكويت –جامعة الكويت  -كلية الدراسات العليا
reemalsalus@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

 م 2019 -ه1441

mailto:reemalsalus@gmail.com


226 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This study aims to demonstrate the Hanafi's school of thought  Fundamentals affected by Shari'ah 

objectives, namely: the Qur’an, Sunnah, Companions sayings, consensus, analogy, approval, 

reclamation, custom, blocking pretexts, and to demonstrate the relevance of these principles to the 

objectives, both rooted and applied through the Hanafi school's implementation of Shari'a 

objectives basic rules, which are: the rule of explanation of rulings, the rule of reclamation, and 

the rule of consideration of the modalities of actions, The study adopted a descriptive, analytical, 

and deductive research approach, The study found that Shari'a objectives are authentically 

considered in the Hanafi's school of of thought  fundamentals, through the implementation of  texts 

of the Qur'an, Sunnah, and that of the Companions and their effective causes, and consequences, 

taking into account people's interests, Keywords: Shari'ah Objectives, Hanafi's school of thought, 

Consequences, Effective Cause. 
Keywords: Objectives of Sharia, the Hanafi school of thought, Consequences, approval, illness. 

 
 ملخص البحث

يهدف البحث إىل جتلية أصول استنباط األحكام الشرعية يف املذهب احلنفي املتأثرة ابملقاصد الشرعية، وهي: القرآن، 
والعرف، وسد الذرائع، وبيان صلتها والسنة، وأقوال الصحابة، واإلمجاع، والقياس، واالستحسان، واالستصالح، 

ابملقاصد الشرعية أتصيالا وتطبيقاا؛ من خالل إعمال املذهب احلنفي لقواعد علم املقاصد الثالث، وهي: قاعدة تعليل 
 األحكام، وقاعدة االستصالح، وقاعدة اعتبار مآالت األفعال.

ا: أن املقاصد صل البحث إىل نتيجة كلية مفادهاعتمدت الباحثة منهج البحث الوصفي التحليلي، واالستنتاجي، وتو  
الشرعية متضمنة يف أصول املذهب احلنفي، وأن أثر مراعاهتا يتمثل يف إعمال نصوص الكتاب والسنة وآاثر الصحابة 
من جانَبي اللفظ واملعىن، والنظر يف ميناط احلكم وِعلته ومآله، ومراعاة ما استقامت عليه معامالت الناس مبا حيقق 

 احلهم، ويرفع احلرج عنهم.مص
 املقاصد الشرعية، املذهب احلنفي، املآالت، االستحسان، العلة. الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة: 
 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:

ْْيةا ويميا أيْرسيْلنياكي عز وجل: } وإبنزال القرآن، فقالملسو هيلع هللا ىلص تفضَّل هللا تعاىل على اخللق ببعثة سيدان حممد   ِإالَّ ري
[. ومن متام نعمته أن جعل شريعته صاحلة لكل زمان ومكان، مشتملة على مقاصد 107{]سورة األنبياء: لِْلعياليِميي 

ذت ذريعةا لتعليل ْليه م قطعية مبثوثة يف مباحث علم أصول الفقه، تتعيَّ جتليتها السيما يف واقعنا املعاصر، حيث اُّتخ ا متم
بعض العقول من أهواء لتحقيق مصلحة العباد اليت تقرَّر قصد الشارع إليها يف النصوص بال منازع، وكيف للعقل البشري 
القاصر أن يستقل بفهم ذلك واملصلحة البد يف اعتبارها من الرجوع إىل الشرع؟! فجاءت فكرة هذا البحث لطرح قضية 

 ذهَب القومي.املقاصد من خالل النظر األصويل امل
 :أمهية البحث

تظهر أمهية البحث يف تناول موضوع املقاصد الشرعية املمثلة مبنهج االستنباط األصويل عند السادة احلنفية، فهو موضوع 
ة مل ينل حظه من التنظري والتطبيق، وتربز أمهيته يف متحيص النظر يف أصول األدلة الفقهية عند احلنفية؛ لتأسيس املعرف

واملعاين املقصودة للشارع من تشريع األحكام الشرعية يف الفروع الفقهية؛ وابلتايل تكوين امللكة الفقهية  ابلغاايت
الصحيحة لتنزيل األحكام للوقائع املستجدة، اليت مل يرد فيها نص شرعي، وفق قواعد وأصول املذاهب الفقهية األربعة 

 دار العصور مبا يتناسب مع معطيات زماننا. اليت وضع هللا هلا القبول، وسارت عليها األمة على م
: تكمن يف مدى اعتبار ومراعاة مباحث علم األصول يف املذهب احلنفي للمقاصد الشرعية، وحتديد مشكلة البحث

 العالقة بينهما من الناحية التأصيلية، مث بيان أثر هذا االعتبار من الناحية التطبيقية.
ثر ا مدى اعتبار أصول الفقه احلنفي للمقاصد الشرعية من الناحية التأصيلية؟ وما أوميكن صياغتها عرب السؤال اآليت: م

 مراعاهتا من الناحية التطبيقية؟
 : يسعى هذا البحث لتحقيق مجلة من األهداف هي:أهداف البحث

 .جتلية أصول املذهب احلنفي املتأثرة ابملقاصد الشرعية واملراعية هلا 
 مفردات مباحث علم األصول عند احلنفية واملقاصد الشرعية. بيان وجه الصلة والعالقة بي 
 .الوقوف على مدى اعتبار املقاصد الشرعية يف أصول احلنفية، وأثر ذلك االعتبار من الناحية التطبيقية 

 الدراسات السابقة:
 اآليت:–حبسب اطالعي–من أبرز الدراسات اليت اعتنت مبوضوع مقاصد الشريعة يف املذهب احلنفي 

  أنواع املقاصد عند الفقهاء واألصوليي، أ.د. صالح أبو احلاج، وهو حبث حمكم نشرته جملة األصول يف جامعة
م. تناول هذا البحث 2020صاقراي، وأصدر مركز أنوار العلماء للدراسات الطبعة الرقمية األوىل منه عام 
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اجلانب  لية مفادها اعتبار املقاصد منتعريف املقاصد وأنواعها عند العلماء السابقي، وتوصل إىل نتيجة ك
 التطبيقي للفقه.

  مقاصد الوسائل واملعاين والغاايت عند السادة احلنفية، أ.د. صالح أبو احلاج، دار الفاروق/األردن. هدفت هذه
الدراسة إىل ضبط أنواع املقاصد وتسهيل موضوعها على الدارسي ملساق املقاصد الشرعية يف جامعة العلوم 

 مية.اإلسال
استفادت الباحثة من هاتي الدراستي، وما سيضيفه هذا البحث يتمثل يف أتصيل عالقة مجيع أصول املذهب احلنفي 

راعاة هذه املقاصد مث بيان أثر م –حفظه هللا–يف استنباط األحكام أبنواع املقاصد اليت ذكرها الدكتور صالح أبو احلاج 
 من الناحية التطبيقية.

ْي االستقراء واالستنباط من بعض : استخمنهج البحث دمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وما يتضمنه من منهجي
 نصوص علماء املذهب احلنفي يف األصول والفقه.

 يتكون البحث من فصلي وخامتة. خطة البحث:
احية نالفصل األول: يتناول التعريف أبصول استنباط الفقه يف املذهب احلنفي وعالقتها ابملقاصد من ال

 التأصيلية.
أما الفصل الثاين: فيتناول أثر مراعاة املقاصد يف أصول املذهب احلنفي من اجلانب التطبيقي بتقدمي أمثلة فقهية 

 لكل أصل.
 تتضمن أهم نتائج البحث. اخلامتة:

؛ إنه تعاىل أكرم من أعطى، وخري من سمئل.  وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل صواابا انفعاا متقبالا
 الفصل األول: أصول استنباط األحكام يف املذهب احلنفي وعالقتها ابملقاصد الشرعية من الناحية التأصيلية.

سيتناول هذا الفصل دراسة األصول مبعىن األدلة التشريعية اليت قام عليها استنباط األحكام يف املذهب احلنفي، من 
احلنفية يف  ط عالقتها ابملقاصد؛ فليس املقصود هنا بيان أصولخالل تتبخع ما كتبه علماء األصول من احلنفية الستنبا

؛ لذلك لن خيوض البحث يف التعريفات االصطالحية لألصول وال  ذاهتا، وإمنا بيان وجه مراعاهتا للمقاصد أتصيالا
 اخلالف األصويل بي علماء املذهب إال ابملقدار الذي حيقق هدفه؛ جتنباا لتكرار ما هو معلوم.

ستنباط يف املذهب احلنفي مستمدة من الشرع، وأما املقاصد فالبد أن تكون معتربة شرعاا للحكم أصول اال
بشرعيتها؛ فإذا اعتربها الشارع احلكيم تكون النسبة بي كلمة )الشريعة( وكلمة )املقاصد( هي )التساوي(؛ ألهنما 

لى الشرع الرابين؛ أبهنا شرعية؛ ألهنا مبنية ع متحداتن يف املاصدق، وإن اختلفتا يف املفهوم، فتوصف املقاصد حينئذ  
ا  هذوهبذه النتيجة يبدأ البحث يف (1)فيتقرر أن: "الشريعة أحكام تنطوي على مقاصد، ومقاصد تنطوي على أحكام".

 :الفصل وفق اآليت
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 : صلة املقاصد ابلقرآن الكرمي وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية:أوًل 
األصول يف مجيع املذاهب الفقهية املعتربة، وأساس األحكام الشرعية، وأوَّل دال   على علم القرآن هو أصل 

ه هللا–املقاصد يف املذهب احلنفي؛ فقد نمِقل عن اإلمام أيب حنفية  مل أجد؛ فبسنة  ما نصه: "آخذ بكتاب هللا، فإن –ْر
نهم، ذت بقول الصحايب، آخذم بقول ِمن شئتم م؛ أخملسو هيلع هللا ىلص، فإن مل أجد يف كتاب هللا وال سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

عَب، إىل إبراهيم، الش –أو جاء–وأدع قول من شئتم منهم، وال أخرج من قوهلم إىل قول غريهم، فأما إذا انتهى األمر 
 . (2)فقوٌم اجتهدوا، فأجتهدم كما اجتهدوا" –وعدَّد رجاالا –وابن سريين، واحلسن، وعطاء، وسعيد بن املسيب 

صلة املقاصد الشرعية ابلقرآن يف كوهنا مبنية على ما فيه أحكام، ومستنبطة منها، فهي كصلة احلاكم وتتمثل 
ابحملكوم؛ فالقرآن حاكم على اعتبار املقاصد أو إبطاهلا؛ حيكم بصحتها أو بفسادها، ومنه تمعرف؛ فيكون القرآن هو 

 األصل واملقاصد فرعاا عنه.
 لقرآن الكرمي أتصيالا من خالل توجيه الشيخ عبد العزيز البخاري لرواية أيبكما يظهر أثر مراعاة املقاصد يف ا

ه هللا–حنيفة يف جواز الصالة ابلفارسية، أبنه  اة، ومبىن مل جيعل نظم القرآن عباراته ركناا الزماا؛ لكون الصالة مناج –ْر
 [.20: { ]سورة املزملفياقْ ريءموا ميا ت يييسَّري ِمني اْلقمْرآينِ ، قال تعاىل: }(3)فرضية القراءة فيها على مقصد قطعي هو التيسري

 اثنًيا: صلة املقاصد ابلسنة النبوية وأثر مراعاهتا فيها من الناحية التأصيلية:
بيان األحكام، وهو ومضعت لملسو هيلع هللا ىلص يتوجه فقه أيب حنيفة إىل السنة النبوية بعد القرآن الكرمي؛ ألن "سنة النَب 

 .(5)«املراد ابألمر من أعظم املقاصد»هنا مبعىن املقصد، وقال السرخسي: ، والغرض (4)الغرض"
 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل السنة أتصيالا فيما يلي:

نظر احلنفية املتشدد لقوة ثبوت الرواية عن الثقات الذين يمطميأنخ إىل ضبطهم وفقههم، وهو نظٌر موروث  أوًل:
أيب طالب، وعمر بن اخلطاب ٪ نتج عنه االصطالح على الرواية املشهورة، وهي  عن عبد هللا بن مسعود، وعلي بن

سنة اآلحاد اليت تقوَّت بعمل الصحابة والتابعي وقبوهلم؛ وهذا االعتبار لعمل السلف الصاحل وقبوهلم يف تقوية الرواية 
 .(6)، وأفهم ملقاصد الشرعملسو هيلع هللا ىلصيعترب أتصيالا للمقاصد؛ لكون السلف أضبط هلدي النَب 

ه هللا–املنهج الذي اعتمده أبو حنيفة  اثنًيا: القياس،  املتمثل يف تقدمي ما ثبت من أحاديث صحيحة على –ْر
وإذا تعارضت املروايت مع قاعدة جممع عليها، أو تعارضت مع ما ثبت من الدين ابلضرورة من أحكام مقررة يف الشرع 

 ردخ لشذوذها.احلنيف، أو كانت أخبار آحاد فيما تعم به البلوى بي الناس، تم 
استنباط علماء املذهب احلنفي األحكام الشرعية املراعية للمقاصد، ابستخدام داللة العبارة، وداللة اإلشارة  اثلثًا:

ه هللا–من نصوص السنة الثابتة؛ كإثبات اإلمام السرخسي  فقراء يف كتابه "األصول" حلكم وجوب زكاة الفطر لل –ْر
. واستنبط بطريق اإلشارة أحكاماا مقاصدية؛ (7)«أغنوهم عن املسألة يف هذا اليومملسو هيلع هللا ىلص: »ه يوم العيد من داللة عبارة قول
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منها: أن زكاة الفطر ال جتب إال على األغنياء، وال تمعطى إال للمحتاجي، وأن إخراجها يكون قبل اخلروج للصالة، 
طمئناا على ، وخيرج احملتاج إىل الصالة مواألوىل أن تمعطى ملسكي واحد وتكون ابلنقد؛ لتحقيق مقصد األمر ابإلغناء

 .(8)قوت عياله أبمت صورة لقضاء حوائجه ابلنقد
 اثلثًا: صلة املقاصد أبصل "قول الصحايب" عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: 

ه معه على صحبتوطالت  –عليه السالم–ذهب مجهور األصوليي إىل أن "الصحايب" اسم ملن اختص ابلنَب 
. ويف هذا التعريف إشارة إىل عالقة املقاصد بقول الصحايب؛ ذلك أن معرفة املقاصد علم (9)طريق التتبخع له واألخذ منه

دقيق ال يتحصَّل إال ملن لطف ذهنه واستقام لسانه العريب، فتلقى أصول الطاعات واآلاثم وقواني التشريع، وعرف 
وسلم بطريق املشافهة، وشهد أسبابي نزول األحكام، وحمالَّ تغريها، مع كمال اإلخالص مقاصد خطابه صلى هللا عليه 

هلل والتقوى اليت تورث الربكة يف العلم، ومل يتحصَّل ذلك على وجه الكمال لغري الصحابة، فذهب احلنفية إىل حجية 
ِذيني قموني اأْليوَّلموني ِمني اْلممهياِجرِيني وياأْليْنصياِر ويالَّ ويالسَّابِ } ، قال تعاىل:(10)أقواهلم وأفعاهلم؛ ألن الغالب إصابتهم يف الرأي

 .(11)«خري الناس قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنمملسو هيلع هللا ىلص: »[، وقال رسول هللا 100{ ]سورة التوبة: ات َّب يعموهمْم إبِِْحسيان  
 حية التأصيلية:ابًعا: صلة املقاصد ابإلمجاع عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من النار 

اإلمجاع عند علماء املذهب احلنفي يعين اتفاق مجيع جمتهدي األمة وقت نزول احلادثة يف عصر من العصور على 
ه؛  بتكلخم اجملتهدين ابحلمكم أو بعملهم ب –اإلمجاع الصريح–، وهو عندهم نوعان: عزمية (12)حكم شرعي من أمور الدين

 أبن يتكلم بعض اجملتهدين ابحلكم، أو يشرعون ابلفعل ويسكت الباقون عن –اإلمجاع السكويت–كالشركة، والرخصة 
 .(13)الرد أو اإلنكار بعد بلوغ اخلرب إليهم وممِضي مدة التأمل يف احلكم

ف، عربَّ احلنفية يف تعريفهم لإلمجاع الصريح أبنه عزمية؛ لكونه املصلحة الكلية األصلية للتشريع، اليت ال حظَّ فيها للمكل
زم حبفظها أحبَّ أم كره؛ وفيه إشارة إىل اعتباره يف مرتبة املقاصد الضرورية اليت يؤدي اخللل فيها إىل التهارج فهو مل

وفوت املصاحل يف الدارين؛ألنَّ  اعتبار اإلمجاع الصريح عزميةا يف املذهب احلنفي جيعله أصالا تشريعيًّا مقاصدايًّ من الدرجة 
ا جزئيًّا عارضاا انجتاا عن اخنرام  األوىل مقارنة ابإلمجاع السكويت، ون عنه ابلرخصة؛ لكونه مصلحةا أو مقصدا الذي يعرب 

. واحلنفية (14)العادة اجلارية يف اإلمجاع الصريح املقتضي لصدور القول أو الفعل اجملمع عليه من مجيع جمتهدي العصر
ارع جنس الوصف أو ومعىن التأثري اعتبار الش يشرتطون عامل التأثري العتبار املقاصد اليت طريق الكشف عنها التعليل،

. وسيتضح منهجهم هذا يف الفصل الثاين من هذا البحث من خالل مثالي تطبيقيي: (15)نوعه يف جنس احلكم أو نوعه
 األول يف أصل "السنة النبوية"، والثاين يف أصل "اإلمجاع".  

، خالفاا للكرخي الذي يرى أن (16)املذهب احلنفيحجة قطعية عند علماء  –الصريح والسكويت–واإلمجاع بنوعيه 
يثبت املراد به شرعاا؛ لداللة قصد الشارع احلكيم يف النصوص الشرعية على تعظيم  (17)اإلمجاع السكويت حجة ظنية
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عته ومقصده من وضع شري –عز وجل–األمة وعصمتها من االجتماع على اخلطأ أو االتفاق على ضاللة؛ وألن غايته 
. فإذا نظران يف أدلة احلنفية اليت استدلوا هبا على (18)حتقق هذه الشريعة مصاحل عباده يف العاجل واآلجل ابتداءا أن

حجية اإلمجاع، جند أهنم استدلوا ابلدالئل السمعية املراعية للمقاصد الشرعية األصلية القطعية املستندة إىل مساع قطعي؛  
ِبيِل اْلممْؤِمِنيي ويميْن يمشياِقِق الرَّسمولي مِ كقوله تعاىل: } ي ليهم اهْلمديى ويي يتَِّبْع غيرْيي سي نَّمي ْن ب يْعِد ميا ت يبييَّ  ن مويل ِِه ميا ت يويىلَّ وينمْصِلِه جيهي

تمْم خيرْيي أممَّة  أمْخرِجيْت لِلنَّاسِ [، وقوله قال تعاىل: }115{ ]سورة النساء: ويسياءيْت ميِصرياا [، 110ران: { ]سورة آل عمكمن ْ
 .(19)«ال جتتمع أميت على ضاللةملسو هيلع هللا ىلص: »وقوله 

وجه داللة هذه النصوص على مراعاة املقاصد: أن اإلمجاع حجة هلل على عباده يف وجوب االعتقاد والعمل 
 معصوم عن الكذب والقولملسو هيلع هللا ىلص موجب للعلم؛ لقيام الداللة على أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبوجبه، وأن السماع القطعي منه 

ابلنهاية يف اخلريية دليل على كون الصواب فيما ملسو هيلع هللا ىلص اختصاص أمة حممد  عن –عز وجل–ابلباطل، مث إن إخباره 
 . (20)اجتمعوا عليه

ت بدون ابلكرامة الثابتة ابتفاقهم، فال تثبملسو هيلع هللا ىلص كما استدل احلنفية على كون اإلمجاع حجة ابختصاص أمة حممد 
 .(21)انزلة حتتاج إىل اجتهادهذا الشرط؛ حلاجة األمة اليت أراد هللا هلا البقاء إىل جتديد الرسالة مىت وقعت 

 هبذه الكرامة هو حفظ الدين. ملسو هيلع هللا ىلص واملقصد الشرعي القطعي املنوط ابختصاص أمة حممد 
كما يظهر أثر مراعاة املقاصد يف اإلمجاع من الناحية التأصيلية جليًّا يف أتثري اإلمجاع على مستنده، بتحويله من 

  . (22)مل يكن مستنده مصلحة متغرية بتغري الزمان واملكان داللته الظنية إىل القطعية وفق مراد الشارع، إذا
 صلة املقاصد ابلقياس عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: :خامًسا

 أتصيل املقاصد الشرعية من أصل "القياس" يظهر من خالل أمرين: 
تعدية »نه: أصوليو احلنفية القياس أب األول: ضبط القياس األصويل وأتسيسه يف املذهب احلنفي؛ فقد عرَّف

 .(23)«احلكم من األصل إىل الفرع بعلة متحدة ال تدرك مبجرد اللغة
يشري إىل اشتماهلا على حكمة مقصودة للشارع من شرع احلكم، مث قال:  (24)وتعريف احملبويب للعلة مبعىن الباعث

ن واجباا عندان ]أي احلنفية[ مع أن األصلح ال يكو معللة مبصاحل العباد  –تعاىل–وهذا مبين على أن أفعال هللا »
 .(25)«عليه خالفاا للمعتزلة

وللعلة عند احلنفية تعريفات ارأتيتم استعراضها للوصول إىل العالقة بي املقاصد والقياس يف املذهب احلنفي، 
  وهذه التعريفات هي:

 .(26)صوله: "املوجب لوجود احلكم"العالمة املوجبة للحكم املتعلق به إبجياب هللا، قال الكرخي يف أ .1
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ام شرعاا املعاين املستنبطة من النصوص اليت تعلقت هبا األحك»وعر فها أبو زيد الد بوسي يف "تقومي األدلة" ب :  .2
 . (27)«علل الشرع أعالٌم وآايٌت يف احلقيقة على األحكام، واملوجب هو هللا تعاىل»، وقال أيضاا: «فيها

املعىن الذي جمعل عيليماا على حكم النص من األوصاف اليت اشتمل عليها »ا: وجاء يف "كشف األسرار" أهن .3
النص: إما بصيغته؛ كاشتمال نص الراب على الكيل واجلنس، أو بغري صيغته؛ كاشتمال نص النهي عن بيع اآلبق 

ه صيغة أو ب على العجز عن التسليم؛ ألن ذلك املعىن ملَّا كان مستنبطاا من النص، البد من أن يكون اثبتاا
 .(28)«ضرورة

عرَّفها صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود احملبويب ابلباعث للشارع على شرع احلكم ال على سبيل اإلجياب،  .4
وقوله: "ال على سبيل اإلجياب":  والباعث ما يكون مشتمالا على حكمة مقصودة للشارع يف شرعه للحكم،

باد شرع احلكم على ما عمرف أنه األصلح للع –تعاىل–هللا  احرتاز عن مذهب املعتزلة، فإن العلة توجب على
عندهم، واملعىن: أن ترتب احلكم على هذه العلة حمصل للحكمة، فإن العلة لوجوب القصاص هي القتل العمد 

هذا من جلب نفع للعباد، أو دفع ضر عنهم، و »العدوان، وال يتصور اشتمال احلمكم على احلكمة إال هبذا املعىن 
 .(29)«معللة مبصاحل العباد عند احلنفية، مع أن األصلح ال يكون واجباا على هللا –تعاىل–على أن أفعال هللا  مبيني 

"، و"العلة معىنا وحكماا"،  وللعلة عند احلنفية سبعة أقسام: "العلة امساا ومعىنا وحمكماا"، و"العلة امساا ومعىنا
"، و"العلة حكماا"و"العلة امساا وحكماا"، و"العلة امساا"، و"العلة   .(30)معىنا

يتبي من هذا العرض أن القياس األصويل مؤسس للمقاصد؛ ذلك أن  كل مسألة تفتقر إىل نظرين: نظر يف 
 دليل احلكم، ونظر يف مناطه. 

اظ هو يف غالب أمره ليس فيه إال قواعد األحكام الناشئة عن األلف»أما النظر يف دليل احلكم عند االستنباط، ف 
ة خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح، وحنو األمر للوجوب، والنهي للتحرمي، والصيغة اخلاصة العربي

 .(31)«للعموم، وحنو ذلك
 أما النظر يف املناط، فال حيتاج إىل شيء من علوم العربية، وإمنا يفتقر إىل قواعد املقاصد والنظر يف مآالت

والقسم الثاين ]من أصول الشريعة[ قواعد كلية فقهية جليلة، كثرية العدد، عظيمة »بدليل قول القرايف:  ،(32)األحكام
 .(33)«الشرع وِحكيمهاملدد، مشتملة على أسرار 

ها ومعانيها، األصل حمافظة النصوص بظواهر »كما استعمل البزدوي لفظ "املعىن" املقاصدي على العلة يف قوله: 
 .(34)«لقت هبا أحكامهاوحمافظة ما تضمنته من املعاين اليت تع

 فالعلة حيصل من وجودها معىنا هو احلكمة، أو املصلحة، أو درء مفسدة.
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ويرى عبد العزيز البخاري؛ صاحب "كشف األسرار على أصول فخر اإلسالم البزدوي"، أن "املعاين" إما أن 
ربَّ بلفظ املعاين على املقاصد، وهو . ومن املتأخرين من ع(35)تكون لغوية أو شرعية، وأن املعاين الشرعية تسمَّى علالا 

ه هللا –(36)الطاهر بن عاشور ل، وذلك على مقصد حفظ املاوالتطبيق هلذا أن علة قطع اليد هي السرقة، فتمحمقِ ق  –ْر
 سبيل املثال ال احلصر.

 باألمر الثاين: أتصيل املقاصد من خالل مسالك العلة اليت تصلح للكشف عن املقاصد الشرعية يف املذه
 احلنفي، وهي:

ما كان فيه التعليل واضحاا وظاهراا من خالل ألفاظ النص ومنطوقه؛ كما يف قوله تعاىل يف سورة  النص الصريح: .1
 .(37)[7احلشر: }كيْي الي ييكموني دموليةا بيْيي اأْليْغِنيياِء{]سورة احلشر: 

هو أن يدل اللفظ على أن الوصف علة للحكم بقرينة من القرائن؛ كاقرتان احلكم بوصف، أو  اإلمياء والتنبيه: .2
ن بن ملسو هيلع هللا ىلص ؛ كقوله (38)ترتيب احلكم عليه، وإال خال االقرتان عن الفائدة يف احلديث املتفق عليه من رواية عبد الْر

 .(39)«ال يقضي حكم بي اثني وهو غضبان»أيب بكرة: 
حة لوصف للعليَّة إببداء املالءمة بينه وبي احلكم مع السالمة من القوادح، حبيث حتصل مصلوهي تعيي ا املناسبة: .3

ا للشارع من شرع احلكم "كأثر  (40)للخلق جبلب منفعة هلم أو دفع مفسدة عنهم، وهذه املصلحة تصلحم مقصدا
، واملناسبة ترجع إىل رعاية (42)فإن العلة ابعث، والباعث منحصر يف املناسب ومظنته؛ (41)الصغر يف والية املال"

 .أمر مقصود من شرع احلكم؛ كتحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها
 أن الشيء ينبغي أن يكون مقصوداا للشارع حىت تكون»فضابط املناسبة هو رعاية املقاصد الشرعية؛ ذلك 

ناسب هو: ا إلجياب القصاص ملعىنا معقول مرعايته مناسبة يف أقيسة الشرع ... فجمعل القتل العمد العدوان سببا 
، أي إن عالقة املناسبة (43)«حفظ النفوس واألرواح املقصود بقاؤها يف الشرع، وعرف كوهنا مقصودة على القطع

 .(44)ابملقصد تتمثل يف كون املناسبة تتيحيصَّل من ترتيب احلكم عليها قصد الشارع
ه – ومما يدل على ما ذهب إليه اإلمام أبو حنيفة معقولة من النظر يف علل األحكام، وكون النصوص  –هللاْر

إحلاق غري املنصوص فإنه كان يذكر بعض األحكام بعللها، ولو مل جيز بطريق التشريع، ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا املعىن: ما ثبت عن 
 ِلذكر العلل فائدة.ابملنصوص عليه ليميا كان 

لب االجتهاد والقياس واالستحسان على وفق جاملعىن جيري فيها  إنَّ من لوازم دوام الشريعة أن تكون معقولة
علل وأسباب واملفاسد ابتداءا، إمنا هي منوطة باملفاسد ... ويف نفس األمر مل تكن الشريعة منوطة ابملصاحل املصاحل ودرء 

ة للعباد، يت هي جلب مصلححمصِ ل للحكمة املنشودة الالشارع أمارة على أحكامه، وترتب األحكام على العلل نصبها 
 .(45)مفسدة عنهم، وهذا ما يسمى ابملناسبة يف ابب العللأو دفع 
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هو مسلك اجتهادي من مسالك العلة يفيد استخراج الوصف املناسب  –من حيث صلته ابملقاصد–ُّتريج املناط  .4
ىل الكشف مجاع؛ مما يؤدي إالذي عملِ ق به احلكم، ويصلح علة له، إذا مل يكن هناك بيان للعلة من النصوص أو اإل

، استخدمه علماء احلنفية ملعرفة األصول اليت بىن عليها األئمة استنباطاهتم، وييظهر ذلك (46)عن مقاصد التشريع
ج، فلم يقتصر يف التخرييف جيد أنه من أوسع املذاهب قوالا جليًّا ملن يدرس املذهب احلنفي أصوالا وفروعاا؛ حيث 

اإلمام ومنطوقه، بل أعمله يف مفهومه املوافق واملخالف عند أكثر الفقهاء إن حيقَّق مصلحة التخريج على منصوص 
 .(47)نفعها للعباد، أو ديفيع عنهم مضرةيرجع 

ويتضح ارتباط القياس األصويل ابملقاصد من حيث كون العلة ركناا من أركانه، وشرطها املناسبة، ويلزم من تعلخق 
عاية ومجيع أنواع املناسبات ترجع إىل ر »حتقق مقصود الشارع من شرع احلكم، قال الغزايل: احلكم هبا وجوداا وعدماا 

، كما أن (48)«املقاصد، وما انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسباا، وما أشار إىل رعاية أمر مقصود فهو املناسب
عة بنظائرها، ومن مثيَّ املتمثل إبحلاق الواقضابط القياس الصحيح املوافق للنص هو حتقيق املقاصد؛ بتحقيق العدل التام 

 .(49)حتصيل مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، ودرء املفاسد عنهم، والتيسري عليهم؛ برفع احلرج واملشقة عنهم
فالعالقة بي التعليل واملقاصد إذن عالقة وثيقة؛ ألن املقاصد غاايت تشريع األحكام، فال خيلو حمكم من 

ِهلها مين جِهلها، وألن احِلكم الباعثة على تشريع األحكام قد خيفى أمرها وال حكمة ومقصد، عيلِ  مها من علمها، وجي
تمدرك حباسة ظاهرة، أو قد تكون أمراا غري منضبط خيتلف ابختالف األحوال أو ابختالف الناس؛ جمعلت العلل الظاهرة 

: حكمة إابحة البيع هي رفع احلرج عن الاملنضبطة عند اعتمادها يف االجتهاد مظنة لتحقيق املقاصد، فمث ناس بسد الا
حاجاهتم، واحلاجة أمر خفي فلم يمعلَّل هبا، وإابحة الفطر يف السفر لدفع املشقة، وهي أمر غري منضبط خيتلف ابختالف 

 الناس واألحوال، فلم يمعلَّل هبا.
راعاة املقاصد يف باحثة تتميم التأصيل ملومبا أن التعليل ابحلكمة جائز وواقٌع يف املذهب احلنفي، فقد ارأتت ال

القياس األصويل احلنفي، من خالل حتليل ما ورد عن فقهاء املذهب احلنفي يف مصطلح "احلكمة" املشرتك بي علميي 
 إبذن هللا.–األصول واملقاصد؛ للوصول إىل نتيجة، مث إيراد التطبيقات الفقهية يف الفصل الثاين من هذا البحث 

وت بشرح مسلَّم الثبوت": . قال اللك1 ة؛ ولو وجدت( احلكمة )ظاهرة منضبط»)نوي يف كتاب "فواتح الْر
 .(50)«جاز ربط احلكم هبا( لعدم املانع، بل جيب؛ ألهنا املناسب املؤثر حقيقة

. وجاء يف "التحرير" للكمال بن اهلمام، أنَّ العلة احلقيقية للحكم هي األمر اخلفي املسمَّى حكمة، وأن 2
، وقال يف "فتح القدير" عند (51)صف الظاهر مظنة العلة ال نفس العلة، لكنهم اصطلحوا على إطالق العلة عليهالو 

وعندان هي قصد صيانة أموال الناس وحفظها عليهم، وظهور هذا القصد من إجياب املماثلة يف »الكالم عن علة الراب: 
حلكمة املذهب ضبط هذه ا»، وقال: «، فضالا عن فقيهاملقدار والتقابض أظهر من أن خيفى على من له أدىن لب   
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ه –. يمفهم من كالمه (52)«]صيانة األموال[ ابلكيل والوزن؛ تفادايا عن نقضه ابلعبد بعبدين، وثوب هروي هبرويي ْر
أن علة الراب عند احلنفية هي وصف ضابط حلكمة منضبطة يصح التعليل هبا، وهي قصد صيانة األموال، واليت  –هللا
عيدخ العلة احلقيقية، وأن  سبب التعليل ابلكيل والوزن مع احتاد اجلنس هو تفادي النقض من إيراد العبد ابلعبدين، وثوب ت م 

 بثوبي من نوع واحد لو عل لوا بقصد صيانة األموال.
كم، حلمث إن الكيل أو الوزن ليس علةا مبعىن احلكمة؛ كاملشقة يف السفر، وإمنا هي أوصاف منضبطة نيط هبا ا

وجمعلت عالمةا على وجود احلكمة اليت هي يف املثال املذكور سد الذريعة، وحفظ حاجة الناس الضرورية لألمثان، فيكون 
 .(53)احلكم حترمي التفاضل مىت ومجد الكيل والوزن، سواء أوجدت تلك احلكمة أم مل توجد

م أو العلل املقاصد واحِلك–ل احلقيقية النتيجة: احلنفية علَّلوا األحكام أبوصاف ظاهرة منضبطة دون العل 
 .(54)حتيرخزاا من نقض يرد على تلك العلل بفروع املذهب –الغائية

األصل أنه مىت تعذر الوقوف على املعاين الباطنة تقام األسباب الظاهرة ]أي العلل[ ». قول السرخسي: 3
ه هللا–فهم من كالمه . يم (55)«مقامها، كما أقيم السري املديد مقام املشقة يف جواز الرتخص أنه مىت أمكن الوقوف  –ْر

 .(56)فهي املعتربة، بدليل أن األضحية ال جتب على املسافر للمشقة –أي احِلكيم–على املعاين الباطنة 
، وشرعاا هي: احلكمة، وأن (57)أي العلة امساا ومعىنا وحمكماا–النتيجة: احلنفية متفقون على أن العلة احلقيقية 

املنضبط مظنة هلا، وضابط هلا، وأنَّ إطالق لفظ العلة على هذا الوصف من قبيل اجملاز وليس احلقيقة.   الوصف الظاهر
كما اتفقوا على أن التعليل يكون بذلك الوصف الظاهر املنضبط املسمَّى ابلعلة جمازاا؛ احرتازاا من دخول األهواء واملصاحل 

؛ كالرضا والسخط الظاهرين، أم حمسوساا؛ كالقتل والسرقة، أم الومهية يف االجتهاد، سواء أكان ذلك الوصف معقوالا 
، (58)عرفيًّا؛ كاحلمسن والقبح، فمثل هذه العلة هي مناط احلكم عند الشارع، وهي عالمة على وجود احلكمة وضابط هلا

ليه، واملعلول املقصود عفالعلة مبفهومها ليست بعيدة عن احلكمة؛ ألن العلة أصل من جهة احتياج املعلول إليه، وابتنائه 
أصل من جهة كونه مبنزلة العلة الغائية، والغاية وإن كانت معلولة للفاعل، متأخرة عنه يف اخلارج، إال أهنا يف الذهن علة 

 .(59)لفاعلية متقدمة عليها
، فالعلة مثالا من حيث ت يعيرخف املكلَّف بواسطتها على احلكم كن أن مي الفرق بي العلة واحلكمة لفظي أحياانا

تسمَّى معر ِفاا وعالمةا وأمارةا، ومن حيث إن احلكم املبين عليها حيقق مصلحة العباد، فهي حكمة وموجبة ومؤثرة وابعثة 
 على احلمكم، وكل ذلك جبعل هللا هلا كذلك يف ِفطير الناس، وعقوهلم السليمة، وواقعهم املعيش.

محيق ِ 
ول ق للمصلحة عند احلنفية منذ اإلمام الكرخي، الذي كان أوقد بدأ التعليل ابحلكمة اليت هي املقصد امل

ه ( الذي افتتح التوجه املقاصدي عند األصوليي، 370من أشار إىل ارتباط احلكمة ابملقاصد، مروراا ابجلصاص )ت: 
 .(60)«املعىن الباطن يف النص الذي شرع ألجله احلكم هو العلة»والد بوسي الذي فسَّر العلة ابحلكمة يف قوله: 
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 يمستنتج مما سبق اآليت:
أن العالقة بي املقصد واحلكمة هي عالقة كلي  جبزئي؛ ألن احلكمة تعد من املقاصد اجلزئية؛ مثال ذلك: إابحة  .1

القصر يف السفر، فاملقصد الكلي هو رفع احلرج، وأما احلكمة اجلزئية، فهي ُّتفيف التكاليف والتيسري على 
، واحلكمة تستعمل مرادفاا لقصد الشارع (61)فكل حكمة داخلة يف املقصد املكلفي عند حصول مشقة السفر،

 .(62)أو مقصوده، فيمقال: هذا مقصوده كذا، أو حكمته كذا، فال فرق
وأنَّ الصلة بي العلة واملقصد هي: أن العلة سبب احلكم والطريق املوصلة إليه؛ أي إهنا عالمة على املقصد، وأما  .2

يف األمر  –اهاأي معن–تبة على دوران احلكم مع علته وجوداا وعدماا، فمقتضى العلة املقصد فهو املصلحة املرت 
 .(63)والنهي الذي يقتضي وقوع الفعل يف األمر، وعدم وقوعه يف النهي هو املقصد

بعبارة أخرى، ميكن القول أبنَّ تطبيق احلكم يكون بتيحيقخق العلة، وهذا احلكم حيمل يف طياته مصلحة للخلق 
 .(64)قصد من احلكمهي امل

 صلة املقاصد ابالستحسان عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: :سادًسا
إن  كوني النظر يف مآالت تطبيق األحكام معترباا شرعاا، يؤكده ويدعمه مبدأ االستحسان يف املذهب احلنفي 

ن تطبيق احلكم، وذلك اهلادف إىل  ، ألقيسةخالل القياس اخلفي، واالستثناء من مقتضى القواعد وامن حتري املصلحة إابَّ
فالقياس جلي وخفي، واخلفي يسم ى ابالستحسان، ولكنه أعم من القياس اخلفي، وهو دليل يقابل القياس اجللي الذي 

 .(65)يسبق إليه األفهام، وهو حجة
ه هللا–قال أبو احلسن الكرخي  ل ان عن أن حيكم يف املسألة مبثهو أن يعدل اإلنس»عن االستحسان:  –ْر

. (66)«ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه؛ لوجه أقوى يقتضي العدول عن األول، ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم
من  هو العموم الثابت ابستقراء جزئيات معىنا معي؛ ليثبت –حبسب نظري–و"العموم" املقصود يف عبارة الكرخي 

 . (67)ىن حكم عامتضافرها على هذا املع
ه هللا – (68)وهذا أحسن التعاريف وأبيينها حلقيقة االستحسان عند احلنفية يف نظر األستاذ حممد أبو زهرة ْر

وصف، يف احلكم، في يعممخ احلكم حيث يوجد ذلك ال –مناسب–فقد يكون مثة وصف يبدو للفقيه أنه مؤثر  –تعاىل
مبوافقة –وصٌف آخر أقوى؛ فيمعمل ذلك الوصف الذي كان أبعد أثراا ولكن هذا الوصف قد يعارضه يف بعض األحوال 

 .(69)وهذا يسمَّى عند احلنفية ابستحسان القياس–مراد الشارع ومقصوده من تشريع احلكم
ه هللا–فقد قعَّد أبو حنيفة   القواعد وأصَّل األصول مبا فيِهمه من كتاب هللا، وما وصيله من حديث رسول –ْر

، وتفريع الفروع وفرض املسائل اثنياا، فإذا رموي له ، مث حكَّ ملسو هيلع هللا ىلصهللا  م هذه القواعد بعد ذلك يف أمرين: أخبار اآلحاد أوالا
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حديث عريضه على هذه األصول، فإن وافقها قِبله وعِمل به، وإن خالفها ردَّه ومسَّاه شاذًّا، إال إذا تعدَّدت طرقه ورواه 
 .(70)ثين حكم ما يدل عليه من العموم، ويسميه استحساانا اجلمهور، فإنه حينئذ  يقبله ويعمل به، ويست

ه هللا–فكان أبو حنيفة  يم مع املصلحة بكونه ال يستق–يقيس ما استقام له القياس، فإذا قبح القياس  –ْر
 .(71)استحسن والحيظي تعامل الناس –املعتربة شرعاا

يت على مراعاة الضرورة أو احلاجة ال –اعموما –ويتبي من استقراء أنواع االستحسان أهنا تعتمد يف حكمها 
َيْممرم إِ تندفع هبا املشقة واحلرج عن املكلفي، وحتقق العدالة اليت هي أساس الشريعة اإلسالمية، قال تعاىل: } نَّ اَّلَّي 

ِر وياْلب ي   [. 90{ ]سورة النحل: ْم ليعيلَّكمْم تيذيكَّرموني ْغِي ييِعظمكم اِبْلعيْدِل وياإْلِْحسياِن ويِإيتياِء ِذي اْلقمْرَبي ويي ين ْهيى عيِن اْلفيْحشياِء وياْلممْنكي
أن االستحسان متفرع عن القياس حبكم االستثناء من احلكم األصلي لضرورة ملجئة، أو جللب  صة امأمر:خال

مصلحة راجحة، أو دفع مفسدة متوقعة، أو رفعاا للحرج عن املكلفي، وهذه كلها مظاهر أتصيلية ملراعاة املقاصد 
 الشرعية يف أصل "االستحسان" يف املذهب احلنفي.

 صالح عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية:صلة املقاصد ابلست سابًعا:
االستصالح عند احلنفية هو: عملية بناء األحكام الفقهية على مقتضى املصاحل املرسلة، واملصلحة املرسلة هي:  

ا ... فهي هكل مصلحة أو منفعة داعمة للمقاصد الكلية الضرورية، ومل يرْد يف الشرع نص على اعتبارها بعينها أو بنوع
إمنا تدخل يف عموم املصاحل اليت تتجلى يف اجتالب املنافع واجتناب املضار، اليت دلت النصوص على لزوم مراعاهتا 

 .(72)والنظر إليها يف تنظيم احلياة، ومل حيدد هلا الشارع أفراداا، ولذا مسمِ يت مرسلة، أي مطلقة
قياس؛ حيث نه كأصل مستقل يف كتبهم، بل أدخلوه يف الومع أن احلنفية حيتجون ابالستصالح، فإهنم ال يذكرو 

ا استحسان الضرورة، وهو عند احلنفية ضرب من االستصالح؛  اعتدخوا به على اجلملة ضمن دليليي االستحسان، حتديدا
 ألن العدول عن مقتضى القياس كان سببه وقوع احلرج أو الضرر الغالب. ويستند هذا النوع من االستحسان إىل رعاية

 .(74)والعرف ومباحث املناسبة يف القياس (73)املصلحة التفااتا إىل مقاصد الشريعة العامة يف ابتغاء األصلح
 صلة املقاصد ابلعرف عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: اثمًنا:

ت عليه بشهادة النفوس، واستقر املعىن اإلمجايل للعرف يف املذهب احلنفي يشمل كل قول وفعل اطمَّأنت إليه 
العقول، وتلقَّته الطِ بياع السليمة ابلقبول ما مل يعارضه نص شرعي، ومل يرتتب عليه ضرر خالص أو راجح. والعادة أعم 

ر به العقود؛ معترٌب يف الفقه والقضاء والفتوى؛ فتثبت به احلقوق، وت مفيسَّ  –عند احلنفية–والعرف أخص، والصحيح منه 
؛ لذلك استدلوا على حجيته مبا رواه ابن (75)على حاجة الناس إىل األمر املتعارف عليه، فيكون اعتباره حسنااألنه يدل 

 . (76)«ما رآه املسلمون حسناا فهو عند هللا حسن»موقوفاا أنه قال: ¢ مسعود 
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ه –فة حنيفإذا مل يوجد نصي وال إمجاع، وال ٌْل على النصوص بطريق القياس أو االستحسان؛ فإن أاب  ْر
، وكان يرتك القياس ابلعرف إذا (77)كان ينظر يف معامالت الناس، وكان "شديد االتباع ملا كان عليه الناس ببلده"  –هللا

عارضه؛ لرفع احلرج عن أهل العرف، والتيسري عليهم، وحتقيق مصاحلهم اليت ال ُّتالف الشرع، ولتقوية أواصر الوحدة 
قاليدهم، ومآثرهم االجتماعية احملرتمة، وهذا كله من مقاصد الشريعة؛ ألن التشريع اجلامعة للناس؛ كون العرف من ت

 .(78)مستمر دائم االعتبار للمصاحل قطعاا، فتكون العوائد اجلارية معتربة ضرورة شرعاا
 صلة املقاصد بسد الذرائع عند احلنفية، وأثر مراعاهتا فيه من الناحية التأصيلية: اتسًعا:

ولكنهم عملوا به يف اجلملة   ،(79)صول املذهب احلنفي إىل البحث يف سد الذرائع كمصطلحمل تتعرض كتب أ
كنوع من اعتبار املآالت الراعية للمصاحل يف احلال واملستقبل، وحبثوا فروعه يف االستحسان، فمن يتأمل سد الذرائع جيد 

ف حمظور رق املباحة اليت تفضي إىل اقرتاأنه مبدأ متولد عن املصلحة، يقصد به حفظ الدين عموماا؛ ابملنع من الط
ا لباب احملرمات.   شرعي؛ سدًّ
ه هللا–ولإلمام أيب حنيفة  ل أتصيل خمتلف عن غريه من اجملتهدين فيما يتعلق بسد الذريعة، مسَّاه أص –ْر

قبل إال الفعل ال ت"اإلعانة على احلرام"، مفاده: أن ما تقوم املعصية بعينه حراٌم، ومعىن بعينه: أن ذات العي منكر 
احملظور، فإن مل تقم املعصية بعينه فغري مكروه، ويطيب أجره؛ ألن عينه ليست منكراا؛ ألن املقصود األصلي منها ليس 

ازير. فيجوز عنده كالراعي الذي يرعى اخلن  ؛املعصية، وإمنا حتصل املعصية أبمر عارض حيصل بفعل فاعل خمتار للمعصية
فِ  ِِه وصريورته َخراا، ِِبِالي ْعِصييةي الي ت يقمومم بِعيْيِنِه، بيْل ب يْعدي ت يغيريخ نيِة؛  ب يْيعم اْلعيِصرِي من َخيَّار ؛ أِلينَّ اْلمي ِح من أيْهِل اْلِفت ْ ب يْيِع السِ الي

ْعِصييةي ت يقمومم بِعيْيِنِه، ف يييكم  ِينيا عن الت َّعياوم أِلينَّ اْلمي ب خباا يف أذية املسلمي، وقد هنم ْعِصييِة، ونم إعيانيةا هلم ويتيسي ِن على اْلعمْدوياِن وياْلمي
فإنه يصلح  –فس العصريأي بن–ويأِلينَّ اْلعيِصريي مشروب طاهر حالل، فيجوز بيعه وأكل مثنه؛ ألن املعصية ال تقوم بعينه 

ية من اختيار املشرتي؛ ألن العصري ليس آبلة للمعصية بعينه، بل يصري آلة للمعص ألشياء جائزة شرعاا، فيكون الفساد
 بعد صريورته َخراا بفعل اخلمَّار.

تحرميه ملفسدة ذاته هو ما حكم الشارع ب»احلرام لذاته أو "لعينه" كما عربَّ التفتازاين يف التلويح على التوضيح: 
ل الشيء وعينه؛ كاخلمر، والزىن، والسرقة، وامليتة، فتمنسب احلرمة إىل احملأو عينه؛ مبعىن أن منشأ احلرمة وسببها ذات 

لتدل على عدم صالحيته للفعل. أما منشأ احلرمة يف احلرام لغريه، فهو الفعل نفسه، واحملل قابل له؛ كالبيع وقت النداء 
 .(80)«لصالة اجلمعة، وأكل مال الغري

؛ ألنه إعانة على املعصية ومتكي مويمكره بيع العصري ممن يتخذه َخراا عند أيب نها،  يوسف وحممد استحساانا
 . (81)وفيه هتييج الفتنة ابُّتاذ العصري َخراا، فيكون يف االمتناع سدي لذريعة الفساد
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ا حاجيًّا هو احملافظة على نفاذ  جتدر اإلشارة إىل أن أتصيل أيب حنيفة للمنهي عنه لعينه ولغريه، حيقق مقصدا
 ة شرعاا أبركاهنا وشروطها؛ رفعاا للحرج عن املسلمي يف معامالهتم، ما مل توجد التهمة يف عي املعاملة.العقود اجلائز 

يتضح مما تقدم، أن احلنفية مل حيتاجوا إىل اإلتيان بسد الذرائع كدليل منفرد مستقل؛ الندراجه ضمناا حتت أدلة 
 .(82)شرعية أخرى

من دراسة حماور الفصل األول من هذا البحث، فهي أن  –ريحبسب نظ–أما النتيجة اليت جتلَّت بوضوح 
عملية استجالء األحكام الشرعية بواسطة قواعد االستنباط، ومناهج االستدالل ابلقرآن والسنة، وقول الصحايب، 
واإلمجاع، وابلرأي من قياس واستحسان واستصالح، ومراعاة أعراف الناس املوافقة للشرع، وسد ذرائع الفساد؛ هي 

 رق إلثبات املقاصد الشرعية والكشف عنها يف املذهب احلنفي.ط
 

 الفصل الثاين
 أثر مراعاة املقاصد يف أصول املذهب احلنفي من اجلانب التطبيقي

 أوًل: أثر مراعاة املقاصد يف القرآن من الناحية التطبيقية:
 املثال ال احلصر:تظهر مراعاة القرآن ومالحظته للمقاصد يف نصوص شىت؛ منها على سبيل 

  :ليقي لي }مقصد الشارع من وضع الشريعة إلقامة املصاحل الدنيوية واألخروية، قال تعاىل كمْم ميا يف هموي الَِّذي خي
يعاا م  آيِمِنيي )45ِإنَّ اْلممتَِّقيي يف جينَّات  ويعميمون  ) }[، وقال: 29]سورة البقرة:  {اأْليْرِض مجِي ا ِبسيالي ( وين يزيْعنيا 46( اْدخملموهي

ا مبمْخريِجيي )47ميا يف صمدمورِِهْم ِمْن ِغل   ِإْخوياانا عيليى سمرمر  ممت يقيابِِليي ) هي { ]سورة (48( الي ميييسخهمْم ِفيهيا نيصيٌب ويميا همْم ِمن ْ
 [.48 –45احلجر: 

  :آيانا عيريبِيًّا ليعيلَّكمْم أينْ زيْلنياهم ق مرْ ِإانَّ }قصد الشارع فهم معاين اخلطاب الشرعي وفق معهود لغة العرب، قال تعاىل
، فيكون االستدالل ابلقرآن واالستنباط منه وفق جماالت املقاصد يف املباحث األصولية ]2]سورة يوسف:  {ت يْعِقلموني 

 اللغوية؛ كالعموم واخلصوص، ومراتب وضوح اللفظ وخفائه، وداللة املنطوق واملفهوم.
  ِئكيةم ويأم  }قال تعاىل:  حفظ الدين،املقاصد الضرورية؛ وأوهلا ولمو اْلِعْلِم قياِئماا شيِهدي اَّلَّم أينَّهم الي إِليهي ِإالَّ هموي وياْلميالي

 [.18]سورة آل عمران:  {اِبْلِقْسِط الي إِليهي ِإالَّ هموي اْلعيزِيزم احلْيِكيمم 
 :نيكمْم اِبْلبياِطِل ِإالَّ أينْ ايي أيي خهيا الَِّذيني آيمينموا الي أتيْكم } وقال يف حفظ النفس تيكموني جِتياريةا عيْن ت يرياض   لموا أيْموياليكمْم ب يي ْ

 [.29{ ]سورة النساء: ِمْنكمْم ويالي ت يْقت ملموا أينْ فمسيكمْم ِإنَّ اَّلَّي كياني ِبكمْم ريِحيماا
 :سورة  {ْعليمموا ميا ت يقمولموني ةي ويأينْ تمْم سمكياريى حيىتَّ ت ي ايي أيي خهيا الَِّذيني آيمينموا الي ت يْقريبموا الصَّالي  } وقال يف حفظ العقل[

 [.43النساء: 
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 { :ْوليْيِ كياِمليْيِ ِلميْن أيريادي أيْن يمِتمَّ الرَّضياعيةي وي  وقال يف حفظ النسل ديهمنَّ حي ْولموِد وياْلوياِلدياتم ي مْرِضْعني أيْوالي عيليى اْلمي
 [.233{ ]سورة البقرة: اِبْلميْعرموفِ  ليهم رِْزق مهمنَّ ويِكْسويهتممنَّ 

 { :ويالي ت مْؤتموا السخفيهياءي أيْموياليكممم الَّيِت جيعيلي اَّلَّم ليكمْم ِقيياماا قال يف حفظ املال }  :[.5]سورة النساء 
 اثنًيا: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "السنة" عند احلنفية من الناحية التطبيقية:

 املقاصد يف السنة تطبيقاا يف جوانب كثرية؛ منها:يتجلى أثر مراعاة 
 –لى سبيل املثالع–بيان املقاصد الضرورية اخلمس اجململة يف القرآن وتفصيل أحكامها؛ ففي مقصد حفظ الدين  -1

 بيَّنت السنة وفصَّلت أحكام الصالة والزكاة واحلج املذكورة يف كتب املذهب.
إنه أعظم أسفروا ابلفجر؛ ف»ابملقصد الشرعي للحكم؛ كحديث: تصريح أحاديث نبوية مشهورة عند احلنفية  -2

 .(83)«لألجر
قول احلنفية يف حديث "لعن الواصلة واملستوصلة"، أبن التحرمي خاص ابلوصل بشعر اآلدمي؛ ملا فيه من امتهان  -3

ليقيْد كيرَّْمنيا بييِن آيديمي وي ، ويف هذا مراعاة تطبيقية ملقصد تكرمي اإلنسان املذكور يف القرآن يف قوله تعاىل: }(84)حلرمته
ليْقنيا  ِثري  ممَّْن خي ْييْلنياهمْم يف اْلربيِ  وياْلبيْحِر ويريزيقْ نياهمْم ِمني الطَّيِ بياِت ويفيضَّْلنياهمْم عيليى كي  [.70{ ]سورة اإلسراء: ْفِضيالا ت ي وي

هلرة، بقوله رع علةا لسقوط جناسة ااحلنفية بسقوط جناسة اهلرة ابلطوف؛ ألن الطوف وصف مؤثر اعتربه الشا قول -4
، وفيه مراعاة تطبيقية ملقصد التيسري ورفع (85)«إهنا ليست بنجسة؛ إهنا من الطوافي عليكم والطوافاتملسو هيلع هللا ىلص: »

 .(86)احلرج؛ ألن احلكم بطهارة سؤر اهلرة بعلة الطواف يلحظ فيه أثر الضرورة يف تشريع الرخص
 الصحايب" عند احلنفية من الناحية التطبيقية:اثلثًا: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "قول 

ن ابحلج قبل الوقوف بعرفة يفسد حجَّ كل   منهما، وجيب  ذهب احلنفية إىل أن مجاع الرجل ألهله ومها ممِهالَّ
على كل واحد منهما شاة، وميضيان يف حجتهما الفاسدة، وعليهما احلج من قابل، واستدلوا على ذلك مبا روي عن 

رِمان ابحلج، قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النَب  ج من يريقان دماا، وميضيان يف حجتهما، وعليهما احل»سمئل عمن واقيع امرأته ومها حمم
وهكذا روي عن الصحابة: عمر، وعلي، وبن مسعود ٪، ولكنهم قالوا: إذا رجعا للقضاء يفرتقان؛ معناه أن «. قابل

 َخذ كلخ واحد منهما يف طريق غري طريق صاحبه.
احلنفية إىل أهنما يفرتقان عند اإلحرام؛ ألن االفرتاق نسك بقول الصحابة؛ للتحرز عن اجلماع، ذهب زمفير من 

اق ليس بنسك يف الفرت بينما فهم مجهور احلنفية مراد الصحابة أبن الفرقة مندوبة إن خافا على أنفسهما الفتنة؛ ألن ا
اجلامع بينهما وهو النكاح قائم، فال » املرغيناين:قال . 87األداء، فال يكون نسكاا يف القضاء، والقضاء بصفة األداء

معىن لالفرتاق قبل اإلحرام إلابحة الوقاع، وال بعده؛ ألهنما يتذاكران ما حلقهما من املشقة الشديدة بسبب لذة يسرية؛ 
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ال االفرتاق، وأن . ونظر الكاساين إىل معىن الزوجية وأهنا علة االجتماع (88)«فيزدادان ندماا وحترزاا، فال معىن لالفرتاق
 .(89)االفرتاق مل جيب يف االبتداء مع خوف الوقوع، فال جيب يف القضاء

يظهر أثر مراعاة املقاصد جليًّا يف أنظار فقهاء املذهب احلنفي؛ فزفر فِهم مأخذي قول الصحابة أبن فساد احلج 
املقصد يف هذا املوضع،  تطبيق وسيلة هذاحكٌم متعلٌق بعي اجلماع، فأوجب عقوبة االفرتاق حتقيقاا ملقصد حفظ الدين ب

ة والتيسري على الزوجي التائبي.  وهي سد ذريعة اجلماع ابالفرتاق، وأما اجلمهور، فغلَّبوا مقصد الْر
 أثر مراعاة املقاصد يف أصل "اإلمجاع" عند احلنفية من الناحية التطبيقية: رابًعا:

 –السنة واإلمجاع–ع قياساا على نقل السنة، جبامع أنَّ ِكال األصلي ال يشرتط أكثر احلنفية التواتر يف نقل اإلمجا 
 .(90)أدلة قطعية من جهة الثبوت، جيب العمل هبا؛ إلفادهتا الظن ابلضرورة الثابت مراعاهتا شرعاا

تتمثل مراعاة املقاصد الشرعية يف الفروع الفقهية يف املذهب احلنفي املستندة على اإلمجاع من خالل مالحظة 
 .(91)مقصد التيسري، ورفع املؤنة عن طلب احلق ابالجتهاد؛ ملا فيه من زايدة التأكيد وطمأنينة القلب

 ويظهر ذلك يف التطبيقات اآلتية:
ثبوت والية املال ابلصغر عند احلنفية؛ فإن عي الصغر وصف مالئم معترب يف عي الوالية ابإلمجاع؛ ملا يف  -1

التوضيح على التنقيح  واحملبويب، شرح ،196، 3/195التقرير والتحبري الصغري من العجز< ابن أمري احلاج، 
 ؛ مما حيقق املقصد الضروري القطعي وهو حفظ املال.<148، 2/147

وهنا تنبيه لطيف الفت إىل مراعاة املقاصد يف أصليي السنة واإلمجاع عند احلنفية مفاده: أن العلة يف الوالية 
، ويف طهارة س ، وإن اختلفتا لكنهما مندرجتان حتت جنس واحد هو الضرورة، على الصغري العجزم ؤر اهلرة الطوافم

واحلكم يف إحدى الصورتي الوالية، ويف األخرى الطهارة، ومها خمتلفان، لكنهما مندرجان حتت جنس واحد هو احلكم 
 .(92)الذي تندفع به الضرورة، فيتحصل من ذلك أن الشارع اعترب الضرورة يف حق الرخخص

اعهم على شيء كاجتمملسو هيلع هللا ىلص ما اجتمع أصحاب رسول هللا »ومن أمثلة اإلمجاع اآلحادي: قول عبيدة السَّلماين:  -2
ا  على حمافظة األربع قبل الظهر، وعلى اإلسفار ابلصبح، وعلى حترمي نكاح األخت يف عدة األخت؛ سدًّ

 بحث.ائع الحقاا يف هذا اللذريعة قطيعة الرحم بينهما. وسيأيت بيان عالقة املقاصد الشرعية بسد الذر 
ومنه ما رموي يف توكيد املهر ابخللوة حتقيقاا ملصلحة حفظ حقوق املرأة، وهذا إمجاع آحادي؛ كنقل السنة  -3

ابآلحاد وهو يقي أبصله، لكن ملا كان نقله بطريق اآلحاد أوجب العمل دون علم اليقي، وهو مقدم على 
 .(93)القياس عند احلنفية

إىل  ملسو هيلع هللا ىلصعلى صحة عقد االستصناع؛ لتعامل الناس به من زمن الرسول  –ابلفعل ال ابلقول–انعقاد اإلمجاع  -4
اآلن من غري نكري، ابلرغم من أن القياس عند احلنفية يوجب بطالنه؛ النعدام حمل العقد وقت إنشائه، مما 
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نه حجةا هو م يؤدي إىل غرر وجهالة تفسد العقد وجتعله يف حكم املعدوم؛ فعمِدل عن القياس بدليل أقوى
اإلمجاع؛ وألن يف احلاجة إىل استصناع مصنوع معي؛ كثوب أو ابب على صفة خمصوصة، ما ال خيفى على 
عاقل، ويف القول بعدم جوازه إيقاع للناس يف احلرج واملشقة، وهذا يناقض مقصد التيسري القطعي، فيكون 

يقضي ابلعمل بدليل الدليل و  –ق املؤهل لالجتهاداملطل–حتقيق مقاصد الشريعة يف هذه احلالة أبن يرتك اجملتهد 
 .(94)آخر يتوافق مع مراد الشارع؛ بناءا على قدرته على النظر واملوازنة والرتجيح بي األدلة

 خامًسا: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "القياس" عند احلنفية من الناحية التطبيقية:
ما سيظهر يف لكنَّ احلنفية يعملون مبقتضاه ك –املناط"نصَّ األصوليون من غري احلنفية على مصطلح "تنقيح 

 وقصدوا به اجلمع بي األصل والفرع إبلغاء الفارق؛ كقياس البول يف إانء وصبِ ه يف املاء الدائم على البول –املثال اآليت
ا اجتهادايًّ (95)فيه يف املنع، جبامع أن ال فرق بينهما يف مقصود املنع فيد  من مسالك العلة، ي. وتنقيح املناط يعترب مسلكا

الذي من شأنه أن يكون احلكم أثراا له، من بي جمموعة أوصاف أحاطت ابحلكم،  –املالئم–تعيي الوصف املناسب 
  واستبعاد غري املناسب منها.

مثاله التطبيقي: إجياب الكفارة على األعرايب حي أفطر بوقاع أهله يف رمضان؛ بعلة هتك حرمة الشهر بتعمد 
ا يف هنار رمضان، على مذهب أيب حنيفة  .(96)الفطر فيه، فيلحق ابلوقاع كل ما يفطر به عمدا

 مصطلح "املناسب املؤثر"، وربطوا احلكم به، وهو الوصف املناسب املالئم للحكم –أي أصوليو احلنفية–واعترب 
وهو دفع املشقة  – عي احلكمأتثري يف –مثل جنس املشقة–عند العقول الذي ظهر أتثريه شرعاا؛ أبن يكون جلنسه 

كإسقاط الصالة عن احلائض ملشقة التكرار، وجواز الفطر والتيمم للمريض. أو يكون لعينه أتثري يف جنس   –واحلرج
، ومنه: اعتبار عي (97)احلكم؛ كاإلخوة ألب وأم يف قياس التقدم يف والية النكاح، أو يكون لعينه أتثري يف عي احلكم

ف يف اهلرة مناطاا لعي احلكم، وهو طهارة سؤرها، فيكون املناسب املؤثر هو تعسخر االحرتاز عنه؛ الوصف، وهو التطوا
 .(98)مما يستلزم رفع احلرج

فإذا : »... يف كتاب الصدقاتملسو هيلع هللا ىلص ومن صريح كالم احلنفية يف التعليل ابحلكمة: احلمكم املستفاد من قوله 
فقد عللناه ابحلاجة، فإن الصدقة على وسخها حلت هلذه األمة »وا: ، قال(99) ...«بلغت َخساا من اإلبل؛ ففيها شاة 

ألجل احلاجة، بعد أن مل تكن يف األمم املاضية، فإذا كانت عي الشاة صاحلة للصرف إىل الفقري للحاجة، تكون قيمتها 
لقيمة تحقق بدفع ا، فاملقصد من دفع الزكاة سدخ خلة الفقري، ودفع حاجته، وهو ما ي(100)«صاحلة أيضاا هبذه العلة

 بشكل آكد؛ لتنوع حاجات الفقري.
في الرواية املشهورة ، ف...«وال يفادى ابألسارى عند أيب حنيفة »ومن صور التعليل ابحلكمة عند احلنفية أيضاا: 

املسلمي  ىأنه ال جتوز مفاداة األسري الكافر ابملسلم أو ابملال؛ ملا يف إطالقه من الضرر العائد عل -خالفاا لصاحبيه-عنه 
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وجيوز أن يكون هذا من ابب دفع الضرر العام  ،(101)بعوده إىل احلرب، وهو أعظم مفسدة من إنقاذ األسري املسلم
 .(102)بتحمل الضرر اخلاص

 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "الستحسان" سادًسا:
 وجلب املصلحة، ودفع املفسدة، ورفع احلرج، والتيسري علىاألخذ ابالستحسان يؤدي إىل حتقيق العدالة، 

مثل إجراء القياس مطلقاا يف الضروري؛ مما يؤدي إىل حرج  ،(103)الناس؛ وذلك حي يؤدي القياس إىل ضد املصلحة
 .(104)ومشقة يف بعض موارده، فيستثىن موضع احلرج لرفعه، وكذلك يف احلاجي مع التكميلي، أو الضروري مع التكميلي

، ومبهر املثل من (105)مثال احلاجي مع التكميلي: النكاح الشرعي من قبيل احلاجي، واشرتاط الزواج من كفء
مكمالته إذا كان النكاح برضا الويل، فإن زوَّجت املرأة البالغة العاقلة نفسيها بغري إذن وليها من غري كفء ، فعند أيب 

ق هلا مهر فع األمر إىل القاضي لفسخ العقد والتفريق بينهما، وحيوأيب يوسف حيق للويلِ  ر  –يف ظاهر الرواية–حنيفة 
املثل إذا كانت الفرقة بعد الدخول أو اخللوة الصحيحة؛ لدفع ضرر العار عن ويل املرأة. أما على الرواية املختارة للفتوى، 

 ذمم أهل الزمان. هو حفظ حقوق املرأة وأوليائها من فساد –حبسب نظري–. واملقصد (106)فال يصح العقد أصالا 
أما مثال الضروري مع التكميلي: فتعليق حد شرب اخلمر على التناول؛ حفاظاا على مقصد حفظ العقل 
الضروري، مث إنه أمجري احلد يف تناول القليل من اخلمر الذي ال يذهب العقل جمرى الكثري؛ اعتباراا أبن عادةي مين يتناول 

 .(107)اخلمر واحلدخ فيه من مكمالت ضروريِ  حفظ العقل القليل أن يتناول الكثري؛ فتحرمي قليل
 وفيما يلي أمثلة فقهية تطبيقية:

فأما سؤر »قال السرخسي ممويضِ حاا ما نقل عن أيب حنيفة من التيسري ورفع احلرج عن املكلفي يف استحسانه:  -1
لعاهبا، ولعاهبا  ساهنا رطب منحشرات البيت كالفأرة واحلية وحنومها يف القياس فنجٌس؛ ألهنا تشرب بلساهنا، ول

يتحلَّب من حلمها، وحلمها حرام، ولكنه ]يعين أاب حنيفة[ استحسن فقال: طاهر مكروه؛ ألن البلوى اليت وقعت 
 .(108)«اإلشارة إليها يف اهلرة موجودة هنا؛ فإهنا تسكن البيوت، وال ميكن صون األواين عنها

، حيلف املشرتي و اختلف البائع واملشرتي يف مثن املبيع قبل قبضهمثال تطبيقي الستحسان القياس عند احلنفية: ل -2
عمالا بقاعدة "البينة على املدعي واليمي على من أنكر"، والقياس الظاهر أن البائع ال  –ألنه منِكٌر للزايدة–

؛ ألن البائع نحيلف؛ ألنه يدعي الزايدة يف الثمن اليت يمنكرها املشرتي، لكن االستحسان يقضي أبن يتحالف االثنا
ينكر الثمن األقل الذي يدعيه املشرتي، وهو حيقق العدالة بي الطرفي املتساويي يف اإلنكار، ومينع إحلاق الضرر 

 .(109)أبي منهما
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ومنه أيضاا: إثبات أيب حنيفة للرجم ابالستحسان على خالف القياس، وهو دخول احملصن الزاين يف عموم آية  
الرسول وأصحابه للزاين احملصن، فاستثناه من عموم اآلية، وحكم ابلرجم، ومس اه استحساانا اجللد؛ ِلما ثبت من رجم 

 .(110)على خالف القياس
استحسان الضرورة أو احلاجة، وهو ترك القياس الظاهر لضرورة أو حاجة دعت إليه، مثل تطهري احلياض واآلابر  -3

ة ؛ لعدم الت مكن من عصرها؛ ألن املاء تنجَّس مبالمس، فإن القياس يقضي بعدم طهارهتا إذا تنجَّست(111)واألواين
ميكن اآلنية النَّجسة، واحلكم بتطهريها لضرورة االبتالء هبا، وحتقيقاا ملقصد التيسري ورفع احلرج فيما تعمخ به البلوى. و 

الذي تقوم به  (،dry cleaningالتمثيل لذلك يف زماننا املعاصر ابحلكم بطهارة املالبس املغسولة غسالا جافًّا )
 مصابغ املالبس اآللية. 

 ومن استحسان الضرورة أيضاا: جواز نظر الطبيب إىل العورة لضرورة العالج، مع اعتبار تقدير الضرورة بقدرها.
استحسان العرف؛ و"هو العدول ابملسألة عن حكم نظائرها إىل حكم آخر؛ لوجهة أقوى وأرجح ثبتت ابلعرف  -4

؛ كالسالح والكتبتقتضي هذا العدول"؛ مثال ذ  .(112)لك: جواز وقف املنقول الذي جرى به العرف استحساانا
جواز الشهادة على الشهادة بشرط تعذخر حضور األصل؛ حيث إهنم استحسنوا جوازها يف كل حق ال يسقط  -5

ثري ك  ابلشبهة؛ لشدة االحتياج إليها؛ ألن األصل قد يعجز عن أدائها لبعض العوارض، فلو مل جتز ألدى إىل ضياع
 .(113)من احلقوق

استئجار املرضعة بطعامها وكسوهتا؛ ألن العادة جارية ابلتوسعة على املراضع شفقة على األوالد، فال أتثري جلهالة  -6
 .(114)األجر

 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "الستصالح" سابًعا:
 يلي:يستدل على عمل احلنفية ابالستصالح مبا 

فيما تعارف  .(115)"طلب عمل شيء خاص على وجه خمصوص مادته من الصانع"–جبواز عقد االستصناع  -1
 .(116)الناس على استصناعه، وجرى التعامل به؛ ألن األصل عدم جوازه؛ لكونه بيع معدوم

، هو -2 ، إال إذا كان اهلالك بسبب غالب؛ كحريق مثالا ظٌر مصلحي ن كذلك قوهلم بتضمي األجري املشرتك استحساانا
 .(117)لصيانة أموال الناس بعد تغري أحواهلم

مع ورود احلديث  ،(118)كما اعترب احلنفية املصلحة لتغريخ األحوال؛ كفتوى أيب حنيفة جبواز دفع الزكاة للهامشي -3
، ل؛ مل ا تغريت األحوال واختل نظام بيت املا(119)«إن الصدقة ال حتل لنا، وإن موىل القوم منهمملسو هيلع هللا ىلص: »ابملنع؛ قال 

 . (120)وضاع حق اهلامشيي منه؛ لدفع ضرر الفقر واحلاجة عنهم
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 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "العرف" :اثمًنا
يظهر أثر مراعاة املقاصد يف جواز ُّتصيص النص العام ابلعرف اخلاص، املتمثل يف إجازة الشروط الفاسدة اليت 

جرى العرف هبا؛ كشراء السيارات مع ضمان البائع إبصالحها كلما عطلت خالل مدة زمنية  ُّتالف مقتضى العقد إذا
حمددة؛ جلراين العرف بذلك، وعدم توقخع النزاع بشأنه، وألن يف اخلروج عن املعتاد املتعارف عليه مشقة ظاهرة وحرجاا 

ا، وألن الضمان الذي تعارف عليه الناس مقصده نيل الثقة وطمأنينة  .(121)القلب لكل من املتعاقدين شديدا
 عند احلنفية من الناحية التطبيقية: أثر مراعاة املقاصد يف أصل "سد الذرائع" اتسًعا:

 من تطبيقات العمل بسد الذرائع يف املذهب احلنفي ما يلي: 
 إقرار املريض مرض املوت. -1

ين  حال مرضه، فإنه ي متَّهم أبنه قاصد إبقراره  ه يف حال اإلضرار ابلغري، ِبالف ما لو أقر بإذا أقر املريض بدي
 صحته. وهلذه املسألة صور؛ منها:

  ْين وابنه نصراين، أو وهيب له أو أوصى، فأسلم االبن قبل موته؛ بطل  –أي مرض املوت–إذا أقر املريض البنه بدي
ائمة وقت وهي سبب اإلرث ق ذلك كله بسبب هتمة اإليثار؛ ألن اإلقرار وإن كان ملزماا حال الصحة، لكنَّ البمنوَّة

 . (122)اإلقرار، فأورثت التهمة
  م دين الصحة وكذا الدين الثابت حال مرضة أبسباب معلومة إذا أقرَّ بدين يف مرضه وعليه دييٌن حال صحته، قمدِ 

النتفاء التهمة< انظر: ابن مسعود احملبويب، شرح الوقاية  –كبدل مال ملكه أو أتلفه، أو مهر امرأة تزوجها–
4/224.> 

  إذا طلق املريض زوجته ثالاثا مث أقر هلا بدين ومات؛ فلها األقل من ذلك الدين ومن مرياثها منه؛ لتهمة احملاابة
 .(123)والعدة قائمة؛ فلعلَّه طلقها ليصح إقراره هلا زايدة على مرياثها، وال هتمة يف أقل األمرين؛ فيثبت

 :وجوب احلداد على املبتوتة واملتوىف عنها زوجها -1
، واملطلقة بتطليقة ابئنة، فعليهاملراد ابملبتوتة مي  ا وعلى ن انقطع عنها حق الرجعة، وهي: املختلعة، واملطلقة ثالاثا

املتوىف عنها زوجها إذا كانت ابلغة مسلمةا احلدادم؛ وهو ترك زينتها بعد وفاة زوجها. واملعىن يف إجياب ترك الطيب والزينة 
 على فوات نعمة النكاح الذي هو سبٌب لصوهنا وكفاية مؤهنا. وجهان؛ أحدمها: إظهار التأسف

والثاين: لقطع دواعي الرغبة فيها؛ ألن املرأة إن كانت متزينة متطيبة تزيد رغبة الرجل فيها، وهي ممنوعة عن 
هو و النكاح ما دامت يف عدة الوفاة أو الطالق، فتجتنبها كي ال تصري ذريعة، أي وسيلة إىل الوقوع يف احملرم، 

 .(124)النكاح
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 اخلامتة
 توصل البحث إىل مجلة من النتائج، هي:

 دقة نظر فقهاء املذهب احلنفي يف املسائل الفقهية، واعتبارهم للمقاصد الشرعية يف بناء األحكام أتصيالا وتطبيقاا.  -1
علخق مصاحل العباد تاعتبار احلنفية العلة وصفاا مؤثراا يف إثبات احلكم مبين على كون العلل الشرعية أمارات على  -2

 ابألحكام املنوطة هبا.
 تعترب أصول التشريع يف املذهب احلنفي أحد طرق الكشف عن املقاصد الشرعية واستثمارها يف االجتهاد التنزيلي. -3
كثرة الدالئل على األحكام يف املذهب احلنفي تمفعِ ل مقصد التيسري على الناس، املتمثل يف طلبهم احلق ابلدليل  -4

 م، حبسب ظروف ومالبسات كل قضية. األوفق هل
يتمثل أثر مراعاة املقاصد الشرعية يف أصل القرآن، والسنة، واإلمجاع، والقياس من الناحية التأصيلية يف النقاط  -5

 اآلتية:
قي، و أن للعامل صانعاا قدمياا واجباا لذاته، أنزل الكتب وأرسل الرسل املعصومي مبشرين ومنذرين لتحقيق صالح املخل أوًل:

 وسعادهتم يف العاجل واآلجل، من خالل استنباط األحكام الشرعية من هذه األصول واالمتثال هلا.
إانطة كثري من أحكام القرآن والسنة، ومستند اإلمجاع، والعلة يف القياس ابملقاصد الضرورية اخلمس؛ وهي: حفظ  اثنًيا:

 ام الشرعية.الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال؛ الستقاء األحك
 بيان السنة وتفصيلها ألحكام الكليات الضرورية اخلمس اجململة يف القرآن. اثلثًا:
 طة.أو تنقيحه أو ترجيحه كما تعترب العلة املنضب –يف حال انضباطها–اعتبار احلكمة يف بناء احلمْكم  رابًعا:

تيسري ورفع اصد مباين األبواب الفقهية؛ كالتضافر كثري من النصوص واالجتهادات الشرعية على االعتداد مبق خامًسا:
 احلرج.

هذه األصول بمنيت عليها كثري من القواعد الفقهية املنطوية على املقاصد الشرعية؛ كقاعدة "ال ضرر وال ضرار"،  سادًسا:
 و"اليقي ال يزول ابلشك"، و"العادة حمكمة"، و"املباشر ضامن وإن مل يتعمد" وغريها.

قاصد يف أصل "عمل الصحابة" عند احلنفية أتصيالا يف إدراج عامة كتب احلنفية لقول الصحابة يظهر أثر مراعاة امل -6
 وفعلهم يف تعريف السنة النبوية.

يظهر أثر مراعاة املقاصد الشرعية يف أصل "عمل الصحابة" يف املذهب احلنفي يف اجلانب التطبيقي من خالل  -7
 الصحابة يف مسألة  ما، سواءٌ أكانت قولي أو ثالثة، إمجاعاا على نفيأمرين؛ األول: اعتبار املذهب احلنفي أقوالي 

ه –قول آخر فيها؛ لعلم الصحابة مبقاصد التشريع ومراعاهتم هلا يف اجتهاداهتم. الثاين: استحسان أيب حنيفة  ْر
 التخصيص بقول الواحد من الصحابة الوارد ِبالف القياس. –هللا



247 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

ل "اإلمجاع" عند احلنفية يف أن األصل يف حكمه إثبات احلكم الشرعي به على يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أص -8
، وحتقيقاا ملقصد العدالة واخلريية الباقية يف أمة سيدان حممد  وجه اليقي؛ صيانةا ملقصد حفظ الدين الضروري أوالا

 -ة قطعيةا عند كويت رخصةا وحجاثنياا، ويظهر أثر مراعاهتا تطبيقاا ابعتبار اإلمجاع الس -كرامةا منه عزَّ وجل
 أكثر احلنفية؛ تفعيالا ملقصد رفع احلرج القطعي.

، أبن املقاصد الشرعية يف النظر الفقهي  -9 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "القياس" يف املذهب احلنفي أتصيالا
 بي األقيسة عند التعارض. حاحلنفي هي العلل احلقيقية لتشريع األحكام، ويظهر أثر مراعاهتا فيه تطبيقاا يف الرتجي

، يف أن االستحسان األصويل احلنفي نظٌر  -10 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "االستحسان" عند احلنفية أتصيالا
يف لوازم األدلة ومآالهتا، وسنده رعاية املصاحل املعتربة شرعاا، سواٌء أكان اعتبارها بنص، أو مبعقول نص، أو كان 

 للتواتر املعنوي.ابالستقراء املفيد 
يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "االستحسان" عند احلنفية تطبيقاا، يف تنوخع تطبيقات االستحسان يف فروع  -11

املذهب املراعية للمقاصد الشرعية؛ كاستحسان الضرورة، واستحسان املصلحة، واستحسان العمرف، واالستحسان 
 ابلقياس اخلفي.

، يف اعتبارهم للمناسبة طريقاا مث أصل "االستصالح"يظهر أثر مراعاة املقاصد يف  -12 بتاا للعلية عند احلنفية أتصيالا
إذا مل يوجد نص عليها أو إمجاع؛ بناءا على أن القصد من تشريع األحكام هو حتصيل مصاحل الناس. كما يظهر 

طة بطريق املناسبة، دون بأثر مراعاهتا فيه تطبيقاا يف أن معظم األقيسة يف املذهب احلنفي مبنية على علل مستن
 اشرتاط التأثري يف صحة العلة.

، يف تقدميه على القياس عند التعارض؛ ألنه  -13 يظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "العرف" عند احلنفية أتصيالا
أمارة احلاجة، ورعايته حتقق املصلحة املقصودة للشارع، ويسمى استحساانا ابلقياس اخلفي يف مصطلح املذهب 

يف  . ويظهر أثر مراعاهتا فيه تطبيقاا إبفتاء أيب يوسف وحممد بن احلسن؛ صاحَب أيب حنيفة، مبا خيالف رأيهاحلنفي
 مسائلي كان لتغريخ الزمان أتثرٌي جوهريي على حكمها؛ نزوالا حتت وطأة العمرف.

نة على احلرام"، "اإلعايظهر أثر مراعاة املقاصد يف أصل "سد الذرائع" عند احلنفية أتصيالا فيما يسمى أبصل  -14
ومصطلحيي "املنهي عنه لعينه" و"املنهي عنه لغريه"، وأثر مراعاهتا فيه تطبيقاا أنه رخصة عظيمة لتحليل أموال 
املسلمي، السيما يف زمان  ال تمطب ق فيه شعائر اإلسالم، فيكثر اختالط احلرام ابحلالل، وتكثر املعاصي، وينتشر 

 الفجور وفساد الذمم.
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، 1/720، طبعة دار الفكر، والفارايب احلنفي، التبيي 3/111، وابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 449، والسمرقندي، ميزان األصول، ص:1/279( انظر: أصول السرخسي 20)

721. 

 ، دار الفكر.3/149، ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 1/720فارايب احلنفي، التبيي ، ال3/236، البخاري، كشف األسرار 503( انظر: السمرقندي، ميزان األصول، ص: 21)

 .185( انظر: حممد مصطفى شلَب، أصول الفقه اإلسالمي، ص:22)

 .2/110( شرح التوضيح يف حل غوامض التنقيح يف أصول الفقه، عبيد هللا بن مسعود احملبويب 23)

 .3/224ري ( ابن أمري احلاج، التقرير والتحب24)

 .2/134احملبويب، شرح التوضيح  (25)

 .189، 4/188، وأصول اجلصاص 1/10( أصول الكرخي 26)

 .15، 14( الدبوسي، تقومي األدلة، ص:27)

 .3/345( البخاري، كشف األسرار 28)

 .2/134( انظر: شرح التلويح على التوضيح، التفتازاين 29)

وت، اللكنوي 30)  .2/323( فواتح الْر

 .1/6القرايف، الفروق ( انظر: 31)

 ، بتصرف.8( وورقية، االجتهاد التنزيلي، ص:32)

 .1/6( القرايف، الفروق 33)

 .3/428( البخاري، كشف األسرار 34)

 .1/12( انظر البخاري، كشف األسرار 35)

 .251( انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية، األردن، ص:36)

  3/351، والبخاري، كشف األسرار 4/99( انظر: اجلصاص، الفصول يف األصول 37)

 ، بتصرف يسري.240( حممد مصطفى شلَب، أصول الفقه، ص:38)

، ومسلم يف صحيحه، كتاب األقضية، ابب:  9/65(، 7158( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األحكام، ابب: هل يقضي القاضي أو يفيت وهو سكران، حديث )39)

 (.1717(، ويف ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي )4490، احلديث )...«ال حيكم أحد »راهة قضاء القاضي وهو غضبان، بلفظ: ك

 ، بتصرف يسري.245( شلَب، أصول الفقه، ص:40)

 .1240/ 3( الكرماسيت، زبدة الوصول 41)

 .4/1( انظر: أمري ابدشاه، تيسري التحرير 42)

 .160، 591( الغزايل، شفاء الغليل، ص: 43)
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ون، األردن، العدد الثالث، وم الشريعة والقان( أسامة عدانن الغمْنميي، بسما علي راببعة، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة واحلكمة: دراسة أتصيلية فقهية، جملة دراسات: عل44)

 .1217م، ص: 2015، 42اجمللد 

 .84( انظر: الفرفور، ُّتريج الفروع على األصول، ص:45)

 .163، ومعجم املصطلحات املقاصدية، ص:224، 223، وأبو زهرة، أصول الفقه، ص:296، 295( انظر: أبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره، ص:46)

 ، بتصرف يسري.121( الفرفور، ُّتريج الفروع على األصول، ص:47)

 .195( الغزايل، شفاء الغليل، ص:48)

 .311بن القيم، ص:( انظر: مسيح اجلندي، مقاصد الشريعة عند ا49)

وت 50)  .2/324( اللكنوي، فواتح الْر

 .457( انظر: التحرير يف أصول الفقه، الكمال بن اهلمام، ص:51)

 .279، 5/278( فتح القدير، الكمال بن اهلمام 52)

 .3/224( انظر: تعليق عبد هللا دراز على املوافقات للشاطَب 53)

 ، بتصرف يسري.230الفقه اإلسالمي، ص: ، وأصول135( انظر: شلَب، تعليل األحكام، ص:54)

 .24/295( املبسوط، السرخسي 55)

 .12/15( املبسوط، السرخسي 56)

وت نوي، فواتح اا فهي: اقرتانه معها اللك( العلة امساا هي: املوضوعة ملوجبها شرعاا، أو املضاف إليها احلكم بال واسطة، والعلة معىنا هي: أتثريها يف احلكم، وأما العلة حكما 57) لْر

 .32، 2/320بشرح مسلم الثبوت 

وت 3/305( انظر: ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 58)  .3/224، الشاطَب، املوافقات 2/324، اللكنوي، فواتح الْر

 .1/142( التفتازاين، التلويح على التوضيح 59)

تعقيب الدكتور إبراهيم البيومي غامن على حبث الدكتور حممد . ربط احلكمة ابملعىن املؤثر ه ( الذي490.، والسرخسي )ت: 1/351( الدبوسي، تقومي األدلة يف أصول الفقه 60)

 ، بتصرف يسري.101، 100سليم العوا بعنوان: التعليل ابحلكمة جوازه ووقوعه يف الشريعة والفقه، ص:

 ، بتصرف يسري.1217واحلكمة: دراسة أتصيلية فقهية، ص: ( أسامة عدانن الغمْنميي، بسما علي راببعة، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة61)

 .10(  الريسوين، نظرية املقاصد عند الشاطَب، ص:62)

 .2/659( انظر: الشاطَب، املوافقات 63)

 .1216، 1215( انظر: أسامة الغمنميي، بسما راببعة، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة واحلكمة: دراسة أتصيلية فقهية، ص:64)

 ، بتصرف.2/171( التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه 65)

 .4/3( البخاري، كشف األسرار 66)

 .3/249( انظر: الشاطَب، املوافقات 67)
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 .238( انظر: أبو زهرة، أصول الفقه، ص68)

 .296( انظر: أبو زهرة، اإلمام أبو حنيفة، ص69)

 .339انظر: شلَب، تعليل األحكام، ص (70)

 .212، وحوَّى، املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة، ص:166، واخلن: أحباث حول أصول الفقه، ص:238( انظر: أبو زهرة، أصول الفقه، ص:71)

 .288، والبوطي، ضوابط املصلحة، ص:1/100( انظر: مصطفى الزرقا، املدخل الفقهي 72)

 .120، 1/112الزرقا، املدخل الفقهي ( انظر: مصطفى 73)

 .780–2/775، وهبة الزحيلي، أصول الفقه 331، 330( انظر: البوطي، ضوابط املصلحة، ص:74)

 .82،71، وعيتاين، العرف وأثره، ص: 79( انظر: فيض هللا، اإلملام أبصول األحكام، ص:75)

 (.3600طرق أحدها رواه أْد يف مسنده، حديث ) ( عنه: غريب مرفوعاا، وله4/133قال الزيلعي يف نصب الراية ) (76)

  25احلسي الصيمري، أخبار أيب حنيفة وأصحابه، ص: (77)

 .35، 34، القيايت: وسائلية الفقه، ص:571، 2/570( انظر: الشاطَب، املوافقات 78)

ألمر الذي ظاهره اجلواز إذا قويت التهمة يف التطرق به إىل املمنوع". معجم ( سد الذرائع: "منع التصرف اجلائز الذي يؤدي إىل ارتكاب تصرف آخر حمظور"، أو هو: "منع ا79)

 .231إنكليزي، قطب مصطفى سانو، ص:–مصطلحات أصول الفقه: عريب

 .2/645، الكرماسيت، زبدة الوصول إىل عمدة األصول 2/262( انظر: التفتازاين، التلويح على التوضيح 80)

 .5/87، و8/230وابن جنيم، البحر الرائق  ،24/49 ( انظر: السرخسي، املبسوط81)

، 298، 3/297، 9م(، العدد 1996ه /1417( القامسي، جماهد اإلسالم، سد الذرائع عند احلنفية، جملة جممع الفقه اإلسالمي، الدورة التاسعة ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي )82)

 بتصرف.

 «.حديث حسن صحيح»(، وقال: 154، حديث )49ابلفجر، ص رواه الرتمذي يف سننه، ابب: ما جاء يف اإلسفار  83

 .6/555الكاساين، بدائع الصنائع  انظر: 84

(، 367(، وابن ماجه رقم )68(، رقم )1/55(، النسائي )75(، رقم )20، 1/19(، وأصحاب السنن األربعة: أبو داود )46( رقم )57، 1/56( أخرجه مالك يف موطئه )85)

( ، ونقل ابن حجر تصحيحه 92(، رقم )155–1/153، وقد جود مالك هذا احلديث )«حسن صحيح ... وهو أحسن شيء يف الباب هذا حديث»وقال الرتمذي: 

، بتصرف 3/195(، وابن أمري احلاج: التقرير والتحبري 137، 1/136(، وانظر الزيلعي: نصب الراية )150، 1/149عن البخاري والدارقطين والعقيلي )تلخيص احلبري: 

 .يسري

 .2/149( انظر: احملبويب، شرح التوضيح على التنقيح، 86)

 .4/211انظر: السرخسي، املبسوط 87

 .1/160املرغيناين، اهلداية شرح بداية املبتدي  88

 .3/286الكاساين، بدائع الصنائع  89
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وت 90)  .293، 2/292( انظر: األنصاري، فواتح الْر

 .530بتصرف يسري، والسمرقندي، ميزان األصول، ص:، 3/149( ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 91)

 ، بتصرف يسري.2/149( احملبويب، شرح التوضيح على التنقيح 92)

 .3/1148الكرماسيت، زبدة الوصول إىل عمدة األصول  93

مقاصد الوسائل و املعاين والغاايت عند احلنفية، ، وصالح أبو احلاج، 6/85، والكاساين، بدائع الصنائع 4/6، والبخاري، كشف األسرار 2/203( انظر: أصول السرخسي 94)

 .43، 42ص:

 .3/383( ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري 95)

، 223، وأبو زهرة، أصول الفقه، ص296، 295، وأبو زهرة، أبو حنيفة حياته وعصره، ص2/239، واحملبويب، شرح الوقاية 1/169( املوصلي: االختيار لتعليل املختار 96)

 بتصرف يسري.، 224

وت 97)  ، بتصرف يسري.2/317( اللكنوي، فواتح الْر

 .2/777( انظر الزحيلي، أصول الفقه 98)

 .2/118(، 1454( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، ابب زكاة الغنم، رقم احلديث )99)

 .2/128( التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح 100)

 .307، 4/306مرغيناين، مطبوع مع شرح فتح القدير للكمال بن اهلمام ( اهلداية شرح بداية املبتدي لل101)

 ، بتصرف يسري.4/306( البابريت، العناية شرح اهلداية، مطبوع مع شرح فتح القدير البن اهلمام 102)

 .27( انظر: القيايت، وسائلية الفقه، ص:103)

قامة مصاحل الدين والدنيا؛ فيشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال. أما احلاجي فمفتقر إليه من الضروري: ما يمفتقر إليه إل ..4/527( انظر: الشاطَب، املوافقات 104)

يه احلاجة، ولكن تستفاد به س إلحيث التوسعة، ورفع الضيق املؤدي إىل احلرج واملشقة. والتكميلي للضروري أو احلاجي: ما فيه مبالغة يف حفظ الضروري أو احلاجي، فال مت

 .750، 686، 838ية وسعة وسهولة. ومجيع مراتب املقاصد ومكمالهتا مقصودة للشارع احلكيم. انظر: معجم املصطلحات املقاصدية، صرفاه

 ( الكفاءة عند احلنفية تعترب يف َخسة أشياء: النسب؛ ألن به يقع التفاخر، واحلرية، والدين، واملال، والصنائع.105)

 .2/419دير ( انظر: ابن اهلمام، شرح فتح الق106)

 .3/225( الشاطَب، املوافقات 107)

 .35، نقالا عن املقاصد الشرعية والقواعد الفقهية، مرعي، ص:1/89( املبسوط 108)

 ، بتصرف يسري.226( عبد الكرمي، راسم حممد، االستحسان يف الشريعة اإلسالمية موقعه بي أصول التشريع وتطبيقاته الفقهية املعاصرة، ص:109)

 .273، أصول الفقه اإلسالمي، ص:( انظر: شلَب110)

ذهب يف أصول املذهب على املنتخب، حسام الدين اإلخسيكيت احلنفي 111)
م
. واحلياض: "هي املواضع اليت جيتمع فيها املاء يف الصحاري ويصعب 2/218( انظر: الفرفور، امل

 .3/1259اجة الشاقة". الكرماسيت، زبدة الوصول إىل عمدة األصول نزحها، ويشق على الناس تطهريها إذا وقع فيها جناسة، فيحكم بطهارهتا للضرورة واحل
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 .278، وانظر أيضاا: حممد مصطفى شلَب، أصول الفقه اإلسالمي، ص:174( جابر عبد اهلادي الشافعي، مقاصد الشريعة عند احلنفية، ص:112)

 .5/499انظر: ابن عابدين، رد احملتار على الدر املختار  (113)

 .730، 2/729، ومصطفى، أصول النظر يف مقاصد التشريع 144، البغا، أثر األدلة املختلف فيها، ص:7/185املرغيناين، اهلداية املطبوع مع فتح القدير انظر:  (114)

 .74، ص462( قدري ابشا، مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان، مادة 115)

 صرف يسري.، بت48، 47، 45( البمغا، أثر األدلة املختلف فيها، ص116)

 .207، 7/201( انظر: الكمال بن اهلمام، فتح القدير 117)

 .2/350( انظر: ابن عابدين، رد احملتار 118)

(، والرتمذي يف سننه، كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف كراهية الصدقة للنَب 1650(، حديث )3/88( أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، ابب الصدقة على بين هاشم )119)

(، 2612(، حديث )5/107، والنسائي يف سننه، كتاب الزكاة، ابب موىل القوم منهم )«حديث حسن صحيح»(، وقال: 657(، حديث )3/46وأهل بيته ومواليه )ملسو هيلع هللا ىلص 

 «.صحيح»وقال األلباين: 

 ، بتصرف يسري.311( شلَب، تعليل األحكام، ص120)

 ، بتصرف يسري.83( فيض هللا، اإلملام أبصول األحكام، ص121)

 .275، 8/274( انظر: املرغيناين، اهلداية، 122)

 .6/125( انظر: اهلداية شرح البداية، للمرغيناين 123)

 .3/34، والزيلعي، تبيي احلقائق 347–3/345( اهلداية شرح بداية املبتدي 124)

 
:قائمة المراجع  

ن صاحل، دراسات تطبيقية حول فلسفة املقاصد يف الشريعة اإلسالمية، ) -1 م(، اجلزائر، 2002اببكر، عبد الْر
 الطبعة: بدون. 

الناصر،  انصره(، صحيح البخاري، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد زهري بن 256البخاري، حممد بن إمساعيل )ت:   -2
 .ه 1422بريوت: دار طوق النجاة، 

ه (، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، 1308ه (، )730د العزيز أْد بن حممد )ت: البخاري، عب -3
 وهبامشه أصول البزدوي، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية، إعادة طبع دار الكتاب العريب، بريوت.

مشق: طبعة األوىل، دم(، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، ال2011ه /1432البمغا، مصطفى ديب، ) -4
 املصطفى.دار 
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م(، ضوابط املصلحة يف الشريعة اإلسالمية، الطبعة السادسة، 2000ه/1421البوطي، حممد سعيد رمضان، ) -5
 بريوت: مؤسسة الرسالة.

، حتقيق: أْد شاكر وآخرون، بريوت: 5الرتمذي، حممد بن عيسى، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي، عدد األجزاء:  -6
 العلمية.دار الكتب 

أصول  التنقيح يفم(، شرح التلويح على التوضيح ملنت 1996/ه 1416التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر، ) -7
 الكتب العلمية.دار الفقه، الطبعة األوىل، ضبطه وخرَّج آايته وأحاديثه: زكراي عمريات، بريوت: 

طبعة حات املقاصدية، إشراف وحترير: أْد الريسوين، المجيلة تلوت، وعبد النور بزَّا، وحممد عبدو، معجم املصطل -8
 م(، إصدار: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، لندن.2017ه/1438األوىل، )

م(، الفصول يف األصول، الطبعة 1994ه/1414اجلصاص، أْد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي، ) -9
 والشؤون اإلسالمية.الثانية، حتقيق: عجيل جاسم النشمي، وزارة األوقاف 

 م.2013ه/1434اجلندي، مسيح عبد الوهاب، مقاصد الشريعة عند ابن قيم اجلوزية، دمشق: مؤسسة الرسالة،  -10
ه(، مسند أْد بن حنبل، الطبعة األوىل، احملقق: شعيب 241حنبل، أبو عبد هللا أْد بن حنبل الشيباين )ت:  -11

 .50م(، عدد األجزاء: 2001ه /1421األرانؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، )
 م.1996ه /1417، )ط.د(، بريوت: دار الفكر، 3احلاج، ابن أمري، التقرير والتحبري، عدد األجزاء:  -12
ه( 747أبو احلاج، صالح حممد، شرح الوقاية لإلمام الفقيه األصويل صدر الشريعة عبيد هللا بن مسعود احملبويب ) -13

 . م2006ان: مؤسسة الوراق، ومعه منتهى النقاية يف شرح الوقاية، عمَّ 
أبو احلاج، صالح حممد، مقاصد الوسائل واملعاين والغاايت عند السادة احلنفية، ويليه الفوائد الفريدة للمفيت على  -14

 األردن: دار فاروق. -ه(، عمان 1252–1198عقود رسم املفيت حملمد أمي بن عابدين، )
ألصول )ترتيب وشرح وتكميل ملباحث شرح خمتصر املنار لإلمام أبو احلاج، صالح حممد، مسار الوصول إىل علم ا -15

، األردن: دار الفتح م(2019–ه1440ه((، الطبعة الثانية، )879الفقيه األصويل قاسم ابن قطلوبغا )ت: 
 للدراسات والنشر.

 فكر.، )ط. د(، بريوت: دار ال3م(، التقرير والتحبري، عدد األجزاء: 1996ه /1417احلاج، ابن أمري، ) -16
صولية، الطبعة األاملقاصد الشرعية وصلتها ابألدلة الشرعية وببعض املصطلحات  اخلادمي، نور الدين بن خمتار، -17

 ه .1423إشبيليا، األوىل، الرايض: دار 
م(، اتريخ بغداد، الطبعة األوىل، 2002ه /1422ه(، )463اخلطيب، أبو بكر أْد بن علي البغدادي )ت:  -18

 معروف، بريوت: دار الغرب اإلسالمي. حتقيق: بشار عواد
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م(، مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نص فيه، الطبعة السادسة، 1993ه/1414خالف، عبد الوهاب ) -19
 الكويت: دار القلم.

م(، أحباث حول أصول الفقه اإلسالمي: 2000ه /1420ه(، )1429م/2008اخلن، مصطفى سعيد )ت:  -20
 بريوت: دار الكلم الطيب. -شق تطوره، الطبعة األوىل، دماترخيه و

، حتقيق: شعيب 7ه(، سنن أيب داود، عدد األجزاء:275أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاين )ت:  -21
 م(، دار الرسالة العاملية.2009ه/1430األرانؤوط، حممد كامل قره بللي، الطبعة األوىل، )

لثانية، ة هللا البالغة، حتقيق: سعيد بوري، الطبعة االدهلوي، أْد املعروف بشاه ويل هللا ابن عبد الرحيم، حج -22
 بريوت: دار ابن كثري. -م(، دمشق 2012–ه1433)
الذهَب، حممد بن أْد بن عثمان بن قيامْياز، مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه، الطبعة الثالثة، حتقيق: حممد زاهد  -23

 ه .1408النعمانية،  الكوثري وأبو الوفاء األفغاين، اهلند، جلنة إحياء املعارف
مي، اإلسالللكتاب الريسوين، أْد، نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطَب، الطبعة الثانية، الدار العاملية  -24

 م.1992ه /1412
 م(، املدخل الفقهي العام، الطبعة األوىل، دمشق: دار القلم.1998ه /1418الزرقا، مصطفى أْد، ) -25
 م(، أصول الفقه، )ط. د(، القاهرة: دار الفكر العريب.2012ه /1433)أبو زهرة، حممد،  -26
 العريب.آراؤه وفقهه، )ط. د(، القاهرة: دار الفكر  -(، اإلمام أبو حنيفة حياته وعصره م1997أبو زهرة، حممد، ) -27
 م(.2004–ه1424الزحيلي، وهبة، أصول الفقه اإلسالمي، دمشق: دار الفكر، الطبعة الثانية، ) -28
ْلَبِ ، الناشر: 743زيلعي، فخر الدين عثمان بن علي )ت: ال -29 ه(، تبيي احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 

 (.2ه  )مث صورهتا دار الكتاب اإلسالمي، ط1313بوالق، القاهرة، الطبعة األوىل،  -املطبعة الكربى األمريية 
م له وراجعه: –: عريبم(، معجم مصطلحات أصول الفقه2000ه/1420سانو، قطب مصطفى، ) -30 إنكليزي، قدَّ

 حممد روَّاس قلعجي، الطبعة األوىل، دمشق: دار الفكر.
م(، تعليل األحكام، الطبعة الثانية، بريوت: 1981ه /1401م(، )1997ه/1418شلَب، حممد مصطفى )ت:  -31

 دار النهضة العربية.
إلسالمي، الطبعة: بدون، م(، أصول الفقه ا1986ه /1406م(، )1997ه/1418شلَب، حممد مصطفى )ت:  -32

 بريوت: دار النهضة العربية.
 -م(، بريوت 2008–ه1429الصاحل، حممد أديب، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، الطبعة اخلامسة، ) -33

 عمان، املكتب اإلسالمي.
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لى م(، رد احملتار ع1992ه /1412ابن عابدين، حممد أمي بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ) -34
 ، الطبعة الثانية، بريوت: دار الفكر.6الدر املختار شرح تنوير األبصار، عدد األجزاء: 

ه(، زبدة الوصول إىل عمدة األصول، حتقيق: ْد بن ْدي الصَّاِعدي، 906الكرماسيت، يوسف بن حسي )ت:  -35
 طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية.

م(، وسائلية الفقه واألصول يف حتقيق مقاصد الشريعة، الطبعة األوىل، 2013ه /1434)القيايت، حممد أْد،  -36
 الكويت: وزارة األوقاف.

م(، مرشد احلريان إىل معرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت الشرعية على 1891ه/1308قدري ابشا، حممد، ) -37
 الكربى األمريية. مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان، الطبعة الثانية، بوالق: املطبعة

م(، املوافقات يف أصول 2011ه/1432ه (، )790الشاطَب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي املالكي )ت:  -38
  انشرون.بريوت: مؤسسة الرسالة  -، الطبعة األوىل، حتقيق: حممد مرايب، دمشق 4الشريعة، عدد األجزاء: 

بريوت: دار خليل حميي الدين امليس،  :عة األوىل، حتقيقه(، املبسوط، الطب483السرخسي، أبو بكر حممد )ت:  -39
  م.2000ه /1421الفكر، 

 ه .  1372السرخسي، أصول السرخسي، حتقيق: أبو الوفاء األفغاين، حيدر آابد: جلنة إحياء املعارف النعمانية،   -40
بعة الثانية، نتائج العقول، الط السمرقندي، عالء الدين مشس النظر أبو بكر بن أْد السمرقندي، ميزان األصول يف -41

 م.1997ه /1418حتقيق: حممد زكي عبد الرب، القاهرة: دار الرتاث، 
ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطبعة الثانية، حتقيق: حممد الطاهر امليساوي، األردن: دار  -42

 .م2001ه /1421النفائس، 
م(، شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، 1971ه /1390الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، ) -43

 .الطبعة األوىل، حتقيق: ْد الكبيسي، بغداد: مطبعة اإلرشاد
الغمْنميي، أسامة عدانن الغمْنميي؛ راببعة، بسما علي، عالقة مقاصد الشريعة ابلعلة واملناسبة واحلكمة.. دراسة  -44

 م. 2015، 42لوم الشريعة والقانون، األردن، العدد الثالث، اجمللد أتصيلية فقهية، جملة دراسات: ع
ه(، التبيي )شرح على املنتخب يف أصول  758الفارايب، قوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر بن أمري غازي )ت:  -45

 م(، حتقيق: صابر نصر عثمان، الكويت: وزارة2012–ه1433املذهب حلسام األخسيكيت(، الطبعة الثانية، )
 األوقاف والشؤون اإلسالمية.

م(، ُّتريج الفروع على األصول، الطبعة األوىل، دمشق: 2003ه /1424الفرفور، ويل الدين بن حممد صاحل، ) -46
 الفرفور.دار 

 م.1993الفاسي، عالل، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، الطبعة اخلامسة، بريوت: دار الغرب اإلسالمي،  -47
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وزارة األوقاف،  األوىل، الكويت:سائلية الفقه واألصول يف حتقيق مقاصد الشريعة، الطبعة القيايت، حممد أْد، و  -48
 .م2013ه /1434

القامسي، جماهد اإلسالم، سد الذرائع عند احلنفية، أعمال مؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الذي عقد يف أبو ظَب:  -49
 م، الدورة التاسعة.1996ه /1417من إبريل/نيسان  6–1

ه(، املوطأ، رواية حيىي بن حيىي الليثي، الطبعة الثانية، حتقيق: بشَّار عوَّاد معروف، 179ن أنس )ت: مالك ب -50
 بريوت: دار الغرب اإلسالمي.

، حتقيق: حممد فؤاد عبد 2ه(، سنن ابن ماجه، عدد األجزاء: 275ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين )ت:  -51
 الباقي، بريوت: دار الفكر.

م(، شرح التوضيح يف حل غوامض التنقيح يف 1996ه /1416ه(، )747عبيد هللا بن مسعود )ت: احملبويب،  -52
 العلمية.، )ط. د(، حتقيق: زكراي عمريات، بريوت: دار الكتب 2أصول الفقه، عدد األجزاء: 

الرسالة  (، الطبعة األوىل، مؤسسة2مسلم ، أبو احلسي بن احلجاج القشريي، صحيح مسلم )املوسوعة احلديثية  -53
 م.2009ه /1430انشرون، 

ه(، اهلداية شرح بداية املبتدي، وهبامشه شرح فتح القدير البن اهلمام، 593املرغيناين، علي بن أيب بكر )ت:  -54
 ببوالق، )ت.د(، واهلداية شرح بداية املبتدي مع شرح عبد احلي اللكنوي،الطبعة األوىل، مصر: املطبعة األمريية 

 ه(، من منشورات إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، ابكستان.1417شرف، الطبعة األوىل، )اعتىن به: نعيم أ
وت بشرح ممسيل م الثبوت، الطبعة  -55 تصحيح: ، ضبط واألوىلاألنصاري، عبد العلي حممد بن نظام الدين، فواتح الْر

 م.2002ه /1423عبد هللا حممود، بريوت: دار الكتب العلمية، 
ن أْد بن شعيب، اجملتىب من السنن، عدد األجزاء: النسائي، أبو ع -56 الطبعة الثانية، حتقيق: عبد الفتاح ، 8بد الْر

 م.1986ه / 1406اإلسالمية، أبو غدة، حلب: مكتب املطبوعات 
ه(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )ويف آخره تكملة البحر 970ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، )ت:  -57

، 8ه، ومعه حاشية منحة اخلالق البن عابدين(، عدد األجزاء: 1138ئق حملمد بن حسي الطوري املتوىف بعد الرا
 الطبعة الثانية، دار الكتاب اإلسالمي، بدون اتريخ.

ه(، التحرير يف أصول الفقه 861ابن اهلمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود )ت:  -58
 اصطالحي احلنفية والشافعية، مصر: مطبعة مصطفى احللَب. وله )شرح فتح القدير وهبامشه شرح العنايةاجلامع بي 

 مصر(. -ه (، ابملطبعة األمريية الكربى ببوالق 1351ه((، الطبعة األوىل، )786على اهلداية للبابريت )ت: 
إلسالمية، حكام، جملة الشريعة والدراسات اوورقية، عبد الرزاق، مسلك اإلمام الشاطَب يف تقعيد املقاصد وتنزيل األ -59

 م.2007ه / يونيو عام 1428، مجادى اآلخرة عام 69الكويت: العدد: 
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م(، 1998ه/1318اليويب، حممد سعد بن أْد بن مسعود، مقاصد الشريعة وعالقتها ابألدلة، الطبعة األوىل، ) -60
 الرايض: دار اهلجرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دليل النشر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ن شأهنا رفع أعلى املعايري الدولية اليت م املعهد العلمي للتدريب املتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد جمموعة جمالت
توى حبثه، وكذلك ترقية حقيقة ملسمستوى األحباث إىل مستوى العاملية، وتضيف للبحث يف حال إلتزام الباحث هبا 

كاًل ؛ إن مجلة املواصفات الواردة يف هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أحباثنا شالنشر العلمي تعزز من خربته يف جمال
ه، مما حيقق مواكبة ومعارف ضوابط النشر العلمي علمياً يعزز من مضموهنا وخيرجه إىل القارئ بصيغة تتناسب مع تطور

 جدات النشر املعريف.فاعلة ملست

 

 تعليمات للباحثني:

Microsoft  برانمج حتت jistsr@siats.co.uk على اإلمييل: ملدير اجمللة ترسل نسختني من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

لكلمات ( بني األسطر شريطة أال يقل عدد اواحد ونصف)الكمبيوتر( مبسافات )يُكتب البحث بواسطة احلاسوب  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم اخلط  5000عن و اليزيد 3000 عن

Arabic) اإلجنليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , مبا يف ذلك اجلداول والصور والرسومات
 واإلستباانت.ويستىن من هذا العدد املالحق 

ني كاملة ، وأسفل منه تكتب أمساء الباحثالعربية واإلجنليزية واجهة البحث: يُكتب عنوان البحث ابللغتني -3
 .، كما تذكر عناوين وظائفهم احلالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر ابهلجري وامليالديالعربية واإلجنليزية ابللغتني

شمل دم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أمهيتها، وبتسلسل منطقي، وتالعناوين الرئيسية والفرعية: تستخ -4
 (KEYWORDS  وحتته  ABSTRAC)  املفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وحتته الكلمات

 املقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، املصادر واملراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على أال تزيد كلمات امللخص على ،اإلجنليزيةابللغة  وآخر ابللغة العربية يرفق مع البحث ملخص -5
، مع مالحظة ( كلمات5) على أال تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد امللخص الكلمات املفتاحية

 إشتمال امللخص على أركانه األربعة: املشكلة واألهداف واملنهج والنتائج.

 مسيك. يقسم البحث إىل مباحث ومطالب ُتكتب وسط الصفحة خبط -6

تطبع اجلداول واألشكال داخل املنت و ترقم حسب ورودها يف البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .يف كل أجزاء البحث…) 3,2, 1 (إىل كل منها ابلتسلسل، وتستخدم األرقام العربية

اث الشريعة واللغة من املراجع األجنبية ويستثىن من ذلك أحب % 20 كل حبث جيب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

إلجراء التعديالت على حبثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 احلق بعد ذلك يف رفض البحث رفضا هنائيا حال جتاوز الباحث املدة احملددة للتعديل.

ته يف عدم إجراءات التقومي يف حال طلبه سحب البحث ورغبيلتزم الباحث بدفع النفقات املالية املرتتبة على   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .ال جتيز اجمللة سحب األحباث بعد قبوهلا للنشر أبي حال من األحوال ومهما كانت األسباب -11

 :املراجع قائمة) )التوثيق -12

  ب تسلسلها يف قائمة آبخر البحث حبسهتمش املراجع يف املنت ابستخدام األرقام املتسلسلة، وتبني إبجياز يف
 .املنت؛ على أن توضع قبل قائمة املصادر واملراجع

  وكيفية هذا اإلجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية سفلية بطريقة إلكرتونية لكل صفحة كما هو معهود، مث بعد
تباع طريقة عن طريق ا أن ينتهي الباحث من حبثه كامال يقوم بنقل هذه احلواشي مرة واحدة إىل هناية البحث

 (تعلم وورد: نقل احلواشي السفلية اىل آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خالل هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 لإلشارة إىل املرجع يف املوضع األول، هكذا:

(. احملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز. حتقيـق: عبــد السالم حممد. 2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .145، ص: 2. ج: 2ار الكتب العلمية. ط: بريوت: د

 ويف املواضع األخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص: 3ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز. مرجع سابق، ج: 

 لمؤلف، وذلك ل يف قائمة واحدة يف هناية البحث، وترتب هجائياً حسب االسم األخري املصادر واملراجع توثق
 طريقة التالية:ابتباع ال

 الكتاب ملؤلف واحد:

مد. . حتقيـق: عبــد السالم حماحملــرر الــوجيز فــي تفسـري الكتـاب العزيــز (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد احلــق بــن غالــب
 .2بريوت: دار الكتب العلمية. ط: 

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بريوت: دار الشروقاحلجة يف القراءات السبع (.1979ابن خالويه، احلسني بن أمحد اهلمذاين. )

 . حتقيق: عبد الرمحن بن سليمان العثيمني. القاهرة: مكتبة اخلاجني.إعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب ملؤلَفني اثنني:

 دار العلوم اإلنسانية.. دمشق: الواضح يف علوم القرآن (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، حمي الدين. )

 الكتاب لثالث مؤلفني أو أكثر:

 . كواالملبور: اجلامعة اإلسالمية العاملية املاليزية.التجديد (.2005حممد كامل حسن وآخرون. )

 



 املقالة يف جملة علمية:

. ةاسات النفسياجمللة املصرية للدر  (. "أثر سوء املعاملة وإمهال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية حممد. )
 .36-27. ص 36. العدد: 12اجمللد: 

 املقالة يف مؤمتر:

يل للقرآن املؤمتر الدو  (. "أثر املرأة يف الدعوة والرتبية يف ضوء القرآن الكرمي".2018عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 . ماليزاي: جامعة السلطان زين العابدين.الكرمي يف اجملتمع املعاصر

 الرسالة العلمية:

. "منهج ابن زجنلة يف توجيه القراءات يف كتابه حجة القراءات" (.2016عبد اجلليل، حممد فتحي حممد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.  رسالة

 املؤلفات املرتمجة:

 . )تر: إمساعيل حممد حسن(. ترجنانو: املؤسسة الدينية.اتريخ املصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية البحث اىل إدارة معتمد -13

هليئة التحرير احلق إبجراء أي تعديالت من حيث نوع احلروف ومنط الكتابة، وبناء اجلملة لغوايً مبا يتناسب   -14
 .مع منوذج اجمللة املعتمد لدينا

 .ر هنائي مع االحتفاظ حبقها يف عدم إبداء األسبابقرار هيئة التحرير ابلقبول أو الرفض قرا  -15

 ميكن للباحث احلصول على حبثه املنشور والعدد الذي نشر فيه حبثه من موقع اجمللة إلكرتونياً  -16

عزيزي الباحث إن هذه املواصفات مأخوذة عن لوائح دولية ُمعتمدة، وهي تعزز من مستوى حبثك من حيث  مالحظة:
 .أمهية عن املضمون، وإن أية خمالفة هلا ستكلفك أتخرياً إضافياً ميكن جتنبه يف حال االلتزام هباالشكل الذي ال يقل 

 



 آليات النشر واإلحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة اجمللة نسخة البحث من الباحث، تقوم إبحالتها إىل احملكمني، وتلتزم مبدة ال تزيد عن
لألخذ  أشهر( 3يوماً )  90 الحظات، بعدها ميهل البحث مدة ال تزيد عنالباحث بتقرير عن حبثه يتضمن امل

 ابملالحظات .

ينشر البحث بعد أول أو اثين عدد يعقب اتريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على األكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .األحباث امل
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