قواعد النشر
أوالً  :شروط النشر

- 1أن يكون البحث متسماً باألصالة واالبتكار ،واملنهجية العلمية ،وسالمة االجتاه ،وصحة اللغة ،وجودة األسلوب.
- 2أال يكون البحث قد سبق نشره ،أو قدم للنشر جلهة أخرى.
- 3مجيع البحوث املقدمة للنشر يف اجمللة خاضعة للتحكيم.

ثانياً :تعليمات النشر

- 1يقدم الباحث طلباً بنشر حبثه.
- 2يتقدم الباحث بثالث نسخ مطبوعةة عبةارة عة (أصة وصةورتان) باللغةة العربيةة منسةوخة بواسةطة احلاسة اآللة بربنةام ()Microsoft Word
متوافق ( )IBMوعلى وجه واحد فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع تةر ( 3سةم) لكة هةام  ،ومرقمةة ترقيمةاً متسلسةالً ،مبةا يف ذلة
األشكال واجلةداول ،باإلضةافة إىل نسةةة إلكرتونيةة وملةة بةاللغت العربيةة واإلجنليزيةة ،حبيةث ال تزيةد كلماتةه عة ( )200كلمةة أو
صفحة واحدة.
- 3تكون الكتابة باخلط املشهور [ ]Traditional Arabicالعناوي حبجم ( )20أسود ،واملنت حبجم ( )18عادي ،واحلواشة حبجةم ()14
عادي.
- 4ال تزيد صفحات البحث ع أربع صفحة.
- 5يكت عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلم  ،واجلهة اليت يعم بها.
- 6يتم العزو إىل املراجع وفق ما يل :
أ ) الكت  :ويعزى إليها بإحدى طريقت وال مانع م استةدامهما يف البحث الواحد.
الطريقة األوىل :ذكر املرجع يف منت البحث بامسه املةتصر ،يليه اجلزء والصفحة ،ورقم احلديث أو الفقرة إن
وجد ،مثال ذل  :أخرجه البةاري يف صحيحه ( 88/1ح  )166أو قال النووي يف اجملموع "...." : 29/8
الطريقة الثانية :ذكر املرجع يف احلاشية ،فيضةع الباحةث رقمةاً للحاشةية يف املكةان املناسة  ،ثةم يضةع احلاشةية
أسف الصفحة مثال ذل  :قال اب قدامة ")1( ".......
ب ) الدوريات :ويعزى إليها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية الةيت هةو فيهةا ،مثةال ذلة  :وذكةر الةدكتور
يف حبثه أنه مل يقف على أحد قال بهذا " .)2( "....
- 7توضع حواش ك صفحة أسفلها.
- 8يف مسرد املراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسنة الوفاة ،ثم م توىل طبعه وسنة الطبع ،وكذا يف الدوريات
يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 9عند ورود أعالم إسالمية وعربية يف منت البحث أو الدراسة ،تةذكر سةنة الوفةاة بالتةاريخ اهلجةري إذا كةان العلةم متةوفى ،وإذا
كانت األعالم أجنبية فإنها تكت حبروف عربية ،وب قوس حبروف التينية ،ويذكر االسم كامالً عند وروده ألول مرة.
- 10ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أي مطبوعة أخرى إال بإذن كتاب م رئيس التحرير.
- 11ال يعاد البحث إىل صاحبه سواء نشر أم مل ينشر.
- 12يعطى الباحث نسةت م اجمللة ،وعشري مستلة م حبثه املنشور بدون مقاب  ،على أن يتحم املؤلف تكاليف ما زاد ع
ذل طبقاً ملا تقرره هيئة التحرير.
- 13يلزم الباحث إجراء التعديالت املنصوص عليها يف تقارير احملكم  ،مع تعلي مامل يعدل.
- 14تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.
- 15تصدر اجمللة أربعة أعداد يف السنة نصف فصلية.

عناوي املراسلة

ترس مجيع مواد النشر واملكاتبات إىل :
اجمللة العلمية جلامعة القصيم (العلوم الشرعية) .ص.ب 6600 /الرمز 51452 /بريدة  -اململكة العربية السعودية
هاتف  063220330حتويلة  2145هاتف مباشر وفاكس)06( 3220358 /
بريد إلكرتون qu.mgllah@gmail.com /
( )1املغين 322 /6
( )2التأم التعاون

 -جملة كلية الشريعة  -جامعة أم القرى  ،العدد :ص:

ب

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص ( .338-1يناير2011م/حمرم 1432هـ)

ج

المجلد ( – )8العدد ()2

مجلة

ربيع ثاني 1436هـ  -يناير 2015م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .صاحل بن حممد السلطان
األستاذ الدكتور بقسم الفقه يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

األعضاء
أ.د .عبداهلل بن عبدالعزيز الغصن
األستاذ الدكتور بقسم السنة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ.د .أمحد حممد جاد عبدالرزاق
األستاذ الدكتور بقسم العقيدة  ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ.د .محيد العربي الوايف
األستاذ الدكتور بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ.د .محيد علي حسني شطناوي
األستاذ الدكتور بقسم األنظمة ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أ.د .محيد عبداهلل بن سليمان املطرودي
األستاذ الدكتور بقسم الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبد اهلل احلادر
استاذ الفقه املساعد يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جبامعة القصيم.

رقم اإليداع 1429 / 2028 :

جملة العلوم الشرعية
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جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( 880-423ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

مقدمة


احلمدهللربالعاملنيوالصالةوالسالمعلينبيناحممدوعلىآلهوصحبهومنتبعهم
بإحسانإىليومالدين.وبعد :
فتقدمهيئةحتريرجملةجامعةالقصيم(العلومالشرعية)لقرائهااجمللدالثامن،
العددالثاني،الذيحيتويمجلةمنالبحوثاملتخصصةيفعلومالشريعةواألنظمة،
باإلضافة ملراجعات كتاب ذي قيمة علمية متميزة ،وملخص لرسالة جامعية متت
مناقشتها .
أوالً :البحوث


نظريةالوحدةاملعنويةللقراءاتالقرآنية"دراسةيفتوجيهالقراءاتاملتواترة"

عرضالباحثاننظريةالوحدةاملعنويةيفتوجيهالقراءاتاملتواترة،منخالل
بيان معنى توجيه القراءات ،والرواية والطريق ،واملصطلحات املرادفة للتوجيه،
وأصّال ألصول التوجيه وشروطه ،وإمكانية حتصيله ،وذكر مناهج املوجهني،
واخلطوات اإلجرائية اليت سلكها بعضهم يف أثناء التوجيه .وختما البحث بدراسة
تطبيقيةللوحدةاملعنويةيفالقراءات .



هـ

مقدمة

و


األحاديثالواردةيففضلالقرضبالنسبةإىلالصدقة"مجعودراسة"

وقدتناولالباحثمسألةالقرضاحلسنمناملسلمللمسلم،وبيانفضله،
وهل هو أفضل من الصدقة؟ أو هو على النصف من الصدقة؟ أو هو صدقة؟ من
خاللالرجوعلألحاديثالواردةيفهذاالشأن،ودراستهادراسةمؤصلةعلىنهج
احملدثني .


املسائل املتعلقة بأركان اإلميان اليت نقل فيها ابن كثري اإلمجاع يف تفسريه

"مجعاًودراسة"
وقدقامالباحثجبمعاملسائلاليتنقلفيهابعضالعلماءاإلمجاععلىمسائل
العقيدة،منخاللاختيارتفسريابنكثري،ملالهمنمكانةعلميةبنيالعلماء،حيث
يعدمنالعلماءالذينعرفوابسالمةاملعتقدوسالمةاملنهجوالرجوعإىلآثارالسلف.
باإلضافةملكانةتفسريهالذييعدمنأعظمكتبالتفاسري .


التحكيميفالشقاقبنيالزوجنيودورهيفاالستقراراألسري"دراسةنظرية

تطبيقية"
وقدقامالباحثانبدراسةموضوعالتحكيميفالشقاقبنيالزوجنيودورهيف
االستقرار األسري من اجلانبني النظري والتطبيقي ،ويكشف يف جانبه النظري عن
طرقتفعيلالتحكيميفالشقاقبنيالزوجني،كمايكشفيفجانبهالتطبيقيحقيقة
وواقعالتحكيميفاحملاكمالشرعيةاليوم،ويبنياحللولاملقرتحةلتحقيقاملقاصداليت
شرعألجلهاالتحكيم .




مقدمة


ز

حقائقالرؤىوضوابطتفسريهاوفقاألدلةالشرعية.

وقدتناولالباحثقضاياالرؤيا،انطالقاًمنالنصوصالشرعية،منخالل
املفاهيم العلمية للرؤى واألحالم واملنامات والفروق بينها ،وضوابط تعبري الرؤيا،
والرجوعملختلفاألقوالوالتوجيهاتحوهلاوحقيقتهاوكيفيةوقوعها .


حقوقالطفلالرتبويةيفالفقهاإلسالمي:وسائلهاوأسسهاوآثارها.

قام الباحثون بالكشف عن احلقوق الرتبوية للطفل يف الفقه اإلسالمي،
واستنباطها من مصادر الفقه اإلسالمي ،واخلروج بأن للطفل حقوقاً يف الرتبية
العقدية،والرتبيةالتعبدية،والرتبيةاألخالقية،والرتبيةاالجتماعية،والرتبيةاجلسدية.
كمابينتوسائلتطبيقهذهاحلقوقيفالفقهاإلسالمي،وأسسهاوآثارها .


التآليف يف هجاء املصاحف "الرسم العثماني" مواردها -مناهجها -

أشهرها.
وهدف الباحث إىلبيانموارد التآليف يف هجاء املصاحف "الرسم العثماني"
اليتالتكادخترجعنثالثةموارد"املصاحفالعثمانيةالعتيقةوالراويةعنهاوالكتب
املؤلفةمنها"وبيانمسالكتأليفهااليتتنحصرغالبايفمنهجاجلمعوالتتبعوالتعليل .


سلوكاجملينعليهوأثرهعلىاملسؤوليةاجلنائية.

وقدناقشالباحثمفهوماملسؤوليةاجلنائية،واألسسالعامةاليتتقومعليها
باختصار،كماتعرضللدفوعواالستثناءاتاليتميكنأنترفعأوختففاملسؤولية
اجلنائية ،وما يرتبط بسلوك اجملين عليه من حيث الرضا ،والدفاع الشرعي،
واالستفزاز .

مقدمة

ح
اثنيا :مراجعات كتاب


كتاب القانون التجاري السعودي ،لنايف الشريف ،وزيد القرشي .

دارحافظ،جدة.
وقد جاء هذا املؤَلف على شكل دراسة حتليلية للنصوص القانونية التجارية
السعوديةمقارنةبالقواننياألخرى،ومشتملًاعلىالعديدمنالتطبيقاتالقضائيةمن
الواقع السعودي .وقد جاء موزعًا على بابني مسبوقني مبقدمة؛ حيث اشتمل الباب
األول على شرح ألحكام األعمال التجارية والتجار ،وأشتمل الباب الثاني على
أحكاممفصلةيفالشركاتالتجاريةالسعودية .
اثلااً :ملصاات الراال ااجامعية


وسائلالدعوةإىلاهللتعاىليفشبكةاملعلوماتالدولية(اإلنرتنت)وكيفية

استخداماتهاالدعوية.
رسالة دكتوراه يف الدعوة واالحتساب .نوقشت خالل العام اجلامعي
1427/1426هـ يفجامعةاإلمامحممدبنسعوداإلسالميةبكليةالدعوةواإلعالم
بإشرافأ.د.زيدالزيدوأ.د.عبداهللاملوسى .
نسالاهللأننكونقدوفقنايفاختيارماهونافعومفيد،للباحثوالقارئ .

رليس حترير جملة علوم الشريعة
أ.د .صاحل بن حممد السلطان

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( 880-423ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

ط
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حدَةِا َملعَْنوَِّيةِلِ ْلقِرَاءَاتِالقُرْآنِيَّة" ِدرَا َسةٌفِيَت ْوجِيهِالقِرَاءَاتِاملَُتوَاتِرَة" 
نَظَرَِّيةُال َو ْ

د .اليمان حممد الدقور ،و د .حممد جملي راببعة 423 ..................................
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حقوقالطفلالرتبويةيفالفقهاإلسالمي:وسائلهاوأسسهاوآثارها 

د .عبد الرؤوف امحد بين عيسى ،د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،أ .د .انصر أمحد اخلوالدة،
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نَظَ ِريَّة الوح َدةِ املَْعنَ ِويَِّة لِل ِْقراء ِ
ات الق ْرآنِيَّة
َْ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اسةٌ ِِف تَ ْوجيه الق َراءَات املتَ َوات َرة"
"د َر َ
د .سليمان حممد الدقور ،1و د .حممد جملي راببعة

2

 1أستاذ مشارك يف التفسري وعلوم القرآن ،اجلامعة األردنية ،كلية الشريعة – قسم أصول الدين
 2أستاذ مساعد يف التفسري وعلوم القرآن ،اجلامعة األردنية ،كلية الشريعة ،قسم أصول الدين
ملخ البح  .تن ــاول هــحا الظر ــا وندريــة الويف ــدي ااعنويــة يف توجي ـ الق ـرا ا اات ـواتريو ،ظ ـ مع ــت وتوجي ـ
أن ااعــت
الق ـرا ا و ،بعــد أن عــرل افءــوم الق ـرا ي والروايــة والرريــل ،وااصــرلرا ااراد ــة للتوجي ـ  ،ل ـ
الحي ينوب عن وتوجي القرا ا و هو :ومعت القرا ا و ،وابقـ ااراد ـا ت تـدل علـت التوجيـ ت بقيـد ،ل أصـ
ألصــول التوجي ـ وهــروم  ،و محتانيــة صـيل  ،وذكــر ابصتصــار منــاه ااـ ط
ـوجء  ،واجر ـوا ايتجراكيــة ال ـ ســلحتءا
بعضــءم أانــا التوجي ـ  ،وصــتم بدراســة ترظيقيــة للويفــدي ااعنويــة يف الق ـرا ا  ،مــن صــنل اناــة أم لــة ،و ــحا يحتــون
الظرا قد مجع ب الندرية والترظيل.

423

سليمان حممد الدقور ،و حممد جمل راببعة

424

املق ّدمة

يف أسباب اختيار املوضوع ،وأهدافه ،وأهمّيّته ،ومنهج البحث وخطواته ،ثمّ خطة
البحث.
ّأولا :أسباب اختيار البح

الذي جعلنا نقوم بهذا البحث ،ونصوغ هذه النظرية ما وقفنا عليه يف ثنايا كتب

توجيه القراءات ،حيث كان بعض املوجّهني ينظِم املعاني املختلفة للقراءات يف سلكٍ
واحد ،وخيرُج مبعنًى جامعٍ هلا ،فقلنا :هل ميكن أن يعمّمَ هذا العمل يف كلّ توجيه،
حبيث يصري قانونًا للتعامل مع القراءات املختلفة ،وخاصّة اليت يوهم ظاهرها
التعارض ،ونريحَ الدارسني من كثرة اخلالف يف مشكل القراءات ،ونفتَحَ هلم بابًا
جديدًا للتأمّل يف القراءات؟
اثنياا :أهداف البح

يهدف هذا البحث إىل وضع قاعدة منضبطة للتعامل مع القراءات املختلفة،

قائمة على أنّ مراد اهلل تعاىل من تلك القراءات واحدٌ ،وينبغي أن يصاغ التوجيه لآلية
ح أفقًا جديدًا للتعامل مع توجيه القراءات ،رأينا
بنا ًء عليه ،وهذه خطوة نرى أنها ستفت ُ
بذوره عند مَن تقدّمنا( ،)1من غري أن ُيؤّصَّل له ،أو ُيضْبَط على شكل قاعدة( ،)2حبيث
يكوِّن مُنطَلقًا للتعامل مع القراءات بشكل عام.
وحنن على يقنيٍ أنّ هذا التجديد يف الطرح قد يعرتض عليه البعض ،ولك ّن
صدُنا إال
األمل :أالّ َيعْجل علينا ،فنحنُ نربأ إىل اهلل من أن نتقوّل على كتابه ،وما َق ْ

(  )1اندر :اإلحكام ِف أصول األحكام ،ابن يفزم الداهري ( 465هـ) ص ،687واندر :ص1191-1189
من  ،املوافقات ِف أصول الشريعة ،الشاميب ( 790هـ).315-314/3 ،

(  )2اندر :عناية املسلمني ابللغة العربية خدمةا للقرآن الكرمي ،اجراط ،حبا لندوي 1421هـ.
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النصيحة له ،وحسبنا أننا اجتهدنا ،فإن أصبنا فمن اهلل ،وإن كانت األخرى فمن
أنفسنا ومن الشيطان ،الذي نعوذ باهلل من همزاته وحضوره.
اثلثاا :أمهّية البح

إنّ أهمّيّة البحث تكمن يف :أنّ هذه النظريّة سرتفع الكثري من اإلشكاالت اليت

كانت تَرِد على بعض القراءات؛ حيث كانت توَجَّه كلّ قراءة وكأنها آية مستقلّة ،أمّا
هذه النظريّة فتقوم على النظر إىل القراءات املختلفة نظرة متكاملة ،لتؤ ّكدَ أنّ القراءات
املختلفة يف اآلية الواحدة ما جاءت إال لتؤكّد معنىً واحدًا ،وترفعَ االحتماالت
األخرى ،اليت قد ُتفْهَم من قراءة دون األخرى ،وليظهر بهذا العمل منهج جديد يف
التعامل مع القراءات القرآنية ،يقوم على التدبّر العميق لكتاب اهلل تعاىل ،واحليد عن
ضرب بعضه ببعض ،أو االستغناء بفهمٍ عن فهمٍ آخر.
ابعا :منهج البح  ،وخطواته
را

يقوم املنهج على االستقراء والتحليل والوصف ،كما يلي:

أوالً :ذك ُر القراءات املتواترة يف الكلمة املراد توجيهها.
ثانيًا :استقراءُ ما قاله املوجّهون واملفسّرون ،وشرّاح منت الشاطبيّة يف الكلمة،
استقرا ًء جزئيًّا ،مؤدّيًا للغرض الذي نصبوا إليه.
ثالثًا :حتليلُ الوجوه احملتملة يف فهم الكلمة ،وترتيبها.
رابعًا :وصفُ الوجه املشكل ،ووجه اإلشكال.
خامسًا :وضع املعنى الذي نراه جامعًا ملفهوم القراءات املختلفة يف الكلمة،
والذي نرى أنْ تفسّر اآلية على وفقه ،من غري تفري ٍق له بني التوجيهات.
أمّا اخلطوات :فقد انطلقنا من التوجيه القائم على إجياد الوحدة املعنويّة
للقراءات ،والساعي إىل وضع قاعدة منضبطة لذلك ،خترُج به عن دائرة االحتماالت
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اليت تفرّق وال جتمع ،أو تنأى باملعنى بدل أن تقرّبه ،وملزيد من اإليضاح عرّجنا على
املصطلحات اليت يظنّ البعض أنها من مرادفات "التوجيه" ،لنرى أهي كذلك؟ أم أ ّن
حقائقها خمتلفة كاختالف مادّتها؟
وقد عزونا األقوال إىل أصحابها ،وحاولنا ختريج األحاديث وأسباب النزول
ين
من مظانّها ،وعرّفنا باألعالم الذين قد يشكل على القارئ معرفتهم ،وذكرنا س ّ
وفاتهم ،واعتمدنا اآليات القرآنية بالرسم العثماني (مصحف املدينة النبويّة) ،وقد
اقتصرنا يف هامش الصفحة على ذكر اسم الكتاب واسم مؤلِّفه ،وذكرنا التفاصيل
كاملة يف قائمة املراجع يف نهاية البحث.
خامسا :خطة البح
ا

التمهيد :يف بيان بعض املصطلحات املندرجة حتت مفهوم "توجيه القراءات".
املطلب األول :مفهوم القراءة والرواية والطريق.
املطلب الثاين :مفهوم التوجيه وما يقاربه من املعاني.
املوجه.
املبح األول :أصول التوجيه وشروط ّ
املطلب األول :أصول التوجيه.

املطلب الثاين :الشروط الواجبة يف املوجّه وكيفيّة حتصيلها.
املبح الثاين :دراسة تطبيقية ِف توجيه القراءات.
املطلب األول :مناهج املوجّهني.
املطلب الثاين :التوجيه كما اجتهدنا أن يكون.
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التمهيدِ :ف بيان بعض املصطلحات املندرجة حتت مفهوم "توجيه القراءات"
إن علم القراءات أشهر من نارٍ على علم ،ومع اشتهاره ،فال بدّ من تقديم
بعض املفاهيم اليت تعترب من مبادئ هذا العلم؛ توطئة ملا نهدف إليه يف هذا البحث،
وحتى ال نضطرّ إىل التعريف بها كلّما وردت يف ثنايا البحث ،فجاء التمهيد يف
مطلبني :األول يف :مفهوم القراءة والرواية والطريق ،واآلخر يف :مفهوم التوجيه وما
يقاربه من املعاني.
سائلني اهلل تعاىل أن يهيّئ لنا من أمرنا رشدًا.
املطلب األول :مفهوم القراءة والرواية والطريق
سنعرض باختصارٍ هلذه املفاهيم ،وحنيل يف تفاصيلها على املصادر املستقاة
منها ،ملن أراد املزيد.
واصطالحا
ّأولا :القراءة لغة
ا

القراءة لغة :مجع ابن منظور ما قيل يف معنى ( قرأ ) عند أهل اللغة ،وردّ ذلك
إىل معنى "اجلمع" ،و"ضمِّ الشيء بعضَه إِىل بعض" ،وذكر أنّ معنى "قَرَأْتُ القُرآن":
جمُوعاً( ،)3وبهذا يكون معنى القراءة يف اللغة هو :اجلمع والضمّ.
َلفَظْت به مَ ْ
اصطالحا :القراءة يف اصطالح أهل األداء" :علم بكيفية أداء كلمات
القراءة
ا
القرآن واختالفها بعزو الناقلة"(.)4
فالعالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي عالقة املشابهة ،فكيفيّة أداء الكلمات
حتتاج إىل ضمّ احلروف بعضها إىل بعض ،وكذا إذا مجع القارئ بني أكثر من قراءة،
(  )3لسان العرب ،ابن مندور ،مادي (قرأ) ،واندر :معجم مقاييس اللغة ،ابن ارس ،ابب القاف والرا واحلرف
ااعت .
(  )4منجد املقرئني ومرشد الطالبني ،ابن اجلزري ،ص ،3واندر :القراءات وأثرها ِف علوم العربية ،حميسن،
ص.16
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وكذلك احلال يف نسبة القراءة إىل ناقلها إىل أن يتّصل السند بالنيبّ صلى اهلل عليه
وسلّم.
واصطالحا
اثنياا :الرواية لغة
ا

الرواية لغة :قال ابن فارس " :الراء والواو والياء أصلٌ واحد ،ثمّ يشتق منه.
فاألصل ما كان خِالفَ العَطَش..،ثمّ شبِّه به الذي يأتي القومَ ِبعْلمٍ أو خَبَرٍ فريويه،
كأنَّه أتاهم برِيِّهم من ذلك(.)5
فمن هذا التعريف جند أنّ العالقة بني رواية األخبار واألشعار وغريها ،وبني
"الرواية" لغة هي عالقة املشابهة ،فراوي اخلرب يأتي غريه به ،وراوي املاء ينقله إىل
مكانٍ فيه مَن حيتاج إليه ،جبامع أنّ كلّا منهما ناقلٌ ما انفصلَ عنه إىل غريه ،ويناءً على
االختالف يف الكمّ املنقول ،اختلفت نعوت الرواة؛ فقيل( :راوٍ) ،ملن يروي ،وقيل:
(راوية)_بزيادة التاء_ لكثري الرواية(.)6
اصطالحا" :هي ما ينسب لآلخذ عن اإلمام مباشرة أو بالسند"( .)7فنحن
الرواية
ا

حني ننظر يف أسانيد القراء جند أنّ بعض الرواة أخذ مباشرة عن القارئ ،وبعضهم بينه

(  )5معجم مقاييس اللغة ،ابن ارس ،ابب الرا والواو وما ي ل ءما( ،قري).
(  )6اندر :كتاب العني ،الفراهيدي ،ابب اليا ص الرا (روي).

(  )7اندر :املصباح الزاهر ِف القراءات العشر البواهر ،الشءرزوري،الظاب الرابع :يف أسانيد القرا -160/1 ،
 ،387املدخل إىل علم القراءات ،حممد بن حممود يفوا ،ص.31
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وبني القارئ راوٍ أو أكثر ،كرواية خلف( )8وخالد( )9عن محزة ،فإنها مأخوذة عن
سليم( )10عن محزة(.)11
واصطالحا
اثلثاا :الطريق لغة
ا

الطريق لغة :الطَريقُ يف لغة العرب ال يقال إال ملا طال وعظُم ،وهلذا يقال

ألطول ما يكون من النخل (طريقًا) ،وللنسيج الذي يكون عرضه قريبًا من الذراع
ل ما كثر تفرقه واختلفت مشاربه(.)12
وطوله قدر البيت (طريقة) ،و(الطرائق) لك ّ
اصطالحا :الطريق عند أهل الفنّ معناه" :ما ينسب لآلخذ عن الراوي
الطريق
ا

مباشرة أو بالسند ،وإن نزل"( ،)13وهلذا كانت الطرق متأخّرة عن الروايات من حيث
التقسيم ،فيقال مثالً :قرأ برواية حفص( )14عن عاصم( )15من طريق الشاطبية ،فكلّ
من جاء بعد الراوي ،وتشعّبت عنه الرواية مسّي طريقًا ،وإن نزل ،حتى يومنا هذا.

(  )8هو صلف بن هشام الحتويف ( 229هـ) ،ويعرف خبلف العاهر ،أيفد القرا العشري (غاية النهاية ِف
طبقات القراء ،ابن اجلزري.)272/1 ،

(  )9صند بن صالد الشيظاين موتهم الصرييف الحتويف ( 220هـ) (غاية النهاية ِف طبقات القراء ،ابن اجلزري،
.)274/1
(  )10سليم بن عيست بن سليم بن عامر بن غالب احلنف موتهم الحتويف (  ،188وقي 200هـ) (غاية
النهاية ِف طبقات القراء ،ابن اجلزري.)319/1 ،

(  )11اندر :النشر ِف القراءات العشر ،ابن اجلزري.133-127/1 ،123/1 ،
(  )12اندر :الصحاح ،اجلوهري ،ابب القاف ص الرا ( ،مرق).
(  )13اندر :النشر ،ابن اجلزري.154-152/1 ،

(  )14هو يفف بن سليمان الحتويف ،ربيب عاصم ( 180هـ) (غاية النهاية ِف طبقات القراء ،ابن اجلزري،
.)255-254/1
(  )15عاصم بن أيب النجود ،انتءت لي رائسة ايتقرا ابلحتو ة بعد أيب عظد الرمحن السلم ( 127هـ) (غاية
النهاية ِف طبقات القراء ،ابن اجلزري.)147-346/1 ،
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وبهذا يتبيّن :أنّ كلّ ما جاءت به الطرق ،وكلّ ما نقله الرواة عن القرّاء –
بالشرط املعترب يف القراءة – يأخذ حكم القراءة؛ ألنّ ذلك كلّه جاء بالسند عن النيبّ
صلى اهلل عليه وسلّم ،ويستوي يف ذلك ما اتفق عليه الرواة ،وما انفرد به راوٍ عن
إمام.
املطلب الثاين :مفهوم التوجيه وما يقاربه من املعاين
واصطالحا:
أولا :التوجيه (والوجه) لغة
ا

التوجيه عند أهل اللغة :التوجيه :صيغة مفعول من "وجّه"( ،)16وتدور معانيه

يف املعاجم حول معنى واحد ،مفاده :صَرْف احملتمالت إىل معنًى جيمعها ،وَرَفْع ما
يُوهِم غري ذلك ،وهلذا صحّ أن يُوصَف باحلُسْن والقُبْح ،وما شابه ذلك ،وقد جاء يف
القرآن الكريم ما يُفِيد هذا املعنى ،قال تعاىل :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ [النحل.]76 :
يقول ابن فارس" :وجَّهْتُ الشَّيءَ :جعلتُه على جِهَة ..والتَّوجيه :أن تَحفِر حتت
جعَها"( ،)17وهو ما أكّده غري واح ٍد من العلماء (.)18
القِثَّاءَة أو البِطِّيخة ثم تُض ِ
اصطالحا :نقدّم هنا بتعريفاتٍ لبعض العلماء ،ثمّ نتبعها
اثنياا :توجيه القراءات
ا
بالتعريف الذي نراه مناسبًا ،وقبل ذلك ال بدّ من العرض لوجوه االختالف بني
( )16اندر :األصول ِف النحو ،ابن سراج النروي الظغدادي.227/3،
( )17معجم املقاييس ِف اللغة ،ابن ارس ،مادي (وج ) ،ص.1084

()18اندــر :الص حاح ِف اللغ ة ،اجلــوهري ،مــادي (وج ـ ) ،مف ردات ألف اآ الق رآن ،األصــفءاين ،مــادي (وج ـ )،
ص ،856أس اا البالغ ة ،الزخمشــري ،مــادي (وج ـ ) ،ص ،667الق اموا احمل ي  ،الفــريوزآابدي ،ابب اهلــا

صـ الـواو و ج ه ـ  ،لس ان الع رب ،ابـن مندـور ،مـادي (وجـ ) ،555/13 ،خزان ة األدب وغاي ة األرب،

احلموي ،304-301/1 ،الكليات ،الحتفوم  ،ص.462
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القراءات؛ حتى يتسنّى لنا تصوّر التعريف املختار ،ألنّ وجوه االختالف بني القراءات
ال تعدو الوجوه األربعة اآلتية:
األول :املسائل الصوتية ،ويندرج حتته :اهلمز واإلمالة والبدل ،وياءات
اإلضافة واالختالس واإلشباع واإلمشام ،والتشديد والتخفيف.
الثاني والثالث والرابع :املسائل الصرفية ،والنحوية ،وزيادات بعض احلروف
بني القراءات ،وهي ما أُطلق عليه :ال َفرْشِيَّات ،فاملسائلُ الصرفيةُ مُخَْتصّة باألمساء،
واملشَْتقّات ،وأوزانِ األفعال ،واملسائلُ النحويةُ :يندرج حتتها كلّ ما له عالقة
باإلعراب(،)19وهذا ما خَلَصَ إليه النّعيمي( ،)20وأمّا ما اختلفت فيه القراءات بني
الزيادة والنقصان ،وذلك يف سبعةٍ وثالثني حرفًا ،رُسِمَت يف بعض املصاحف
العثمانية ،وخال منها البعض اآلخر ،فتلك مسألة حبثها ،وقام بتوجيهها األستاذ
الدكتور حممد اجملالي(.)21
يقول صاحب كتاب "مقدمات يف علم القراءات" يف حدّ التوجيه" :هو علم
غايتُه بيانُ وجوه القراءات القرآنية ،واتفاقِها مع قواعد النحو واللغة ،ومعرفةِ مُسْتَنَدها
اللغوي ،حتقيقًا لشرط" :موافقة العربية ولو بوجهٍ"(.)22
( ) 19وقد حيتم الفع أك ر من معت ،كالفع
ط َّ ط
ين َك َفُروا
كقول تعا َ { :و َج َع َ َكل َمةَ الح َ

(جع ) ،يرم علت ااعت الحي جيمع ب القرا ت وت يفرق،
الس ْفلَت وَكلطمةُ َّط
اّلل طه َ الْ ُع ْليَا} التوبة 40 :علت قرا ي يعقوب
ُّ َ َ

بنصب (وكلمةَ) ،أبن يحتون مبعت ويفحتم و قررو .اندر :شذرات الذهب دراسة ِف البالغة القرآنية،
سعد ،ص  ،87عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي ،اجراطhttp://www.al- ،
 ،islam.comص.)71-67

( )20حجة القراءات أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة دراسة حتليلية ،النعيم .

( )21ما اختلف رمسه من الكلمات القرآنية ِف املصاحف العثمانية مجع ودراسة وتوجيه ،اجملايل ،جملة الشريعة
والدراسا ايتسنمية ،الحتويت،ع  ،56ص.163-89
(  )22مقدمات ِف علم القراءات ،القضاي ،وهحتري ،ومنصور ،ص.222
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وعرّفه احلربي :بأنه "علم يبحث فيه عن معاني القراءات ،والكشف عن
وجوهها يف العربية ،أو الذهاب بالقراءة إىل اجلهة اليت يتبني فيها وجهها ومعناها"(.)23
وقريب من هذا التعريف قول اجلمل :التوجيه" :هو بيان الوجه املقصود من
القراءة ،أو تلمّس األوجه احملتَمَلة اليت جيري عليها التّغَايُر القرآني يف مواضعه ،سواءٌ
كانت هذه الوجوه نَقْلِيّة أو عقليّة"(.)24
التعريف املختار لتوجيه القراءات:
ح ْملُ القراءاتِ املُخْتَ ِلفَة على
التعريف الذي خنتاره للتوجيه هو" :عِلْمٌ غايتُه َ
معنًى جامعٍ ،يَدْفَعُ عنها تَوَهُّمَ التّعَارُضِ ،ويَرْفَعُ احتِمَالَ التّ ْرجِيح".
اثلثاا :املصطلحات القريبة من "التوجيه" وعالقتها به:

ذكر بعضُ الذين هلم عناية يف "توجيه القراءات" أكثر من مصطلحٍ ،زاعمني أنها
حتمل املراد نفسه ،وإن اختلفت املسمّيات ،ومن هؤالء :احلربيّ ،وحازم سعيد؛ فقد
ذكر احلربي أنّ "معاني القراءات" و "تعليل القراءات" و "احلجة" و "االحتجاج" و
"العلل" و "إعراب القراءات" و "التخريج" ،كلّها يف معنىً واحد

(.)25

وكذلك حازم سعيد ،فبعد أن عرّف االحتجاج بأنه" :علم يُ ْقصَد منه تَبْينيُ
وجوه القراءات وعللِها ،واإليضاحُ عنها ،واالنتصارُ هلا"( )26قال" :وهلذا اشتهر هذا
العلم بأمساء أهمّها" :وجوه القراءات"" ،علل القراءات"" ،معاني القراءات"،
"إعراب القراءات"" ،توجيه القراءات"(.)27
وتفسريا وإعر اااب ،احلريب ،ص.65
(  )23توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة
ا

(  )24الوجوه البالغية ِف توجيه القراءات القرآنية املتواترة ،اجلم  ،حممد أمحد ،ص.286
(  )25توجيه مشكل القراءات العشرية ،احلريب ،ص.65

(  )26مقدمة قيل كتاب شرح اهلداية للمءدوي ( 440هـ) ،ص.23

(  )27اندر :مقدمة قيل كتاب شرح اهلداية ،يفيدر ،يفازم سعيد ،ص.40-24
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وهلذا سنعرّف بهذه املصطلحات من غري إطنابٍ ،ثمّ نعرض للعالقة بينها وبني
التوجيه؛ حتّى نرى هل هذه األمساء حتمل نفس املعنى الذي حيمله معنى التوجيه،
وأيّ تلك األمساء أقرب إىل "التوجيه" من غريه.
أولا :إعراب القراءات

اإلعراب يف اللغة :يرجع إىل "أصول ثالثة :أحدها :اإلبانة واإلفصاح،

واآلخر :النَّشاطُ وطيبُ النَّفس ،والثالث :فسادٌ يف جسمٍ أو عضو"( ،)28وهذه
األصول الثالثة ،تدلّنا على ما وقع يف نفس املتكلّم ،وما كان يف ضمريه ،فظهرت
عليه آثاره.
اإلعراب اصطالحًا" :هو اختالف آخر الكلمة الختالف العامل فيها لفظًا أو
تقديرًا"( ،)29ومعنى هذا :أنّ اإلعراب فرعُ املعنى ،إذْ إنّ اختالف أواخر الكلم مبينّ
على اختالف العوامل الواقعة على الكلمة ،وهذا بسبب املعنى الذي قام يف نفس
املتكلّم.
وعليه ،يكون معنى "إعراب القراءات" هو :بيان معناها من خالل موقعها من
اإلعراب ،وهو ما لفت إليه العكربي (ت 616هـ) يف مقدّمة كتابه حيث قال" :فأوّل
مبدوء به من ذلك تلقّف ألفاظه من حُفّاظه ،ثمّ تلقّي معانيه ممّن يُعَانيه ،وأ ْق َومُ طريق
َصلُ به إىل تَبْيِني أغراضِه ومغزاهُ ،معرفَةُ
يُسْلَك يف الوقوف على معناه ،ويَُتو َّ
ِإعْرابِه.)30("..
(  )28معجم مقاييس اللغة ،ابن ارس ،مادي (عرب) ،ص ،767واندر :الصحاح ،اجلوهري ،مادي (عرب)
.455/1

(  )29اللباب ِف علل البناء واإلعراب ،العحتربي ( 616هـ) ،ص.5

من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات ِف مجيع القرآن(،أو :التبيان ِف إعراب القرآن)،
(  )30إمالء ما ّ
العحتربي616 ( ،هـ).3/1 ،
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ولذلك يكون لإلعراب ُمدْخل يف "التوجيه" من حيثُ بيانُه ملا حتمله كلّ قراءة
من معنى ،مما يعزّز اخلالفَ الواقعَ بني القراءات ،وألجل ذلك كانت املعاني ختتلف
بني إعرابٍ وآخر ،وال نستطيع التوهّم أ ّن ذلك كلَّه مرادٌ هلل تعاىل.
اثنياا :ختريج القراءات

التخريج لغة :هو من (خَ َرجَ) وهو خالف (دخل) ،وال يقال إال إذا كان هناك

جدْبٌ ..وخَرَّجَ
خصْبٌ و َ
تفاوتٌ بني شيئني ،كما قالوا :عامٌ فيه تَخْرِيجٌ ،يعنون :فيه ِ
الل ْوحَ تَخْرِجياً ،كتب بعضاً وتَرَكَ بعضاً( ،)31فلهذا كان اخلروج أمارةَ الظهور
َّ
والربوز(.)32
اصطالحا :اشتهر التخريج عند علماء احلديث ،وعرّفوه بـ" :عزو
التخرج
ا
احلديث إىل مصادره"( ،)33وأما املشتغلون يف القراءات ،فقد مجعوا بني املعنى
اللغوي ،واصطالح احملدّثني ،حيث اعتنوا بالقراءات املشكلة دون غريها ،وحبثوا عن
الوجوه اليت تَرُدُّ االعرتاضات الواردة عليها ،معزوّة إىل أهلها ،وبناءً عليه ميكن صوغ
تعريفٍ لتخريج القراءات بأنه" :علم غايته رفع اإلشكال عن القراءات اليت أشكل
ظاهرها"( ،)34وهلذا فالتخريج خمتصّ برفع اإلشكال النحوي ،وبالبحث عن مسوّغ
ذلك ،من كالم العرب ،شعرًا ونثرًا.
(  )31اندر :القاموا احملي  ،الفروز أابدي ،مادي (صرج) ،لسان العرب ،ابن مندور ،مادي (صرج).
(  )32اندر :لسان العرب ،ابن مندور ،مادي (صرج).

(  )33اندر :التخريج ودراسة األسانيد ،الشريف ،يفازم عارف ،ص.5
(  )34استقينا هحا احلد من ختري بعض العلما يتعراب بعض القرا ا ااشحتلة ،من ذلك :ختري الدميام
لقرا ي {أرجلحتم} ابجفض علت غري واجلر ابجلوارو إحتاف فضالء البشر ِف القراءات األربعة عشر،
ص ، 353وخترجي لقرا ي {واألريفام} ابجفض ،يفيا ذكر أن عرف الداهر علت ااضمر أتكد أبك ر من
دلي  ،وبنا ً علي ظءر ضعف رأي الظصري الحين ردوا هحه القرا ي ألج هحا املعىن القرآين ِف ضوء
اختالف القراءات ،اجريب ،ص. 116
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اثلثاا" :تعليل القراءات"ِ ،
"علَل القراءات"

التعليل ِف اللغة :مأخوذٌ من (علّ) ،يقول ابن فارس" :العني والالم أصول

ثالثة صحيحة :أحدها :تكرُّرٌ أو تكرير ،واآلخر :عائقٌ يعوق ،والثالث :ضَعف يف
الشَّيء"( ،)35وهلذا صحّ أن يُستفهم عن هذه األمور بـ (ملاذا) ،فيكون اجلواب :ببيان
السبب(.)36
التعليل ِف اصطالح أهل املنطق "هو :تقرير ثبوت املؤثِّر يف إثبات األثَر،
واالستدالل :هو تقرير ثبوت األثَر إلثباتِ املؤثِّر"( ،)37مبعنى :أنَّنا نقطعُ أنّه ال أَثَر إال
مبؤثّر ،وهلذا ال تكون كلُّ ع ّلةٍ مقبولة ،وال كلُّ تعليلٍ مقنعٌ،إال إذا قام عليه دليلٌ من
ل أو نقلٍ ،يثبت األثر للمؤثِّر.
عق ٍ
وبالرجوع إىل كالم مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ) يف كتابه
"الكشف" ،يتبيّن لنا أنّه أراد بـ"التعليل" :بيان السبب احلامل على القبول أو الردّ(،)38
فإذا رجّح قراءة على أخرى ،أو اختار قراءة من بني القراءات ،ذكر السبب احلامل له
على القبول أو الر ّد أو التوهني.
وبهذا نتبيّن أنّ "تعليل القراءات" أو "علل القراءات" خيتلف عن التوجيه ،فهذه
العلل ليس هلا إال إقامة الدليل على االختيار( )39أو الردّ ،وقد يتساوى األمْرانِ ،فال
(  )35معجم املقاييس ،ابن ارس ،مادي (ع ) ،ص ،.650_649واندر :الصحاح ،اجلوهري ،مادي (ع ).
(  )36اندر :العوامل والعلل ِف الرد على النحاة ،ضمن كتاب :حبوث يف العربية ،مو ل السراج ،ص.20
(  )37التعريفات ،اجلرجاين ( 816هـ) ،ص .107

(  )38الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،القيس  ،محت بن أيب مالب ( 437هـ)،
.33/4

(  )39اندر :إعجاز القراءات القرآنية دراسة ِف اتريخ القراءات واجتاهات القراء ،صربي األهوح،ص-110
.132
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جيدُ املعلّل بدًّا من الرضا بالوجهني احملتملني قائالً" :فالقراءتان على هذا مبعنى"( ،)40أو
ما شابه ذلك من الكالم ،وإن دلّ ذلك على شيء ،دلّ على أنّ القبول أو الردّ مبينٌّ
ل قريبٌ من معنى "االحتجاج" اآلتي.
على أدلّة ،وال مُدْخل للهوى فيه ،وهذا العم ُ
الحتِ َجاج للقراءات" ،و "ح َّجة القراءات"
ابعاْ " :
را
الحتجاج ِف اللغة :ذكر ابن فارس أنّ "احلاء واجليم أصول أربعة ،فاألول:
القَصْد ،..والثاني :احلِجّة :السّنَة ...والثالث :احلِجاج :العظم املستَديرُ حول العني..
الرابع :احلَجْحَجَة :النُّكُوص" ،وعندما نتأمّل كالمه جند أنّ معنى "االحتجاج" يبدأ
من القصد ،إىل إقامة احلجة ،ثمّ سلوك الطريق األقرب لذلك ،وبعدها :حتديد القدر
صدَ إليه دَ ْفعَة واحدة ،حبيث ال يدع للخصم جماالً
املطلوب ،لكي يأتي على ما ق َ
للطعن يف النتيجة ،وال يسعه عندها إال التسليم(.)41
الحتجاج اصطالحا :عرض الدكتور حازم سعيد يف مقدّمة حتقيقه لكتاب
"شرح اهلداية للمهدوي (ت440هـ)" دراسة ضافية لالحتجاج ،وخلص إىل القول:
"ميكنين أن أعرف االحتجاج بأنه :علم يقصد منه تبيني وجوه القراءات وعللها،
واإليضاح عنها واالنتصار هلا"( ،)42وهلذا بيّن أنّ املهدوي كان يعبّر عن إيضاحِ ِعلَل
ووجوه القراءات" ،بثالثة أمور ،هي :العلة ،احلجة ،الوجه"( ،)43وأكّد أنها كانت
عنده مبعنى واحد.

(  )40الكشف عن وجوه القراءات ،القيس .98/2 ،
(  )41معجم املقاييس ،ابن ارس ،مادي (يف ).

(  )42شرح اهلداية ،ااءدوي ،مقدمة احملقل ،ص.20
(  )43اارجع السابل ،ص .130

ودراسةٌ طيف تـَوطجي ط ط
ط ط
ط
ططط ط
ط
القَرا َا ط ااتَـ َواتطَريو
الو ْيف َدي ااَْعنَ طويَّة ل ْلقَرا َا ال ُق ْرآنيَّة َ َ
ْ
نَدَريَّةُ َ
ُ

437

وقريب من هذا كان عمل الفارسي (ت337هـ) يف كتابه "احلجة للقراء
السبعة" ،والذي وصفه املقدم له( )44بقوله" :أمّا موضوعُ هذا الكتاب فهو االحتجاجُ
للقراءات ،وتوثيقُها ،وتوجيهُها ،والتماسُ الدليل لقراءة كلّ قارئ ..وذلك إمّا
باالستناد إىل قاعدةٍ مشهورةٍ يف العربية ،أو بالْتماس ع ّلةٍ خفّيةٍ ،بعيدةَ اإلدْراك،
يُحاولُ اقْتِناصَها أو تولِيدَها ،أو باالعتمادِ على القياس ،وحَ ْشدِ النظائر ،ومُقارَنَةِ
ب من أساليب احتجاجه اآلياتِ القرآنية ،والشعرَ
املثيلِ باملثيل ..وكان يسوق لكل أسلو ٍ
الصاحلَ لالحتجاج ،واحلديثَ النبويّ ،واألمثالَ العربية ،ولغاتِ العرب وهلجاتها،
وأقوالَ أئمةِ العربية"(.)45
ولذلك ،وبعد إنعام النظر ،جندُ أنّ التعليلَ واالحتجاجَ خيرجان من مشكاةٍ
واحدة ،لذات املعنى ،وهو ال يؤدّي مؤدّى "التوجيه" املنشود يف هذا البحث.
خامسا :معاين القراءات
ا

" املعىن" لغة :مل تعرف العرب كلمة (املعنى) ،ومل تقع يف كالمها ،ولكنهم

يقولون ما ( َمعْنِيُّ) هذا بكسر النون وتشديد الياء ،ويريدون به مماثلتَه ومشابهتَه داللة
ومضمونًا ومفهومًا( ،)46وقد ظهر لنا قيدٌ "للمعنى" يف كالم أبي هالل العسكري يف
كتابه "الفروق" وهو :أنّ "املعنى" ال يكون إال للقول املقصود ،وأنْ يَ ْقصِد به ما هو
َموضُوعٌ له يف أصلِ اللغة أو جمازها ،فيَ ْنفَهِم املرادُ على وجهٍ دون وجهٍ ،وهلذا ال جييء
صدُ مل يَ ُعدْ للكالم معنىً ،فلو قال قائل :حممد رسول اهلل،
إال مقّيدًا ،فإذا ُفقِد القَ ْ

(  )44كام مصرفت اهلنداوي.
(  )45احلجة للقراء السبعة ،الفارس  ،احلسن بن أمحد ( 337هـ).22/1 ،

(  )46املصباح املنري ِف غريب الشرح الكبري للرافعي ،الفيوم ( .434/2،بتصرف).
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ويريد :حممد بن جعفر،كان ذلك باطالً ،ولو أراد حممد بن عبد اهلل ،عليه السالم،
كان حقًا(.)47
وهلذا فقد فرّق صاحب "الكلّيات" بني "املعنى" وبني :املفهوم ،والفحوى،
واملدلول ،واملسمّى ،واسم املعنى ،وما شابه ذلك ،مما قد يتشارك مع "املعنى" ،بهذا
القيد ،أعين :القصد إىل وجهٍ دون غريه ،فبيّن أنّ "املعنى" إذا أطلق ال يفهم منه إال
ض إىل
ى مف ٍ
شيء واحد من غري قيد ،فإذا أطلق مصطلح آخر مثل "املفهوم" أريد به معن ً
معنىً آخر ،كما ينفهم حتريم الضرب من قوله تعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ [اإلسراء:
 ،]23ال من ذات اللفظ ،وإنّما من فحوى هذا اخلطاب(.)48
وأمّا األزهري (ت370هـ) فقد طبّق هذا "املعنى" يف كتابه "معاني القراءات"،
بشكلٍ أكثر مشوليّة؛ فكان يأتي على معنى القراءة ،ومرجعها اللغوي ،ثم يعرّج على
معنى القراءة األخرى ،وعندها :إمّا أن جيمع بني املعنيني ،أو يفضّل أحدَهما على
اآلخر ،وقد يضعّف أو يردّ ،ويف النهاية يكون مؤدّى الكالم واحدًا ،ال متع ّددًا.
من أمثلة ما ذكر:
قوله يف قراءة ﭽ ﭞ ﭟ ﭠﭼ [الفاحتة ]4 :و{مَلِكِ}" :القراءتان كلتاهما
ب إليّ()49؛ ألنه أمتّ"(.)50
ثابتٌ بالسنة ،غري أ ّن (مالك) ،أح ّ
(  )47معجم الفروق اللغوية احلاوي لحتتاب أيب هنل العسحتري وجز من كتاب السيد نور الدين اجلزاكري،
ص.504

(  )48اندر :كتاب الكليات معجم ِف املصطلحات والفروق اللغوية ،الحتفوم  ،ص.1358-1354
(  )49هحا لو ٌن من ألوان تفضيل ب القرا ا  ،والحي ينظغ ااصري لي  :أ ْن ت مفاضلة ب القرا ا ااتواتري،
وممن حنت هحا النرو ايتمام األلوس  ،يفيا قال :ومىت أرد ترجيح أيفد الوصف تعارضت لدي األدلة،
وسد عل الظاب اآلاثر ،وانقلب يل بصر الظصريي صاسئًا وهو يفسري ،ت أَين أقرأ كالحتساك {مالط ط
ك}،
َ
َ ُ
أليفدت بزايدي عشر يفسنا  ،وألن ي هارًي واضرةً الفض الحتظري ،والرمحة الو ط
اسعة ،والرم طع اباالك
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وقوله يف قراءة ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ [النساء" :]1 :القراءة
اجليدة {وَا ْلَأ ْرحَامَ} بالنصب ،املعنى :اتقوا األرحامَ أن تقطعوها ،وأما قراءة خفض
{وَا ْلَأ ْرحَامِ} على قراءة محزة ،فهي ضعيفة عند مجيع النحويني ،غريُ جائزة إال يف
اضطرار الشعر؛ ألنّ العرب ال تعطف على املكِنيّ إال بإعادة اخلافض( ...)51وخفض
{ا ْلَأ ْرحَامِ} خطأ أيضًا ،وأمرُ الدِّينِ عظيم؛ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلّم قال" :ال
حتلفوا بآبائكم"( ،)52فال جيوز أن تتساءلوا باهلل وبالرحم على عادة العرب ،أي نهى
النيب عن احللف بغري اهلل(.)53
وهلذا يظهر من معاني القراءة ل{مَالِك و مَلِك} :أنّه رجّح القراءة اليت تعطي
املعنى الكامل الالئق باهلل تعاىل يف ذلك اليوم؛ أي أنّ حمصّلة املعنى معنىً واحدٌ ال
متعدّد ،وكذلك حني ضعّف قراءة {األرحامِ} باجلرّ قد حتصّل منه :معنىً واحدٌ
أيضًا(.)54
وق الرمع ابالطك من يفيا ن َملطك ،أقصت ما يرجت من ال َـملطك أن ينجو ايتنسان
يفيا ن
مالك َ
ٌ
من ُ
أسا برأس ،ومن ااالك يرجت ما هو وق ذلك ،القرا ي ب أر ل اباحنظ م ل (.روح املعاين ،األلوس ،
من ر ً

 ،)86 /1واندر :الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القاض عيال اليرصيب ( 544هـ).101/2 ،
(  )50معاين القراءات ،األزهري ( 370هـ) ،ص.27
(  )51مبعت :عادي يفرف اجلر تقول :مرر ُ بك وبزيد ،ت :مرر ُ بك وزيد.

(  )52صحيح البخاري ،الظ اري ( 256هـ) ،كتاب مناقب األنصار ،ابب أايم اجلاهلية ،ح،3836
 ،532/7صحيح مسلم ،القشريي ( 261هـ) ،كتاب األميان ،ابب النء عن احللف بغري هللا تعا ،
ح.105/11 ،3

(  )53معاين القراءات ،األزهري ،ص.119
(  )54لقد وج العلما قرا ي محزي من جءة ايتعراب ،ومن جءة الشرع ،فمن جهة اإلعراب ذكروا أن هحا
اللفظ جرى علت ألسنة العرب واهتءر ،حتان أيفدهم يقول :أسألك ابهلل والريفم ،دون عادي اجا ض ،علت
معت التودد واتستعراف ،وجا ذلك يف كنمءم وأهعارهم ،لحتن مل يشتءر ،وعدم اهتءاره ت يدل علت
القسم ،وهحا ت أبس ب  ،أو أن حيم علت القسم،
ضعف  ،ومن جهة الشرعُ ،مح التساؤل علت غري َ
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فمن خالل النظرة الفاحصة ملا تقدّم من معنى "التوجيه" ومرادفه نصل إىل أنّ
املعنى احلقيق بأنْ يكونَ رديفًا ملعنى "التوجيه" هو" :معاني القراءات" ال غري.
وبعد هذا ،سنقومُ بوضعِ األصولِ والضوابطِ اليت ينبغي مُراعاتُها في َمنْ يقوم
بتوجيه القراءات ،ومِن ثَمّ َنعْمَد إىل الدراسة التطبيقية للّتوْجيه ،بنا ًء على تلك القواعد
واألصول.
ِ
املوجه
املبح األول :أصول التوجيه وشروط ّ

اجتهدنا يف وضع بعض األصول والشروط والضوابط واخلطوات املنهجية
للتوجيه ،وذكرنا صوره ،وصلته بالتفسري ،آملني أن يكون عملنا هذا هو اللّبِنَة اليت
تكتمل بها دراسة "توجيه القراءات" ،من حيث إنها ستق ّدمُ النموذجَ األمثلَ هلذا
العمل ،وسرتفعُ التّبِعة عن أئمّة التفسري ،الذين طَالَتْهم ألسنةُ الطاعنني؛ ألنّهم َع َمدُوا
إىل ردّ بعضِ القراءات ،أو تضعيفِ بعضها ،أو ترجيحِ بعضها على بعض ،ولو أنّا
تعاملنا مع تلك القراءات وفق ما سيصل إليه هذا البحث من نتيجة ،لرفعنا عنهم تبعة
هذا العمل اخلطري؛ أي :الردّ أو التضعيف ،أو املفاضلة بني القراءات الثابتة ،ولتمكّنّا
حمْل كالم اهلل على أمتّ الوجوه
من الذّبّ عنهم؛ ألنهم مل يقصدوا بعملهم ذاك إال َ
وأكملها ،وقد ظهر ذلك من خالل كالمهم يف القراءات ،على غري ما قد تصوّره
البعض من أنهم تطاولوا على كالم اهلل تعاىل ،فلو كان ذلك منهجًا هلم الستمرّ عليه
ل توجيه ،وهو ما مل يكن.
مع ك ّ

ويحتون يفحتاية حلاهلم يف ذلك ،من غري تعرل حلحتم الشارع ي  .انظر :إبراز املعاين من حرز األماين ،أبو
هامة ( 665هـ) ،637-633/2 ،القراءات املتواترة وأثرها ِف اللغة العربية واألحكام الشرعية

والرسم القرآين ،يفظش ،ص.444-442
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وملا كانت هذه األصول مشرتكة بني املوجَّه ،وهي القراءات ،وبني املوجِّه،
وهو الذي يقوم بعمليّة التوجيه ،فقد أفردنا املطلب األول ألصول التوجيه ،واملطلب
اآلخر للشروط الواجب توفرها يف املوجّه.
األول :أصول التوجيه
املطلب ّ

نعين بأصول التوجيه" :جمموعة الشروط والقواعد واخلطوات املنهجية اليت

ينبغي على مَن يتصدّى لتوجيه القراءات التزامُها حتى يكون جهده علميًّا دقيقًا"،
وميكن توضيح ذلك على النحو التالي:
أولا :الشروط الواجب توفرها ِف القراءة اليت نريد توجيهها:

 - 1االعتماد على القراءات املتواترة؛ ألنها اليت ثبت نسبتها إىل اهلل تعاىل،

أما الشاذّة فنأتي به تبعًا للمتواتر ،ما مل يكن بني الشاذّ واملتواتر تعارضًا ،فإن كان،
ردّت الشاذّة.
 - 2أن ننطلق من أنّه ال توجد كلمة هلا أكثر من قراءة إال وجمموع معناها مراد
هلل تعاىل.
 - 3التحاكم للقراءات ال احلكم عليها ،وذلك جبعل القراءة حَ َكمًا على
القاعدة النحوية أو الوجه اللغوي والصريفّ ،ال العكس.
ص ال جتوز
 - 4إدراك أن توجيه القراءات هو اجتهاد من امل َوجّه ال على أنه ن ّ
خمالفته.
أما الشرط األول ،فألنّ خالف العلماء يف حكم القراءات الشاذّة قديم؛ ألنها
مل تأخذ حكم القرآن ،وال حكم احلديث ،مع أنه قد نال عناية بعض العلماء(،)55

(  )55الربهان ِف علوم القرآن ،الزركش ( 794هـ).341 ،333-331/1 ،
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وأدخله بعض املفسّرين يف تفاسريهم ،كما هو احلال يف تفسري الطربي والزخمشري وأبي
حيّان ،وغريهم ،وألجل هذا نرى أن تؤخّر يف التوجيه عن درجة املتواتر.
وأما الشرط الثاني ،فألنّ ذلك يُخْرجنا مما وقع فيه بعض املختصّني بالتوجيه
والتفسري من اختيار قراءة على أخرى ،أو تضعيف بعضها ،وربّما ردّها ،وميكن
مالحظة ذلك من خالل بعض الكتب املختصّة بتوجيه القراءات وإعرابها ،وكذلك
بعض كتب التفسري.
وأمّا الشرط الثالث :فإنّ القاعدة النحويّة والصرفية اجتهادٌ ،ويبقى يف دائرة
الظنّ ،أمّا القراءة املتواترة فهي املقطوع نسبتها إىل منزل القرآن سبحانه وتعاىل ،فلهذا
ينبغي أن تكون القاعدة تبعًا للقراءة ،ال أن تكون حكمًا عليها( ،)56وكما هو معلوم،
فإنه ال تسلم قاعدة من شواذّ خارجة عن القياس ،فكيف يكون ما هذا حاله حكمًا
على الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.
وأمّا الرابع؛ فإنّ توجيه القراءة هو نتاج التدبّر لكتاب اهلل تعاىل ،وهو معتمد
على مقدّمات قد تكون منتجة ،وقد تكون متكلّفة ،وألجل ذلك فمهما حاول اجملتهد
حترّي الدقة يف االجتهاد ،إال أنّه قد تفوته بعض األمور اليت تتولّد ألجلها نتيجة ال
تُسلّم له ،وصدق اهلل إذ يقول :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [يوسف.]76 :
نرى أ ّن هذه الشروط اليت على املوجِّه التزامها ،يف توجيه القراءات ،ولكن –
كما تقدّم – مل جند أحدًا ممن ألف يف التوجيه إال وقدّم وأخّر يف القراءات ،وهلذا فقد
كان لفقد الشرطني الثاني والثالث أثر غري حممود ،على التفسري والتوجيه ،وهو ما

(  )56اندر :القواعد النحوية والقراءات ،مظرا يف توهم خمالفة بعض اآلاي للمشءور من قواعد النرو
والعربية ،ايسر الشمايل ،كلية الشريعة  -جامعة الريموك ص . 4-1
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حناول إجياد اآللية املناسبة لتجنّبه من خالل تفعيل هذه القواعد ،اليت ينبغي تفعيلها من
خالل اخلطوات املنهجيّة التالية.
اثنياا :اخلطوات املنهجية ِف التوجيه

نرى أن على املشتغل بتوجيه القراءات أن يعتمد اخلطوات الناظمة لعمله على
النحو اآلتي:
أ ّوالً :اعتماد أصل (قراءة) يبدأ بها ،ثم الشروع يف التوجيه للقراءات األخرى،
وال ب ّد يف ذلك من طريقة واحدة:
* فإما أن يعتمد القراءة املشهورة يف بلده.
* وإما أن يعتمد تقسيمات علماء القراءة ،فيبدأ بقراءة نافع املدني ،وراوييه:
قالون وورش ،ثم قراءة ابن كثري املكي ،وراوييه :البزي وقنبل ،ثم أبي عمرو
البصري ،وراوييه الدوري والسوسي ،ثم ابن عامر الشامي وراوييه :هشام وابن
ذكوان ،ثم عاصم الكويف ،وراوييه :شعبة وحفص ،ثم محزة الكويف ،وراوييه:
خلف وخالد ،ثم الكسائي الكويف ،وراوييه :أبي احلارث والدوري ،ثم أبي جعفر
املدني ،وراوييه :ابن وردان وابن مجاز ،ثم يعقوب البصري ،وراوييه :رويس
وروح ،وأخريًا :خلف الكويف ،وراوييه :إسحق املروزي وإدريس.
ثانيًا :استقصاء مجيع الروايات املتواترة يف اآلية ،وإن أراد ذكر الشا ّذ فال يذكره
إال بعد استكمال توجيه القراءات املتواترة.
ثالثًا :نسبة كل قراءة إىل من قرأ بها؛ ليسهل مراجعتها يف مظانها.
رابعًا :تفسري اآلية وفق التوجيه املناسب ،وربطه بالسياق الذي جاءت فيه ،مما
يزيد يف الفهم والبيان.
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خامسًا :دفع توهّم التعارض والتناقض بني القراءات ،مبا يثبت أن املعنى املراد
هلل تعاىل من كالمه واح ٌد ال يتعدّد.
وقد استقينا هذه اخلطوات من خالل توجيه القراءات عند السابقني ،حيث رأينا
ذلك– على سبيل املثال– عند ابن زجنلة وابن خالويه والفارسي ،وابن عادل ،وأبي
حيان والرازي والقرطيب واأللوسي والشنقيطي.
ومن خالل تتبّعنا للمختصّني بتوجيه القراءات على االستقالل وجدنا صورًا
ال خمتلفة يف التوجيه ،وميكن إمجاهلا مبا يلي:
وأشكا ً
اثلثاا :صور التوجيه وأشكاله

الصورة األوىل :السري على ترتيب املصحف ،وهذا ما جرى عليه األقدمون يف
ٍّ سواء؛ فكان أحدهم يبدأ بتوجيه القراءات من الفاحتة
توجيه املتواتر والشاذّ على حد
حتى نهاية املصحف ،وسار على هذا النهج من احملدثني الدكتور حممد سامل حميسن يف
كتابه "القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآني واألحكام الشرعية".
الصورة الثانية :التوجيه حبسب فنون اللغة املختلفة كالتوجيه النحوي ،أو
البالغي ،أو البياني ،ككتاب "الشامل يف القراءات العشر لغة وتفسريًا وأسرارًا"
للدكتور عبد القادر حممد منصور ،وكتاب "توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية
لغة وتفسريًا وإعرابًا" للدكتور عبد العزيز بن على احلربي.
الصورة الثالثة :التوجيه حبسب املوضوعات ،ككتاب "املعنى القرآني يف ضوء
اختالف القراءات" لألستاذ الدكتور أمحد سعد اخلطيب ،وكتاب " القراءات املتواترة
وأثرها يف اللغة العربية واألحكام الشرعية والرسم القرآني" للدكتور حممد حبش،
فالكتاب األول وضع قواعد وضوابط للتعامل مع القراءات القرآنية ،واآلخر تناوهلا
من خالل مناذج مرجعها إىل الرسم وإىل اللغة العربية ،والقضايا الفقهية والعقدية.
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هذه هي الصور اليت بني أيدينا حتى اآلن ،وال يستبعد أن تكون هناك صور
للتوجيه مَُتعَلِّقة بالظاهرة الصوتيّة الناشئة عن االختالف يف أداء بعض الكلمات بني
قراءة وأخرى ،فبذور ذلك بدأت منذ زمنٍ على يد األستاذ الدكتور مسري استيتية،
حيث كان يلفت نظر طالبه إىل "الدراسات الصوتية للقراءات القرآنية" ،وحدّثنا يف
شهر آذار من هذه السنة أنّه يعمل على نشر أكثر من كتاب يف هذا املوضوع ،لكننا مل
نقف عليها ،وحنن نعلم عمق دراسته هلذه القضايا ،ومما قاله وحنن نسمع" :واهلل إنّي
ألكاد أهيم على وجهي يف الشارع من عظمة ما أجده حني أقرأ نتاج تلك التحليالت
الصوتية للم ّد والقلقة والغنّة ..فليس شيء يف كتاب اهلل تعاىل إال وهو معجز".
ابعا :صلة القراءات ابلتفسري
را

ذكر املختصّون بعلم التوجيه أنه ميكن تقسيم اختالف القراءات من حيث
محلها للمعاني إىل ثالثة أقسام:
األول :اختالف اللفظ ،واملعنى واحد( ،)57وأكثر هذا يف كيفيّات األداء من مدّ
وإمالة وتقليل وغري ذلك.

( )57الحي يراه أستاذ الصوتيا احلدي ة الدكتور مسري استيتية :أن ليس هناك ََثة ه يف كتاب هللا ت حيم
معت ،إن الدراسا الصوتية احلدي ة ت ظت أن ايتمالة والتقلي وما ذلك من األمور الصوتية ،تؤار يفتْ ًما
ً
يف عرا ااعاين ،وقد ذكر لنا ذلك ،من صنل كنم القاكم علت ر ط ذلك ابألجءزي احلدي ة ،يف حماضري
يف كلية الشريعة يف جامعة الريموك (2002/11م) ،وذكر أن عندما نلفظ (والضرت) ابيتمالة ،إن يؤدي
يفداث نسل ب الداهري الرظيعية (الضرت) والظنيان اللغوي الحي يعرب عنءا ،الضرت مدي من أول
النءار ميتد يفىت يقرتب من الزوال ،أي أهنا ترتاصت يفىت تقرتب من الدءريي ،وت تحتون حلدية ،والرتاص
الحي تدل علي كلمة (الضرت) يناسب ااد يف آصرهاو .روافد البالغة حب ِف أصول التفكري البالغي،

مسري هريف استيتية ،ضمن كتاب دراسات إ سالمية وعربية مهداة إىل العالمة األستاذ الدكتور فضل
حسن عباا مبناسبة بلوغه السبعني ،ص. 333
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الثاني :اختالف اللفظ واملعنى ،مع إمكان اجلمع بينهما ،ومثاله أكثر
االختالفات بني القراءات.
الثالث :اختالف اللفظ واملعنى ،مع عدم إمكان اجتماعهما يف معنًى من
ٍّ بوجه ،فتكون كل قراءة مبنزلة آية مستقلّة ،كقول موسى
وجه ،وصحّة استقالل كل
عليه السالم لفرعون { :ﯟ ﯠ} وﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﭼ [اإلسراء ]102:حيث قرأ الكسائي بضم التاء وقرا الباقون بفتحها،
فعلى قراءة الكسائي يكون هذا من كالم موسى ،وعلى قراءة الباقني هو خطاب من
موسى عليه السالم لفرعون(.)58
وخلصوا إىل قاعدة يف اختالف القراءات ،مما له أثر يف املعنى ،وهي :أنّ كلّ
اختالف يف القراءة مما له أَثَر يف املعنى هو :اختالفُ تنوّعٍ ،ال اختالفَ تضادّ ،وذكروا
أنّه يستفاد من هذه القاعدة:
 - 1معرفة وجه ارتباط املعنى املستفاد من القراءة بتفسري اآلية.
 - 2معرفة سبب احنصار هذا النوع من القراءات يف اختالف التنوع ،مما يثبت
أن القرآن يصدّق بعضه بعضًا.
 - 3توفري جهد املفسّر يف توجيه معاني األلفاظ املختلفة يف كلّ قراءة ،فما عليه
إال أن يؤلّف بينها ويفيد منها مجيعها.
 - 4تبيني املعاني وتكثريها ،وإزالة اإلشكال إن وجد.

(  )58اندر:مقدمة احملقل لحتتاب املصباح الزاهر ِف القراءات العشر البواهر للشءرزوري ( 550هـ) ،ع مان
غزال،يفيا ذكر يف اارلب الرابع :أار اصتنف ااعت والتفسري بسظب القرا ا  ،وصور ذلك اتصتنف،
وضوابط اجروج من يف عشرين صفرة.70-50/1،

ودراسةٌ طيف تـَوطجي ط ط
ط ط
ط
ططط ط
ط
القَرا َا ط ااتَـ َواتطَريو
الو ْيف َدي ااَْعنَ طويَّة ل ْلقَرا َا ال ُق ْرآنيَّة َ َ
ْ
نَدَريَّةُ َ
ُ

447

ح معه
 - 5دفع ما يفهم من ظاهره التناقض ،حبمل كل قراءة على وجهٍ يص ّ
ٍّ من تلك املعاني.
ل كل قراءة مبعنًى ،ال يلزم منه بطالن أي
أن تستق ّ
ولكننا من خالل هذه الدراسة نستطيع أن نضع رأينا بني أيدي الباحثني،
مرجّحني أنّ ما ذكروه من صلة بني التوجيه والتفسري كان مبنيًّا على شيء تصوّروه،
والذي وصلنا إليه؛ من أنّ مراد اهلل تعاىل من القراءات املختلفة هو معنىً واحد فقط،
قد حتقّقنا صدقه من خالل إنعام النظر ،وإطالة الفكر والتأمّل ،والتدبّر ،فهو رأي
ارتأينا فيه الصواب ،ويبقى اجتهادًا قد حيتمل اخلطأ ،وحسبنا أننا اجتهدنا ،راجني أن
يكون لنا نصيب من األجر إن شاء اهلل تعاىل.
املوجه وكيفيّة حتصيلها
املطلب الثاين :الشروط الواجب توفرها ِف ّ

وهذه األمور استقيناها من "الشروط الواجب توفّرها يف املفسّر"( )59كما ذكرها

العلماء؛ ألنّ عمل املوجّه عملٌ تفسريي؛ كونه سيكشف لنا عن مراد اهلل تعاىل بقدر
الوسع ،وأيضًا ،أفدنا من "الشروط الواجب توفرها يف اجملتهد"()60؛ ألنّ عملية
( )59اندر :مذهب أهل السنة ِف التفسري ،أمحد الضاوي ( ،)ahmedbezoui@yahoo.frالشروط
الواجب تو رها يف اافسر ،بعد التتظع مبا يل  -1 :اللغة  -2النرو -3التصريف  -4اتهتقاق -5علوم
الظنغة  6علم القرا ا  -7أصول الدين  -8أصول الفق  -9أسظاب النزول والقص  -10الناسخ
واانسوخ  -12ايتاام ابأليفاديا النظوية الشريفة ااظينة واافسري اا أمج وأ م من آي الحكر احلحتيم-13 .
علم ااوهظة  ،ص.7
( )60املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزاري األوقاف الحتويتية ،ميحتن مجال الشروط ال ذُكر مبا يل .1 :معر ة
اللغة والنرو والصرف ،،وأصول الفق  ،وما حيتاج لي من العلوم العقلية يف صيانة الحهن عن اجرأ حبيا
تصري هحه العلوم ملحتة الش ..ايتيفامة مبعدم قواعد الشريعة يفىت يعرف أن الدلي الحي يندر ي
خمالف هلا أو موا ل ،اامارسة والتتظع اقاصد الشريعة ما يحتسظ قوي يفءم منءا مراد الشرع من ذلك وما
يناسب أن يحتون يفحتما ل يف ذلك احمل  10734/ 2 ،واندر :اإلهباج ِف شرح املنهاج على منهاج

الوصول إىل علم األصول للبيضاوي ،السظحت  ،8/1،قواطع األدلة ِف األصول ،السمعاين ( ،)489
.381/ 3
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التوجيه هي عمليّة فكرية حتتاج إىل إعمال عقل ،وإبداء رأي ،فإذا مل يكن التوجيه
مبنيًّا على أُسس ثابتة وقع املوجّه يف الرأي املذموم ،الذي حذّر منه النيب صلى اهلل
عليه وسلّم بقولهَ " :منْ قَالَ فِي القُرْآنِ ِبغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَ ْق َعدَهُ ِمنَ النَّارِ"(َ " ،)61و َمنْ
قَالَ فِي القُرْآ ِن بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّْأ مَقْ َعدَ ُه ِمنَ النَّار"(.)62
الوجه:
الشروط الواجب توفّرها ِف ّ

 - 1أن يتحقّق يف املوجّه الشروط اليت اشرتطها العلماء يف املفسّر.
 - 2أن يكون املوجه عاملًا بالقراءات ضبطًا ورواية وتعليالً.
ال وفرشًا(.)63
ال على ما يُقْرئ به من القراءات أصو ً
 - 3أن حيفظ كتابًا مشتم ً
فهذا جممل الشروط اليت ينبغي أن تتحقّق يف املوجّه ،فإذا اختلّ منها شرط ،فال

يستأهل أن يوصف باملوجّه ،ومبا أنّ أحوال اجملتهدين ختتلف؛ فمن جمتهدٍ مطلقٍ إىل
جمتهدِ مسألة ،فكذلك احلال يف املوجّهني ،فمن عاملٍ خمتصّ بالتوجيه؛ كاحلال يف
املؤلفني يف التوجه على وجه اخلصوص ،إىل مشتغلٍ به على قدر؛ كاملفسّرين الذين
اعتنوا بتوجيه القراءات يف تفاسريهم ،إىل موجّهٍ ملوضع دون غريه؛ كتوجيه بعض
الفقهاء آليات األحكام اليت تتعدّد فيها القراءات.

ول َّط
ط
ط
آن َعن رس ط
اّللُ َعلَْي ط َو َسلَّم،
صلَّت َّ
اّلل َ
( )61رواه الرتمحي وصرر  ،سنن الرتمذي ،كتاب :أَبْـ َو ُ
اب تَـ ْفس طري الْ ُق ْر ْ َ ُ
ب َما َجا َ طيف الَّ طحي يـُ َف طسُر ال ُق ْرآ َن بطَرأْيطط ،يفديا.2959
َاب ُ
ط
ط
ط
ط
( )62رواه الرتمحي ويفسن  ،سنن الرتمذي ،كتاب :أَبـواب تَـ ْفس طري الْ ُقرآن َعن رس ط
اّللُ َعلَْي َو َسلَّم،
صلَّت َّ
ول َّ
اّلل َ
َْ ُ
ْ َُ
ْ
ب َما َجا َ طيف الَّ طحي يـُ َف طسُر ال ُق ْرآ َن بطَرأْيطط ،يفديا.2960
َاب ُ
( )63األصول ه  :القواعد اانضظرة ال يحت ر دورها ويترد يفحتمءا ،والفرهيا ه  :الحتلما يق دورها وت
يترد يفحتمءا .اندر :القراءات املتواترة وأثرها ِف اللغة العربية واألحكام الشرعية والرسم القرآين ،حممد

احلظش ،ص ،140مقدمات ِف علم القراءات ،هحتري ،وآصرون ،ص.137
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وهلذا فمن السهل أن نرى هذه الشروط جمتمعة يف املوجّهني القدماء ،فسريتهم
دالّة دون أدنى شكّ على أهليتهم للتوجيه ،فهم علماء لغة وحنو وصرفٍ ،وهلم باع
طويل يف التفسري واحلديث والقراءات وعلم الكالم ،وبعضهم قد ألّف يف هذه العلوم
كلها ،ولذا كان إقدامهم على التوجيه بعد االمتالء من العلوم اليت تؤهّلهم إىل خوض
غمار هذا العلم ،فأنتجوا املفيد ،وكان مَن بعدهم عياالً عليهم يف ذلك ،وإنّما أشرنا
إىل هذه الشروط إلمتام الفائدة ،ال قصدًا إىل اعتماد بعض املوجّهني وإقصاء بعضٍ عن
ساحة التوجيه.
الدرْبة على حتصيل
وأمّا اليوم ،فإن التخصص يف توجيه القراءات حيتاج إىل ُّ
علوم اآللة اليت متكّن من القدرة على فهم كالم السابقني ،واستيعاب منشأ اخلالف،
ومصدره ،وكيفيّة محل كالم السابقني على أحسن حمامله ،مع التماس العذر هلم،
ومن ثمّ اخلروج بالتوجيه الالئق للقراءات ،بناءً على النظرة املتجرّدة من املسلّمات
السابقة ،مبعنى :احليدة العلميّة يف التوجيه ،وهذا ما ملسناه يف جهود الذين ختصصوا
بهذا العلم ،من أمثال الدكتور حممد حبش ،والدكتور عبد العزيز احلربي ،والدكتور
حممد سامل حميسن ،والدكتور عبد القادر منصور ،وغريهم ممن اطلعنا على بعض
دراساتهم ،ولسهولة حتصيل هذه الشروط نرى أن تكون هي الشروط اليت سبق
اإلشارة إليها يف املوجّهني.
وإمتامًا للفائدة ،فقد جعلنا املبحث التالي للدراسة التطبيقية يف توجيه
القراءات ،فأحملنا بادئ بدءٍ إىل مناهج املوجّهني ،ثمّ عرّجنا على ثالثة أمثلة ،وضّحنا
فيها النظرة التجديدية للتوجيه ،على ما سيأتي بيانه يف املبحث.

سليمان حممد الدقور ،و حممد جمل راببعة

450

املبح الثاين :دراسة تطبيقية ِف توجيه القراءات
نسعى يف هذا املبحث إىل الوقوف على بعض مناهج املوجّهني ،بشكل خمتصر،
وتقديم مناذج للتوجيه ،على وفق ما سبق التأصيل إليه؛ لنجمع بني النظريّة
والتطبيق ،وتكتمل الصورة عن "الوحدة املعنويّة للقراءات" أمام الباحثني ،فيأخذوها
عن بينة ،أو يردّوها عن بيّنة.
املوجهني
املطلب األول :مناهج ّ

قدّم الدكتور حازم سعيد حيدر لتحقيق ودراسة كتاب "شرح اهلداية" للمهدوي

(ت440هـ) ،وكذلك الدكتور عبد العزيز بن علي احلربي لدراسته "توجيه القراءات
العشرية الفرشية لغة وتفسريًا وإعرابًا" ،بذكر الكتب اليت عنيت بتوجيه القراءات،
مؤلفًا( ،)64وبالرجوع
قدميًا وحديثًا ،وذكرا مناذج من تلك املؤلّفات بلغت نّيفًا وسبعني َّ
إىل بعض تلك املؤلفات ،كانت السمة الغالبة عليها أنّها تناولت توجيه القراءات على
حسب ترتيب املصحف ،وربّما اقتصرت على الفرشيّات ،فتبدأ بذكر اآلية اليت
وردت فيها القراءات ،من أول الفاحتة إىل آخر القرآن ،ومن ثمّ تدخل يف التوجيه،
كلّ حسب اهتمامه.
وغلب على تلك الكتب أنها كانت تتخري من القراءات ،وتفضّل بعضها على
بعض ،أحيانًا ،وربّما ردّت بعض الوجوه وعدّتها من اللحن ،ويف كلّ ذلك يسوق
مؤلفوها احلجج والعلل ملا جنحوا إليه ،وقد غلب عليها طابع "النحو والصرف"،
كأبي علي الفارسي (ت377هـ) يف كتابه "احلجة للقراء السبعة" ،حيث خرج كثريًا عن
دائرة التوجيه ،وقريب من هذا جاء تأليف مكّي بن أبي طالب القيسي (437هـ):
"الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها" ،وقد أكثر هذا األخري من
( )64توجيه مشكل القراءات ،احلريب ،ص ،93-78شرح كتاب اهلدية ،سعيد ،ص.40-30

"دراسةٌ ِِف تَوِج ِيه ِ
ِ ِ
ِ
القراء ِ
ِِِ ِ
ِ
ات املتَ َواتَِرة"
الو ْح َدة املَْعنَ ِويَّة ل ْلقَراءَات ال ُق ْرآنيَّة َ َ
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االختيار والرتجيح ،ومع أنّ املتقدّمني من املوجّهني مل ينصّوا صراحة على منهجهم يف
التوجيه ،إال أنّ املتتصني تتوجيه القرااا من ادحمديني – سيّما الدراسا العلمية –
قد نصّوا على منهجهم والتزموا ته ،فهذا الدكتور حممد سامل حميسن يف كتاته" :املغين
يف توجيه القرااا العشر املتواترة" قد ذكر ست خطوا ٍ منهجيّة لعمله يف األطروحة،
فقال:
أوالً :جعلت تني يدي الكتاب عدة مباحث هامة هلا صلة وييقة مبوضوع
الكتاب.
يانياً :القرااا اليت سأقوم تتوجيهها هي "القرااا العشر" املتضمنة يف كتاب
"النشر يف القرااا العشر".
يالثاً :اكتب الكلمة القرآنية اليت فيها أكثر من قرااة واملطلوب توجيهها يم
أُتبعها جبزا من اآلية القرآنية اليت ورد الكلمة فيها ،وتعد ذلك أذكر سورتها ورقم
آيتها.
راتعاً :أسند كل قرااة إىل قارئها.
خامساً :رجعت يف كل قرااة إىل أهم املصادر ،ويف مقدمة ذلك:
 منت "طيبة النشر يف القرااا العشر" التن اجلزري. كتاب "النشر يف القرااا العشر".سادساً :راعيت يف تصنيف الكتاب ترتيب الكلما
ورودها(.)65

( )65املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة ،حممد سامل حميسن ،ص.8

القرآنية حسب
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وكذلك فعل الدكتور احلربي يف توجيهه ملشكل القراءات ،فذكر أنه سيعرض
هلا هكذا:
أ ) أذكر اآلية اليت فيها اإلشكال من جهة املعنى أو العربية.
ب ) أذكر اختالف القراء العشرة فيها من طريقي "حرز األماني" للشاطيب
(593هـ) و"الدرة املضيئة" البن اجلزري (833هـ).
ج ) أبني بعد ذلك القراءة احلاصل فيها اإلشكال.
د ) أبني نوع اإلشكال إذا احتاج املقام إىل ذلك.
هـ) أبيّن وجه اإلشكال مع ذكر مَن نصّ على اإلشكال أو أنكر القراءة بسببه إن
وُجد.
و ) أجيب على اإلشكال متقصّيًا أقوال العلماء يف ذلك مع حترير واختصار
وعزو كل قول إىل قائله.
ز ) ثم ذكر أنه كان يعمل رأيه يف التوجيه إن أعوزه ذلك عند السابقني ،أو مل
يقنع بتوجيههم(.)66
وقد ذكر الدكتور عبد القادر حممد منصور منهجه كذلك يف كتابه "الشامل يف
القراءات العشر لغة وتفسريًا وأسرارًا ،وجاءت خطواته اإلجرائية يف اثنيت عشرة
خطوة ،ميكن إمجاهلا فيما يلي:
أوالً :ذكر اآلية اليت وردت فيها القراءة ،من أول الفاحتة حتى سورة الناس،
وعزو القراءة إىل مَن نسبت إليه وعالقتها بالرسم ،من حيث املوافقة واملخالفة.

( )66اندر :توجيه مشكل القراءات،احلريب ،ص.8-7
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ثانيًا :ختريج القراءة؛ بإعادتها إىل اجلذر الثالثي الذي نشأت منه ،ونسبتها إىل
لغة العرب اليت تنتمي إليها ،وما هو معناها بالتحديد من خالل السباق والسياق الذي
وردت فيه.
ثالثًا :ختريج ما يف القراءة من أسرار وقيم صوتيّة وفقهية وعقدية وما إىل ذلك.
رابعًا :االستعانة على فهم املعنى املرتتّب على تعدد القراءات بأسباب النزول إن
وجدت(.)67
ولذلك كان حياول اجلمع بني ذلك كلّه لبيان الوجه املعجز الذي حتمله هذه
القراءات ،من حيث محلها للمعاني املتكاملة ،اليت ال تكتمل الصورة ملراد اهلل تعاىل
إال من خالل أخذها جمتمعة ،وميكن إدراك ذلك من خالل ما ذكر يف تنوّع القراءة يف
قوله تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ [األنعام ،]90 :حيث ذكر
خالف القرّاء يف { اقَْتدِهْ} وصالً ،فمنهم من وصل بسكون اهلاء ،ومنهم حركها ،إما
حركة مشبعة (أي بالصلة الصغرى) ،أو ببعض احلركة (ويسمّى االختالس) ،وبيّن أنّ
هذا التدرّج يأخذُ بِلُبّ املستمع؛ إذ السمع ال يتقبل األخرية بتمتّعٍ دون أن مترّ األوىل
والثانية ،وقراءة القراءات هكذا تسمّى "مجعًا"(.)68
وال نظنّ أن مَن ينظر يف كتب املوجّهني سيعجز عن إدراك منهجهم يف التوجيه،
فمِن أوّل صفحات الكتاب يستطيع أن يتبيّن املنهج كلّه ،ونادرًا ما كنّا جند خروجًا هلم
عنه.

وتفسريا وأسر اارا ،عظد القادر حممد منصور ،ص.11-9
( )67اندر :الشامل ِف القراءات العشر لغة
ا
( )68اارجع السابل ،ص.75
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املطلب الثاين :التوجيه كما اجتهدان أن يكون
لقد أوقفتنا توجيهات املوجّهني على أمرٍ يف غاية األهمّية ،وهو أنّ القراءات
املتواترة ال تتعارض ،وبعد هذه املسلّمة ،وجدنا نقيض مفهومها عند الذين يفاضلون
بني القراءات ،وملا تأمّلنا كالمهم ،وجدنا أنّ الذي محلهم على ذلك –واهلل أعلم
بالسرائر  -هو غريتهم على كتاب اهلل تعاىل ،وتعظيمهم ملراد اهلل من كالمه ،إالّ أنّ
ردّهم بعض القراءات ،أو ترجيح بعضها على بعض ،ال يرضاه منصف ،فكالم اهلل
يف اإلعجاز سواء ،ال تفاضل بينه ،فتدبّرنا فعلهم وهدفهم ،ووصلنا إىل أنّ املخرج
من ذلك كلّه :أن نسعى إىل وضع قاسم مشرتك جلميع الوجوه اليت حتتملها القراءات
يف اآلية ،ومن ثمّ حنمل مجيع القراءات على ذلك املعنى ،حبيث يضع املوجّه نصب
عينيه ذلك املعنى ،ثمّ يبدأ بالتوجيه ،ووجدنا أنّ هذا العمل ميكن أن يُعمّم على مجيع
القراءات ،إذا ما أنصف الناظرون إليه ،ولن ندّعي الكمال ،وال إقصاء اجتهادات
اآلخرين ،بل نسعى إىل أن يكون حبثنا هذا بادرة خري لدراسات تؤيّد هذا وتعززه ،أو
ترشدنا إىل رشدنا إن كنّا قد أخطأنا يف االجتهاد ،وهلذا فقد قدّمنا ثالثة أمثلة:
املثال األول :قوله تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [يوسف]110 ،109 :
ِف كلمة (كذبوا) من قوله تعاىل {:وَظَنُّوا أَنَّهُمْ َقدْ كُذِبُوا} قراءتان متواترتان:
األوىل بتشديد الذال وقرأ بها :نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب،
واألخرى :بتخفيفها ،وقرأ بها عاصم ومحزة والكسائي وأبو جعفر وخلف (.)69
( )69اندر :النشر ِف القراءات العشر ،ابن اجلزري.222/2،
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وبناءً على هاتني القراءتني ،فقد كثرت أقاويل أصحاب االحتجاج،
واملفسرين ،حتى وصل القول ببعضهم إىل استحالة اجتماع بعض املعاني؛ ألجْل َعوْدِ
الضمائر يف هذه الكلمات( ،)70و َمنْ يقرأ كالمهم حيْتارُ ماذا خيتار! وهلذا فسنعرض هنا
االحتماالتِ ،وما يرتتّب على كل احتمالٍ مِن معاني ،ومِنْ ثمّ نقف مع أَوْ َفقِها لسياق
اآليات ،مبا ال يدع جماالً الحتماليةِ التعارضِ بينها ،أو إرادةِ ما ال يليقُ ِبرُسُل اهلل
الكرام عليهم السالم.
حتليل الن :
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ

يف هذا النص أربعة ضمائر( ،الواو) يف (وظنوا) ،و (هم) يف (أنهم) ،و (الواو)
يف (كُذبوا)  -على القراءة بالتخفيف والتشديد  -النائبة عن الفاعل ،ومَن الذي
أُسْنِد إليه التكذيب ،و (هم) يف (جاءهم) :يتَرجّح من السياق هنا عودُه على أقرب
مذكورٍ ،وبنا ًء عليه فيُحَْتمَل:
أوالً :أن تعود الضمائر كلها على الرسل.
ثانيًا :أن تعود الضمائر كلها على املؤمنني بالرسل.
ثالثًا :أن تعود الضمائر كلها على الكافرين بالرسل.
رابعًا :أن تُفَكّك الضمائر ،فيعودُ بعضُها على الرسل ،وبعضُها على املرْسَل
إليهم :مؤمنني وكافرين.
خامسًا :أن يكون نائب الفاعل يف {كُذبُوا} إمّا الرسل وإما املؤمنون وإما
الكافرون ،وإما أن يضمّن ـ يعنى قوله {كُذبُوا} ـ معنًى يليق باهلل تعاىل.
( )70اندر :األحرف السبعة ،أبو عمرو الداين ( 444ه) ،ص .47
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وبناءً على ذلك سيكون لدينا اثنا عشر احتماالً()71؛ وذلك بأن تعود الضمائر
الثالثة األوىل على الرسل أو املؤمنني أو الكافرين ،وأن يكون التكذيب قد أُسند إىل
هؤالء الثالثة ،واحتمالٌ رابع :أن يُسند هذا الفعل إىل اهلل تعاىل ،وهو ما حاول
املوجّهون واملفسّرون الفرار منه ،وهلذا ميكن حتليل هذه االحتماالت كما يلي:
الحتمال األول :وظنّ الرسل أنّ أنفُسَهم قدْ َكذَبَتْهم حني حدّثتهم بالنصر،
جاءهم نصرنا.
الحتمال الثاين :وظنّ الرسل أنّ املؤمنني بهم كَذَبُوهم مبا وعدوهم به من
النصر ،وذلك لطول البالء عليهم ،جاء الرسل أو املؤمنني ،أو الرسل واملؤمنني،
نصرُنا.
يقول أبو شامة يف هذين االحتمالني ":فإن عاد الضمري على (الرسل) وهو
الظاهر  -جلري الضمري على الظاهر قبله  -فله وجهان :أحدهما :وظنّ الرسلُ
أنّ أنْفُسَهم َكذَبَتْهم حني حدثتهم بالنصر ،أوْ َكذَبَهم َرجاؤُهم كذلك وانتظارهم له
 ِمن غريِ أنْ يكون اهلل تعاىل وَ َعدَهم به ،وهلذا يقال :رَجاءٌ صادقٌ ورجاءٌ كاذبٌ وقولُه بعد ذلك{ :جَاءَهم َنصْرُنا} ،أي :جاءهم بَغْتَة َمن غريِ َموْعد ،والوجهالثاني ...:يف صحيح البخاري عن عائشة يف قراءة التشديد قالت" :هُم َأتْباع الرسل
وجءا لقرا ي الت فيف ،مدارها علت جع (الدن) مبعناه احلقيق  ،ومبعت التوهم،
( )71ذكر احلريب أيفد عشر ً
ومبعت اليق  ،وعود الضماكر علت الرس اتري وعلت اارس ليءم اتري أصرى ،ولو جرى التفصي علت هحا

النرو يف هحا الظرا لترص لدينا أضعاف هحه اتيفتمات (توجيه مشكل القراءات ،ص-307
 ،)310وقد استُـْنظرت من كنم اافسرين وااوجء  ،وميحتن مراجعة ذلك -ضا ة ما أهران لي من
مراجع – تفسري مقاتل ،مقات بن سليمان الظل

( 150هـ) ،166/2 ،جممع البيان ،الرربس

( 538هـ) ،364-361/5 ،الكشاف ،الزخمشري ( 538هـ) ،490/2 ،التسهيل لعلوم التنزيل،
الحتليب ،حممد بن أمحد بن جزي ( 741هـ) ،428/1 ،إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي،
أبو السعود ( 982هـ).433-432/3 ،
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صدّقواَ ،وطَال عليهم البالء ،واستأخرَ َعنْهم النّصر ،حتى إذا
الذين آمنوا بِرَبّهمَ ،و َ
استَيْأس الرُّسُل ّممن َكذّبَهم ِمنْ قومهمَ ،وظَنَّت الرسُل أنّ أتْبَاعَهم قد كَذّبُوهم جاءهم
َنصْرُ اهلل عند ذلك"(َ ،)72فاتّحد على ذلك مَعْنى القراءتني(.)73
وحنو هذا قال القيسي ،حيث قال " :املعنى :حتى إذا استيأس الرسل من إميان
من كذبهم (من) قومهم ،وظنوا أن من آمن من قومهم قد كذبوهم ،ملا حلقهم من
البالء واالمتحان ،جاء الرسل نصرنا"(.)74
الحتمال الثال  :وظنّ الرسل أنّ الكفار قد كذّبوهم مبا حذّروهم به من
النصر عليهم ،جاءهم نصر اهلل للرسل عليهم ،يقول القيسي" :فاملعنى :حتى إذا
استيأس الرسل الذين تقدم ذكرهم ،من إميان قومهم ،وأيقن الرسل أنّ قومَهُم َقدْ
كذّبُوهم ،جاء الرسلَ نصرُنا ،فيكون الفعالن ،والضمريان يف (أنهم) و(جاءهم)
للرسل أيضاً"(.)75
وأمّا تفسري (الظنّ) مبعنى( :اليقني) يف هذه اآلية ،فقد ردّه الطربي ،ونقل ذلك
عن غري واحدٍ من املفسِّرين ،قائالً" :مل يُوجِّه (الظنّ) يف هذا املوضع منهم أحدٌ إىل
معنى العلم واليقني ،مع أن (الظنّ) إمنا استعمله العرب يف موضع (العلم) فيما كان
( )72صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،ابب قول تعا { :يفىت ذا استيأس الرس } ،يفديا ،4695تح
الظاري.275/9 ،

( )73إبراز املعاين من حرز األماين ،أبو هامة ( 665هـ) ،808/2 ،واندر :احلجة للقراء السبعة ،الفارس

( 377هـ) ،457/2 ،احلجة ِف القراءات السبع ،ابن صالوي ( 370هـ) ،ص ،113حجة القراءات،
( 403هـ) ،ص ،367-366احملرر الوجيز ِف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عرية542 ( ،هـ)،

ص ،1025-1024التفسري الكبري ،الرازي ( 606هـ) ،129/9 ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرميب،

 ،276/9الدر املصون ،السم احلليب.81 ،79/9 ،

( )74اهلداية إىل بلوغ النهاية ،القيس ( 437هـ).3656-3652/5 ،
( )75اارجع السابل.3655/5 ،
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ِمنْ ِعلْم أُ ْدرِك من جهة اخلرب ،أو مِنْ غريِ َوجْهِ املشاهَدَة واملعَايَنَةَ ،فأمّا ما كان مِن ِعلْم
أُ ْدرِكَ ِمن َوجْه املشاهدة واملعاينة ،فإنّها ال تَسَْت ْعمِل فيه (الظّ ّن) ،ال تكاد تقول" :أظنين
حيًّا ،وأظنين إنسانًا" ،مبعنى :أعْ َلمُين إنسانًا ،وأَعْ َلمُين حيًا ،والرسلُ الذينَ َكذَّبَتْهم
سامِعةً ،فال يقال
شا ِهدَةً ،ولِتَكْذيبها إيّاها ِمنْها َ
أُمَمهُم ،ال شكّ أنّها كانت لُِأ َممِها َ
فيها :ظنّت بِأُممها أنها كَذَّبتها"(.)76
الحتمال الرابع :وظنّ الرسل أنّ اهلل تعاىل قد أَخْ َلفَهم َو ْعدَه إيّاهم بالنصر،
ألْنفُسهم بالتَّ ْقصِري يف حتقق أسباب النصر.
ليس شكّا يف وَ ْعدِه ،وإمنا اتهامًا ِمنْهم َ
يقول الفارسي" :وإِنْ ذهب ذاهب إىل أنّ املعنى :ظنَّ الرسلُ أنّ الذي وعد اهلل
أُ َممَهُم على لسانهم قدْ َكذَبُوا فيهَ ،فقَد َأتَى عظيمًا ال جيوز أن يُنْسبَ ِمثْلُه إىل األنبياء،
وال إىل صاحلي عبادِ اهلل" ،قال" :وكذلك َمنْ َزعَم أنّ ابن عباسٍ َذهَب إىل أنّ الرسلَ
ض ُعفُوا َوظَنُّوا َأنَّهم َقدْ أُخْ ِلفُوا()77؛ ألنَّ اهللَ ال يُخْلِف امليعاد ،وال مُبَدِّلَ
َقدْ َ
ِلكَ ِلمَاته"(.)78
وهذا الذي استبعده الفارسي  -وغريه كثريون  -نقل القرطيب توجيهًا
للعلماء فيه فقال" :قال القشريي أبو نصر (ت514هـ) ( :)79وال يبعد إنْ صحت
حقّقوه يف نفوسهم ،ويف
الرواية أن املراد :خَطَر بقلوب الرسل هذاِ ،منْ غري أَنْ َيتَ َ
( )76جامع البيان ،الرربي.309/16 ،

( )77اندر :جامع البيان ،الطربي ،307/16 ،ومل أقف علت الرواية يف ه

من كتب احلديا.

()78احلجة للقراء السبعة ،الفارس  ،457/2 ،واندر :احملرر الوجيز ،ابن عرية ،ص ،1025التفسري الكبري،
الرازي.129/9 ،
( )79هو عظد الريفيم بن عظد الحترمي النيسابوري القشريي مام من أكمة العلم ،برع يف نون ك ريي ،وكان يشار لي
ابلظنان ،تويف سنة أربعة عشر ومخسماكة ،اندر ترمجت :اتريخ بغداد وذيوله ،اجريب الظغدادي ( 463هـ)،

 ،119/21الواِف ابلوفيات ،الصفدي ( 764هـ).200/18 ،
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حدَّثَت به أَْنفُسُها ،ما لَمْ َينْطِق به لِسَانٌ َأوْ َتعْمَل
اخلرب" :إنّ اهلل تَعاىل جتاوَ َز ِلأُمَّيت عمَّا َ
به"( ،)80وجيوز أن يقال :قَرُبُوا ِمنْ ذلك الظّنِّ ،كقولك :بَ َلغْتُ املنْزِل ،أيْ َقرُبْت منه،
وذكر الثعليب (ت427هـ) ( )81والنحاس (ت338هـ) ( )82عن ابن عباس قال :كانوا
بشرًا فضعفوا من طول البالء ،ونسوا ،وظنوا أنهم أخلفوا ،ثم تال :ﭽﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ [ البقرة ،] 214 :وقال الرتمذي احلكيم(:)83
وجهه عندنا أن الرسل كانت ختاف بعد ما وعد اهلل بالنصر ،ال من تهمة لوعد اهلل،
ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثًا ينقض ذلك الشرط والعهد الذي عهد
إليهم ،فكانت إذْ طالت عليهم املدة دخلهم اإلياس والظنون من هذا الوجه ،وذكر
املهدوي

()84

عن ابن عباس :ظنّت الرسل أنّهم قد أُخْلِفوا ،على ما يلحق البشر،

واستشهد بقول إبراهيم عليه السالم :ﭽﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ [البقرة]260 :
اآلية"(.)85
( )80سنن ابن ماجة ،ابن ماجة القزويين ( 273هـ) ،كتاب الرنق ،ابب من ملل يف نفس ومل يتحتلم ب ،
يفديا ،2040قال ي األلظاين :صريح ،654/1 .وأصرج الظ اري ومسلم أبلفاظ متقاربة (صحيح البخاري،

كتاب األميان ،ابب ذا يفنا انسيًا يف األميان ،يفديا ،6664تح الظاري ،400/13 ،صحيح مسلم بشرح
ط ط
س وا ْجَو ط
ط ط
ام طر طابلْ َقلْ ط
ب ،طذَا َملْ تَ ْستَ طقَّر ،يفديا،201
النووي ،كتاب ايتميان ،ابب ََتَ ُاوز هللا َع ْن َيفديا النَّـ ْف ط َ َ
.147/2
( )81هو أبو سرل ،أمحد بن حممد بن براهيم ،تفسري الكشف والبيان ( 427هـ) ،اندر.265/5 :
( )82هو أبو جعفر ،أمحد بن حممد ( 388هـ) ،اندر :معاين القرآن ،النراس.463/3 ،

( )83هو أبو عظد هللا حممد بن عل بن احلسن بن بشر عامل ابحلديا وأصول الدين ( 320هـ) (األعالم،
الزركل .272/6 ،
( )84هو أبو العظاس أمحد بن عمار ( 440هـ) ،وهحا القول غري محكور يف كتاب هرح اهلداية.

( )85اجلامع ألحكام القرآن ،القرميب ،277/9 ،واندر :روح املعاين ِف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،
األلوس ( 1270هـ).72-70/13 ،
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الحتمال اخلامس :ميكن صَوْغُه على النّحو الذي تقدّم ذكره يف االحتمال
األول ،فنقول :وظنّ املؤمنون أنّ أنْفُسَهم قد كَذَبَتْهم مبا صَدَّقوا به من وعْ ِد الرُّسُل
هلم بالنصر إنْ هُم آمنوا ،وهذا مُسْتفادٌ من قول أمّ املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها.
الحتمال السادا" :وظنّ املؤمنون أنّ الرّ ُسلَ َقدْ َكذَبَتْهم مبا وَ َعدُوا به من
النّصر.
الحتمال السابع :وظنّ املؤمنون أنّ الكفّار ِمنْ قومهم قَدْ َكذَّبوهم مبا تو ّعدَهم
به املؤمنون من النّصر عليهم.
الحتمال الثامن :وظنّ املؤمنون أن اهلل تعاىل قد أَخْ َلفَهم ما وعدهم به  -على
لسان رسله  -من النّصر.
الحتمال التاسع :وظنّ الكفّار أنّ أَْنفُسَهم َقدْ َكذَبَتْهم حني خَوَّفَتْهم عذابَ اهلل
تعاىل الذي توعّدهم به الرُّ ُسلُ إنْ هُم كفروا.
الحتمال العاشر" :وظنّ الذين كفروا أنّ رسُلَهم قد كَذَبُوا فيما وَ َعدُوا به من
النّصْر والظَّفَر"(.)86
الحتمال احلادي عشر :وظنّ الذين كفروا أنّ املؤمنني قَد َكذَبُوا فيما وَعَدوا به
من النّصْر عليهم ،والظَّفَر بهم إنْ مل يُؤمنوا.
الحتمال الثاين عشر :املعنى "حتى إذا استيأس الرسل من إميان قومهم ،وظنَّ
َق ْومَهم أنّ الرسل قد ُكذِبُوا :أي :أُخلِفوا ملا وعدوا به من النصر ،جاء الرسل
نصرُنا"(.)87
( )86احملرر الوجيز ،ابن عرية ،ص ،1024واندر :جامع البيان ،الرربي ،296/16 ،احلجة ِف القراءات
السبع ،ابن صالوي  ،ص ،113حجة القراءات ،ابن زجنلة ،ص ،367التفسري الكبري ،الرازي،129/9 ،

اجلامع ألحكام القرآن ،القرميب.276/9 ،

( )87اهلداية ،القيس .3654/5 ،
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وبالرجوع إىل أقوال املفسّرين واملوجّهني جندهم قد استبعدوا الوجه الذي يسند
فيه فعل (كُذِّبُوا) بتشديد الذال وختفيفها إىل اهلل تعاىل ،وما يَ ْلفِت الّنظَر :أنهم قد
اسْتَ ْبعَدوا ما يَنْساق إليه الذِّهْن ويَسُوق إليه السَّيَاق ،وهو ما اسَْتعْظَمه بعض السَّلَف،
حدَاهم ذلك إىل تفكيك الضَّمَائر ،وهو ما ال يَرْتاحُ
منذ عهد الصحابة فَمَن َب ْعدَهمَ ،ف َ
ألنَّنا حني ننظر إىل االحِْتمَاالت االثين عَشَر املتقدّمة جندُ السِّياق والسِّباق
إليه الضمريُ؛ َ
خذُ
ؤكدَانِه ،وال نُ ْبعِد إنْ قلنا :إنَّه املراد هلل تعاىل ،فَمِنْه َنأْ ُ
يُؤَيِّدان هذا الوجه ،ويُ ِّ
ك الضِّيق.
الدرس يف الصَّبْر ،ونَسْتَلْهِم الثَّبات على املبْدَأ ،ونَتَرَقَّبُ الفَ َرجَ بعد حالِ ِ
فلو َأْن َعمْنا النظر يف اآليات لوجدناها تبدأ خبطاب النيب صلى اهلل عليه وسلّم،
وتُثَنّي بالكفرة ،حيث جاءت هكذا :ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ

[يوسف]108 – 103 :
ثم يقول له احلقّ سبحانه :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [يوسف]110 - 109 :
فكأنه سبحانه يقول :ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﭼ ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ
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ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ ،وقوله :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﭼ مجلة معرتضة.
وبناءً عليه تكون الضمائر كلّها متوجّهة للرسل عليهم السالم ،وال حاجة إىل
تفكيك الضمائر ،وتكون هاتان القراءتان ناطقتني بأنّ الرُّسل عليهم السالم قَدْ َوصَلُوا
صصُهُم أن تكون
حقَّت َق َ
جأَهُم النّصْر ،وبهذا اسْتَ َ
إىل هذا احلدّ مِن اسْتِبْعادِ النصر ،فَفَ َ
ل معترب.
عربة لك ّ
والذي نراه :أنْ ال مَحْظُور  -كما تقدّم من توجيه هلذا القول  -يف هذا
خفِيف :أَنَّهم َقدْ
الوجه ،بل القِراءتان قد جاءتا قصدًا لَِأجْل هذا ،إذْ تعين قراءةُ التّ ْ
َوقَع ِمنْهُم الظّنُّ ،وخَطَرَ ِببَالِهم َأنَّهم َقدْ أُخْلِفوا الوَعْد بالنّصْر ،فجاءت قراءةُ التَّشْديد
ِلتُؤكّد هذا املعنى وتُقوِّيهِ ،من حيث دَلَالَتُها على أنّ التّ ْكذِيب مل يُسَاوِر املرسَل ِإلَيْهم
َفحَسْبَ ،بلْ قد دَخَل إىل نُفُوس الرسل مِثْلُه ،كما قال تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ [البقرة.]214 :
يقول سيد قطب:
إنها صورة رهيبة ،ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق يف حياة الرسل ،وهم
يواجهون الكفر والعمى واإلصرار واجلحود ،ومتر األيام وهم يدعون فال يستجيب
هلم إال قليل ،وتكر األعوام والباطل يف قوته ،وكثرة أهله ،واملؤمنون يف عدتهم
القليلة وقوتهم الضئيلة ،إنها ساعات حرجة ،والباطل يتفشى ويطغى ويبطش ويغدر.
والرسل ينتظرون الوعد فال يتحقق هلم يف هذه األرض ،فتهجس يف خواطرهم
اهلواجس ..تراهم ُكذِبوا؟ ترى نفوسهم كذبتهم يف رجاء النصر يف هذه احلياة الدنيا؟
وما يقف الرسول هذا املوقف إال وقد بلغ الكرب واحلرج والضيق فوق ما يطيقه بشر.
وما قرأت هذه اآلية واآلية األخرى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ودراسةٌ طيف تـَوطجي ط ط
ط ط
ط
ططط ط
ط
القَرا َا ط ااتَـ َواتطَريو
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ْ
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ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﭼ

صوّر اهلول
[البقرة ]214 :ما قرأت هذه اآلية أو تلك ،إال وشعرت بقُ َشعْريرةٍ ِمن َت َ
الذي يبلغ بالرسول هذا املبلغ ،ومن تصور اهلول الكامن يف هذه اهلواجس ،والكَرْب
املزلزل الذي يَرُج نفس الرسول هذه الرجة ،وحالته النفسية يف مثل هذه اللحظات،
وما حيس به من أمل ال يطاق .يف هذه اللحظة اليت يستحكم فيها الكرب ،ويأخذ فيها
الضيق مبخانق الرسل ،وال تبقى ذرة من الطاقة املدخرة ..يف هذه اللحظة جييء النصر
كامالً حامساً فاصالً :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ...
ذلك كي ال يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزالً .فلو كان النصر رخيصاً لقام يف
كل يوم دعيٌّ بدعوة ال تكلفه شيئاً .أو تكلفه القليل .ودعوات احلق ال جيوز أن تكون
عبثاً وال لعباً .فإمنا هي قواعد للحياة البشرية ومناهج ،ينبغي صيانتها وحراستها من
األدعياء(.)88
وخنلص من هذا إىل أنّه ما جاءت القراءتان يف هذه الكلمة إال لتؤكّد أنّ الرسل
عليهم السالم قد أصابهم ما أصاب أيباعهم ،من استبطاء النصر ،وعدم جميئه يف
الوقت اليت توقّعوه ،أو على الوجه الذي توهّموه ،وميكن أن جتري هذه النتيجة على
مثل هذه القراءات املشكلة.
فالذي وصل إليه تدبّرنا ودراستنا للفرشيّات ال يسعف يف ترجيح أو اختيار
قراءة على أخرى ،بل يؤكّد أ ّن احلكمة يف وجود أكثرَ من قراءة يف كلمة إمنا هو إلعطاء
املعنى الدّقِيق املرادِ هلل تعاىل ،ال إىل تكثري احملتمالت ،هلذا نعتقد أنّ تعدّد القراءات يف
الكلمة الواحدة إمنا القَصْد منه :إقصاء االحتماالت اليت قد تتبادر إىل الذهن،

(ِ )88ف ظالل القرآن ،سيد قرب ،دار الشروق ،القاهري -مصر ،ط.348/4 ،1982/17
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ني َنتَدبّر كالم أهل
والوقوف على معنًى واح ٍد ذي داللة واحدة ،وهو ما كنّا َنشْعر به حِ َ
التوجيه.
ولعلّ ما توصّلنا إليه من نتيجة يدفع عن املفسرين الذي كانوا يُرَجِّحون بني
حمَل عليهم ألجل ذلك
القراءات التُّهمة اليت ألصقها بهم مَن تتبّعهم يف ذلك ،و َ
الرتجيح ،بَلْ إنّ الذي ميكن فهمه من عملهم أنهم إمنا أرادوا النصّ على أن املراد هلل
تعاىل هو املعنى الذي حتمله واحدة من القراءتني ال أكثر ،وهلذا نرى أنه ينبغي العودُ
إىل كلّ ما ردّوه من القراءات املتواترة ،ودراسةُ ما وصلوا إليه من معنى القراءة اليت
رجحوها؛ لنقف على مِصْداق ما وصل إليه حبثنا من نتيجة؛ فقد وجدنا كالمًا
للطربي والزخمشري ،وغريهما ممن ذاع اخلربُ عنهم أنّهم يرجحون بني القراءات،
َف َوجْدناهم يؤلِّفون بني بعضها ،وينصّون على أنها مبعنًى واحد ،وهذا ما كان يدعو
إليه أبو علي الفارسي ،حيث كان يفضّل محل معنى إحدى القراءتني على
األخرى(.)89
يقول الطربي  -الذي اشتهر عنه الرتجيح بني القراءات ،وتضعيف بعض
القراءات املتواترة أحيانًا

()90

 -يف توجيه ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [املدثر" ]33 :واختلفت القرّاء

يف قراءة ذلك ،فقرأتْه عامة قرّاء املدينة والبصرة {إِذْ أَدْبَرَ} ،وبعض قرّاء مكة والكوفة
{إذا دَبَرَ}..والصواب من القول يف ذلك عندي أنهما لغتان مبعنى ،وذلك أنه حمكيّ
عن العرب :قبح اهلل ما قَبِل منه وما دبر ،وأُخْرى :أنّ أهل التفسري مل يُمَيّزوا يف
( )89احلجة للقراء السبعة ،الفارس .37/1 ،
( )90هناك دراسة ت عنوان دفاع عن القراءات املتواترة ِف مواجهة الطربي املفسر :ألف الدكتور لظيب
السعيد ،..دث يف القسم ال اين من عن مجيع القرا ا ااتواتري ال تعرل هلا الرربي بنقد أو رد أو
موضعا ،وقد انقش ااؤلطف أقوال الرربي مناقشة علمية جادي ،وايفت هلحه
تضعيف ،وه تسعة وَثانون
ً
القرا ا ايفتجاجا حمحتما(.مقدمات ِف علم القراءات ،القضاي وآصرون ،ص.)199

"دراسةٌ ِِف تَوِج ِيه ِ
ِ ِ
ِ
القراء ِ
ِِِ ِ
ِ
ات املتَ َواتَِرة"
الو ْح َدة املَْعنَ ِويَّة ل ْلقَراءَات ال ُق ْرآنيَّة َ َ
ْ
نَظَريَّةُ َ
ََ ُ
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تفسريهم بني القراءتني ،وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك كذلك ،ألنهما مبعنى
واحد"(.)91
املثال الثاين :قوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [آل عمران.]146 :
يف هذه اآلية أكثر من كلمة فيها قراءات متواترة ،والذي يعنينا منها كلمة
{قَاَتلَ} ،فقد قرأها "نافع وابن كثري وأبو عمرو ويعقوب البصريان بِضَمّ القاف وكسر
التاء من غري ألفٍ ،وقرأَ الباقون بفتح الكاف والتاء بينهما ألف"(.)92
وعليه ،فإمّا أن يسند الفعل إىل النيب ،وإمّا إىل الربّيني ،وهم أتباع النيبّ،
وسيختلف ألجل ذلك الوَقْف ،فمن رأى إسناده إىل النيب فإنه يصحّ عنده الوقف
على { ﮰ} ،ثمّ يستأنف { ﮱ ﯓ } ،ومن أسنده إىل الربيني فإنه ال يرى
ذلك( ،)93وهلذا سيكون هنا أربعة احتماالت ،مع كلّ قراءة احتماالن:
( )91جامع البيان ،الطربي ،33/24 ،وانظر :البحر احمليط ،أبو حيان ،عند تفسري قوله تعاىل{ :من يصرف

عنه يومئذ فقد رمحه} [األنعام95/5 ،]16:؛ تفسري النيسابوري لقوله تعاىل{ :وجدها تغرب ِف عني

محئة} [الكهف208/5 ،]86:؛ اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب ،عند تفسري هذه اآلية كذلك49/11 ،؛

بوهن حىت يطهرن} [البقرة،]222:
التحرير والتنوير ،ابن عاشور ،عند تفسري قوله تعاىل{ :وال تقر ّ
ِ
ك
َس ِر ِِب َْهل َ
350/2؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،الشنقيطي ،عند تفسري قوله تعاىل{ :فَأ ْ
بِ ِقطْع ِمن اللَّي ِل وال ي لْت ِف ِ
َح ٌد إِال ْامَرأَتَك} [احلجر.303/2 ،]81:
َ ْ َ ََ ْ
ت منْ ُك ْم أ َ
( )92النشر ،ابن اجلزري182/2 ،؛ وانظر :املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر ،الشهرزوري،
329/2؛ أبو شامة ،إبراز املعاين من حرز األماين.619/2 ،

( )93انظر :منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ،األمشوين (ت1100ه )192-191/1،؛ جامع البيان،
الطربي265-264/7 ،؛ الدر املصون ،احلليب195-193/4 ،؛ الكشاف ،الزخمشري416-415/1 ،؛
جممع البيان ،الطربسي316/2 ،؛ احملرر الوجيز ،ابن عطية ،ص366-365؛ اهلداية ،القيسي،

1147-1145/2؛ التفسري الكبري ،الرازي22/9 ،؛ التسهيل ،الكليب160/1 ،؛ تفسري القرآن=
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األول والثاني :أن يكون القاتل واملقتول هم الربيني.
الثالث والرابع :أن يكون املقاتل واملقتول هو النيب.
ومل خيرج ما ذكره علماء التوجيه واإلعراب والتعليل عن هذه االحتماالت،
بل مال بعضهم إىل املفاضلة بينها( ،)94يقول السمني احلليب (ت756هـ) " :ورجّح
بعضُهم قراءةَ "قاتل" لقوله بعد ذلكَ { :فمَا وَهَنُواْ} قال" :وإذا قُتِلوا فكيف يُوصفون
بذلك؟ إمنا يُوصف بهذا األحياءُ ،واجلواب :أ َّن معناه :قُتِل بعضُهم ،كما تقول :قُتل
بنو فالن يف وقعة كذا ثم انتصروا ،وقال ابن عطية" :قراءةُ َمنْ قرأ {قاتل} أعمُّ يف
املدح؛ ألنه يدخُل فيها َمنْ قُتِل و َمنْ بقي ،وحي ُسنُ عندي على هذه القراءةِ إسنادُ
ل إىل الربِّيِّني ،وعلى قراءة "قُتِل" إسنادُه إىل "نيب"(.)95
الفع ِ
فإن "قُتِل" يستلزم
قال الشيخ(" :)96بل "قُتِل" أمدحُ ،وأبلغُ يف مقصودِ اخلطابَّ ،
املقاتلة ،من غري عكس"(.)97
وللخروج من هذه االحتماالت ،وترجيح بعضها على بعض كان البدّ من
النظرة الشاملة يف القرآن الكريم ،واليت من خالهلا متّ التوصّل إىل أنّ فعل القتل مسندٌ
=العظيم ،ابن كثري (ت774ه )544/1 ،؛ إرشاد العقل السليم ،أبو السعود45-44/2 ،؛ روح املعاين،
األلوسي.83/4 ،
( )94انظر :مشكل إعراب القرآن ومعانيه ،الفراء (ت207ه )134/1 ،؛ احلجة يف القراءات السبع ،ابن

خالويه ،ص55؛ احلجة للقراء السبعة ،الفارسي42-41/2 ،؛ حجة القراءات ،ابن زجنلة ،ص-175

176؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،القيسي360-359/1 ،؛ أبو شامة،

من به الرمحن (أو :التبيان يف إعراب القرآن) ،العكربي-152/1 ،
إبراز املعاين619/2 ،؛إمالء ما ّ
.153

( )95احملرر الوجيز ،ابن عطية ،ص.366
( )96هو السمني احلليب نفسه.
( )97الدر املصون ،احلليب.196/4 ،

ودراسةٌ طيف تـَوطجي ط ط
ط ط
ط
ططط ط
ط
القَرا َا ط ااتَـ َواتطَريو
الو ْيف َدي ااَْعنَ طويَّة ل ْلقَرا َا ال ُق ْرآنيَّة َ َ
ْ
نَدَريَّةُ َ
ُ
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للربّيني ،ال إىل النبيني ،وقد بدأ بهذه الفكرة ابن تيمية (ت728هـ)( ،)98وجلّاها على
أكمل وجه الشيخ الشنقيطي (ت1393هـ) رمحهما اهلل ،وحنن ننقل كالمه غري
منقوصٍ؛ ألنه قد أتى مبا ال مزيد عليه من التحقيق.
يقول الشنقيطي:
قوله تعاىل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ اآلية [آل عمران ،]146 :هذه
اآلية الكرمية على قراءة من قرأ {قَاَتلَ} بالبناء للمفعول ،يُحَْتمَل نائبُ الفاعل فيها أنْ
يكون لفظة {رِبِّيُّونَ} ،وعليه فليس يف {قُتِل} ضمري أصالً ،وحيتمل أن يكون نائبُ
الفاعل ضمرياً عائداً إىل النَّيب ،وعليه ف{معه} خرب مقدم ،و{رِبِّيُّونَ} مبتدأ مؤخّر،
سوّغ االبتداء به اعتمادُه على الظّرف قبله ،ووصفُه مبا بعده ،واجلملةُ حاليةٌ،
ٍّ} وصفه بـ "القتل"
والرابط :الضمري ،وسوّغ إتيان احلال من النكرة اليت هي{ :نَبِي
ظلماً ،وهذا هو أجود األعاريب املذكورة يف اآلية على هذا القول.
وبهذين االحتمالني يف نائب الفاعل املذكور يظهر أنّ يف اآلية إمجاالً ،واآليات
القرآنية مبيِّنة أن النَّيب املقاتِل غريُ مغلوب ،بل هو غالب ،كما صرّح تعاىل بذلك يف
قوله :ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﭼ [اجملادلة ،]21:وقال قبل هذا :ﭽ ﰏ ﰐ

ﰑ ﭼ [اجملادلة ،]20:وقال بعدُ :ﭽ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﭼ [اجملادلة ،]21:وأغلبُ
معاني (الغَلَبة) يف القرآن :الغلبة بالسيف والسنان ،كقوله :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ
[األنفال ]65:اآلية ،وقوله :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ [األنفال،]66:وقوله :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

( )98اندر :الفتاوى الكربى ،ابن تيمية ( 728هـ) 314/14 ،وما بعدها.
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ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ [الروم ،]4- 1 :وقوله:
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [البقرة ،]249:وقوله :ﭽ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭼ[ ،آل عمران ،]12 :إىل غري ذلك من اآليات.
وبيّن تعاىل أن املقتول ليس بغالب ،بل هو قِسْم مُقَابلٌ للغالب بقوله :ﭽ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ [النساء ،]74:فاتَّضَح من هذه اآليات أنّ القَتْل
ليس واقعاً على النَّيب املقاتِل؛ ألنّ اهلل كَتَبَ وقَضَى له يف أزله أنه غَالِبٌ ،وصَرَّح بأنَّ
املقتول غريُ غالب.
وقد حقَّ َق العلماء أنّ َغلَبَة األنبياء على قِسْمني :غَلَبَة باحلُجَّة والبيان ،وهي
ثابتة جلميعهم ،وغَلَبَة بالسيف والسِّنان ،وهي ثابتةٌ خلصوص الذين أُمِرُوا منهم
بالقتال يف سبيل اهلل ،ألنَّ َمنْ مل يُ ْؤمَر بالقتال ليس بغالِب وال مَغْلوب؛ ألنَّه مل يُغالِب
يف شيء ،وتَصْرحيه تعاىل بأنَّه َكتَب أنَّ رُسُلَه َغالِبون شاملٌ َلغَلَبَتَهم َمنْ َغالَبَهم
بالسيف ،كما بيّنّا أنّ ذلك هو معنى الغلبة يف القرآن ،وشامِلٌ أيضاً لِغَلَبَتِهم باحلُجَّة
والبيان ،فهو مُبَيّن أنّ نَصْر الرسل املذكور يف قوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [غافر]51:
اآلية ،ويف قوله :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﭼ

[الصافات ،]172- 171:أنّه َنصْرُ َغلَبَة بالسيف والسنان للذين أُمِرُوا منهم باجلهاد؛
ألنَّ الغَلَبَة اليت بيّن أنَّه َكتَبَها هلم أَخَصُّ ِمنْ مُطْلَق النّصْر ،ألنَّها َنصْر خاصّ ،والغلبة
لغة :القهر ،والنصر لغة :إعانة املظلوم ،فيجب بيان هذا األع ّم بذلك األخصّ.
وبهذا تعلمُ أنَّ ما قاله اإلمام الكبري ابن جرير  -رمحه اهلل  -ومن تبعه يف
تفسري قوله :ﭽﭥ ﭦﭼ اآلية[غافر ،]51:من أنَّه ال مَانِع ِمنْ َقتْل الرسول املأمور
حمَل على أحد أمرين :أحدهما :أنّ
حينئذٍ يُ ْ
باجلهاد ،وأنّ نصره املَ ْنصُوصُ يف اآليةِ ،
اهلل يَ ْنصُره بعد املوت ،بأنْ يُس ِّلط على مَنْ قتله مَنْ ينتقم منه ،كما فعل بالذين قَتَلوا
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حييى وزكريا وشِعْيا ،من تسليط "بُخْتْنَصَّر" عليهم ،وحنو ذلك .الثاني :محل الرُّسُل
يف قوله :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ [غافر ]51:على خُصُوص نبينا صلى اهلل عليه وسلم
وحده( ،)99وأنه ال جيوز محل القرآن عليه ألمرين:
أحدهما :أنه خروج بكتاب اهلل عن ظاهره املتبادِر منه ،بغري دليل من كتاب وال
سنة وال إمجاع ،واحلكم بأنَّ املقتول من املتقاتِلِني هو املنصور بعيد جداً ،غريُ معروف
حمْل القرآن عليه بال دليل غَلَط ظاهر ،وكذلك محل الرُّسُل على
يف لسان العرب ،فَ َ
نبينا وحده صلى اهلل عليه وسلم فهو بعيدٌ جداً أيضاً ،واآلياتُ الدالةُ على عموم
الوعد بالنصر جلميع الرسل كثريةٌ ،ال نزاع فيها.
الثاني :أن اهلل مل يَقَْتصِر يف كتابه على مُطْلَق النصر الذي هو يف اللغة إعانة
املظلوم ،بل صَرَّح بأنّ ذلك النصرَ املذكورَ للرسلِ َنصْرُ غلبة بقوله :ﭽ ﰓ ﰔ

ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﭼ [اجملادلة ]21:اآلية ،وقد رأيتَ معنى الغلبة يف القرآن ومَ َّر عليك
أنّ اهلل جعل املقتول قِسْماً مقابالً للغالب يف قوله :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﭼ [النساء.]74:
وصرَّح تعاىل :بأنَّ َما وعد به رُسُله ال ميكن تَ ْبدِيلُه بقوله جل وعال :ﭽ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﭼ [األنعام ،]34 :وال شكّ أنّ قوله تعاىل :ﭽ ﰓ ﰔ

ح بأنَّها ال مُبَدِّل هلا ،وقَدْ َنفى
ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﭼ [اجملادلة ،]21:من كلماته اليت صرَّ َ
جلَّ وعال َعن املنصور أنْ َيكُون مغلوباً نفياً باّتاً بقوله :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﭼ [آل عمران ،]160:وذكر مقاتل (ت150هـ) أنَّ سبب نزول قوله تعاىل :ﭽ ﰓ
( )3جامع الظيان ،الرربي.400/21 ،
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ﰔ ﰕ ﭼ اآلية [اجملادلة :]21:أنَّ َبعْضَ الناس قال :أَيَظُنُّ حممد وأصحابُه أنْ
يغلبوا الرومَ وفارسَ ،كما غَلَبُوا العرب؟ زاعماً أنّ الرومَ وفارسَ ال يَغْلِبُهم النَّيب
صلى اهلل عليه وسلم؛ لكثرتهم وقوتهم ،فأنزل اهلل اآلية( ،)100وهو يدلّ على أنَّ
الغَلَبة املذكورة فيها غَلََبةٌ بالسيف والسِّنَان؛ ألنَّ صورة السَّبَب ال ميكن إخْرَاجُها،
ويَدَلُّ له قولُه َقبْلَه :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ [اجملادلة ،]20:وقال بعدُ :ﭽ ﰙ ﰚ ﰛ

ﰜ ﭼ [اجملادلة...]21:
فإنْ ِقيل :قد عرفنا أن نائب الفاعل املذكور مُحَْتمِل ألمرين ،وقد ادَّعَيْتُم أنّ
القرآن دلّ على أنَّه {رِبِّيُّونَ} ،ال ضمري "النَّيب" ،لتصرحيه بأنّ الرسل غالبون،
واملقتول غري غالب ،وحنن نقول :دلّ القرآن يف آياتٍ أُخَر على أنّ نائب الفاعل ضمري
"النَّيب"؛ لتصرحيه يف آيات كثرية بِقَتْل َبعْضِ الرسل كقوله :ﭽ ﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﭼ [البقرة ،]87:وقوله :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﭼ [آل عمران ]183:اآلية ،فَما َوجْهُ َت ْرجِيح ما اسَْت ْدلَلْتم به على أنّ
النائب {رِبِّيُّونَ} على ما اسَْت ْدلَلْنَا به على أنّ النائب ضمري النَّيب؟ فاجلواب من ثالثة
أوجه:
األول :أنّ ما اسَْت ْدلَلْنَا به أخصّ مما اسَْت ْدلَلْتُم به ،واألخصّ مُقَدَّم على األعمّ،
وال يَتَعارض عامّ وخاصّ ،كما تَقَرَّر يف األصول ،وإيضاحُه :أنّ دليلَنَا يف خصوص
نيبّ أُمِرَ باملغالبة يف شيء ،فنحن جنزم بأنّه غالب فيه ،تصديقاً لِرَبَّنَا يف قوله :ﭽ ﰓ

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﭼ [اجملادلة ،]21:سواءٌ َأكانتْ تلك املغَالَبَة يف احلُجَّة والبيان ،أَمْ
بالسيف والسنان ،ودَلِيلُكُم فيما هو أعمُّ ِمنْ هذا؛ ألنّ اآلياتِ اليت دَلَّت على قَتْلِ
( )3تفسري مقاتل ،مقات بن سليمان ( 150هـ)..335/3 ،

ودراسةٌ طيف تـَوطجي ط ط
ط ط
ط
ططط ط
ط
القَرا َا ط ااتَـ َواتطَريو
الو ْيف َدي ااَْعنَ طويَّة ل ْلقَرا َا ال ُق ْرآنيَّة َ َ
ْ
نَدَريَّةُ َ
ُ

471

بعض الرسل ،مل تَدُلَّ على أنَّه يف خصوص جِهَادَ ،بلْ ظاهِرُها أنَّه يف غري جهاد ،كما
يُوّضِّحه
الوجه الثاني :وهو أنّ مجيع اآليات الدالّة على أنّ بعض الرسل قَتَلَهم أعداء
اهلل ،كُلُّها يف قَ ْتلِ بين إسرائيل أنْبِياءَهم ،يف غري جهاد ومُقَاتَلَة ،إال مَوْضِع النِّزاعِ
حدَه.
َو ْ
الوجه الثالث :أنّ ما رجّحناه من أنّ نائب الفاعل {رِبِّيُّونَ} تتفق عليه آيات
القرآن اتفاقاً واضحاً ،ال لَبْس فيه على مُقْتَضى اللسان العربيِّ يف أفصح لغاته ،ولَم
َتتَصادم منه آيتان ،حيث محَلْنا الرسول املقتول على الذي مل ُي ْؤمَر باجلهادَ ،فقَتْلُه إذنْ
ل
ال إشْكَال فيه ،وال يُ َؤدّي إىل معارضة آية واحدة من كتاب اهلل؛ ألنّ اهلل حَكَمَ للرسُ ِ
بالغَلَبَة ،والغَلََبةُ ال تكون إال مع مُغَالَبَة ،وهذا مل يؤمر باملغالبة يف شيء ،ولو أُمِرَ بها
يف شيء لَغَلَبَ فيه.
ولو قُلْنا بأنّ نائبُ الفاعل ضمري "النَّيب" لصار املعنى :أنَّ كثرياً من األنبياء
املقاتِلِني قُتِلُوا يف مَ ْيدَان احلَرْب ،كما تدلُّ عليه صيغة {وَ َكأَيِّن} املميزة بقوله{ :مِن

ٍّ} ،وقَ ْتلُ األعداءِ هذا العدَ َد الكثريَ ِم َن األنْبِيَاء املقاتِلِني يف ميدان احلَرْب مُنَاقِضٌ
َّنبِي
صرحيَةً لقوله :ﭽ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗﰘ ﭼ وقد عَرْفْت َمعْنى "الغلبة" يف
ضةً َ
مُنَا َق َ
القرآن ،وعَرَفْتَ أنّه تعاىل بيّن :أنّ املقتول غريَ الغالب ،كما تقدم.
وهذا الكتاب العزيز مَا أُنْزِل ِلَيضْرِبَ َب ْعضُه بعضاً ،ولكنْ أُنْزِلَ ِلُيصَدِّق بعضُه
بعضاً ،فاتَّضَح أنّ القرآن دلّ دَلَاَلةً واضحةً على أنّ نائب الفاعل {رِبِّيُّونَ} ،وأنّه مل
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يُقْتَل رسولٌ يف جِهَاد ،كما جزمَ به احلسنُ البصريُّ وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ( ،)101والزجّاجُ،
والفَرَّاءُ( ،)102وغريُ واحدٍ ،وقَصْدُنا يف هذا الكتاب البيانُ بالقرآن ،ال بأقوال العلماء،
ح ما ذَكَرْنَا.
ولذا مل ننقل أقوالَ َمنْ رجَّ َ
وما رجَّح به بعضُ العلماء كون نائب الفاعل ضمري "النَّيب" مِنْ أنّ سبب النزول
صاحَ :قُِتلَ حممد  -صلى اهلل عليه
َيدُلّ على ذلك؛ ألنّ سَبَبَ نُزُوهلا :أنّ الصَّائحَ َ
وسلم  )103(-وأنّ قوله :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [آل عمران ]144:يدلّ على ذلك،
وأنّ قوله :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [آل عمران ]146:يدلّ على أنّ الربّيّني
مل ُيقْتَلوا؛ ألنّهم لو قُتِلوا ملا قال عنهم :ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ اآلية .فهو كالمٌ كُلُّه
ساقط ،وتَ ْرجِيحات ال مُعَوَّل عليها.
فَالرتجيحُ بسبب النُّزُول فيه :أنّ سببَ النزول لو كان يقتضي تَعْيِني ِذكْر َق ْتلِ
النَّيب لكانَتْ قراءةُ اجلمهور {قَاَتلَ} بصيغة املاضي مِ َن (املفاعلة) جارية على خالفِ
املتَعَيِّن ،وهو ظاهرُ السقوط كما ترى ،والرتجِيح بقوله :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ ظاهرُ
السقوط؛ ألنّهما مُ َعلَّقان بأداة الشرط ،واملعَلَّق بها ال يدلُّ على وُقُوع ِنسَْبةٍ أصالً ،ال
إجياباً وال سَلْباً حتى يُ َرجَّح بها غَيْرُها.

( )1اندر :النكت والعيون ،اااوردي ( 450هـ) ،428/1 ،معامل التنزيل ،الظغوي ( 516هـ)،360/1 ،

احملرر الوجيز ،ابن عرية ( 542هـ) ،520/1 ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرميب ( 671هـ)،432/1 ،
اللباب ،ابن عادل ( 775هـ).1264/1 ،

( )2معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ( 311هـ) ،475/1 ،معاين القرآن ،الفرا ( 207هـ) .237/1 ،وقد
رجرا أن القت واقع علت النظي  ،ت علت أتظاعءم.

( )3جامع البيان ،الرربي ،269/7 ،التفسري من سنن سعيد بن منصور ( 277هـ) ،دراسة و قيل :سعد بن
عظد هللا بن عظد العزيز آل محيد ،وقد ن

علت هدي ضعف .1095/3 ،
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جدْنا نبيّهم صلى اهلل عليه وسلم يف ذلك
وإذا نظرنا إىل الواقعِ يف نفسِ األمْ ِر َو َ
الوقت مل ُيقْتَل ومل َيمُت ،والتَّرْجيحُ بقوله :ﭽﯕ ﯖ ﭼ ُسقُوطُه كالشمس يف
حمْزة والكسائي :ﭽ ﭞ ﭟ
رابعة النهار ،وأَعْظَم دليلٍ َقطْعيّ على سُقُوطِه قراءةُ َ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ [البقرة ،]191:كلّ األفعالِ ِم َن
القَتْل ال مِ َن القِتَال ،وهذه القراءة السَّ ْبعِية املتواترة فيهاَ { :فإِن قَتَلُوكُمْ} بال ألف بعد
القاف فِ ْعلٍ ماض من (القَتْل) {فَاقْتُلُوهُم} ،أفتقولون هذا ال يصحّ؛ ألنّ املقْتُول ال
يُمْكن أنْ يُؤمر بِقَ ْتلِ قاتِلِه؟ بل املعنى :قَتَلُوا َب ْعضَكم ،وهو معنى مشهور يف اللغة
العربية ،يقولون :قَتَلُونَا وقَتَلْنَاهم ،يعنون :وُقُوع القَتْل على البعض كما ال
خيفى(.)104انتهى كالم الشنقيطي.
من هذا املثال  -كذلك – يظهر لكلّ منصفٍ أنّ مراد اهلل تعاىل من القراءتني
هو :رفع االحتمال الذي قد يسبق إىل الذهن؛ من أنّ املقتول هو النيبّ ،فاآليات
املشابهة ،واآلثار ،وسبب النزول ،واللغة ،كلّ ذلك عزّز هذا الفهم ،وتأكّد منه أنّ
القتل واقعٌ يف أتباع األنبياء ،ال على األنبياء ،وبهذا تكتمل العربة ،ويتمّ الدرس الذي
أراد اهلل تعاىل تعليمه ألصحاب النيبّ صلى اهلل عليه وسلّم ،ومن يأتي بعدهم إىل يوم
القيامة.
املثال الثال  :قال تعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝﭼ [الصافات.]18 - 11 :

(  )104أضواء البيان ِف تفسري القرآن ابلقرآن ،حممد األم الشنقير .250-247/1 ،
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القراءات يف قوله تعاىل :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﭼ[الصافات ،]12:فقد
حمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ َوخَ َلفٌ ِبضَمِّ التَّاءِ،
ت}َ " ،فقَرَأَ َ
اختلف القراء العشرة يف كلمة { َع ِج ْب َ

وَقَرَأَ الْبَاقُونَ ِبفَتْحِهَا"( ،)105وبناءً على هذا اخلالف يف حركة التاء ،يكون لدينا الوجوه
احملتملة اآلتية:
األول :بفتح التاء :ويكون اخلطاب فيه للنيبّ صلى اهلل عليه وسلّم(.)106
الثاني :بضمّ التاء :ويكون العَجَب فيه منسوبٌ للمتكلّم ،وقد اختلف
املوجّهون يف تقدير املتكلِّم ،فمنهم من جعله إخبارًا من اهلل تعاىل عن نفسه(،)107
ومنهم من جعله إخبارًا عن النيبّ صلى اهلل عليه وسلّم ،وذلك بتقدير (قل)(،)108
ومنهم من جعله إخبارًا عن املؤمنني واحدًا واحدًا(.)109
وحني ننعم النظر يف هذه االحتماالت جند اإلشكال واقعًا يف االحتمال الثاني؛
وهو :أن يكون العجب منسوبًا إىل اهلل تعاىل ،ولرفع هذا اإلشكال أطال املوجَّهُون

(  )105النشر ِف القراءات العشر ،ابن اجلزري.356/2 ،
(  )106وهحا القول موجود يف ك ما سيأيت ذكره من ااراجع ال وجءت قرا ي الضم.

(  )107اندر :احلجة ِف القراءات السبع ،ابن صالوي  ،ص ،302-301معاين القراءات ،األزهري ،ص،408
احلجة للقراء السبعة ،الفارس  ،54-53/6 ،التذكرة ِف القراءات ،ابن غلظون ( 399هـ) ،ص ،437حجة

القراءات ،ابن زجنلة ،ص ،606إعراب القراءات السبع وعللها ،ابن صالوي ( 603هـ) ،ص ،375إبراز

املعاين من حرز املعاين ،أبو هامة ،385/2 ،اهلداية إىل بلوغ النهاية ،محت بن أيب مالب القيس -6087/9 ،

 ،6088احملرر الوجيز ،ابن عرية ،ص ،1573مفاتيح الغيب ،الرازي ( 606هـ) ،323/26 ،البحر احملي ،
أبو يفيان ( 745هـ) ،94/9 ،الدر املصون ،احلليب ،295/9 ،روح املعاين ،األلوس .74/12 ،

(  )108التذكرة ،ابن غلظون ،ص ،437اهلداية ،القيس  ،6088/9 ،الدر املصون ،احلليب.295/9 ،
(  )109الكشف عن وجوه القراءات ،القيس .223/2 ،
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الّنفَس يف هذا املقام ،وجاءوا بأدلّة من القرآن واحلديث الشريف( ،)110ليؤكّدوا أمرين
اثنني:
األول :أنّ ما ينسب إىل اهلل تعاىل من األمور الدالّة على االنفعاالت،
كاالستهزاء ،والسخرية ،واملكر ،والعَجَب ،جيب صَرْفُها إىل ما يليق باهلل تعاىل ،دون
مقارنتها مبا يكون من اخللق منها.
اآلخر  :أنّ ما نسب إىل اهلل تعاىل منها هو من باب اجلزاء ،مبعنى أنّه جمازٌ عن أنّ
حمال للسخرية.
هذا الفعل يستأهل أن يَُتعَجّب منه ال أن يكون ًّ

(  )110اندر :مفاتيح الغيب ،الرازي 323/26 ،وما بعدها ،البحر احملي  ،أبو يفيان 94/9 ،وما بعدها ،وقد

ظءر صعوبة توجي القرا ي علت هحا الوج من صنل كنم األلوس  ،يف قال :وقرأ محزي والحتساك وابن
سعدان وابن مقسم «عجظت» بتا ااتحتلم.. .وأولت القرا ي أبن ذلك من ابب الفرل أي لو كان العجب مما
جيوز عل لعجظت من هحه احلال أو الت ي ي يجع تعا كأن يتنحتاره حلاهلم يعدها أمرا غريظا ل ي ظت ل
سظران العجب منءا ،علت األول تحتون اتستعاري ختييلية مت يلية كما يف قوهلم :قال احلاكط للوتد مل تشقين قال
س من يدقين ،وعلت ال اين تحتون محتنية وختييلية كما يف حنو لسان احلال انمل بحتحا ،وااشءور يف أم ال احلم
علت النزم يحتون جمازا مرسن يرم العجب علت اتستعدام وهو رؤية الش عديما أي ابلغا يف احلسن أو
القظح ،وااراد هنا رؤية ما هم علي ابلغا الغاية يف القظح ،وليس استعدام الش مسظوقا ابنفعال حيص يف الروع
عن مشاهدي أمر غريب كما توهم ليقال :ن التأوي ااحكور ت حيسم مادي ايتهحتال ،وقال أبو يفيان :يؤول علت
أن صفة ع يدءرها هللا تعا يف صفة ااتعجب من من تعديم أو قري يفىت يصري الناس متعجظ من ااعت ب
عجظت من ضنلتءم وسو حنلتءم وجعلتءا للناظرين يءا و يما اقرتن ا من هرع وهداي متعجظا ،وقال محت
ط
ت للنيب علي الصني والسنم والحتنم بتقدير القول أي ق ب عجظت ،وعندي لو
وعل بن سليمان :ضمري َعجْظ َ
قدر القول بعد ب كان أيفسن أي ب ق عجظت ،والحي يقتضي كنم السلف ن العجب ينا انفعال حيص
للنفس عند اجلء ابلسظب ولحا قي  :ذا ظءر السظب بر العجب وهو يف هللا تعا مبعت يليل لحات عز وج
هو سظران أعلم ب ن يعينون ااراد واجلف يعينون(.روح املعاين.)75-74/12 ،
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وإذا تأمّلنا سياق اآليات ،وتدبّرنا ما فيها وجدنا اآلتي:
أوالً :أنّ اآليات بدأت خبطاب للنيبّ صلى اهلل عليه وسلّم بقوله تعاىل:
{فَاسَْتفْتِهِمْ}.
ثانيًا :أ ّن اآليات ختمت كذلك بتلقينه احلجّةُ { :قلْ َنعَمْ}.
ثالثًا :أنّ اجلدال مع منكري البعث والنبوّة فيما بني االستفتاء وتلقني احلجّة،
كان مع النيبّ صلى اهلل عليه وسلّم.
حمِل نسبة العجب على القراءة بضمّ التاء إىل النيب صلى اهلل
فلهذا ميكنُ أنْ نَ ْ
عليه وسلّم ،ويكون منسجمًا مع سياق اآلياتِ ،رافعًا لذلك اإلشكال الذي محل
بعض املوجّهني على ترجيح قراءة الفتح على قراءة الضم(.)111
ويصري املعنى على القراءتني :أنّ النيبّ عليه السالم قد جال يف خاطره العَجَبُ
من تلك اآليات الناطقة بعظمة اخلالق وقدرته ،ويف القراءة الثانية يقول اهلل تعاىل له:
قل يا حممّد :أنا قد عجبتُ من تلك اآليات الناطقة ب ُقدْرة اهلل على البعث ،و ِم ْن
إنكاركم لهَ ،بعْدَ ما عَ ِلمْتم أنّ مَن قَد َر على الَبدْء قادرٌ على اإلعادة ،فتكون القراءة
بالفتح إخبارٌ من اهلل تعاىل عن حال نبيّه عليه السالم ،والقراءة بالضمّ :توجيه له بأنْ
يُظْهِر هذا العجب بني يدي اهلل وال خيشى اللوم .واهلل تعاىل أعلم.
وأمّا االحتمال الثالث :فهو بعيد؛ ألنه مل يسبق للمؤمنني ذكر ،ومل يوجّه هلم
ح
حمَل اخلطاب على كلّ من يص ّ
اخلطاب ابتداءً ،أمّا بالتبع فال غضاضة يف ذلك ،بأنْ يُ ْ
له أنْ يُخاطَب به.

(  )111اندر :معاين القرآن ،الفرا .384/2 ،
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اخلامتة
بعد أن متّ هذا البحث حبمد اهلل ،ميكن إمجال أهمّ النتائج اليت وصل إليها مبا
يلي:
أ ّوالً :أ ّن عِلم توجيه القراءات ال يُرادفه يف املعنى إال "علم معاني القراءات"،
وباقي املرادفات ال تد ّل على "التوجيه إال بقيد".
ثانيًا :أ ّن تعدّد القراءات ميكن محله على معنىً واحدُ ،تصْرف إليه
االحتماالت األخرى.
ثالثًا :أنّ التقيّد باألصول املنضبطة يف "توجيه القراءات" ،والسعي إىل حتصيل
س
"الشروط الواجب توفّرها يف املوجِّه" جيعل نتائج التوجيه صحيحة ،ومبنيّة على أس ٍ
متينة ال َيعْتَريها الوَهْن ،بل تزداد التوجيهات الناجتة عنها صالبة كلما مَرَّت عليها
ألذْهان.
األَعْني وأدَارَتْها ا َ
رابعًا :أنّ التقيّد باخلطوات املنهجيّة يف التوجيه يعني على بناء التوجيه لبنة لبنة،
َض النظر عن صور التوجيه وأشكاله ،ثمّ هو يُعِني على
ومينع من دخول احملَتمِالتِ ،بغ ِّ
توظيف الّت ْوجِيه يف التفسري ،وجيعل العالقة وثيقة بينهما ،فال معنى للتوجيه إذا مل
حمِله اآلية عند تفسريها بنا ًء على هذا التوجيه.
يضع املوجّه ُنصْب عينيه املعنى الذي سَتَ ْ
خامسًا :أنّه ال اختالف يف مناهج املوجّهني من حيث املضمون ،وإنّما هو يف
اخلطوات اإلجرائيّة ،وهلذا وجدْنا مناهجهم تكاد تتطابق يف أكثر األحيان.
سادسًا :أنّه من خالل ما قدّمناه يف "التطبيق العملي لتوجيه القراءات" ،ظهر لنا
صدْقُ :أنّ القراءات املختلفة حتمل معنى واحدًا ال أكثر ،وهلذا كانت نظريّة دراستنا
ِ
"الوحدة املعنويّة للقراءات القرآنية".

سليمان حممد الدقور ،و حممد جمل راببعة

478

فإن أصبنا فمن اهلل ،وإن أخطأنا فمن أنفسنا ،ونسأل اهلل العافية ،وصلى اهلل
ب العاملني.
وسلّم وبارك على نبيّنا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم ،واحلمد هلل ر ّ
فهرست املراجع

[ ]1

إبراز املعاني من حرز األماني ،أبو شامة ،أبو شامة ،عبد الرمحن بن إمساعيل
بن إبراهيم (ت665هـ) حتقيق :شرف ،مجال الدين حممد ،دار الصحابة
للرتاث ،طنطا  -مصر ،ط2009/1م.

[ ]2اإلبهاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي،
علي بن عبد الكايف السبكي ،حتقيق :مجاعة من العلماء ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط1404/1هـ.
[ ]3

إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن
عبد الغين الدمياطي ،حتقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان ،ط1998/1م.

[ ]4

اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن (ت911هـ)،
حتقيق :القيسية ،حممود أمحد ،األتاسي ،حممد أشرف سيد سليمان ،مؤسسة
النداء ،أبو ظيب  -اإلمارات العربية املتحدة ،ط2003/1م.

[ ]5

األحرف السبعة للقرآن ،أبو عمرو الداني (ت444ه) ،حتقيق :د .عبد املهيمن
طحان ،مكتبة املنارة ،مكة املكرمة ،ط1408/1ه.

[ ]6

اإلحكام يف أصول األحكام ،ابن حزم ،علي بن أمحد الظاهري (ت465هـ)،
حتقيق :عثمان ،حممود حامد ،دار احلديث ،القاهرة  -مصر ،ط.2005/1
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إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم ،أبو السعود ،حممد بن حممد بن
مصطفى العمادي (ت982هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان،
ط1999/1م.

[ ]8

أساس البالغة ،حممود بن عمر الزخمشري(ت538هـ) ،دار صادر ،بريوت –
لبنان ،ط1992/1م.

[ ]9

أصول يف النحو ،ابن سراج ،حممد بن سهل النحوي البغدادي ،حتقيق:
الفتلي ،عبد احلسني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -لبنان ،ط1988/3م.

[ ]10أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،حممد األمني الشنقيطي (ت1393ه)،
مكتبة ابن تيمية ،القاهرة  -مصر ،ط1993/م.
[ ]11إعجاز القراءات القرآنية دراسة يف تاريخ القراءات واجتاهات القراء ،صربي
األشوح ،مكتبة وهبة ،القاهرة  -مصر ،ط1998/1م.
[ ]12األعالم ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي الدمشقي
(ت1396هـ) ،دار العلم للماليني ،بريوت -لبنان ،ط 2002 /15م.
[ ]13أعيان العصر وأعوان النصر ،خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي( ،ت 764
هـ)
[ ]14إمالء ما منّ به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن(،أو:
التبيان يف إعراب القرآن) ،العكربي ،عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل
(ت616هـ).
[ ]15البحر احمليط ،أبو حيان ،حممد بن يوسف بن علي األندلسي (ت745ه)،
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وآخرين ،دار الكتب العلمية ،بريوت -
لبنان ،ط1993/1م.
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[ ]16الربهان يف علوم القرآن ،حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي (ت794هـ)
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة ،لبنان ،ط1981/1م.
[ ]17تاريخ بغداد وذيوله ،تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي (ت463هـ) أمحد بن
علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان،
دراسة وحتقيق :عطا ،مصطفى عبد القادر ،ط1417/1هـ 1996-م.
[ ]18التحرير والتنوير ،حممد الطاهر بن عاشور (ت1393هـ) ،مؤسسة التاريخ
العربي ،بريوت – لبنان ،ط2000/1م.
[ ]19التخريج ودراسة األسانيد ،الشريف ،حازم عارف ،وهي يف األصل دروس
ألقاها يف جامع عبد العزيز بن باز مبكة املكرمة صيف 1419هـ ،وقام بطباعتها
خالد بن خلف الشريف ،وهذه الطبعة الثانية.
[ ]20التسهيل لعلوم التنزيل ،الكليب ،حممد بن أمحد بن جزي (ت741هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط2007/2م.
[ ]21التعريف يف اختالف الرواة عن نافع ،الداني ،حتقيق :اهلامشي ،التهامي
الراجي،مطبعة الفضالة  -اإلمارات ،ط1982/1م.
[ ]22التعريفات ،علي بن حممد اجلرجاني احلنفي (ت816هـ) ،حتقيق :نصر الدين
تونسي ،شركة القدس ،القاهرة  -مصر ،ط2007/1م.
[ ]23تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل الدمشقي (ت774هـ)،
دار الفيحاء ،دمشق  -سوريا ،دار السالم ،الرياض  -السعودية،
ط1994/1م
[ ]24التفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيب ،الرازي ،حممد بن عمر القرشي
(ت606ه) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت  -لبنان ،ط1997/2م.

ودراسةٌ طيف تـَوطجي ط ط
ط ط
ط
ططط ط
ط
القَرا َا ط ااتَـ َواتطَريو
الو ْيف َدي ااَْعنَ طويَّة ل ْلقَرا َا ال ُق ْرآنيَّة َ َ
ْ
نَدَريَّةُ َ
ُ

481

[ ]25تفسري النيسابوري املسمى :غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،حممد بن احلسن
القمي النيسابوري (ت782ه) ،دار النشر املغربية ،الدار البيضاء  -املغرب،
ط1996/1م.
[ ]26تفسري مقاتل بن سليمان ،أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخي
(ت150هـ) ،حتقيق:فريد ،أمحد ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان،
ط 1424 /1هـ 2003-م.
[ ]27تفسري من سنن سعيد بن منصور ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة
اخلراساني (ت227هـ) ،دراسة وحتقيق :آل محيد ،د .سعد بن عبد اهلل بن عبد
العزيز ،دار الصميعي للنشر والتوزيع ،ط 1417/1هـ 1997 -م.
[ ]28توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسريًا وإعرابًا ،احلربي ،عبد
العزيز بن علي ،دار ابن حزم ،الرياض  -السعودية ،ط2003/1م.
[ ]29جامع البيان عن تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب
اآلملي ،أبو جعفر الطربي (ت310ه) ،حتقيق :أمحد حممد شاكر وحممود
حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط 2000/1م.
[ ]30اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب (ت671هـ) ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بريوت – لبنان ،ط1985/1م.
[ ]31حجة القراءات ألبي زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة دراسة حتليلية،
النعيمي ،هشام سعيد حممود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ـ لبنان،
ط.2005/1
[ ]32حجة القراءات ،ابن زجنلة ،عبد الرمحن بن حممد (ت403هـ) ،حتقيق:
األفغاني ،سعيد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت  -لبنان ،ط2001/5م.
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[ ]33احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويه ،احلسني بن أمحد (ت370هـ) ،حتقيق:
املزيدي ،أمحد فريد ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط2007/2م.
[ ]34احلجة للقراء السبعة ،الفارسي ،أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار
(ت377هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط2001/1م.
[ ]35خزانة األدب وغاية األرب ،احلموي ،علي بن عبد اهلل األزراري ،حتقيق:
شعيتو ،عصام ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت  -لبنان ،ط1987/1م
[ ]36الدرّ املصون يف علم الكتاب املكنون ،السمني احلليب ،أمحد بن يوسف بن عبد
الدايم (ت756ه) ،حتقيق :علي حممد معوض وآخرين ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط1994/1م.
[ ]37روافد البالغة حبث يف أصول التفكري البالغي ،مسري شريف استيتية ،ضمن

كتاب دراسات إسالمية وعربية مهداة إىل العالمة األستاذ الدكتور فضل حسن
عباس مبناسبة بلوغه السبعني ،دار الرازي ،عمان  -األردن ،ط2003/1م.
[ ]38روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني ،األلوسي ،حممود البغدادي
(ت1270هـ) ،دار الفكر ،بريوت  -لبنان ،ط1م1987م.
[ ]39السلسلة الضعيفة ،حممد ناصر الدين األلباني ،مكتبة املعارف -الرياض.
[ ]40سنن ابن ماجه ،ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين( ،ت273هـ)،
حتقيق :عبد الباقي ،حممد فؤاد ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى
البابي احلليب.
[ ]41السنن الكربى ،البيهقي ،أمحد بن احلسني بن علي (ت458ه) ،مكتبة ابن
باز ،مكة املكرمة.
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[ ]42الشامل يف القراءات العشر لغة وتفسريًا وأسرارًا ،عبد القادر حممد منصور ،دار
الرفاعي للنشر ،دار القلم العربي ،حلب  -سوريا ،ط2006/1م.
[ ]43شذرات الذهب دراسة يف البالغة القرآنية ،سعد ،حممود توفيق،
ط1992/1م،
[ ]44شرح اهلداية للمهدوي (ت440هـ) ،دار عمار ،عمان – األردن،
ط2006/1م.
[ ]45الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القاضي عياض بن موسى اليحصيب
(ت544هـ) ،حتقيق :حسني عبد احلميد نيل ،دار األرقم ،بريوت  -لبنان،
ط1995/1م.
[ ]46الصحاح ،إمساعيل بن محاد اجلوهري (ت393ه) ،حتقيق :إميل بديع
يعقوب وحممد نبيل طريفي ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان،
ط1999/1م.
[ ]47صحيح ابن حبان املسمى بـ (اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان) حممد بن
أمحد التيمي البسيت ،حتقيق :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت -
لبنان ،ط1993/2م.
[ ]48صحيح البخاري ،مع فتح الباري البن حجر ،حممد بن إمساعيل البخاري
(ت256هـ) ،حتقيق :عبد العزيز بن باز ،دار الفكر ،بريوت  -لبنان،
ط1993/1م.
[ ]49صحيح مسلم بشرح النووي ،مسلم بن احلجاج القشريي (ت261هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1987/1م.
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[ ]50عناية املسلمني باللغة العربية خدمةً للقرآن الكريم ،اخلراط ،أمحد حممد ،حبث
لندوة 1421هـ.http://www.al-islam.com ،
[ ]51العوامل والعلل يف الرد على النحاة ،موفق السرّاج،ضمن كتاب :حبوث يف
العربية جملموعة من العلماء ،الناشر :احتاد كتاب العرب.
[ ]52غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف
(ت833هـ) ،مكتبة ابن تيمية ،عين بنشره ألول مرة عام 1351هـ ج.
برجسرتاسر.
[ ]53الفتاوى الكربى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني أبو العباس ،قسم
التفسري ،حتقيق :حسنني حممد خملوف ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان ،ط/1م.
[ ]54يف ظالل القرآن ،سيد قطب ،دار الشروق ،القاهرة  -مصر ،ط،1982/17
.348/4
[ ]55القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوزآبادي( ،ت817هـ) ،دار الفكر،
بريوت  -لبنان ،ط1995/1م

[ ]56القراءات املتواترة وأثرها يف اللغة العربية واألحكام الشرعية والرسم القرآني،
حممد احلبش ،جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية ،أم درمان -
السودان1416 ،هـ1996،م.
[ ]57القراءات وأثرها يف علوم العربية ،حممد سامل حميسن (ت1422هـ) ،مكتبة
الكليات األزهرية -القاهرة ،ط1403/1هـ 1984-م.
[ ]58قواطع األدلة يف األصول ،أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاني
(ت  ،)489دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان.
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[ ]59القواعد النحوية والقراءات ،مبحث يف توهم خمالفة بعض اآليات للمشهور من
قواعد النحو والعربية ،ياسر الشمالي ،كلية الشريعة  -جامعة الريموك.
[ ]60كتاب العني ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :عبد احلميد هنداوي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط2003/1م.
[ ]61كتاب الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أبو البقاء أيوب بن
موسى احلسيين الكفومي ،حتقيق :عدنان درويش  -حممد املصري ،مؤسسة
الرسالة  -بريوت – لبنان ،ط1419/1هـ 1998 -م.
[ ]62الكشاف ،الزخمشري ،حممود بن عمر (ت538هـ) ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط1995/1م.
[ ]63الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،القيسي ،مكي بن أبي
طالب (ت437هـ) 1،حتقيق :رمضان ،حميي الدين ،مؤسسة الرسالة،
بريوت  -لبنان1987 ،م.
[ ]64الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،الثعليب ،أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعليب
(ت427هـ) ،حتقيق :ابن عاشور ،الطاهر ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت
– لبنان ،ط ،1422 /1هـ  2002 -م.
[ ]65اللباب يف علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء ،حمب الدين عبداهلل بن احلسني بن
عبداهلل العكربي (ت616هـ) ،حتقيق :النبهان ،د.عبد اإلله ،دار الفكر -
دمشق ،ط1416/1هـ 1995-م.
[ ]66لسان العرب ،حممد بن مكرم ابن منظور ،األفريقي املصري ،دار صادر،
بريوت – لبنان ،ط،1/دت
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[ ]67ما اختلف رمسه من الكلمات القرآنية يف املصاحف العثماني مجع ودراسة
وتوجيه ،اجملالي ،حممد خازر ،جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،الكويت،
السنة التاسعة عشرة ،العدد السادس واخلمسون ،حمرم 1425هـ ،مارس
2004م.
[ ]68جممع البيان ،الطربسي ،الفضل بن احلسن بن الفضل (ت538هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1997/1م
[ ]69جممع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن أبي بكر اهليثمي ،دار الفكر،
بريوت  -لبنان ،ط1412/1هـ.
[ ]70احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطية ،عبد احلق بن عطية األندلسي
(ت541هـ) ،دار ابن حزم ،بريوت  -لبنان ،ط2002/1م.
[ ]71املدخل إىل علم القراءات ،حممد بن حممود حوا ،املكتبة الشاملة ،اإلصدار
الثالث.
[ ]72مذهب أهل السنة يف التفسري،أمحدالضاوي)ahmedbezoui@yahoo.fr،
[ ]73مشكل إعراب القرآن ومعانيه ،الفراء ،حييى بن زياد (ت207هـ) ،حتقيق:
الشعباني ،حممد بن عيد ،دار الصحابة ،طنطا  -مصر ،ط2006/1م.
[ ]74املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر ،الشهرزوري ،املبارك بن احلسن بن
أمحد (ت550هـ) ،حتقيق :غزال ،عثمان ،دار احلديث ،القاهرة  -مصر،
ط2007/1م
[ ]75املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي ،الفيومي ،أمحد بن علي
املقري ،املكتبة العلمية ،بريوت  -لبنان.
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[ ]76معاني القراءات ،أبو منصور ،حممد بن أمحد األزهري (ت370هـ) ،حتقيق:
أمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط2010/2م.
[ ]77معاني القرآن وإعرابه ،الزجاج (ت311هـ) ،إبراهيم بن السري بن سهل،
عامل الكتب ،بريوت -لبنان ،ط 1408 /1هـ  1988 -م.
[ ]78معاني القرآن ،الفراء (ت207هـ) ،حييى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور
الديلمي ،حتقيق :النجاتي ،أمحد يوسف ،وآخرون ،دار املصرية للتأليف
والرتمجة – مصر ،الطبعة :األوىل.
[ ]79معاني القرآن ،النحّاس ،أمحد بن حممد (ت338هـ) ،حتقيق :الصابوني،
حممد علي ،جامعة أم القرى  -مكة املرمة ،ط1409/1هـ.

[ ]80معجم الفروق اللغوية احلاوي لكتاب أبي هالل العسكري وجزءٍ من كتاب
السيد نور الدين اجلزائري ،حتقيق :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة
املدرسني بقم ،ط1412 /1هـ.
[ ]81معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكريا بن فارس ،حتقيق :أبي عمر،
شهاب الدين ،دار الفكر ،بريوت – لبنان ،ط1994/1م.
[ ]82املعنى القرآني يف ضوء اختالف القراءات ،اخلطيب ،أمحد سعد اخلطيب،
إهداء من املؤلف لشبكة التفسري والدراسات القرآنية،

www.tafsir.net

[ ]83املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة ،حممد سامل حميسن ،دار اجليل،
بريوت  -لبنان ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة  -مصر ،ط.1988/2
[ ]84مفردات ألفاظ القرآن ،األصفهاني ،الراغب ،حتقيق :داوودي ،صفوان
عدنان ،دار القلم ،دمشق  -سوريا ،الدار الشامية ،بريوت  -لبنان،
ط1997/2م.
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[ ]85مقدمات يف علم القراءات ،شكري ،أمحد شكري ،والقضاة ،أمحد مفلح،
ومنصور ،حممد خالد ،دار عمار ،عمان – األردن ،ط2009/2م.
[ ]86منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا ،األمشوني ،أمحد بن عبد الكريم
(ت1100هـ ،ومعه املقصد لتلخيص ما يف املرشد ،األنصاري ،زكريا بن حممد
السنيكي (ت ،)926حتقيق :العدوي ،شريف أبو العال ،دار الكتب
العلمية -بريوت ،ط1422/1هـ 2002-م.
ألزْهَرِ ب ِن
َمدِ بنِ ا َ
[ ]87املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ،إِبْرَاهِيْمُ بنُ مُح َّ
َمدٍ العِرَاقِيُّ (ت641هـ) ،حتقيق :حيدر ،خالد ،دار الفكر،
ح َمدَ بنِ مُح َّ
َأ ْ
بريوت -لبنان،سنة النشر 1414هـ.
[ ]88منجد املقرئني ومرشد الطاليب ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن حممد
(ت833هـ) ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1420/1هـ 1999-م.
[ ]89املنهل الصايف واملستوفى بعد الوايف ،ابن تغرى بردى ،يوسف بن تغرى بردى
بن عبد اهلل (ت874هـ) ،حتقيق :أمني ،د.حممد حممد ،اهليئة املصرية العامة
للكتاب.
[ ]90املوافقات يف أصول الشريعة ،أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب
املالكي (ت790هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1991/1م.
[ ]91املوسوعة الفقهية الكويتية ،وزارة األوقاف الكويتية -الكويت ،الطبعة
(من1427- 1404هـ).
[ ]92نزول القرآن على سبعة أحرف ،مناع بن خليل القطان (ت1420هـ) ،مكتبة
وهبة ،القاهرة  -مصر ،ط1991/1م.
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[ ]93النشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد (ت883هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان ،ط1998/1ه
[ ]94اهلداية إىل بلوغ النهاية ،القيسي ،مكي بن أبي طالب (ت437هـ) ،جمموعة
رسائل جامعية ،جامعة الشارقة ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي،
ط2008/1م.
[ ]95الوايف بالوفيات ،الصفدي (ت764هـ) ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد
اهلل ،حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث ،بريوت -
لبنان1420/1 ،هـ 2000 -م.
[ ]96الوجوه البالغية يف توجيه القراءات القرآنية املتواترة ،اجلمل ،حممد أمحد ،دار
الفرقان ،عمان -األردن ،ط2009/1م.
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The Theory of "Meaning Unity" in the Qur'anic Readings
(Study in the meaning of unity tawjih al-Qira'ah)
Dr. Slaimam M. Al-Dqour1, and Dr. Mohammad Mjalli Rababah2
1 Associate Professor of Interpretation and Holy Quran Study,
Faculty of Shar'h, University of Jordan
2 Assistant professor of Interpretation and Holy Quran Study,
Faculty of Shar'h, University of Jordan

Abstract. This research examines the theory of "meaning unity" in the Qur'anic readings. It also
investigates the meaning of tawjih al-Qira'ah (adjustment of the Qur'anic reading). The research also
explains the meaning of the terms Qur'anic reading, narration and way of reading and their alternatives.
The research reaches the conclusion that the alternative term that can be used for the adjustment of
the Qur'anic readings is (the meaning of the Qur'anic reading), other alternatives do not mean tawjih but
with confinement. The research discusses the foundations of tawjih, its conditions and possibility,
scholars' approaches and practical methods towards it. The research applies the theory of meaning unity
in the Qur'anic readings on three examples. It is therefore combines theory and practice.
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األحاديث الواردة يف فضل القرض ابلنسبة إىل الصدقة
مجع ودراسة

د .منصور حممود الشرايري

جامعة البلقاء التطبيقية – كلية إربد اجلامعية
ملخ ص البحصصث .القــرا ان ـ م ـ ال ــلم للع ــلم أ واــيم م ـ ب ـفاأ اابــس ،لىل ـ مــا
الصدقة؟ هل هف ل م الصدقة ،م ن ولى النصف م الصدقة ،م هف صدقة؟
ردت يف هذا العىن حاديـ ،،ننا لتاـا الدرا ـة لنقـد العصـل ولـى مـنا ،اخـدت  ،الصـ الدار ـة إ
ن ال يصح حدي ،يف نف يل جر القرا ولى جـر الصـدقة ،ن قصـى مـا نىلـ ن يىلـفن ـل لن ـبة إلياـا
ــل لن ــبة إ

ن جره نصف جر الصدقة.
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متهيد :معىن القرض وفضله
يستخدم الفقهاء ثالثة مصطلحات متقاربة يف املعنى ،على اختالف يسري بينها ،وهي:
القرض والسلم أو السلف والدَّين.
أما القرض فهو دفع مال – نقدي أو عيين  -آلخر على أن يرد مثلي أو ييتتي
إىل أجييم معلييوم ،والسييلم دفييع مييال آلخيير علييى أن يييرد بدلي ييلعة معينيية إىل أجييم
معلوم ،والدين يشتلهتا مجيعا ،إذ يطلق على كم ما ثبت يف الذمة دينا.
ويد شرع اهلل تعاىل الدين يف كتاب  ،يف أطول آية يف القرآن الكريم ،املسيتا آآيية
الدين) حيث وضع ل تعاىل يف هذه اآلية ضوابط حمكتة تُحقِّقُ املقصيود مني دون ضيرر
أو إضرار ،وتُخرج من الربا والشبهات احملرمة.
وحثت السنة الشريفة على كشف الكربة عن املسلم ،ومعاونت عند احلاجة،
كتا روى اإلمام مسلم يف صحيح عن أب :هرير يال يال ر ول اهلل " من كشفَ
عن مسلمِ كُربةً من كرب الدنيا كشف اهلل عن كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر
على معسر يسر اهلل علي يف الدنيا واآلخر  ،واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون
أخي ".
وكشف كربة املسلم والتيسري علي ومعاونت هلا وجوه عديد  ،من أهتها؛
الصدية والقرض احلسن.
ومن مزايا الصدية على القرض أنها تكون بال عوض ،فه :أ عد للفقري وأبرأ
لذمت  ،ولذلك حث القرآن الكريم عليها يف مواضع كثري  ،وبني أن يضاعفها أضعافا
كثري إىل بعتائة ضعف.
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ومن مزايا القرض على الصدية أن يقع ويصح للتحتاج الذي ال جتوز علي
الصدية ،كتا أن يكون عونا لعفيف النفس من احملتاجني الذين ال يقبلون الصدية،
ولذلك جعل الشرع من أنواع الصديات.
وبالتأمم يف نصوص الشريعة جند أن اهلل تعاىل يد رغب يف الصدية أكثر من
ترغيب يف القرض ،وذلك يدل على فضم الصدية على القرض ،حيث إنها تكون
لألشد حاجة بال عوض.
املقدمة
إن احلتد هلل حنتده ونستعين ونستغفره ،ونعوذ باهلل مين شيرور أنفسينا و يي ات
أعتالنا ،من يهده اهلل فهو املهتد ،ومن يضلم فيال هيادي لي  ،وأشيهد أن ال إلي إال اهلل
وحده ال شريك ل وأشهد أن حمتدا عبده ور ول .
وبعصد :فإن مميا ال ففيى مين هيذه الشيريعة الغيراء ميا جياء يف فضيم يضياء حاجية
املسلم ،و داد عوزه ،بصيور منوعية ،وأشيكال فتلفية ،كالزكيا والصيدية والقيرض
احلسن ،وغريها من أبواب الرب باملسلتني.
ويييد وردت يف فضييم القييرض بالنسييبة إىل الصييدية أحاديييث ،منهييا مييا عييم
القرض نوعا من أنواع ا لصدية ،ومنها ميا عيم الصيدية أفضيم مني  ،ومنهيا ميا علي
أفضييم ميين الصييدية ،ويييد تتبعييت هييذه اهحاديييث فدتعتهييا ميين املصييادر اهصييلية،
ونقدتها نقدا علتييا وفيق مينهحمل احمليدثني ،بهيدف الوييوف عليى حقيقية فضيم القيرض
بالنسبة إىل الصدية.
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منهج الدراسة

 - 1تقسيم اهحاديث ضتن ثالثة مباحث حسب موضوعها.
 - 2ختريحمل اهحاديث ختر ا علتيا.
 - 3درا ة الطرق درا ة حديثية.
 - 4ذكر أيوال العلتاء يف احلديث –إن وجدت .-
 - 5شرح بعض املفردات الغريبة يف احلاشية.
 - 6احلكم على هذه اهحاديث صحة وضعفا.
ويد جاءت هذه الدرا ة يف ثالثة مباحث على النحو اآلت:
املبحث اهول ما جاء يف أن أجر القرض على النصف من الصدية.
املبحث الثان :ما جاء يف أن القرض أفضم من الصدية.
املبحث الثالث ما جاء يف أن كم يرض صدية.
واهلل أ ييأل السييداد والتوفيييق ،وأن عييم هييذا العتييم خالصييا لوجهي الكييريم،
ليس هحد في نصيب ،وأن عل ذخرا ل :ولوالدي يوم ال ينفع مال وال بنيون إال مين
أتاه تعاىل بقلب ليم.
املبحث األول :ما جاء يف أن أجر القرض على النصف من الصدقة
ورد يف هذا الباب عد أحاديث بألفاظ متقاربة ،مرفوعة ومويوفة ،ملخصها
على النحو اآلت:
 - 1عن ابن مسعود مرفوعا ومويوفا.
 - 2عن أنس مرفوعا.
 - 3عن أب :الدرداء مويوفا.
 - 4عن ابن عباس مويوفا.
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 - 5عن عبد اهلل بن عترو مويوفا.
وتفصيم ذلك على النحو اآلت:
احلديث األول :عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا
روي احلييديث عيين ابيين مسييعود ميين عييد طييرق ،بعضييها مرفييوع ،وبعضييها
مويوف ،بم ومقطوع على التابع :الراوي عن  ،وهو علقتة النخعي ،:عليى التفصييم
اآلت:
أوال :طرق احلديث مرفوعا عن ابن مسعود
الطريق األول :عن األسود بن يزيد عن عبد هللا بن مسعود
عن الفضيم بن مسري  ،عن أب :حريز ،أن إبراهيم حدث  ،أن اه ود بن يزيد
كان يستقرض من تاجر ،فإذا خرج عطياهه يضياه ،فقيال اه يود إن شي ت أخيرت
عنا ،فإن يد كانت علينا حقوق يف هذا العطاء ،فقال ل التاجر لست فاعال ،فنقده
اه ود مخس م ة درهم ،حتى إذا يبضها يال ل التاجر دونكها فخذ بها ،فقال لي
اه ود يد ألتك هذا فأبيت؟! فقال ل التاجر إني :ععتيك ثيدثنا عين عبيد اهلل
بن مسعود أن النيب كان يقول آآ من أييرض ميرتني كيان لي مثيم أجير أحيدهتا ليو
تصدق ب

))

أخرج ي أبييو يعلييى -كتييا يف املطالييب العالييية آ )1492وإثيياف اةييري املهيير
آ ،)3/2912واملقصييد العليي :يف زوائييد أبيي :يعلييى املوصييل:آ - )936يييال حَييدَّثَنَا
يَحْيَى ْبنُ َمعِنيٍآ.)1
ومن طريق أخرج ابن حبان يف الصحيح ج 11ص 418ح.5040
ومن طريق أيضا أخرج ابن عدي يف الكامم .160/4
( )1مل جده يف الطبفع م م ند يب يعلى.
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وأخرج الطربان :يف املعدم الكبري ج 10ص 129ح 10200يال حدثنا معياذ
ابن املثنى ،حدثنا حييى بن معني  ...فتصرا على املرفوع دون القصة.
والبيهقيي :يف السيينن الكييربى ج 5ص 353ح 10735يييال أخربنيياه أبييو احلسيين
عل :بن أمحد بن عبدان ،أخربنا أمحد بن عبيد الصفار ،حدثنا عبد اهلل بن أمحد -
يعين ابن حنبم  -حدثين حييى بن معني.
وأبو نعيم يف حلية اهولياء ج 4ص 237يال حدثنا أبيو بكير الطلحي ،:حيدثنا
أبو حصني حمتد بن احلسني ،حدثنا حييى بن معني.
ح َتدُ ْبنُ زُهَيْ ِر ْب ِن حَرْبٍ ،أخربنا يَحْيَيى
والشاش :يف املسند آ )416يال حَدَّثَنَا َأ ْ
اْبنُ َمعِنيٍ.
وأخرجيي البييزار يف مسيينده ج 5ص 63ح 1631يييال حييدثنا حمتييد بيين عبييد
اهعلى العطاء ،وأزهر بن مجيم.
وابن شاهني الرتغييب يف فضيائم اهعتيال آ )464حَيدَّثَنَا إِبْيرَاهِي ُم بْي ُن عَبْيدِ اللي ِ
َت ُد ْبنُ عَ ْب ِد اهَعْلَى الصَّ ْنعَانِ.ُّ:
ِ ، :حدثنا مُح َّ
الزَّبِيب ُّ
والطحاوي يف آ )3288حَدَّثَنَا ا ْلقَا ِمُ بْينُ عَبْيدِ اللي َِ ،يعْنِي :ابْينَ مَهْيدِي ،يَيالَ
َتدُ ْبنُ عَ ْبدِ اهَعْلَى الصَّ ْنعَانِ.ُّ:
حَدَّثَنَا أَبُو عَ ْبدِ الل ِ مُح َّ
ثالثتهم آحييى وحمتد وأزهر) يالوا حدثنا املعتتر بن ليتان.
وأخرج اةرائط :يف مكيارم اهخيالق آ )118وابين عيدي يف الكاميم 160/4
يال ثنا أمحد بن احلسني بن عبد الصيتد ،كالهتيا آاةرائطي :وأمحيد) يياال حيدثنا
عتر بن شبة ،حدثنا حييى بن بسطام ،حدثنا أبو معشر.
كالهتا آاملعتتر وأبو معشر) عن أب :معاذ الفضيم بن ميسر ب .

األحادي ،الفاردة يف

ل القرا لن بة إ الصدقة مجع درا ة

497

دراسة الطريق :كتا هو ظاهر فإن هذا احلديث تفرد ب الفضيم ،عن أب :حريز،
عن إبراهيم ،عن اه ود.
ويد أشار مجع من النقاد – بعد ختر هم هلذا احلديث  -إىل هيذا التفيرد ،يا
يفهم من ا تنكارهم ل .
فقال البزار وهذا احلديث ال نعلت يروى عن اه ود عن عبد اهلل إال مين هيذا
الوج .
ويييال البيهقيي :ويييال تفييرد بيي عبييد اهلل بيين احلسييني ،أبييو حريييز ،ياضيي:
دستان ،وليس بالقوي.
ويال أبو نعيم غريب من حديث إبراهيم ،مل يروه عن إال أبو حريز ،وال عن
إال الفضيم.
ويال الداريطين هذا حديث غريب من حديث إبيراهيم بين يزييد النخعي :عين
اه ود بن يزيد عن عبداهلل ،تفرد ب أبو حريز عبيد اهلل بين احلسيني ياضي :دسيتان،
ومل يروه عن غري الفضيم بن ميسر أب :معاذ ،تفرد ب املعتتر بن ليتان عن آ.)2
و بب ا تنكار هذا التفرد يعود على عد أمور ،ه:
ال ضعف روايية الفضييم بين ميسير عين أبي :حرييز خاصية ،ييال حيييى بين
أو ً
عيد القطان يلت للفضيم بين ميسير أحادييث أبي :حرييز؟ ييال ععتهيا ،فيذهب
كتاب ،:فأخذت بعد ذلك من إنسانآ.)3
ويييال عبييداهلل بيين أمحييد ععييت أبيي :يقييول أبييو حريييز ،اعي عبييد اهلل بيين
حسني ،حديث منكر ،روى معتتر عن فضيم عن أب :حريز أحاديث مناكريآ.)4
( )2القد ي ،طراف الغرائب األ راد (.)531 / 2
( )3اب ودي ،الىلامل يف ضعفاء الرجال نرمجة .981
( )4العلل معر ة الرجال (.)2652()372 / 2
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ثانيًا ضعف أب :حريز ،ويد اختُلف في  ،فضُعِّف ويوِّي ،والراجح من أمره
الضعف.
يال حرب بن إعاعيم م أمحد بن حنبم عن أب :حريز ،فذكر أن حيييى بين
عيد كان حيتم علي  ،وال أراه إال كتيا ييال ،وييال أبيو بكير بين أبي :خيثتية

يألت

حييى بن معني ،فقلت أبيو حرييز مين أيين هيو؟ ييال بصيري ثقية ،وييال معاويية بين
صيياع عيين حييييى بيين معييني ضييعيف .ويييال أبييو زرعيية ثقيية ،ويييال أبييو حييام حسيين
احلديث ،ليس نكر احلديث ،يكتب حديث  ،و م أبو داود عن فذكر أن كيان يينمن
بالرجعة ،ويال يف موضع آخر ليس حديث بش:ء ،وييال النسيائ ،:ضيعيف ،وذكيره
ابن حبان يف الثقات ويال صدوق ،وييال ابين عيدي عامية ميا يرويي ال يتابعي عليي
أحد ،ويال احلافظ صدوق فطئآ.)5
يلت ومثل ال حيتتم تفرده فضال عن فالفت كتا يأت.:
ثالثًا فالفة أب :حرييز للثابيت عين إبيراهيم مين طرييق منصيور بين املعتتير؛ إذ
رواه عن إبراهيم ،عن علقتة ،من يول –و يأت - :وهيو الصيواب ،وال يقيارن أبيو
حريز نصور.
واحلاصل أن احلديث ضعيف جدا من هذه الطريق واهلل أعلم.

( )5انار نرمجت يف :ال عفاء الرتك للن ائي ( )328()147 / 1اب يب حامت يف اجلرح التعديل
( )153()34 / 5العقيلي يف ال عفاء ( ،)240 / 2اب ودي يف الىلامل يف ضعفاء الرجال (/ 4
 ،)158كتاأ م كالم يب زكراي يف الرجال( ، )102 / 1الزي ،هتذيب الىلعال يف مساء الرجال نرمجة
رقم  .3227اب حجر ،نقريب التاذيب نرمجة رقم .3276
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الطريق الثاين :عن الربيع بن خثيم عن عبد هللا
أخرج البزار  1867يال حدثنا الفضم بن يهم ،أخربنيا غسيان بين الربييع،
عن هالل أب :ضياء ،عن هالل بين يسياف ،عين الربييع بين خثييم ،عين عبيد اهلل عين
النيب  يال قرض مرتني تعدل صدقة مرة.
وأخرجي الطربانيي :يف اهو ييط  3498والصييغري  402يييال حييدثنا احلسييني بيين
الكتيت.
وابن عدي يف الكامم ترمجة ريم 342يال حدثنا محدان بن عترو.
والبيهق :يف شعب اإلميان 3563يال أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ وأبيو حمتيد بين
أب :حامد املقري ياال ثنا أبو العباس اهصم ،أخربنا جعفر بن حمتد الصائغ.
ثالثتهم

 -احلسني ،ومحدان ،والصائغ – عن غسان بن الربيع بين منصيور

الغسان ،:أخربنا جعفر بين ميسير اهشيدع ،:عين هيالل أبي :ضيياء ،عين الربييع بين
خيثم ،عن ابن مسعود يال يال ر ول اهلل  كل قرض صدقة.
وأخرج ابن عدي يف الكامم ترمجة ريم 342ييال حيدثنا ابين ذرييح ،حيدثنا
أبو كريب ،حدثنا مصعب ،حدثين جعفر بن ميسر أبو الوفاء ،حدثين أبيو لبييد ميوىل
بين تيم اهلل ،عن الربيع بن خثيم ،عن عبد اهلل بن مسعود عن ر ول اهلل  أني ييال
كم يرضني صدية.
وأخرج ابن شاهني يف الرتغيب  467حدثنا عبد اهلل بين حمتيد البغيوي ،حيدثنا
أبو الربيع الزهران ،:حدثنا يعقوب القتي ،:حيدثنا هيارون بين عينرت  ،عين عتيرو بين
مر  ،عن ربيع ابن خثيم ،يال يرضان صدية.
الدراسة :اختلف الروا يف هذا احلديث اختالفني
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االخصالف األول :اختُلف على غسان بن الربيع ،حييث رواه الفضيم بين يهم
عني علييى صييور ختتلييف ييندا ومتنييا عيين رواييية احلسييني بيين الكتيييت ،ومحييدان بيين
عترو ،وجعفر بن حمتد الصائغ عن .
أمييا فالفت ي هلييم ييندا فتيين وجهييني؛ اهول أن ي أ ييقط شييي غسييان ،وهييو
جعفر ،والثان :أن أدخم ابن يساف بني أب :ضياء والربيع.
وأما فالفت هلم متنا فقد اق احلديث بلفظ يرض ميرتني تعيدل صيدية مير ،
ورووه بلفظ كم يرض صدية.
وبييالن ر يف هييذا االخييتالف جنييد أن الفضييم ال حيتتييم هييذه املخالفيية ،وذلييك
همرين
أوال أن خالف من هو أوثق من حف ا .فالفضم صيدوق كتيا ييال احليافظآ،)6
وجعفر واحلسني ثقتان مشهورانآ.)7

( )6هف الف ل ب ال ب إبراهيم األورج البغدادي ،قال بف حامت :صد ق ،قال الن ائي :تقة ،ذكره اب
حبان يف الثقات .انار نرمجت يف اب يب حامت يف اجلرح التعديل ( ،)359()63 / 7الثقات الب حبان
( ،)14881()7 / 9هتذيب الىلعال للعزي نرمجة رقم  ،4734نقريب التاذيب نرمجة رقم.5403
( )7ما جعفر اف :اب حمعد ب شاكر الصائغ ،بف حمعد البغدادي ،قال بف ان ب النادى :كان ذا ل
وبادة زهد ...كثر الناس ون لثقت صالح  ...قال الدارقطين :تقة مأمفن و مثل ي أل؟! قال
اابطيب :كان وابدا زاهدا تقة صادقا متقنا ضابطا ،قال م لعة ب قا م :بغدادي تقة رجل صاحل
زاهد .انار نرمجت يف عاالت محزة للدارقطين ( )228 ()187 / 1اب حبان يف الثقات
( ،)12762()163 / 8اب يب حامت يف اجلرح التعديل ( ،)1996()488 / 2اب حجر يف هتذيب
التاذيب  .87/2قال انا ظ :تقة وارف ندي.،نقريب التاذيب رقم  .954تنبيه :إ ناد البياقي
اف :اب الىلعي ب البالفل ب وعر ،بف ولي الفصلي ،قال
إ جعفر صحيح .ما ان
الدارقطين :ال أبس ب  .انار عاالت اناكم رقم  ،87قال اابطيب :كان تقة .انار اتريخ بغداد نرمجة
رقم .4183
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ثانيا أن خيالف مين هيو أوثيق مني عيددا ،حييث خيالف ثالثية مين اليروا عين
غسان.
وكتا هو معلوم يف علم املصطلح أن واحد من هياتني املخيالفتني كافيية للحكيم
على رواية الفضم بالشذوذ فكيف ويد اجتتعتا.
ومن جهة أخرى ميكن بشكم كبري أن يكون اةطأ مين غسيان بين الربييع نفسي ،
فقد كان صاحلا ورعا ،إال أن ليس حبدة يف احلديث ،يال الداريطين ضعيف ،وييال
مر صاع ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،وذكره ابن أب :حام ومل يذكر في جرحا وال
تعديال ،ويال اةطيب كان نبيال فاضال ورعاآ.)8
وحين ذ يكون احلديث مضطربا الختالف الثقات على غسان.
واحلاصم أن احلديث من هذه الطريق ضعيف من عد وجوه.
االخالف الثاين :اختُلف على جعفر بن ميسر فرواه غسان بن الربيع عن عن
هالل أب :ضياء ،عن الربيع بن خيثم ،عين ابين مسيعود ،بلفيظ كيم ييرض صيدية،
كتا رجح يف االختالف اهول ،ورواه مصعب بن املقدام عن  ،عن أب :لبيد ميوىل بيين
تيم اهلل ،عن الربيع بن خثيم ،عن ابن مسعود ،بلفظ كم يرضني صدية.
وكال الطريقني ال فلو مين ضيعف ،أرى عيدم تفصييل  ،هن الضيعف واييع يف
مدار الطريقني وهو جعفر ،فهو ضيعيف ،منكير احليديث عليى يلية حديثي آ ،)9فروايتي
مضطربة.
( )8انار نرمجت يف الثقات الب حبان ( ، )14850()2 / 9اتريخ بغداد للخطيب (،)6770()329 / 12
اجلرح التعديل الب يب حامت ( ،)294()52 / 7ال عفاء الرتك الب اجلفزي (/ 2
 ،)2679()246ميزان االوتدال يف نقد الرجال (.)6665()403 / 5
( )9هف :جعفر ب يب جعفر األشجعي ،بف جعفر امس مي رة ،جعفر ب يب جعفر يىلىن الف اء ،قال
البخاري يف التاريخ الصغس ( :)2041()129 / 2جعفر األشجعي و بي ضعيف منىلر اندي،،
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أما املقطوع على الربيع فإ ناد ابين شياهني حسين ،رجالي ثقيات ،غيري يعقيوب
القت :وشيخ هارون بن عنرت  ،فكالهتا فيي ضيعف ،ولكين ال بيأس بروايتهتيا هيذا
املقطوعآ.)10
الطريق الثالث :عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود
اختلف يف رواية هذه الطريق اختالفا شديد ،فروي مرفوعا من أكثر مين وجي ،
وروي مويوفا ،وروي مقطوعا من كالم علقتة ،وفيتا يل :تفصيم ذلك
الوجه األول :عن ابن أذانن عن علقمة
أخرج ابن أب :شيبة يف مسنده ص 389ح  388وأمحيد يف املسيند آ)412 / 1
آ )3911وأبو يعلى آ)247 / 9آ )5366يال حدثنا أبو خيثتة – زهري بن حيرب -
 ،ثالثتهم آابن أب :شيبة وأمحد وزهيري) عين عفيان ،حيدثنا محياد ،أخربنيا عطياء بين
السائب ،عن ابن أذنان يال أ لفت علقتة ألف :درهم ،فلتا خرج عطاهه يليت لي
أيضين ،يال أخرن :إىل يابم ،فأتيت علي فأخذتها ،يال فأتيتي بعيد ،ييال برحيت
ب :ويد منعتين ،فقلت نعم هو عتلك ،يال وما شيأن:؟ يليت انيك حيدثتين عين
قال الدارقطين يف العلل ( :)117 / 13ضعيف ،قال اب ودي الىلامل يف ال عفاء (/ 2
 – )342()143بعد ن اق ل ودة حادي ،مناا حدي ،البح :- ،منىلر اندي .،قال بف حامت
يف اجلرح التعديل ( :)2004()490 / 2منىلر اندي ،جدا ،قال بف زروة :ليس بقفي.
( )10ما يعقفأ اف اب وبد هللا ب عد األشعري بف ان القعي ،قال الن ائي :ليس ب أبس ،قال
الطرباين :تقة ،قال الدارقطين :ليس لقفي ،ذكره اب حبان يف الثقات .انار الزي ،هتذيب الىلعال
نرمجة رقم  ،7093قال انا ظ :صد ق يام انار نقريب التاذيب نرمجة رقم.7822
ما هار ن اف :اب ونرتة ب وبد الرمح الشيباين ،تق محد اب مع العجلي اب عد ،قال بف زروة :ال
أبس ب  ،م تقيم اندي ،،ذكره اب حبان يف الثقات يف ال عفاء ،قال :منىلر اندي ،جدا ،ير ي
الناكس الىلثسة ،حىت ي بق إ القلب ن التععد هلا ،ال جيفز االحتجاج ب حبال .انار اب حجر،
هتذيب التاذيب نرمجة رقم  ،906قال انا ظ :ال أبس ب  ،انار نقريب التاذيب نرمجة رقم .7236
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ابن مسعود أن النيب يال إن السلف ري جميرى شيطر الصيدية ،ييال نعيم ،فهيو
كذاك ،يال فخذ اآلن.
وأخرجي البيزار آ)44 / 5آ )1607ييال حيدثنا حمتييد بين معتير ،ييال أخربنييا
عفان ...فتصرا دون القصة بلفظ يرض مرتني يعدل صدية مر .
وفي أن ا م ابن أذنان عبد الرمحن.
يال البزار وال نعلم روى عبد الرمحن بين أذنيان عين علقتية عين عبيد اهلل إال
هذا احلديث ،وال نعلم أ نده إال محاد بن لتة.
وأخرج ابن أب :شيبة يف مصنف مقطوعا ج 4ص 472ح 22231ييال حيدثنا
عبد الرمحن بن مهيدي ،عين يفيان ،عين عبيد اليرمحن بين عيابس ،عين يليم بين
أذنان ،عن علقتة عع يقول هن أيرض رجال مرتني أحب إل :من أن أعطي مر .
وعلق البخاري يف التاري الكبري مقطوعا آ )122 ،121/4عن حمتد بين كيثري
عن فيان عن عبدالرمحن بن عابس عن ليم عن علقتة يول .
وعلق أيضا عن وكيع ،عن مالك بن مغول ،عن أكيم منذن إبراهيم النخع،:
عن ليم بن أذنان ،عن علقتة ،عن عبد اهلل مويوفاآ.)11
الدراسة :يف هذا الوج اختالفان
األول :االخالف على عفان عن عطاء :حييث اختلفيت روايية حمتيد بين معتير
عن رواية ثالثة من اهئتة الثقات آابن أب :شيبة وأمحد وزهري) عن عفان ندا ومتنيا،
إذ عى ابن أذنيان بعبيد اليرمحن ومل ييذكروا لي اعيا ،واختصير القصية و ياق املي

( )11مل ي ق البخاري ند كيل كامال ال متن  ،قف ي وند ولقعة ،لىلن ولق هذا اإل ناد بعد األ انيد
اليت قف اندي ،ولى اب م عفد ،فام مناا ن هذه الر اية مفقف ة ي ا.
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باملعنى ،وال شك أن روايتهم أرجح من روايت  ،فهيم أوثيق مني يف نفسي  ،وأوثيق مني
عددا.
وعلي ي يك يون احملفييوظ ميين رواييية عطيياء لفييظ إن السييلف ييري جمييرى شييطر
الصدية.
الثصصاين :االخصصالف علصصى ابصصن أذانن :حيييث رواه عطيياء بيين السييائب عن ي  ،عيين
علقتة ،عن ابن مسعود مرفوعًا ،بلفظ السلف ري جمرى شطر الصدية.
ورواه عبدالرمحن بن عابس ،عين يليم ،عين علقتية؛ مين كالمي  ،بلفيظ
هن أيرض رجالً مرتني أحب إل :من أن أعطي مر .
ورواه أكيم منذن إبراهيم النخع ،:عن ليم ،عن علقتة ،عن ابن مسيعود؛
مويوفًا.
وأوثق الثالثة عطاء بن السائب ،إال أن اختلط ،ويف رواية محاد بن يلتة عني
خالف وتباي ُن أيوال ،وأرجح اهيوال أن عع من يبم اختالط وبعدهآ.)12
ويييد اتفقييوا علييى ثقيية عبييدالرمحن بيين عييابسآ ،)13ووثييق العدليي :أكي يمَآ،)14
وذكره ابن حبان يف ثقات آ.)15
( )12قال حيىي ب عيد :كان بف وفانة محل و وطاء ب ال ائب قبل ن خيتلط ،قال :كان ال يفصل هذا
م هذا ،كذلك محاد ب لعة .قال اب مع  :حدي ،فيان شعبة محاد ب لعة و وطاء ب
عاع يفأ محاد ب لعة يف الرحلة األ
ال ائب م تقيم .قال الدارقطين دال وطاء البصرة مرن
صحيح .اب حجر ،قال اب اجلار د يف ال عفاء :حدي ،فيان شعبة محاد ب لعة ون جيد .قال
اب حجر :يحصل لنا م جمعفع كالمام ن فيان الثفري ،شعبة ،زهسا ،زائدة ،محاد ب زيد،
يفأ ون صحيح ،م وداهم يتفقف ي إال محاد ب لعة ،ااتلف قفهلم ،الااهر ن مسع من
مرن  ،مرة مع يفأ كعا يفمئ إلي كالم الدارقطين ،مرة بعد ذلك لا دال إليام البصرة ،مسع من مع
جرير ذ ي هللا ولم .انار :العقيلي ،ال عفاء )399 / 3( ،اب رجب اننبلي ،شرح ولل الرتمذي
( ،)180 / 2اب حجر ،هتذيب التاذيب (.)206/ 22
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واتفاق االثنني على عدم رفع احلديث ،مع كون متن اليذي ياي مغيايرًا للتي
املعروف عن علقتة؛ دليم على أن هذا احلديث مما عع محاد بن لتة بعد اخيتال
عطاء.
فالراجح عدم الرفع ،واهيوى من الروايتني غري املرفوعتني رواية عبدالرمحن
بن عابس جبعل من كالم علقتة؛ هن أوثق مين أكييم ،إال أن روايية أكييم تعتضيد يا
يأت :عن علقتة عن ابن مسعود مويوفًا.
ويبدو ل :من خالل اختالف الروايات أن علقتة كيان حييدب بي تيار مين تلقياء
نفس  ،ويرفع إىل ابن مسعود تار أخرى ،فكان ليم بين أذنيان ييروي ذليك عني  ،أو
كان علقتة حدَّب ب ليتًا من تلقاء نفس أوالً ،ثم ييال ميا حنيوه هكيذا ععيت ابين
مسعود يقول ،فرواه ليم عن على الوجهني.
يال الداريطين ورواه ليم بن أذنان عن علقتية ،واختليف عني فرفعي عطياء
بن السائب عن  ،وويف غريه ،واملويوف أصحآ.)16
و ليم بن أذنان نفس ذكره ابن حبان يف ثقاتي آ ،)17ومل أجيد لغيريه فيي توثيقًيا،
إال أن صاحب القصة ،ومل ئ يف يايت هلا ا ينكر.

( )13اب حجر ،هتذيب التاذيب.)412()183 / 6(،
(.)118()235 / 1( )14
(.)1826()62 / 4( )15
( )16الدارقطين ،العلل الفاردة يف األحادي ،النبفية (.)158 ،157/5
( )17ننبي  :هذا هف الصحيح يف امس كعا يف التاريخ الىلبس ( )2177()121 / 4اجلرح التعديل (/ 4
 ،)925()213الثقات الب حبان ( ،)8350()414 / 6ما م مساه ( ليعان) اف نصحيف،
م مساه (وبد الرمح ) قد اطأ ،عبد الرمح ب ذانن اتبعي غس هذا.
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الوجه الثاين :عن سليمان بن يسري عن قيس بن رومي عن علقمة عن عبدهللا
أخرجييي ابييين ماجييي آ)812 / 2آ )2430يييييال حييييدثنا حمتييييد بيييين خلييييف
العسقالن ،:حيدثنا يعليى ،حيدثنا يليتان بين يسيري عين يييس ابين رومي :ييال كيان
ليتان بن أذنان يقرض علقتة ألف درهم إىل عطائ  ،فلتا خرج عطاهه تقاضاها مني
واشتد علي فقضاه ،فكأن علقتة غضب ،فتكث أشهرا ثم أتاه ،فقال أيرضين ألف
درهم إىل عطائ ،:يال نعم وكرامة ،يا أم عتبة هلت :تلك اةريطة املختوميةآ )18الي
عندك ،فداءت بها ،فقيال أميا واهلل إنهيا ليدراهتك الي يضييتين ،ميا حركيت منهيا
درهتا واحدا ،يال فلل أبوك ،ما محلك على ما فعلت ب:؟ يال ما ععت منك،
يال ما ععت مين؟ يال ععتك تيذكر عين ابين مسيعود أن الينيب ييال ميا مين
مسلم يقرض مسلتا يرضا مرتني إال كان كصديتها مر .
وأخرجي أبييو يعلييى آ)443 / 8آ )5030يييال حييدثنا حمتييد ،حييدثنا عتيير بيين
عل ،:عن ليتان بن يسري ...فذكره فتصرا دون القصة.
الوجه الثالث :عن سليمان بن يسري عن قيس عن سليمان بن أذانن عن علقمة

عن عبدهللا.

أخرج ي البيهقيي :يف السيينن الكييربى آ)353 / 5آ )10734ويف شييعب اإلميييان
آ)283 / 3آ )3560يال أخربناه أبو عد املاليين ،أنا أبو أمحد بن عدي ،ثنيا علي:
بن أمحد اجلرجان :حبلب ،ثنا هاشم بن القا م ،ثنا عيسيى بين ييونس ،عين يليتان
بن يسري ،عن ييس بن روم ،:عن ليتان بن أذنان ،عن علقتة ،عن عبيد اهلل ييال
يال ر ول اهلل من ايرض ورياآ )19مرتني كان كعدل صدية مر .
( )18اابريطة :واء م جلد حنفه يشد ولى ما ي  .العجم الف يط (.)228 / 1
( )19الفرق :الدراهم ال ر بة م الف ة ،قيل الفرق الف ة فاء كان م ر بة م ال .انار اخىلم اخيط
األوام ( )557 / 6العجم الف يط (.)1026 / 2
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ويال يف السنن كذا رواه ليتان بين يسيري النخعي :أبيو الصيباح الكيويف ،ييال
البخاري وليس بالقوي.
ورواه احلكم وأبو إ حاق وإ رائيم وغريهم عن ليتان بن أذنيان عين علقتية
عن عبد اهلل بن مسعود من يول .
ورواه دهلم بن صاع عن محيد بن عبد اهلل الكندي عن علقتة عن عبد اهلل.
ورواه منصور عن إبراهيم عن علقتة كان يقول ذلك.
وروي ذلك من وج آخر عن ابن مسعود مرفوعا ،ورفع ضعيف.
ويال يف الشعب كذا روي بهذا اإل ناد مرفوعيا ،ورواه احلكيم و أبيو إ يحاق
أن ليم ابن أذنان النخع :كان ل على علقتة ألف درهيم فقيال علقتية ييال عبيد اهلل
هن أيرض مرتني أحب إل :من أن أتصدق ب مر  ،وييم غري ذلك واملويوف أصح.
وأخرج من وج آخر يف شيعب اإلمييان آ)283 / 3آ )3561ييال أخربنيا أبيو
حمتد املنمل ،:نا أبو عثتان البصري ،نيا احلسين بين يفيان ،نيا املقيدم ،:نيا عتير بين
عل.:
والشاش :يف مسنده آ)350 / 1آ )333يال حدثنا حمتد بن ييونس البصيرى،
نا عبدالرمحن بن هانئ.
واةرائط :يف مكارم اهخالق ومعاليهيا آ)2 / 1آ )126ييال حيدثنا علي :بين
حرب ،ثنا حمتد بن عبيد الطنافس.:
حتَيدَ الْدُ ْرجَيانُِّ:
وابن عيدي يف الكاميم يف ضيعفاء الرجيال ييال ثَنَيا عَلِي ُّ:بْينُ َأ ْ
بِحَلَبٍ ،ثَنَا هَاشِمُ ْبنُ ا ْلقَسَمِ ،ثَنَا عِيسَى ْبنُ يُونُسَ.
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وابيين شيياهني يف الرتغيييب يف فضييائم اهعتييال وثييواب ذلييك آ)30 / 2آ)465
يال حدثنا ابن أب :داود  ،ثنا يعقيوب بين إ يحاق القلو ي ،:ثنيا ماليك بين زيياد أبيو
أمحد الكويف ،ثنا مندل بن عل :العنزي.
مخستهم آ عتر وعبد اليرمحن والطنافسي :وعيسيى ومنيدل) عين يليتان بين
يسري فتصرا على القدر املرفيوع دون القصية ،غيري أن منيدل بين علي :أ يقط يييس بين
روم :من اإل ناد.
الدراسصة :الوجهان الثان :والثاليث متقاربيان ،فكالهتيا انفيرد بهتيا يليتان بين
يسري ،واالختالف علي يسري ،فقد كان يروي احليديث تيار عين يييس عين ابين أذنيان
عن علقتة ،كتا رواه عتر وعبد الرمحن والطنافس :وعيسى ومندل عن  ،وتيار عين
ييس عن علقتة ،كتا رواه يعلى وعتر بين علي :عني  ،ويبيدو أني ععي منهتيا ،هن
عتر بن علي :روى عني اليوجهني ،وهيذا مين عالميات عياع اليراوي للحيديث عليى
الوجهني.
أمييا رواييية منييدل؛ الي فيهييا إ ييقا ييييس ميين اإل ييناد ،فتنييدل ضييعيفآ،)20
حيتتم أن يكون اإل قا مني  ،وحيتتيم أن يكيون مين اليراوي عني ماليك بين زيياد أبيو
أمحييد الكييويف ،ومل أعرفي  ،وحيتتييم أن يكييون ميين النسييا  ،فييإن ييسًييا مشييهور بهييذا
احلديث.
( )20قال اب حبان يف اجملر ح ( )1064()28 / 2كان مرجئا م العباد ،إال ن كان ير ع الرا يل ،ي ند
الفقف ات ،خيالف الثقات يف الر اايت م فء حفا  ،لعا لك غس م لك التقن مما ال ينفك من
البشر م اابطأ ،حش ذلك من  ،ودل ب غس م لك العد ل ،ا تحق الرتك .ضعف بف حامت ،لين
بف زروة ،ضعف اب مع  ،قال مرة :ما ي أبس ،انار :اب يب حامت ،اجلرح التعديل/ 8( ،
 ،)1987()434ضعف محد يف العلل معر ة الرجال ( )871()412 / 1الن ائي كما في
ال عفاء الرتك للن ائي (.)578()239 / 1
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لكن املشكلة احلقيقة يف هذين الوجهني هي :يف ميدار احليديث ،فاحليديث ميداره
على ليتان بن يسري ،وهو ضعيف ،حتى ترك بعض النقادآ ،)21ومثل ال حيتتم هيذا
التفرد.
وكذلك شيخ ييس بن روم ،:فهو جمهول ،وال يعرف إال يف هذا احلديثآ.)22
وبهذا ي هر أن هذين اليوجهني ضيعيفني جيدا ،وييدل عليى ضيعفهتا الرواييات
السابقة عن ابن أذنان.
الوجه الرابع :محيد الكندي عن علقمة موقوفا
أخرج ابن أب :شيبة ج 4ص 472ح 22233يال حدثنا وكييع ،حيدثنا دهليم
بن صاع الكندي ،عن محيد بن عبد اهلل الكنيدي ،عين علقتية بين يييس ،ييال ييال
عبد اهلل هن أيرض ماال مرتني أحب إل :من أن أتصدق ب مر .
والطربانييي :يف املعديييم الكيييبري ج 9ص 240ح 9180ييييال حيييدثنا علييي :بييين
عبدالعزيز ،حدثنا أبو نعيم ،حدثنا دهلم بن صاع ،حدثين محيد بن عبد اهلل الثقف،:
أن علقتة بن ييس ا تقرض من عبد اهلل ألف درهيم فأيرضي إياهيا ،فلتيا خيرج جياءه
بألف درهم ،فقال هذا مالك ،يال هات  ،فأخذه ،فقيال لي عبيد اهلل ليوال كراهيية
أن أخالفك همسكت املال ،فقال عبد اهلل حنين أحيق بي  ،فدليس يتحيدب ياعة ثيم

( )21قال البخاري :بف الصباح الىلفيف النخعي ،ليس لقفى وندهم .التاريخ الىلبس ( ،)1904()42 / 4قال
امحد :ليس ي فى شيئا ،قال اب مع  :ليس بشيء ،قال :وعر ب ولى :منىلر اندي ،،ضعيف
اندي ،،قال بف حامت :ضعيف اندي ،ليس مبرت ك ،قال :بف زروة يقفل :اهي اندي ،ضعيف
اندي .،انار :اب يب حامت :اجلرح التعديل (.)647()150 / 4
( )22قال اب حجر يف نقريب التاذيب ( .)5574()457 / 1قال الذهيب :ال يىلاد يعرف .ميزان االوتدال
يف نقد الرجال (.)6918()480 / 5
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يام فيانطلق علقتية ،فلتيا بليغ أصيحاب التوابييتآ )23أر يم عليى أثيره فيرده ،فقيال
حمتاج أنت؟ يال نعم ،ييال خيذ امليال ،فلتيا أخيذه ييال عبيد اهلل هن أييرض مياال
مرتني أحب إل :من أن أتصدق ب مر .
ويال البخاري يف التياري الكيبريآ)121 / 4آ )2177وييال خيالد نيا دهليم،
عن محيد ،أن علقتة ا تقرض مينآ.)24
الدراسة :مدار هذه الطريق على دهلم بن صاع ،واختُلف عن
فرواه وكيع عن محيد بن عبداهلل ،عن علقتة ،عن ابن مسعود.
ورواه أبو نعيم عن دهلم ،عن محيد ،عن ابن مسعود.
واتفقا على ويف .
يال أبو حام الرازي يف ترمجة محيد روى عن ابن مسعود؛ مر م روى عني
دهلم ابن صاع الكندي.
وعقب ابن أب :حام على يول أبي فقال كيذا يرويي أبيو نعييم عين دهليم ،ويف
رواية وكيع عن دهلم يال عن محيد بن عبداهلل عن ،علقتة ،عن ابن مسعودآ.)25
ودهلم ضعيف احلديثآ ،)26وأبو نعيم ووكيع ثقتان حاف ان ،فالعلية مين دهليم
نفس  ،ومع ذلك ميكن ترجيح رواية أب :نعيم بأنها جاءت مفصلة تامية ،وروايية وكييع
فيها اختصار للت  ،ولدى االختصار ويع إدراج علقتة يف اإل ناد.
( )23التفابي  :مجع اتبفت ،هف الصند ق يفضع ي التاع ،مث اشتار لصند ق الذي يفضع ي الي  .انار:
النا ي ،التعاريف ( ،)155 / 1العجم الف يط (.)81 / 1
( )24وطفاا البخاري ولى ر اية كيع الفقف ة ،يفام م هذا ن الر اية هذه مفقف ة ولى اب م عفد ،لىل مل
ياار يل م هذه ال ياقة كيف ر اها محيد و اب م عفد ،هل ر اها بفا طة ولقعة و اب م عفد
مباشرة؟
( )25اجلرح التعديل (.)987()224 / 3
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دل علييى هييذا كييالم أبيي :حييام ،وحنييوه كييالم البخيياري حيييث يييال محيييد بيين
عبداهلل الكندي ،روى عن دهلم بن صاع ،ويال بعضيهم محييد بين عبيد اليرمحن،
منقطعآ.)27
وأما رواية خالد جبعم القصة بني محيد وعلقتة؛ ففيها ن ر؛ ملخالفية خيالد أبيا
نعيم يف يايت املفصَّلة ،وأبو نعيم حافظ ثبت.
واحلاصم أن هذه الطريق ضعيفة لضعف دهلم ،وإذا ترجحيت روايية أبي :نعييم
فه :أيضا منقطعة فيتا بني محيد وابن مسعود.
الوجه اخلامس :احلكم بن عاليبة وأبصو إسصحاق السصبيعي عصن علقمصة عصن عبصد هللا

موقوفا

()28

أخرج البخاري يف التاري الكبريآ)121 / 4آ )2177ييال أخربنيا يليتان بين
حرب ،أخربنا شعبة عن احلكم وأب :إ حاق ،أن ليم بن أذنان كيان لي عليى علقتية
ألف درهم ،فقال علقتة يال عبد اهلل الن أيرض ميرتني أحيب إلي :مين أن أتصيدق
مر  ،ويال وكييع ،عين إ يرائيم ،عين أبي :إ يحاق ،عين يليم بين أذنيان ،ععيت
علقتة ،عن عبد اهلل يرض مرتني كإعطاء مر .

( )26ضعف اب مع كعا يف :اب يب حامت :اجلرح التعديل ( )1984()436 / 3قال الن ائي :ليس
لقفي .الن ائي ،ال عفاء الرتك  )185()175 / 1( ،قال اب حبان :منىلر اندي،
جدا.اجملر ح ( )294 / 1قال بف دا د ليس ب أبس .الذهيب:الىلاشف يف معر ة م ل ر اية يف
الىلتب ال تة (.)1478()384 / 1
( )27التاريخ الىلبس .355/2
( )28نقدم ذكر هذا الفج يف ص 13يف ياق كالم البياقي ولى الفج الثال ،،هنا درا ت .
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الدراسة :اختلفت رواية شعبة عن رواية ا رائيم عن أبي :إ يحاق ،ففي :روايية
شعبة جاءت رواية أب :إ يحاق عين علقتية عين عبيد اهلل ،ويف روايية إ يرائيم جياءت
رواية أب :إ حاق عن ليم بن أذنان عن علقتة عن عبد اهلل.
واجلييزم يف أي الييروايتني أصييح صييعب جييدا ،فرواييية شييعبة وإ ييرائيم عيين أبيي:
إ ييحاق متقاربتييان جييدا ،رجييح كييثري ميين النقيياد رواييية شييعبة ورجييح بعضييهم رواييية
إ رائيمآ.)29
ويشكم على رواية شعبة أن مجع رواية احلكم إىل رواية أب :إ يحاق ،وفشيى
أن تكون السياية للحكم دون أب :إ حاق ،بدليم رواية إ رائيم ،فتكيون روايية شيعبة
معلولة بعلة ما يعرف باجلتع بني الشيو .
ويشييكم علييى رواييية إ ييرائيم أنهييا معلقيية يف التيياري غييري مسييند  ،ومل أجييدها
مسند .
فإذا رجحت رواية إ رائيم يكون احليديث متصيال صيحيحا عين ابين مسيعود،
وإذا رجحت رواية شعبة فيكون احلديث منقطعا ،هن كال مين احلكيم وأبيا إ يحاق مل
يستعا من علقتة.
ولكيين إذا علتنييا أن احلكييم وأبييا إ ييحاق أعلييم النيياس حبييديث أهييم الكوفيية،
ومثلهتا أدرى حبديث علقتة مين غريهتيا نسيتطيع االطت نيان إىل صيحة روايتهتيا عين
علقتة من غيري ذكير الوا يطة ،ييتا وأن الوا يطة – يليم بين أذنيان  -ميذكور يي:
ياق القصة.

( )29انار :اب رجب يف شرح ولل الرتمذي (.)270 / 1
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ولكن يبقى يف هذه الرواية مشكلة تدليس أب :إ يحاق ،فقيد كيان مشيهورا بي ،
ويد رواه عن ليم بالعنعة ،وميكن أن يقال يعضدها ما بق من الروايات ال صيح
ويف احلديث فيها على ابن مسعود ،واهلل أعلم.
الوجه السادس :إبراهيم النخعي عن علقمة مقطوعا
أخرج ابن املبارك يف الزهد آ)266 / 1آ )770وابن أبي :شييبة يف املصينف ج4
ص 472ح 22235ييييييييال حيييييييدثنا وكييييييييع .والبخييييييياري يف التييييييياري الكيييييييبري
آ)121/4آ )2177يال يال لنا أبو نعيم.
ثالثييتهم آابيين املبييارك ،ووكيييع ،وأبييو نعيييم) عيين ييفيان ،عيين منصييور ،عيين
إبراهيم ،عن علقتة ،يال يرض مرتني كإعطاء مر .
وهذا إ ناد صحيح جليم مسلسم باحلفاظ.
اخلفصة
رواية علقتة جاءت على ثالب صور – الرفيع والوييف والقطيع – عليى النحيو
اآلت:
أوال رواية ليم بين أذنيان عين علقتية جياءت مرفوعية ومويوفية ومقطوعية،
الراجح فيها ضعف الرفع ،ورواية الويف حمتتلة للتحسني ،ورواية القطع صحيحة.
ثانيا رواية ليتان بن يسري عن ييس عن علقتة عن عبد اهلل ،ورواية ليتان
بن يسري عن ييس عن ليتان بن أذنان عن علقتة عين عبيد اهلل ،مرفيوعتني ضيعيفتني
جدا.
ثالثا رواية محيد الكندي عن علقتة مويوفا على عبد اهلل ضعيفة.
رابعييا رواييية احلكييم بيين عتيبيية وأبييو إ ييحاق عيين علقتيية عيين عبييد اهلل مويوفييا
حسنة.
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خامسا رواية إبراهيم النخع :عن علقتة مقطوعا صحيحة.
وعلي أ تطيع القول ال يصح هذا احليديث مرفوعيا ،وصيح مويوفيا عين ابين
مسعود ،ومقطوعا من كالم علقتة ،واهلل تعاىل أعلم.
احلديث الثاين :حديث أنس مرفوعا
أخرج ابن بشران يف أمالي آ )27يال َأخْبَرَنَا أَبُيو الْحَسَينِ بْينُ بُنْدَيابٍ ،حيدثنا
إِ ْحَاقُ ْبنُ إِبْرَاهِيمَ ،ثنا الْحَدَّاجُ ْبنُ يُو ُفَ ،حدثنا بِشْرُ ْبنُ الْحُسَ ْينَِ ،عنِ الزُّبَيْرَِ ،ع ْن
صدَ َي ٍة مَرَّ .
ض مَرَّتَ ْينِ فَِ :عفَافٍ خَيْ ٌر ِمنْ َ
أَنَسٍَ ،أنّ رَ ُولَ الل ِ يَالَ يَرْ ُ
ف
ج ْبنُ يُو ُ َ
َت ٍد الْحَدَّا ُ
وهو موجود يف نسخة الزبري بن عدي من حديث أَبُ :مُح َّ
ْبنِ يُتَيَْب َة اهَصْبَهَانِ ،ُّ:يال حدثنا ب .
وهذا حديث موضوع ،آفت بشر بن احلسني ،يال ابين أبي :حيام

ي م أبيى عين

بشر بن حسني اهصبهان ،:فقيال ال أعرفي  ،فقييم لي إني ببغيداد ييوم حييدثون عين
حمتد بين زيياد بين زبيار ،عين بشير بين احلسيني ،عين اليزبري بين عيدى ،عين أنيس حنيو
عشرين حديثا مسند  ،فقال ه :أحاديث موضوعة ،ليس يعرف للزبري عن أنس عن
النيب إال أربعة أحاديث أو مخسة أحاديثآ.)30
ويال ابن حبان يروي عن الزبري بن عدي بنسخة موضوعة ،ميا لكيثري حيديث
منها أصم ،يرويها عن الزبري عن أنس ،شيبيها ائية ومخسيني حيديثا ،مسيانيد كليها،
وإمنا عع الزبري من أنس حديثا واحدا ال يأت :عليكم زمان إال والذي بعده شر من ،
روى عن حداج بن يو ف بن يتيبة تلك النسخةآ.)31

( )30اجلرح التعديل (.)1350()355 / 2
( )31اب حبَّان ،اجملر ح (.)134()96 / 1
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احلديث الثالث :حديث أيب الدرداء موقوفا
عن منصور ،عين يامل ،عين أبي :اليدرداء ييال هن أييرض دينيارين ميرتني،
أحب إل َّ:من أن أتصدق بهتا ،هن :أيرضهتا فريجعان إل ،َّ:فأتصيدق بهتيا ،فيكيون
ل :أجرهتا مرتني.
أخرج ابن أب :شيبة يف املصنف ج 4ص 473ح 22243يال حدثنا عبييد بين
محيد.
والبيهقيي :يف السيينن الكييربى ج 5ص 353ح 10733يييال أخربنييا أبييو عبييد اهلل
احلافظ ،وأبو عيد بن أب :عترو ،ياال حدثنا أبو العباس حمتيد بين يعقيوب ،حيدثنا
هييارون ابيين ييليتان ،حييدثنا عبييد الييرمحن بيين مهييدي ،عيين ييفيان .كالهتييا آعبيييد
و فيان) عن منصور ب .
وهيييذا إ يييناد رجاليي ثقيييات إال أن يييامل وهيييو ابييين أبييي :اجلعيييد مل ييييدرك أبيييا
الدرداءآ.)32
احلديث الرابع :حديث ابن عباس موقوفا
أخرج ابين أبي :شييبة يف مصينف ج 4ص 473ح 22240ييال حيدثنا وكييع،
حدثنا عبد العزيز بن ياه ،عن حبيب بن أبي :عتير  ،عين يعيد بين جيبري ،عين ابين
عباس يال هن أيرض مائة درهم مرتني أحب إل :من أن أتصدق بها مر .
وهذا إ ناد صحيح رجال ثقات.
احلديث اخلامس :حديث عبد هللا بن عمرو موقوفا
أخرج البيهق :يف شعب اإلميان ج 7ص 539ح 11264يال أخربنا حيييى بين
إبراهيم بن حمتد بن حييى ،حدثنا أبو العباس اهصم ،حدثنا حبر بين نصير ،حيدثنا ابين
( )32انار الرا يل الب يب حامت (.)290()80 / 1
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وهب ،حدثين ابن هليعة ،عن عبد امللك بن هبري  ،أن عبد اهلل بين عتيرو بين العياص
يال هن أيرض رجال دينارا ،فيكون عنده ،ثم آخذه فأيرض آخر ،أحب إل َّ:من أن
أتصدق ب  ،فإن الصدية إمنا تكتب لك أجرها حني يتصدق بها ،وهذا يكتب لك أجيره
ما كان عند صاحب .
وهيذا إ يناد ضيعيف ،فيابن هليعية ميدلس مشيهور وييد عنعني  ،عيالو عليى
تضعيف بعض النقاد ل يف نفس  ،ومل أجد لعبد امللك بن هبري روايية عين عبيد اهلل بين
عترو.
اخلفصة
حيديث مين أييرض يرضيا ميرتني كيان كصيديت مير مل يصيح مرفوعيا ،وصيح
مويوفا م ن كالم ابن مسعود وابين عبياس ،وصيح مقطوعيا مين كيالم علقتية النخعي.:
ومل يصح مويوفا عن أب :الدرداء وعن عبد اهلل بن عترو ،واهلل أعلم.
املبحث الثاين :ما جاء يف أن أجر القرض أفضل من الصدقة
روي يف هذا البياب حيديث عين أنيس بين ماليك ،وآخير مثلي عين أبي :أمامية
الباهل ،:فيهتا أن أجر الصدية بعشر أمثاهلا ،وأجر القرض بثتانية عشر مثلي  ،وروي
في حديث آخر عن أنس فيي تفضييم القيرض عليى الصيدية مطلقيا ،وييد جعليت كيم
حديث من يف مطلب مستقم على النحو اآلت:
املطلب األول :حديث أنس بن مالك يف أن أجر القرض بثمانية عشر
عن هشام بن خالد اهزرق ،حدثنا خالد بن يزيد بن أب :مالك ،عن أبيي  ،عين
أنس بن مالك يال يال ر ول اهلل  (( رأيت ليلة اسصري يب مكالصواب علصى ابا اةنصة:

الصدقة بعشر أمثاهلا ،والقرض بثمانية عشر ،فقلصت ةييصل :مصا ابل القصرض أفضصل مصن

الصدقة؟ قال ألن السائل يسأل وعنده ،واملسالقرض ال يسالقرض إال من حاجة)).
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أخرج ي ابيين ماج ي ج 2ص 812ح  ،2431يييال حييدثنا أبييو حييام -يعييين
الرازي .-
والطربانيي :يف مسييند الشيياميني ج 2ص 419ح  ،1614يييال حييدثنا حمتييد بيين
يزيد بن عبد الصتد الدمشق ،:وأمحد بن املعلى.
ويف املعدم اهو ط ج 7ص 16ح ، 6719يال  -حدثنا حمتد بن أب :زرعة.
والبيهقيي :يف شيييعب اإلمييييان ج 3ص 285ح ،3566يييال أخربنيييا أبيييو يييعد
املاليين ،أنبأنا أبو أمحد بن عدي ،أنبأنا حمتد بن حمتد بن ليتان الباغندي.
وابن اجلوزي يف العلم املتناهية ح ،990يال أنبأنا حمتد بن عبد املليك ،ييال
أنبأنا اجلوهري ،عن الداريطين ،عن ابن حبان ،أنبأنا ابن يتيبة.
تتهم آ حمتد ،وأمحد ،وأبو حام ،وابن أب :زرعة ،والباغندي ،وابن يتيبية)
يالوا حدثنا هشام بن خالد ب .
وهو حديث ضعيف فإن ميداره عليى خاليد بين يزييد ،وهيو ضيعيف ييال ابين
حبييان آآ كييان صييدويا يف الرواييية ،ولكن ي كييان فطييئ كييثريا ،ويف حديث ي منيياكري ،ال
يعجبين االحالجاج خبيه إذا انفرد عصن أبيصه ،وميا أيربي يف نفسي إىل التعيديم ،وهيو ممين
أ تخري اهلل عيز وجيم فيي  ...وهصو الص ي روع عصن أبيصه عصن أنصس بصن مالصك ،قصال :قصال

رسول هللا  رأيت ليلة أسري يب مكالواب  ...وليس بصحيح))آ.)33

ويال ابن اجلوزي آآ وهذا ال يصح ،يال أمحد بن حنبم خاليد لييس بشي:ء،
ويال النسائ :ليس بثقة ))آ.)34

( )33اجملر ح ج 1ص 284نرمجة رقم .307
( )34اب اجلفزي ،العلل التناهية يف األحادي ،الفاهية ج 2ص 602ح ،990اندي ،ضعف الشيخ األلباين
يف ضعيف اجلامع ح.3083
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املطلب الثاين :حديث أيب أمامة الباهلي
روي من ثالثة طرق عن القاسم بن عبد الرمحن الدمشقي عني  ،واختليف عليي
يف لف  ،وذلك على النحو اآلت:
اللفص األول :عن جعفر بن الزبري احلنف :عن القا م عين أبي :أمامية ييال ييال

اليينيب  (( انطلصصق برجصصل إىل ابا اةنصصة ،فرفصصع رأسصصه ،فصصاذا علصصى ابا اةنصصة مكالصصوا:

الصدقة بعشر أمثاهلا ،والقرض الواحد بثمانية عشر ،ألن صصاحب القصرض ال يتيصك إال
وهو حمالاج ،وان الصدقة رمبا وضعت يف غنا)).

أخرج الطيالس :يف مسنده ج 1ص 155ح ،1141عن ب .
وميين طريق ي أخرج ي البيهقيي :يف شييعب اإلميييان ج 3ص 285ح ،3565يييال
أخربنا أبو بكر بن فورك ،أخربنا عبد اهلل بن جعفر ،أخربنا يونس بن حبييب ،أخربنيا
أبو داود فذكره.
اللف الثاين :عن عتبة بن محيد ،عن القا م ،عن أب :أمامية ،عين ر يول اهلل

يال  (( دخل رجل اةنصة ،فصرأع علصى اب صا مكالصواب :الصصدقة بعشصر أمثاهلصا ،والقصرض
بثمانية عشر)).

أخرج الطربان :يف الكبري ج 8ص  249ح ،7976يال حدثنا احلسن بن عل:
بن خلف الدمشق.:
والبيهقيي :يف شييعب اإلميييان ج 3ص 284ح ،3564يييال أخربنييا أبييو نصيير بيين
يتاد  ،أنبأنا أبو عترو بن مطر ،أخربنا جعفر بن حمتد بن املستفاض الفرياب.:
كالهتييا آ احلسيين وجعفيير) ييياال حييدثنا ييليتان بيين عبييد الييرمحن ،حييدثنا
إعاعيم بن عياش ب .
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اللف الثالث :عن حييى الذماري ،عن القا م ،عن أب :أمامة ،عن ر يول اهلل

 يييال (( دخلصصت اةنصصة ،فرأيصصت علصصى اب صصا :الصصصدقة بعشصصر ،والقصصرض بثمانيصصة عشصصر،

فقلصصت :اي جييصصل ،كيصصف صصصارد الصصصدقة بعشصصر ،والقصصرض بثمانيصصة عشصصر؟ فقصصال :ألن
الصدقة تقع يف يد الغين والفقري ،والقرض ال يقع إال يف يد من حيالاج إليه)).

أخرج ابن اجلوزي يف العلم املتناهية ج 2ص 601ح ،989يال أنبأنا عبد اهلل
بن عل :املقرئ ،أنبأنا جدي أبو منصور اةيا  ،أنبأنا حمتد بين علي :بين الفيتح ،أنبأنيا
صاع بن جعفر الرازي ،حدثنا البغوي ،يال أخربنا داهد بن رشيد ،ييال أخربنيا يلتة
بن بشر ،حدثنا مسلتة بن عل :ب .
دراسة الطرق
يبم التفصيم يف درا ة الطرق ،أشري إىل أن هذا احلديث ميداره يف مجييع طريي
على القا م بن عبد الرمحن الدمشيق ،:وييد تكليم فيي  ،فقيد أنكيرت عليي أحادييث
خالف فيها الثقات ،فحتلها بعض العلتاء عليى اليروا عني  ،ومحليها غريهيم عليي ،
ولذلك اختلف في النقاد اختالفا كثريا ،ومثم هذا ال حيتتم تفردهآ.)35

( )35قال األترم :مسع محد ذكر حديثا و القا م الشامي ،و ىب مامة ،و النيب يف ن الد غ طافره،
أنىلره ،محل ولى القا م ،قال :ير ى ولي ب يزيد ون واجيب ،نىللم ياا ،قال :ما رى هذا إال
م قبل القا م .انار:اب يب حامت ،اجلرح التعديل ج 7ص 113نرمجة رقم  . 649قال اب حبان:
كان مم ير ي و صحاأ ر فل هللا الع الت ،أييت و الثقات ألشياء القلف ت ،حىت ي بق
إ القلب ن كان التععد ،مث ر ى و جعفر ب ن قال :مسع محد ،ذكر القا م قال :منىلر
اندي ،،ما رى البالء إال م قبل القا م .انار :اجملر ح ج 2ص 211نرمجة رقم .876قال اب
مع كعا يف تاريخ دمشق ( :)107 / 49تقة ،الثقات ير ن ون هذه األحادي ،ال ير عفهنا ،مث
قال :جييء م الشائخ ال عفاء ما يدل حديثام ولى ضعف  .قال يف عاالت اب اجلنيد
( :)514()388 / 1إذا ر ى ون الثقات ر لفا ما ر ع هعالء .ر ى اب و اكر ب نده يف اتريخ=
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أما طرق احلديث:

الطريق األول :طريق جعفر بن الزبري
هذه الطريق ضعيفة جدا ،فقد ضعف النقاد رواية جعفير بين اليزبري عين القا يم
خاصة ،فبعضهم جعم الضعف من يبيم القا يم نفسي  ،وبعضيهم جعيم الضيعف مين
يبم جعفير ،ولكينهم ال فتلفيون يف أن الروايية ضيعيفة ،ييتا وجعفير ضيعيف جيدا،
رم :بالوضعآ.)36
الطريق الثاين :طريق عالبة بن محيد
عتبة بن محيد ،هو الضيب ،البصري ،يال في أمحد ضيعيف لييس بيالقوي،
ومل يشييت النيياس حديثيي  ،ويييال أبييو حييام صيياع احلييديث ،وذكييره ابيين حبييان يف
الثقاتآ.)37
يلت ومثل ال حيتتم تفرده.
على أن الراوي عن هو إعاعيم بن عياش ،وهو متكلم في  ،ورجح كثري مين
العلتاء أن ثقة فيتا روى عن الشاميني خاصة ،أما روايت عن غري الشياميني كيالعراييني
=دمشق ( )108 / 49و يب حامت ن قال :حدي ،الثقات ون م تقيم ال أبس ب  ،إمنا ينىلر ون
ال عفاء .قال انا ظ :صد ق يغرأ كثسا نقريب التاذيب ،نرمجة رقم .5470
( )36قال محد :قال بعض الناس هذه األحادي ،الناكس اليت ير ياا ون جعفر ب الزبس ،بشر ب منس مطرح،
ولي ب يزيد م هل دمشق حدث ون مطرح ،لىل يقفلفن هذه م قبل القا م ،يف حدي ،القا م
مناكس مما ير ياا الثقات ،يقفلفن م قبل القا م .قال البخاري ...:ما م يتىللم ي مثل جعفر ب
الزبس ،ولي ب يزيد ،بشر ب منس ،حنفهم ،يف حديثام – يعين و القا م  -مناكس اضطراأ.
هتذيب الىلعال ج 23ص .386جعفر ب الزبس مرت ك اندي ،،كعا قال انا ظ يف التقريب نرمجة رقم:
 .939مم ضعف هذه الطريق م اخدت الشيخ األلباين ،انار ح 2961يف ضعيف اجلامع.
( )37انار نرمجت يف :اب يب حامت ،اجلرح التعديل ج 6ص 370نرمجة رقم  2042الزي ،هتذيب الىلعال
ج 19ص 305رقم  ،3773قال انا ظ :صد ق ل هام ،التقريب نرمجة رقم .4429
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واحلدازيني ففيها ختليط واضيطراب ،وليذا ييال احليافظ صيدوق يف روايتي عين أهيم
بلده ،فلط يف غريهمآ ،)38وهذا منها.
ثم إن يف رواية عتبة عن القا م ن ر ،فقيد جهيدت عليى أن أجيد لي روايية عين
القا م غري هذه فتا وجدت ،وتتبعت ترمجت يف مصادر متنوعة ،فلم أجد أحيدا ذكير
ل عاعا من القا م ،كتا حبثت يف ترمجة القا م فلم أجد من ذكر عتبة فييتن ييروي
عن .
ومل أيييف علييى تيياري وفييا عتبيية ثديييدا ،ولك ين احلييافظ جعل ي ميين الطبقيية
الساد ة ،يف حني أن القا م من الطبقة الثالثة ،وليس هذا دليال ياطعا على االنقطاع،
إال أن منشر على االنقطاع.
ومما يقوي ذلك أن :وجدت عتبة ييروي عين القا يم بوا يطة غالبيا وبوا يطتني
أحياناآ ،)39وهذا كل يقوي وجود انقطاع بني عتبة والقا م.
واحلاصم أن إذا أخذنا باالعتبار تفرد القا م بهيذا احليديث ،واخيتالف الروايية
عن  ،وتفرد عتبة بروايت عن عليى هيذا النحيو ،وشيبهة االنقطياع بيني عتبية والقا يم،

( )38انار نرمجت يف الزي ،هتذيب الىلعال ج 3ص 163نرمجة رقم  ،473يف التقريب نرمجة رقم .473
( )39قال الطرباين ،ليعان ب محد ،العجم الىلبس ،حتقيق :محدي ب وبد اجمليد ال لفي ،مىلتبة العلفم انىلم
– الفصل ،الطبعة الثانية1404 ،هـ – 1983م ،ج 8ص 185ح : 7767حدتنا حمعد ب وبد هللا ب
بىلر ال راج الع ىلري ،حدتنا إمساويل ب إبراهيم الرتمجاين اهلياج ب ب طام ،و وتبة ب محيد ،و
حمعد ب وبادة ،و ور ة ب ر مي ،و القا م و يب مامة :ن ر فل هللا قال(( :م وعل
لعاصي ب ظاراين قفم هف منام ،مل ننعفه م ذلك ،حىت يغس ا النىلر ،قد برئ منام
ذمة هللا)) .ند الطرباين إ إمساويل جيد.
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وتفرد إعاعيم بروايت عن عتبة ،كم هذا مينعنا من احلكم بصحة هيذا احليديث ،واهلل
أعلمآ.)40
الطريق الثالث :طريق حيىي ال ماري
أوضييح ابيين اجلييوزي ضييعف هييذه الطريييق ييا ال مزيييد عليي حيييث يييال آآ هييذا
حديث ال يصح ،يال حييى مسلتة ليس بش:ء ،ويال اليرازي ال يشيتغم بي  ،وييال
النسائ ،:والداريطين مرتوك ،ويال ابن حبان يقلب اه انيد ،ويروي عن الثقيات
ما ليس من أحاديثهم توهتا ،فبطم االحتداج ب ))آ.)41
واحلاصم أن احلديث ضعيف من مجيع طري عن أب :أمامة.
هذا بالنسبة إىل إ ناده أما متن ففيي نكيار ظياهر إذ كييف يكيون القيرض وهيو
مسرتد أع م أجرا من الصدية وه :غري مسرتد .
وما علم ب تفضيم القرض على الصدية من أن الصيدية تقيع يف غنيى والقيرض
ال يقع إال للتحتاج ليس الزما بم لو ييم العكس لكان ايرب فكثريا ميا يسيتدين بعيض
الناس من غري حاجة وال يسال أكثر الناس إال من حاجة.

( )40مم ضعف هذا اندي ،،اهليثعي ،جمعع الز ائد منبع الففائد ،ج 4ص 226ح ،6622حي ،قال :ر اه
الطرباين يف الىلبس ي وتبة ب محيد تقة اب حبان غسه ي ضعف .ح ن الشيخ األلباين يف صحيح
الرتغيب الرتهيب ج 1ص 219ح.900
( )41العلل التناهية ج 2ص 601ح  .989م لعة هذا هف :اب ولي ب الف اابشين ،بف عيد الدمشقي
البالطي ،انار قفال النقاد يف ن عيف يف اجلرح التعديل الب يب حامت ( )1222()268 / 8ال عفاء
الرتك للن ائي ( )570()238 / 1والىلامل يف ضعفاء الرجال ( )1799()313 / 6واتريخ اب
مع  ،ر اية الد ري ( )5242()450 / 4هتذيب التاذيب الب حجر ج 10ص 132نرمجة
رقم .280
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املطلب الثالث :حديث أنس يف أن قرض الشيء خري من صدقاله
أخرج البيهق :يف الكربى ج 5ص 354ح 10736يال أخربنا أبيو احلسين بين
عبدان ،أنبأنيا أمحيد بين عبييد الصيفار ،حيدثنا التتتيام ،حيدثنا عبييد اهلل بين عائشية،
حييدثنا محيياد بيين ييلتة ،عيين ثابييت ،عيين أنييس رفعصصه يييال آآ يييرض الشيي:ء خييري ميين
صديت )).
ويال اإلمام أمحد وجدت يف املسند مرفوعا فهبت  ،فقلت رفع .
يلت هذا إ ناد غريب ،رجال ثقات ،إال ميا يييم يف التتتيام ،وهيو حمتيد بين
غالب ابن حرب ،أبو جعفر الضيب التتار ،يال اةطييب كيان كيثري احليديث صيدويا
حاف ا ...ويال اليداريطين ثقية ميأمون إال أني كيان فطيئ ،وكيان وهيم يف أحادييث،
ويال مر مكثر جمود ،ويال يف أخرى ثقةآ.)42
وتفرده بهذا احلديث ،مع شك الصفار يف رفع  ،مع شذوذ متني  ،إذ ال دلييم يف
الشرع على أن ييرض الشي:ء خيري مين صيديت  ،واهدلية عليى خالفي ظياهره ،ولييس
معقول املعنى أيضا ،فكم هذا يورب الريبة يف صحة هذا احلديث ،ويغلب عليى ال ين
أن من أخطاء التتتام ،ول أعلم.
يال اهلبيان :ضيعيف ...ورجالي ثقيات كليهم ،إال أن اليداريطين ييد تكليم يف
متتام ،واع حمتد ابن غالب البصري التتار  -بكالم يسري ،فقيال "ثقية ميأمون إال
أن فطئ ،ومثم هذا الكيالم ال يسيقط بي حيديث الرجيم ،ليوال أني انضيم إليي أميران
آخران
اهول يول ابن املنادي في كتب الناس عن  ،ثم رغب أكثرهم عني ةصيال
شنيعة يف احلديث وغريه.
( )42اابطيب البغدادي ،اتريخ بغداد ،نرمجة رقم.1176:
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واآلخيير إشييار اإلمييام أمحييد بيين عبيييد الصييفار إىل خوف ي ميين أن يكييون رفييع
احلييديث خطييأ ،ولييذلك مل يصييرح برفعي إىل اليينيب بقولي يييال ر ييول اهلل كتييا
وجده يف مسنده ،بم عدل عن إىل يول رفع كتا تقيدم ،فيخشيى أن يكيون متتيام ييد
وهم يف رفع  ،فلم يطت ن القلب لصحت مرفوعاًآ.)43
املبحث الثالث :ما جاء يف أن كل قرض صدقة
روى هذا احلديث بإ ناد واحد هو غسان بن الربيع ،أخربنا جعفير بين ميسير
اهشدع ،:عن هالل أب :ضياء ،عن الربيع بن خثيم ،عن عبيد اهلل بين مسيعود ،عين
النيب يال آآ كم يرض صدية)).
أخرج الطربان :يف املعدم اهو يط ج 4ص 17ح ،3498ويف املعديم الصيغري
ج 1ص 246ح  ،402يييال حييدثنا احلسييني بيين الكتيييت ،وابيين عييدي يف الكامييم يف
الضعفاء ج 2ص 143يف ترمجة جعفر بين ميسير رييم  342ييال حيدثنا محيدان بين
عتييرو ،والبيهقيي :يف شييعب اإلميييان ج 3ص 284ح 3563يييال أخربنييا أبييو عبييد اهلل
احلافظ ،وأبو حمتد بن أب :حامد املقري ياال حدثنا أبو العباس اهصم ،أخربنا جعفير
بن حمتد ،وأبيو نعييم يف حليية اهوليياء ج 2ص 118ييال حيدثنا حمتيد بين جعفير بين
حمتد بن اهليثم ،حدثنا جعفر بن حمتد الصائغ.
ثالثتهم آ احلسني ،ومحدان ،وجعفر) عن غسان بن الربيع ب .

( )43األلباين ،ل لة األحادي ،ال عيفة ( .)4054()51 / 9غس ن الشيخ رمح هللا صحح إ ناده يف إر اء
الغليل ( ،)229 / 5ما ذكره يف ال عيفة هف التحقيق.
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الدراسة :هذا حديث غريب ضعيف ،آفت جعفر بن ميسر  ،فإني ضيعيف منكير
احلديثآ.)44
والييراوي عنيي غسييان بيين الربيييع مييتكلم يف حديثيي علييى صييالح وورعيي يف
نفس آ.)45
ويد أشار النقاد إىل هذه العلة يف احلديث ،فقال الطرباني :بعيد أن رواه مل ييرو
هذا احلديث عن الربيع إال هالل أبو ضياء ،وال عن هالل إال جعفير بين ميسير  ،تفيرد
ب غسان ابن الربيع.
ويال أبو نعيم غريب من حديث هيالل والربييع ،تفيرد بي جعفير بين ميسير ،
ومل نكتب إال من حديث غسان ،وحدب ب الفضم بن هم عن غسان مثل .
اخلامتة
يف نهاييية هييذه الدرا يية النقدييية ملييا ورد يف فضييم القييرض بالنسييبة إىل الصييدية،
فلص البحث إىل أن الصدية أفضم من القرض ،لألدلة املعلومة من الشيريعة يف احليث
على الصدية وترتيب اهجر الع يم عليها مما ال يثبت مثل يف فضم القرض.
( )44قال البخاري ضعيف منىلر اندي ،،قال بف حامت :منىلر اندي ،جدا ،قال بف زروة :ليس بقفي،
قال ال اجي :ضعيف .ل ان اليزان ج 2ص 129نرمجة رقم .557قال اب حبان :ونده مناكس كثسة
ال نشب حدي ،الثقات .اجملر ح ج 1ص 212نرمجة رقم .180قال اب ودي :منىلر اندي.،
الىلامل يف ال عفاء ج 2ص 143نرمجة رقم .342ب ضعف اهليثعي اندي ،يف جمعع الز ائد ج4
ص 226ح .6621قال األلباين :ح لغسه .انار :األلباين ،ل لة األحادي ،الصحيحة ج9
ص.193
( )45قال اب حجر :كان صانا روا ،ليس حبجة يف اندي ،،قال الدارقطين :ضعيف ،قال مرة صاحل ،ذكره
ب حبان يف الثقات قال كان نبيال اضال روا .ل ان اليزان ج 4ص 418نرمجة رقم ،1280نعجيل
النفعة بز ائد رجال األئعة األربعة ص 330نرمجة رقم.843
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وكانت نتيدة البحث على النحو اآلت:
أوال جاءت آثار يف أن أجر القرض عليى النصيف مين أجير الصيدية ،ال يصيح
رفعها إىل النيب ،وصحت عن بعض الصحابة والتابعني ،على النحو اآلت:
احلديث عن عبد اهلل بن مسعود مرفوعا ضعيف.
اهثر عن عبد اهلل بن مسعود مويوفا صحيح.
اهثر عن علقتة مقطوعا صحيح.
اهثر عن الربيع بن خيثم حسن.
احلديث عن أنس مرفوعا موضوع.
اهثر عن أب :الدرداء مويوفا ،إ ناده ثقات إال أن منقطع.
احلديث عن ابن عباس مويوفا صحيح.
احلديث عن عبد اهلل بن عترو مويوفا ضعيف.
ثانيا جاء حديث يف أن أجر القيرض أفضيم مين الصيدية ،مين روايية أنيس بين
مالك ومن رواية أب :أمامة الباهل :بأ انيد ضعيفة ،منكر امل .
ثالثا جاء حديث غريب ضعيف يف أن كم يرض صدية من روايية عبيد اهلل بين
مسعود مرفوعا.
هذا ما كان مين ،وجبهدي القاصر ،فتا كان صوابا فتن اهلل تعاىل وحيده ،وميا
كان غلطا فتين ومن الشيطان ،واهلل املستعان وعلي التكالن.

األحادي ،الفاردة يف

ل القرا لن بة إ الصدقة مجع درا ة

527

املصادر
[ ]1

ل ـلة األحاديـ ،ال ـعيفة ،حمتيد ناصير اليدين اهلبيان ،:مكتبية املعيارف للنشيير
والتوزيييع ،الرييياض ،املتلكيية العربييية السييعودية ،الطبعيية اهوىل  1408هييي -
1988م.

[ ]2

ل ــلة األحاديــ ،الصــحيحة ،حمتييد ناصيير الييدين اهلبييان ،:مكتبيية املعييارف –
الرياض.

[ ]3التـاريخ الىلبـس ،أبو عبيداهلل حمتيد بين إعاعييم البخياري ،ثقييق السييد هاشيم
الندوي ،دار الفكر.
[ ]4البحر الزاار العر ف بـ مب ند البزار ،أبو بكر ،أمحد بن عترو البزار ،ثقييق د.
حمفوظ الرمحن زين اهلل الناشر من سة علوم القرآن ،مكتبة العلوم واحلكيم ينة
النشر  1409مكان النشر بريوت.
[ ]5األمايل ،أبو القا يم عبيد املليك بين حمتيد بين بشيران ،منشيور عليى موييع جيامع
احلديث ،مريم آليا غري موافق للتطبوع.
[ ]6إحتــاف اابــسة الاــرة بز ائــد ال ــانيد العشــرة ،أمحييد بييين أبيي :بكيير بيين إعاعييييم
البوصريي ،نسخة على مويع املكتبة الشاملة.
[ ]7ال ـن الىلــربى ،أبييو بكيير ،أمحييد بيين احلسييني البيهقيي ،:ثقيييق حمتييد عبييد القييادر
عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة 1414 ،هي 1994 -م.
[ ]8شعب اإلنان ،أبو بكر ،أمحد بن احلسني البيهق ،:ثقيق حمتد السعيد بسييون:
زغلول ،دار الكتب العلتية – بريوت ،الطبعة اهوىل 1410هي.
[ ]9ال عفاء الرتك  ،عبد الرمحن بن عل :بن اجليوزي ،ثقييق عبيد اهلل القاضي،:
دار الكتب العلتية.
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[ ]10العلل التناهية يف األحادي ،الفاهيـة ،عبد الرمحن بين علي :بين اجليوزي ،ثقييق
إرشاد احلق اهثري ،إدار العليوم اهثريية ،فيصيم آبياد ،باكسيتان الطبعية الثانيية
1401هي 1981م.
[ ]11اجلرح التعـديل ،أبو حمتد ،عبد الرمحن بن أب :حام اليرازي ،دار إحيياء اليرتاب
العرب –:بريوت ،الطبعة اهوىل 1271هي.
[ ]12صحيح اب حبَّان برتنيب اب بلبان ، ،أبو حام ،حمتد بن حبَّيان البسي  ،ثقييق

شييعيب اهرنيينو  ،من سيية الر ييالة ،بييريوت ،الطبعيية الثانييية 1414هييي -

1993م.
[ ]13الثقات ،أبو حام ،حمتد بن حبَّان البسي  ،ثقييق السييد شيرف اليدين أمحيد،
دار الفكر  -بريوت ،الطبعة اهوىل 1395هي 1975 -م.
[ ]14اجملـر ح  ،أبو حام ،حمتد بن حبَّان البس  ،ثقييق حمتيود إبيراهيم زاييد ،دار
الوع – :حلب.
[ ]15هتــذيب التاــذيب ،أمحييد بيين عليي :بيين حديير العسييقالن ،:دار الفكيير ،بييريوت،
الطبعة اهوىل 1404هي 1984 -م.
[ ]16نقريب التاذيب ،أمحد بن عل :بن حدر العسقالن ،:ثقيق حمتيد عوامية ،دار
الرشيد – وريا ،الطبعة اهوليى 1406 ،هي  1986 -م.
[ ]17نعجيل النفعـة بز ائـد رجـال األئعـة األربعـة ،أمحيد بين علي :بين حدير ،احملقيق د.
إكرام اهلل إمداد احلق ،دار البشائر ي بريوت ،الطبعة اهوىل 1996م.
[ ]18ل ان اليـزان ،أمحد بن عل :بن حدر ،ثقيق دائر املعرف الن امية  -اهلنيد،
من سة اهعلت :للتطبوعات ،بريوت ،الطبعة الثالثة  1406هي 1986 -م.

[ ]19ال ند ،أبو عبد اهلل أمحد بن حمتد بن حنبم ،من سة يرطبة ،القاهر .
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[ ]20مىلارم األاالق معالياا ،حمتيد بين جعفير اةرائطي ،:ثقييق د .يعاد يليتان
اةنيييدياوي ،مطبعييية امليييدن ،:مصييير – القييياهر  ،الطبعييية اهوىل 1411هيييي -
1991م.
[ ]21اتريخ بغداد ،اةطيب البغدادي ،أبو بكير محيد بين علي :بين ثابيت ،دار الكتيب
العلتيَّة ،بريوت.
[ ]22العلــل الـفاردة يف األحاديــ ،النبفيــة ،أبييو احلسيين ،عليي :بيين ُعتَيير الييداريطين ،دار
طيبة الرياض ،الطبعة اهوىل 1405هي 1985 -م.
[ ]23ميزان االوتدال يف نقـد الرجـال ، ،حمتد بن أمحد الذهيب ،ثقيق عل :معوض،
وعادل أمحد ،دار الكتب العلتية  -بريوت.
[ ]24الىلاشف يف معر ة م ل ر اية يف الىلتب ال ـتة ،حمتد بن أمحد اليذهيب ،نسيخة
الكرتونية من مويع يعسوب ،موافق للتطبوع.
[ ]25شرح ولل الرتمـذي ،ابن رجب احلنبل ،:عبد الرمحن بين أمحيد ،ثقييق هتيام
عبد الرحيم عيد ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة الثانية 1421هي 2001 ،م.
[ ]26ال ـند ،أبو عيد اهليثم بن كليب الشاش ،:ثقييق د .حمفيوظ اليرمحن زيين اهلل
الناشر مكتبة العلوم واحلكم.

[ ]27الرتغيب يف

ائل األوعال تفاأ ذلك ،عتر بن أمحد بن شاهني ،منشور عليى

مويع جامع احلديث ،مريم آليا غري موافق للتطبوع.
[ ]28الصنف يف األحاديـ ،اآلاثر ،ابن أب :شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بين حمتيد الكيويف،
مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة اهوىل 1409هي.
[ ]29ال ند ،ابن أب :شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حمتد الكويف ،ثقيق عادل بن يو يف
العزازي وأمحد بن فريد املزيدي ،دار الوطن 1997م الرياض.
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[ ]30العجــم الىلبــس ،ييليتان بيين أمحييد الطربانيي ،:ثقيييق محييدي بيين عبييد ا ي يد
السلف ،:مكتبة العلوم واحلكم – املوصم ،الطبعة الثانية1404 ،هي – 1983م.
[ ]31العجم األ ـط ،ليتان بن أمحد الطربان ،:دار احلرمني  -القاهر ،1415 ،
ثقيق طارق عوض اهلل ،وعبد احملسن احلسيين.
[ ]32العجم الصـغس ،ليتان بن أمحد الطربان ،:ثقيق حمتيد شيكور حمتيود املكتيب
اإل الم ، :دار عتار  -بريوت  ،عتان ،الطبعة اهوىل 1405هي – 1985م.
[ ]33م ــند الشــامي  ،ييليتان بيين أمحييد الطربانيي ،:ثقيييق محييدي بيين عبييد ا يييد
السلف :من سة الر الة 1405هي هي1984 /م بريوت.
[ ]34ال ند ،أبو داود ،ليتان بن داود الطيالسي ،:ثقييق د.حمتيد بين عبيد احملسين
الرتك ،:دار هدر ،الطبعة اهوىل  1419هي 1999 -م.
هل ْتدَانِ ،ُّ:فطو نُشر يف برنيامحمل جواميع
[ ]35ن خة الزبس ب ودي ،الزُّبَيْ ُر ب ُن َعدِي ا َ
الكلم ا ان :التابع ملويع الشبكة اإل المية ،الطبعة اهوىل  2004م.
[ ]36الىلامــل يف ضــعفاء الرجــال ،عبييداهلل بيين عييدي اجلرجييان ،:ثقيييق حييييى فتييار
غزاوي ،دار الفكر  -بييروت ،الطبيعة الثالثة  1409هي  1988 -م.
[ ]37ال عفاء ،أبو جعفر حمتد بن عتر العقيلي ،:ثقييق عبيد املعطي :أميني يلعدي،:
دار املكتبة العلتيَّة  -بريوت ،الطبعة اهوىل 1404هي 1984 -م.
[ ]38ال ن  ،حمتد بن يزيد بن ماج  ،ثقيق حمتد فيناد عبيد البياي ،:دار الفكير -
بريوت.
[ ]39الزهــد ،عبييد اهلل بيين املبييارك املييرزوي ،ثقيييق حبيييب الييرمحن اهع تيي ،:دار
الكتب العلتية – بريوت .
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[ ]40هتذيب الىلعال يف مساء الرجـال ،يو ف بن عبد الرمحن املزي ،ثقيق د .بشيار
عواد معروف ،من سة الر الة  -بريوت ،الطبعة اهوىل  1400هي.
[ ]41ال ــعفاء الرتك ـ  ،أمحييد بيين شييعيب النسييائ ،:منشييور علييى مويييع يعسييوب
االلكرتون ،:مريم وفق املطبوع.
[ ]42حلية األ لياء طبقات األصفياء ،أبيو نعييم ،أمحيد بين عبيد اهلل اهصيبهان ،:دار
الكتاب العرب – :بريوت الطبعة الرابعة 1405هي.
[ ]43جمعع الز ائد منبع الففائـد ،نور الدين عل :بن أب :بكر اهليثت ،:طبعة دار الفكر،
بريوت ،طبعة  1412هي.
[ ]44القصد العلي يف ز ائد يب يعلى الفصلي ،نيور اليدين علي :بين أبي :بكير اهليثتي،:
ثقيق نايف الدعيس ،دار تهامة ،الطبعة اهوىل 1402هي – 1982م.
[ ]45ال ند ،أبو يعليى ،أمحيد بين علي :املوصيل ،:ثقييق حسيني يليم أ يد ،دار
املأمون للرتاب  -دمشق ،الطبعة اهوىل  1404هي 1984 -م.

منصفر حمعفد الشرايري

532

The prophetic traditions narrated on the preference of loan to charity
collection and investigation
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Abstract. This paper intends to answer the question: is a loan without interest so called according to
Islamic Jurisprudence I.e,( AL-Gardh AL-Hasan) given by a Muslim to another, has the same reward
given by the Al-Mighty Allah as that given for the regular Cherity, better than, or half of it?
This study concluded that there is no specific evidence neither in the Quran nor in the Prophtic
Tradition (I.e, (Al-Sunnah) that gives priority in reward for any of these two kind of well deads in the act
of comparison. The utmost view the Tradition Scholars (Al-Mahaditheen) is that the Qardh Al-Hasan may
rewarded as for the half of Al-Sadaqah.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،585-533ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

املسائل املعتعلةة ابلعتويي وأركان اإلميان اليت نةل فيها ابن كثري اإلمجاع يف تفسريه
(مجعا ودراسة)

د .فه بن عب الرمحن املثيب الشمري

أستاذ العقيدة املساعد يف جامعة حائل

ملخ ص البحص ص  .املقدمــة ،وقــد الــتىلب علــي بيــا أبيــة م ـ ال ـ  ،والدراســال الســابقة ،ونظــائر ه ـ ا
ال  ،وخطة ال .
األول  :تعريف اإلمجا وبيا حجيته يف أب اب العقيدة ،وفيه مطل ا :
امل
املطلـ األول :تعريـف اإلمجـا  ،واملطلـ الاـاين :حجيـة اإلمجـا  :وفيـه مسـائل :املسـللة األوىل :األدلـة علـي
حجية اإلمجا  ،واملسللة الاانية :حجية اإلمجا يف أب اب العقيدة.
الااين :املسائل العقائدية اليت نقل فيها ابن كاري اإلمجا  ،وفيه مثانية مطال :
امل
املطل األول :الرب بية ،واملطل الااين :األل هية ،وفيه مسللتا  -1 :ذكر اسـم عنـد الـ ب  -2 ،حكـم
لعن الكفار.
املطلـ الاالـ  :األمسـا والصـفال ،وفيـه الـ م مسـائل -1 :معيـة  -2 .صـفة املكـر وااـدا والسـ رية
 -3صفة الط ع وااتم.
املطل الرابع :ذكر امل ئكة ،وفيه مسللتا  -1 :الروح األمني  -2م قف اليه د من جبيل.
املطل ااامس :ذكر الن ة واألن يا والرسـل ،وفيـه أربـع مسـائل -1 :عصـىة األن يـا  -2الن ـ ة يف الرجـال
 -3مكانة الن ة  -4إمساعيل أكب من إس اق.
املطلـ السـاد ::اليـ م ارخـر ،وفيــه مسـائل -1 :مصـري ولـدا املـ منني  -2مسـا امليـب  -3ذكـر اإلسـرا
واملعراج.
املطلـ ـ السـ ــابع :م احـ ـ اإل ـ ــا  ،وفي ــه مس ــللتا  - 1 :تفا ــل اإل ــا يف القلـ ـ ب -2 ،اإل ــا ي يـ ــد
وينقص.
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املطلـ الاـامن :ذكـر بعـن نـ اقن اإلسـ م ،وفيــه الـ م مسـائل -1 :حقيقـة السـ ر -2 ،كفـر مـن سـ
عائشة ورماها بعد أ برأها القرآ  -3 ،إال من أكره وقل ه مطىئن ابإل ا .
يلي ذلك ااامتة ،وقد التىلب علي أهم النتائج والت صيال ،وهي كىا يلي:
 – 1إمجا أهل العلم علي مسائل االعتقاد وأص ل الدين.
 – 2مستند اإلمجا ه الدليل الشرعي ،فه ه األمة ال جتتىع إال علي دليل لرعي.
 - 3اإلمجا ال ي يُعتد به يف العقيـدة هـ إمجـا السـلف ومـن كـا علـي مـنهجهم ،فـ يعتـد فـ ه أهـل
األه ا .
 – 4نفي الشك عن إبراهيم عليه الس م.
 – 5تقسيم مسللة ال ب لغري إىل قسىني:
األول :ما ذب وذكر عليه اسم غري  ،وه حرام ابإلمجا .
الااين :أ ي ب تقراب لصنم أو غريه ،فت رمي ه ا ألد وأعظم.
 - 6معية القه ليسب معية ال ال وإمنا معية العلم واإلحاطة.
 – 7اإلمجا علي أ األن يا معص م م يدو من .
 – 8إمجا السلف علي أ اإل ا ي يد وينقص.
 –9اإلمجا علي كفر من س عائشة ورماها بعد أ برأها القرآ .
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املة مة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد إال إله إال اهلل
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه،
أما بعد:
فإن مسائل االعتقاد أهم مسائل الدين ،ويعتمد العلماء يف تقريرها على مصادر
التشريع األساسية وهي الكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ،وهو ما حيتج به علماء
أهل السنة على خمالفيهم ،وإن املتتبع لطريقة علماء أهل السنة جيد أنهم كثريا ما
ينقلون إمجاع العلماء عند تقريرهم ملسائل العقيدة ،ومن هنا بدأت التفكري يف مجع
املسائل اليت نقل فيها بعض العلماء اإلمجاع على مسائل العقيدة ،ووقع االختيار على
تفسري ابن كثري ،وتأتي أهمية هذا البحث من جوانب:
أولا :مكانة مسائل االعتقاد وأهمية هذا العلم.

اثني ا :منزلة اإلمجاع يف مصادر التشريع حيث يأتي يف املرتبة الثالثة بعد الكتاب

والسنة ،ومل يزل العلماء يف قديم الزمان وحديثه حيتجون بالكتاب والسنة واإلمجاع
يف مسائل الدين ،قال شيخ اإلسالم ":فيأخذ املسلمون مجيع دينهم من االعتقادات
والعبادات ،وغري ذلك من كتاب اهلل وسنة رسوله ،وما اتفق عليه سلف األمة
وأئمتها"(.)1

( )1جمى الفتاوى (.)490/11
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وتأتي مكانة إمجاع السلف من مكانة السلف أنفسهم ،فهم أصحاب القرون
املفضلة الذين شهد هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم باخلريية ،قال صلى اهلل عليه
وسلم( :خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم ...احلديث ) (.)2
اثلث ا :مكانة احلافظ ابن كثري رمحه اهلل ،حيث يعد من العلماء الذين عرفوا
بسالمة املعتقد وسالمة املنهج والرجوع إىل آثار السلف ،باإلضافة ملكانة تفسريه الذي
يعد من أعظم كتب التفسري ،حيث أمضى رمحه اهلل فيه عمرا طويال يقلبه ويراجعه
حتى ظهر بذلك املظهر النافع واملفيد.
ومما متيز به تفسري ابن كثري اشتماله على األحاديث واآلثار من مصادر متعددة
ومتنوعة ،ومن ذلك كتب احلديث والتفسري ،كما تضمن تفسريه بعض املسائل
واملباحث الفقهية واللغوية.
وقد قال السيوطي يف ترمجة احلافظ ابن كثري" :له التفسري الذي مل يؤلف على
منطه مثله"(.)3
وقال الشوكاني " :وله تصانيف مفيدة منها التفسري املشهور ،وهو يف جملدات،
وقد مجع فيه فأوعى ،ونقل املذاهب واألخبار واآلثار ،وتكلم بأحسن كالم وأنفسه،
وهو من أحسن التفاسري إن مل يكن أحسنها "(. )4

( )2ص ي ال اري  ،ابب :ال يشهد علي لهادة ج ر إذا ألهد ( )938/2برقم ، 2508 :وص ي مسلم
 ،ابب :فضل الص ابة مث ال ين يل هنم مث ال ين يل هنم ( )1962/4برقم2533 :
( )3ذيل ط قال احلفاظ ص 239
( )4ال در الطالع (.)143/1
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ال راسات السابةة
من خالل البحث يف القوائم ،وسؤال املختصني من أهل العلم والتخصص مل
أجد من الدراسات سوى موضوعات تناولت منهجه يف تقرير العقيدة وهي كالتالي:
- 1منهج احلافظ ابن كثري يف تةرير مسائل أشراط الساعة ،شداد راجح
عيسى والد ،رسالة ماجستري ،جامعة امللك سعود.
- 2منهج اإلمام ابن كثري يف تةرير عةي ة السلف ،علي بن حسني بن حييى بن
موسى ،رسالة ماجستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود.
- 3منهج ابن كثري يف تةرير تويي األمساء والصفات والرد على املخالفني،
أمل بنت مبارك الغفيلي ،رسالة ماجستري ،جامعة اإلمام حممد بن سعود.
فهذه املوضوعات ال تتفق مع موضوع البحث ،حيث إن تلك البحوث تناولت منهج
ابن كثري ،أما هذا البحث فهو يُعنى باإلمجاع على مسائل االعتقاد ،وهي املسائل اليت
نقل فيها ابن كثري اإلمجاع يف كتابه تفسري القرآن العظيم؛ وذلك ألهمية اإلمجاع
واحلاجة إليه يف بيان عقيدة أهل السنة والرد على املخالفني كما سيأتي بيانه.
خطة البح
هذا وق جعلت خطة البح على النحو العتايل:
املة مة ،وقد اشتملت على بيان أهمية موضوع البحث ،والدراسات السابقة
ونظائر هذا البحث
املبح األول  :تعريف اإلمجاع وبيان حجيته يف أبواب العقيدة.
املطلب األول :تعريف اإلمجاع:
املطلب الثاين :حجية اإلمجاع :وفيه مسائل:
املسألة األوىل :األدلة على حجية اإلمجاع:
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املسألة الثانية :حجية اإلمجاع يف أبواب العقيدة.
املبح الثاين :املسائل العقائدية اليت نقل فيها ابن كثري اإلمجاع.
املطلب األول :الربوبية.
املطلب الثاين :األلوهية.
املسألة األوىل :ذكر اسم اهلل عند الذبح.
املسألة الثانية :حكم لعن الكفار.
املطلب الثال  :األمساء والصفات.
املسألة األوىل :معية اهلل.
املسألة الثانية :صفة املكر واخلداع والسخرية.
املسألة الثالثة :صفة الطبع واخلتم.
املطلب الرابع :ذكر املالئكة.
املسألة األوىل :الروح األمني.
املسألة الثانية :موقف اليهود من جربيل.
املطلب اخلامس :ذكر النبوة واألنبياء والرسل.
املسألة األوىل :عصمة األنبياء.
املسألة الثانية :النبوة يف الرجال.
املسألة الثالثة :مكانة النبوة.
املسألة الرابعة :إمساعيل أكرب من إسحاق.
املطلب السادس :اليوم اآلخر.
املسألة األوىل :مصري ولدان املؤمنني.
املسألة الثانية :مساع امليت.

املسائل املتعلقة ابلت حيد وأركا اإل ا اليت نقل فيها ابن كاري اإلمجا يف تفسريه (مجعا ودراسة)

539

املسألة الثالثة :ذكر اإلسراء واملعراج.
املطلب السابع :مباحث اإلميان.
املسألة األوىل :زيادة اإلميان وتفاضله يف القلوب.
املسألة الثانية :اإلميان يزيد وينقص.
املطلب الثامن :ذكر بعض نواقض اإلسالم.
املسألة األوىل :حقيقة السحر.
املسألة الثانية :كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن.
املسألة الثالثة :إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان.
يلي ذلك اخلامتة ،ثم املصادر واملراجع ثم فهرس املوضوعات.
منهج البح
 - 1أمجع املسائل العقدية اليت نقل فيها احلافظ ابن كثري اإلمجاع من خالل
األلفاظ التالية :اإلمجاع – االتفاق – نفي اخلالف واملنازعة.
 - 2أقوم بدراسة املسائل العقدية دراسة خمتصرة.
 - 3أقوم بذكر مستند اإلمجاع على املسائل الواردة إن وجد.
 - 4أذكر األدلة على كل مسألة مع ذكر ما يؤيد اإلمجاع من أقوال العلماء.
 - 5أقوم بإرجاع أقوا ِل العلماء إىل مصادرها األصيلة.
ت القرآنية إىل مواضعها يف القرآن ،وذلك بذكر السورة واآلية.
 - 6أعزو اآليا ِ
- 7أخرّج األحاديث النبوية من مصادرها األصلية.
- 8أقوم بعمل فهرسني :للمصادر واحملتوى.
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أه اف البح

- 1بيان منهج السلف يف العقيدة وحكاية إمجاعهم على ذلك.
- 2الرد على املخالفني ملعتقد أهل السنة ،وبيان خمالفتهم إلمجاع السلف.
- 3االحتجاج بإمجاع السلف أقوى يف الرد على أهل التأويل والتحريف.
- 4دراسة هذا املوضوع من خالل حبث أكادميي حيث مل يتم حبثه سابقا.
- 5تعزيز فكرة تتبع إمجاع السلف على مسائل العقيدة من خالل كتب أهل
العلم اليت تنقل اإلمجاع.
ويف ختام هذه املقدمة أسأل اهلل أن ينفع بهذا البحث كاتبه وعموم املسلمني.
املبح األول :تعريف اإلمجاع وبيان يجيعته يف أبواب العةي ة

املطلب األول :تعريف اإلمجاع
أول :معىن اإلمجاع

اإلمجاع لغة :العزم ،وأمجعت على األمر إمجاعاً وأمجعته ،قال اهلل
تعاىل{:فَأ مِ
َمج ُعوا أ مَم َرُك مم} ،قال الكسائي " :أمجعت األمر ،وعلى األمر :إذا عزمت
عليه " .ويطلق على االتفاق ،ومنه قوهلم :أمجع القوم على كذا؛ أي :اتفقوا عليه.
ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ يوسف ،اآلية.)5( 15 :
اإلمجاع اصطاليا:
اإلمجاع عند األصوليني :اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم
بعد وفاته على حكم شرعي(.)6
( )5انظر :لسا العرب  ، .358/2املص اح املنري ص ،109واملعجم ال سيط 135
( )6انظر :خمتصر ابن احلاج  ، 29 – 28/2والضروري يف أص ل الفقه ص ، 46التىهيد يف ختريج الفرو
علي األص ل ص451
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وقد اشتمل هذا التعريف على أربعة قيود(: )7
األول :أن يصدر االتفاق عن كل العلماء اجملتهدين ،فال يصح اتفاق بعض
اجملتهدين ،وكذلك اتفاق غري اجملتهدين كالعامة ومن مل تكتمل فيه شروط االجتهاد.
الثاني :ال بد أن يكون اجملمعون من املسلمني ،وال عربة بإمجاع األمم األخرى
غري املسلمة.
الثالث :اإلمجاع إمنا يكون حجة بعد وفاته  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
وال يقع يف حياته.
الرابع :أن تكون املسألة اجملمع عليها من األمور الدينية ،وخيرج بذلك األمور
الدنيوية والعقلية فال مدخل هلا هنا ،إذ البحث يف اإلمجاع كدليل من أدلة الشرع.
وينقسم اإلمجاع باعتبار أهله إىل إمجاع عامة وخاصة:
فإمجاع العامة هو إمجاع عامة املسلمني على ما عُلم من هذا الدين بالضرورة،
كاإلمجاع على وجوب الصالة والصوم واحلج ،وهذا قطعي ال جيوز فيه التنازع.
وإمجاع اخلاصة دون العامة هو ما يُجمع عليه العلماءُ ،كإمجاعهم على أن
الوطء مفسد للصوم ،وهذا النوع من اإلمجاع قد يكون قطعيًّا ،وقد يكون غري
قطعي ،فال بد من الوقوف على صفته ومدى ثبوته ودليله للحكم عليه (.)8
ويكون اإلمجاع يف مسائل االعتقاد كرؤية اهلل تعاىل ،ونفي الشرك ،لتعضيد
األدلة وتقويتها ،ولدفع احتمال اخلطأ( ،)9وقد حكي اإلمجاع يف مسائل االعتقاد(.)10
( )7انظر :معامل أص ل الفقه عند أهل السنة واجلىاعة للجي اين ص ، 156وانظر :األص ل من علم األص ل
ص64
( )8انظر :الفقيه واملتفقه ( ، )246/1ومعامل أص ل الفقه عند أهل السنة واجلىاعة ص 158
( )9انظر :رفع احلاج عن خمتصر ابن احلاج (.)277 /2
( )10انظر :مرات اإلمجا البن ح م (ص )167:وما بعدها ،ط .دار الكت العلىية ،بريول.
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واإلمجاع الذي يُعتد به يف مسائل االعتقاد هو إمجاع السلف ومن كان على
منهجهم وطريقتهم ،فال يعتد خبالف أهل األهواء ،فقد يكون اجملتهد عاملا بالفقه
واألصول لكنه رمي ببدعة أو هوى لكن خالفه ال يؤثر يف مسائل االعتقاد ،وهذا ما
قرره أهل العلم ،قال ابن القطان " :اإلمجاع عندنا إمجاع أهل العلم ،فأما من كان
من أهل األهواء فال مدخل له فيه "(.)11
وقال شيخ اإلسالم " :واإلمجاع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصاحل.
إذ بعدهم كثر االختالف وانتشرت األمة "(. )12
املطلب الثاين :يجية اإلمجاع
أمجع العلماء على أن اإلمجاع حجة شرعية.
قال اخلطيب " :إمجاع أهل االجتهاد يف كل عصر حجة من حجج الشرع
ودليل من أدلة األحكام  ،مقطوع على مغيبه ،وال جيوز أن جتتمع األمة على
اخلطأ"(.)13
وقال شيخ اإلسالم بن تيمية " :الطريق الرابع اإلمجاع وهو متفق عليه بني
عامة املسلمني من الفقهاء والصوفية وأهل احلديث والكالم وغريهم يف اجلملة،
وأنكره بعض أهل البدع من املعتزلة والشيعة " (.)14
وال يعتد بإنكار الشيعة وبعض اخلوارج حلجية اإلمجاع(. )15
وميكن تفصيل احلديث عن حجية اإلمجاع يف املسائل التالية:
()11
()12
()13
()14
()15

ال ر احمليط لل ركشي ()468/4
جمى الفتاوى (.)157/3
الفقيه واملتفقه (.)225/1
جمى الفتاوى (.)341/11
انظر :رفع احلاج عن خمتصر ابن احلاج (.)144/2
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املسألة األوىل :األدلة على يجية اإلمجاع:
استدل أهل العلم على حجية اإلمجاع بأدلة من الكتاب والسنة ،وهي كثرية
ومتنوعة لكن نذكر من أهمها ما يلي:
 – 1قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ  ،النساء.115
وقد استدل احلافظ ابن كثري على حجية اإلمجاع بهذه اآلية ،وذكر استدالل
ضمِنت هلم العصمة يف
الشافعي بها على كون اإلمجاع حجة ،حيث قال " :فإنه قد ُ
اجتماعهم من اخلطأ ،تشريفًا هلم وتعظيما لنبيهم صلى اهلل عليه وسلم .وقد وردت يف
ذلك أحاديث صحيحة كثرية ،قد ذكرنا منها طرفًا صاحلًا يف كتاب "أحاديث
األصول" ،ومن العلماء من ادعى تواتر معناها ،والذي عول عليه الشافعي ،رمحه
اهلل ،يف االحتجاج على كون اإلمجاع حجة تَحْرُم خمالفته هذه اآلية الكرمية ،بعد
الرتوي والفكر الطويل( .)16وهو من أحسن االستنباطات وأقواها " (.)17
وقال القرطيب عند قوله تعاىل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ " :دليل على صحة
القول باإلمجاع " (.)18
 – 2وقوله تعاىل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ البقرة.143

( )16انظر :ك م اإلمام الشافعي رمحه
( )17تفسري ابن كاري ()413 – 412/2
( )18تفسري القرطيب ()386/5

يف الرسالة (ص  )471يف إال ال حجية اإلمجا ومناقشة ااص م
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قال احلافظ بن حجر " :واآلية اليت ترجم بها – يعين البخاري  -احتج بها
(ج َعلمنَا ُك مم أ َُّمةا َو َسطا).
أهل األصول لكون اإلمجاع حجة ،ألنهم عدّلوا بقوله تعاىلَ :
أي عدوال ،ومقتضى ذلك أنهم عصموا من اخلطأ فيما أمجعوا عليه قوال وفعال " (.)19
وقال القرطيب " :وفيه دليل على صحة اإلمجاع ووجوب احلكم به ،ألنهم إذا
كانوا عدوال شهدوا على الناس " (.)20
َ - 3عنْ أَبِي مالك األَشعري ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
اَّلل أَجارُكم ِمن ثَالَ ِ
ث ِخالَل :أَ من لَ ي م ُعو َعلَمي ُكم نَبِيُّ ُكم فَصعتَص مهلَ ُكوا َِ
مج ايعاَ ،وأَ من لَ
(إِ َّن ََّ َ َ م م
م
م
َ َ
يظمهر أ مَهل المب ِ
ضالَلَة) (.)21
اط ِل َعلَى أ مَه ِل ا محلَِقَ ،وأَ من لَ ََتمعتَ ِم ُعوا َعلَى َ
َ ََ ُ َ
وعند الرتمذي من حديث ابن عمر :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
(إن هللا ل جيمع أميت أو قال أمة حمم صلى هللا عليه وسلم على ضاللة وي هللا مع
اجلماعة ،ومن شذ شذ إىل النار)(. )22
قال الشافعي " :فأما اجلماعة فال ميكن فيها كافة غفلة عن معنى كتابٍ وال سنةٍ
وال قياس إن شاء اهلل " (.)23
وقال شيخ اإلسالم " :فال جتتمع األمة على ضالل كما قال صلى اهلل عليه
وسلم( :ل تزال طائفة من أميت على احلق ل يضرهم من خالفهم ول من خذهلم يىت

()19
()20
()21
()22
()23

فت ال اري (.)317/13
تفسري القرطيب ()156/2
رواه أب داود  ،كتاب الفنت وامل حم  )98/4( ،برقم4253 :
رواه الرتم ي ابب :ما جا يف ل وم اجلىاعة ( )36/4برقم ، 2167 :قال األل اين :ص ي  .دو  :ومن
ل ل يف النار .انظر ص ي اجلامع  ،حدي رقم1848 :
الرسالة ص 475
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تةوم الساعة) ( .)24وقال( :إن هللا أجاركم على لسان نبيكم أن َتعتمعوا على ضاللة).
إىل غري ذلك من الدالئل الدالة على صحة اإلمجاع "(. )25
واملالحظ أن هذه النصوص املتقدمة تدل على أصلني عظيمني:
األصل األول :وجوب اتباع اجلماعة ولزومها ،وحتريم مفارقتها وخمالفتها.
واألصل الثاني :عصمة هذه األمة عن اخلطأ والضاللة.
وهذان األصالن متالزمان :فإن قول األمة جمتمعة ال يكون إال حقًا ،وكذلك
فإن العصمة إمنا تكون لقول الكل دون البعض.
وههنا مسألتان:
املسألة األوىل :أن هذه النصوص أفادت أن العصمة ثابتة لألمة دون اشرتاط
عدد معني ،بل إن أهل اإلمجاع متى ثبت اتفاقهم وجب اتباع قوهلم ،وثبتت العصمة
هلم.
واملسألة الثانية :أن هذه النصوص تدل على أن اإلمجاع حجة ماضية يف مجيع
العصور ،سواء يف ذلك عصر الصحابة وعصر من بعدهم (.)26
 - 4أن نقول :إمجاع األمة على شيء ،إما أن يكون حقًّا ،وإما أن يكون
باطالً ،فإن كان حقًّا فهو حجة ،وإن كان باطالً فكيف جيوز أن جتمع هذه األمة اليت
هي أكرم األمم على اهلل منذ عهد نبيها إىل قيام الساعة على أمر باطل ال يرضى به
اهلل؟ هذا من أكرب احملال (.)27
()24
()25
()26
()27

عليه وسلم :ال ت ال طائفة من أميت علي احلق ظاهرين ،

ص ي ال اري  ،ابب :ق ل النيب صلي
( )2667/6برقم6881 :
منهاج السنة (.)332/6
انظر :معامل أص ل الفقه عند أهل السنة واجلىاعة ص  162وما بعدها
انظر :األص ل من علم األص ل ص65
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املسألة الثانية :يجية اإلمجاع يف أبواب العةي ة
اإلمجاع مصدر من مصادر التشريع ،والعقيدة أهم أبواب التشريع ،وكثريا ما
يستدل احملققون من أهل السنة يف مسائل العقيدة على إمجاع السلف ،وذلك ألهميته
يف إقامة احلجج والرباهني على املخالفني من أصحاب األقوال احملدثة واملخالفة ملنهج
السلف ،وإن املتتبع للمصنفات اليت صنفت يف أبواب االعتقاد يلحظ ذلك جليا ،ومن
ذلك املنهج الذي سار عليه أبو القاسم الاللكائي رمحه اهلل ابتداء بعنوان الكتاب حيث
مساه :شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة
والتابعني ومن بعدهم.
كما جنده يف كتابه حيكي إمجاع السلف على املسائل العقدية اليت يقررها،
وحينما ذكر منهجه يف كتابه قال " :فِإنّ أوجب ما على املرء ،معرفة اعتقاد الدين،
وما كلّف اهلل به عباده من فَهم توحيده وصفاته ،وتصديق رسله بالدالئل واليقني،
والتوصل إِىل طرقها ،واالستدالل عليها باحلجج والرباهني ،وكان من أعظم مقول،
وأوضح حجةِ ومعقول :كتاب اهلل احلق املبني ،ثم قول رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم وَصحابته األخيار املتقني ،ثم ما أمجع عليه السلف الصاحلون ،ثم التمسك
مبجموعها واملقام عليها إِىل يوم الدين "(.)28
وقال أبو احلسن األشعري " :ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز و جل
وسنة نبينا صلى اهلل عليه و سلم وإمجاع املسلمني وما كان يف معناه " (.)29
قال شيخ اإلسالم تعقيبا على ما قاله أبو احلسن األشعري :فهذا الكالم وأمثاله
يف كتبه وكتب أئمة أصحابه :يبينون أنهم يعتصمون يف مسائل األصول اليت تنازع فيها
( )28لرح أص ل اعتقاد أهل السنة واجلىاعة  ،أليب القاسم ال لكائي  ،حتقيق د أمحد سعد محدا ()9 / 1
( )29اإلابنة عن أص ل الداينة ص 63

املسائل املتعلقة ابلت حيد وأركا اإل ا اليت نقل فيها ابن كاري اإلمجا يف تفسريه (مجعا ودراسة)

547

الناس بالكتب والسنة واإلمجاع وأن دينهم التمسك بالكتاب والسنة وما روي عن
الصحابة والتابعني وأئمة احلديث ثم خصوا اإلمام أمحد باالتباع واملوافقة ملا أظهر من
السنة بسبب ما وقع له من احملنة ،فأين هذا من قول من ال جيعل الكتاب والسنة
واإلمجاع طريقا إىل معرفة صفات اهلل وأمثال ذلك من مسائل األصول(. )30
وقال يف موضع آخر " :وال جيوز ألحد أن يعدل عما جاء يف الكتاب والسنة،
واتفق عليه سلف األمة وأئمتها إىل ما أحدثه بعض الناس "(. )31
وقال قوام السنة اإلمام أبو القاسم األصبهاني :ال هدى إال يف القرآن كالم ربنا
عز وجل ووحيه ،وتنزيله الذي هو علمه ،وفيما سنه لنا رسوله حممد ،وما أمجع
عليه الصحابة اهلداة املهديون رضوان اهلل عليهم أمجعني ،وما مضى عليه بعدهم
خيار التابعني ثم أئمة احملدثني وسلف العلماء من الفقهاء املرضيني (.)32
وقد أوضح ابن القيم رمحه اهلل إمجاع األمة على مسائل االعتقاد ،حيث قال:
" إنه ال يعلم آية من كتاب اهلل وال نصا صحيحا عن رسول اهلل يف باب أصول الدين
اجتمعت األمة على خالفه "(. )33
املبح الثاين :املسائل العة ية اليت نةل فيها ابن كثري اإلمجاع
املطلب األول :الربوبية
املراد بقول إبراهيم :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ.

()30
()31
()32
()33

در تعارض العقل والنقل حتقيق حمىد رلاد سامل ()105 / 7
جمى الفتاوى (.)490/11
احلجة يف بيا احملجة .حتقيق املدخلي()19/1
الص اعق املرسلة (.)833/3
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اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :قول إبراهيم :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭼ أحب أن يرتقى من علم اليقني يف ذلك إىل عني اليقني ،وأن يرى ذلك
مشاهدة فقال :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ

فأما احلديث الذي رواه البخاري عند هذه اآلية ...عن أبي هريرة ،رضي اهلل
عنه ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :حنن أيق ابلشك من إبراهيم ،إذ
قال :رب أرين كيف حتىي املوتى)

()34

وكذا رواه مسلم ،عن حرملة بن حييى ،عن ابن

وهب به -فليس املراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من ال علم عنده ،بال خالف" (.)35
ليس يف قوله ( :حنن أيق ابلشك من إبراهيم) ؛ اعرتاف بالشك على نفسه،
وال على إبراهيم ،لكن فيه نفي الشك عنهما (.)36
ومما يؤيد هذا اإلمجاع ما حكاه القرطيب حني قال " :فالشك يبعد على من
تثبت قدمه يف اإلميان فقط فكيف مبرتبة النبوة واخللة ،واألنبياء معصومون من الكبائر
ومن الصغائر اليت فيها رذيلة إمجاعا "(.)37
فالشك مستحيل يف حق إبراهيم ،فيكون املراد باحلديث :الشك يف إحياء املوتى
لو كان متطرقا إىل األنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم ،وقد علمتم أنى مل أشك
فاعلموا أن إبراهيم عليه السالم مل يشك (.)38

()34
()35
()36
()37
()38

ص ي ال اري  ،ابب :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ ( )1650/4برقم، 4263 :
وص ي مسلم  ،ابب :فضل إبراهيم عليه الس م ( )1839/4برقم151 :
تفسري ابن كاري ()689/1
انظر :تفسري ال غ ي (.)323/1
تفسري القرطيب (.)299/3
انظر :لرح الن وي علي ص ي مسلم (.)183/2
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وميكن بيان املراد باآلية واحلديث فيما يلي:
أوال :احلديث مبين على نفي الشك ،واملراد بالشك فيه اخلواطر اليت ال تثبت،
وأما الشك املصطلح ،وهو التوقف بني األمرين من غري مزية ألحدهما على اآلخر ؛
فهو منفي عن اخلليل قطعا ،ألنه يبعد وقوعه ممن رسخ اإلميان يف قلبه ؛ فكيف مبن
بلغ رتبة النبوة.
قال القرطيب " :وأما قول النيب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ َم( :حنن أيق ابلشك من
إبراهيم) فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا حنن أحق به وحنن ال نشك ،فإبراهيم عليه السالم
أحرى أال يشك ،فاحلديث مبنى على نفى الشك عن إبراهيم " (.)39
ثانيا :أن السؤال ملا وقع بقوله( :كيف)  .دل على حال شيء موجود مقرر
عند السائل واملسئول ،فكيف يف اآلية سؤال عن هيئة األحياء ؟ ال عن نفس األحياء،
فإنه ثابت مقرر(.)40
ثالثا :حيتمل أنه سأل زيادة اليقني وإن مل يكن يف األول شك ،ألن العلوم قد
تتفاوت يف قوتها ،فأراد الرتقي من علم اليقني إىل عني اليقني (.)41

املطلب الثاين :األلوهية

املسألة األوىل :ذكر اسم اهلل عند الذبح.
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :وقوله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ

أي :ما ذبح فذكر عليه اسم غري اهلل ،فهو حرام؛ ألن اهلل أوجب أن تذبح خملوقاته

( )39تفسري القرطيب (.)298/3
( )40انظر :فت ال اري ()413/6
( )41انظر :تفسري ابن كاري أيضا ()689/1
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على امسه العظيم ،فمتى ُعدِل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غريه من صنم أو
طاغوت أو وثن أو غري ذلك ،من سائر املخلوقات ،فإنها حرام باإلمجاع "(. )42
ميكن تقسيم هذه املسألة إىل قسمني:
األول :ما ذبح وذكر عليه اسم غري اهلل ،ملا يف ذلك من االستعانة بغري اهلل،
وهو حرام باإلمجاع وهذا ما نص عليه ابن كثري رمحه اهلل.
الثاني :أن يذبح ألجل املسيح أو تقربا لصنم أو غريه ،فتحريم هذا أشد
وأعظم ملا فيه من الكفر باهلل ،حتى لو ذكر اسم اهلل عليه وهو يريد التقرب بالذبح لغري
اهلل كما يذبح للقبور واألولياء.
قال شيخ اإلسالم يف بيان هذا التقسيم " :والكافرون يصنعون بآهلتهم كذلك
فتارة يسمون آهلتهم على الذبائح ،وتارة يذحبونها قربانا إليهم ،وتارة جيمعون بينهما،
وكل ذلك -واهلل أعلم  -يدخل فيما أهل لغري اهلل به ،فإن من مسى غري اهلل فقد
أهل به لغري اهلل ،فقوله( :باسم كذا) استعانة به ،وقوله (لكذا) عبادة له ؛ وهلذا
مجع اهلل بينهما يف قوله :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ .وأيضا ،فإنه سبحانه حرم ما
ذبح على النصب ،وهي كل ما ينصب ليعبد من دون اهلل تعاىل "(.)43
وقال رمحه اهلل يف بيان هذه املسألة والتفصيل فيها :قوله :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﭼ ظاهره :أنه ما ذبح لغري اهلل ،مثل أن يقال :هذا ذبيحة لكذا ،وإذا كان هذا هو
املقصود :فسواء لفظ به أو مل يلفظ .وحتريم هذا أظهر من حتريم ما ذحبه للحم ،وقال
فيه :باسم املسيح ،وحنوه ،كما أن ما ذحبناه حنن متقربني به إىل اهلل سبحانه كان أزكى
وأعظم مما ذحبناه للحم ،وقلنا عليه :باسم اهلل ...فإذا حرم ما قيل فيه :باسم املسيح،
( )42تفسري ابن كاري (.)17/3
( )43اقتضا الصراط املستقيم ()59/2
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أو الزهرة ؛ فألن حيرم ما قيل فيه :ألجل املسيح والزهرة أو قصد به ذلك ،أوىل،...
فإن العبادة لغري اهلل أعظم كفرا من االستعانة بغري اهلل .وعلى هذا :فلو ذبح لغري اهلل
متقربا به إليه حلرم وإن قال فيه :بسم اهلل ،كما يفعله طائفة من منافقي هذه األمة
الذين يتقربون إىل الكواكب بالذبح والبخور وحنو ذلك ،وإن كان هؤالء مرتدين ال
تباح ذبيحتهم حبال " (.)44
وممن حكى اإلمجاع اإلمام حممد بن عبدالوهاب رمحه اهلل حينما سئل عن
حكم من ذبح لغري اهلل ،قال " :حكمه كافر مرتد ال تباح ذبيحته ،ألنه جيتمع فيه
مانعان:
األول :أنها ذبيحة مرتد ،وذبيحة املرتد ال تباح باإلمجاع.
الثاني :أنها مما أهل لغري اهلل وقد حرم اهلل ذلك " (.)45
املسألة الثانية :يكم لعن الكفار
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :فصل :ال خالف يف جواز لعن

الكفار ،وقد كان عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه وعمن بعده من األئمة يلعنون
الكفرة يف القنوت وغريه؛ فأما الكافر املعني ،فقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أنه ال
يلعن ألنا ال ندري مبا خيتم له "(. )46
قال اجلصاص " :باب لعن الكفار ،قال اللّه تعاىل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ " (.)47

()44
()45
()46
()47

اقتضا الصراط املستقيم (.)64/2
م س عة م لفال اإلمام حمىد بن ع دال هاب ()6/1
تفسري ابن كاري ()474 – 473/1
أحكام القرآ (.)125/1
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وقد حكى اإلمجاع أيضا القرطيب رمحه اهلل حيث قال " :أما لعن الكفار مجلة
من غري تعيني فال خالف يف ذلك " (.)48
وقال يف تعليل ذلك " :ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر ،بل هو
جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره " (.)49
والعلماء يفرقون بني لعن عموم الكفار ،ولعن الكافر املعني.
قال شيخ اإلسالم " :ولعن الكفار مطلقا حسن ملا فيهم من الكفر ،وأما لعن
املعني فينهى عنه وفيه نزاع ،وتركه أوىل " (.)50
املطلب الثال  :األمساء والصفات
املسألة األوىل :معية هللا.
مبعنى أن معية اهلل خللقه ليست معية الذات وإمنا معية العلم واإلحاطة.
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :قال تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ أي :يطلع عليهم يسمع
كالمهم وسرهم وجنواهم ،ورسله أيضًا مع ذلك تكتب ما يتناجون به ،مع علم اهلل
ومسعه هلم ،كما قال :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﭼ [ التوبة ] 78 :وقال ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [ الزخرف ] 80 :؛ وهلذا حكى غري واحد اإلمجاع على أن املراد
بهذه اآلية معية علم اهلل تعاىل ،وال شك يف إرادة ذلك ،ولكن مسعه أيضا مع علمه

( )48تفسري القرطيب ()188/2
( )49تفسري القرطيب ()189/2
( )50املستدرك علي جمى الفتاوى ()238/3

املسائل املتعلقة ابلت حيد وأركا اإل ا اليت نقل فيها ابن كاري اإلمجا يف تفسريه (مجعا ودراسة)

553

حميط بهم ،وبصره نافذ فيهم ،فهو ،سبحانه ،مطلع على خلقه ،ال يغيب عنه من
أمورهم شيء" (.)51
ذكر ابن عبد الرب أن هذا إمجاع الصحابة والتابعني هلم بإحسان  ،ومل خيالفهم
فيه أحد يعتد بقوله  ،وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان
الثوري وأمحد بن حنبل وغريهم (.)52
فهذه املعية ال تقتضي أن تكون ذات اهلل تعاىل خمتلطة باملخلوقني ،إمنا مقتضاها
علمه تعاىل بعباده واطالعه عليهم وأنه سامع لكالمهم ،وال خيفى عليه شيء من
أعماهلم.
ويف آية احلديد ذكر اهلل معيته خللقه مسبوقة بذكر علوه واستوائه على عرشه،
حيث قال :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷﭸ ﭼ.
فهذه اآلية أيضا دالة على أن معيته هي معية العلم مع علوه واستوائه على
عرشه ،وليس هي معية الذات ،وال تعين أنه خمتلط بهم وإال لكان آخر اآلية مناقضا
ألوهلا ،الدال على علوه واستوائه على عرشه(. )53
فمعية اهلل خللقه تنقسم إىل قسمني:
األوىل :املعية العامة جلميع اخللق ،وهي معية العلم واالطالع  ،وإحاطته –
سبحانه  -بهم مسعا وبصرًا وقدرةً وتدبريًا ،وحنو ذلك من معاني ربوبيته .وهي
( )51تفسري ابن كاري ()42/8
( )52انظر :التىهيد (.)139/7
( )53انظر :الق اعد املالي ص55
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املقصودة بقوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ إىل قوله :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳ ﭼ واملراد :أن اهلل تعاىل مطلع عليكم ،شهيد عليكم ،عامل بكم ،وهذا معنى
قول السلف إنه معهم بعلمه ،وكذلك يف قوله :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭼ إىل قوله :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ اآلية.
الثانية :املعية اخلاصة ،وهي معية النصر والتأييد للمؤمنني ،ومنها قوله تعاىل:
ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ  ،وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم لصاحبه يف الغار :ﭽ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ  ،ودلت احلال على أن حكم هذه املعية هنا معية اإلطالع
والنصر والتأييد.
فهذه داللة احلال وظاهر اخلطاب ،حيث مل تدل على اختالط ذات الرب
باخللق.
قال شيخ اإلسالم " :فلفظ املعية قد استعمل يف الكتاب والسنة يف مواضع
يقتضي يف كل موضع أمورًا ال يقتضيها يف املوضع اآلخر .فإما أن ختتلف داللتها حبسب
املواضع ،أو تدل على قدر مشرتك بني مجيع مواردها ،وإن امتاز كل موضع خباصية،
فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل خمتلطة باخللق ،حتى
يقال :قد صرفت عن ظاهرها " (.)54
املسألة الثانية :صفة املكر واخلداع والسخرية.
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري ":املكر واخلداع والسخرية على وجه

اللعب والعبث منتف عن اهلل عز وجل باإلمجاع ،وأما على وجه االنتقام واملقابلة
بالعدل واجملازاة فال ميتنع ذلك "
( )54جمى الفتاوى ()104/5
( )55تفسري ابن كاري ()184/1

()55
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وقد ذكر هذا اإلمجاع أيضا ابن جرير رمحه اهلل ،وهو نفي أن يوصف اهلل
باالستهزاء مبعنى العبث واللعب ،بل قد قامت احلجة من العقول على ضالل مضيفه
إىل اهلل (.)56
أما وصف اهلل بأنه يستهزئ باملستهزئني واملنافقني على وجه االنتقام واجملازاة
فقد قال ابن عباس ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ قال :يسخر بهم للنقمة
منهم(.)57
قال شيخ اإلسالم " :االستهزاء واملكر بأن يظهر اإلنسان اخلري واملراد شر ؛
فهذا إذا كان على وجه جحد احلق وظلم اخللق فهو ذنب حمرم ،وأما إذا كان جزاء
على من فعل ذلك مبثل فعله كان عدال حسنا ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ

ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ البقرة ،15 :14 :فإن اجلزاء من جنس العمل ،وقال تعاىل:
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ كما قال :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ

وقال :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ "(.)58
فصفات اهلل تعاىل كلها صفات كما ال نقص فيها ،وأما صفات النقص فاهلل
تعاىل منزه عن النقائص والعيوب ،وهي ممتنعة يف حق اهلل ومن ذلك :املوت،
والنسيان ،والعجز ،وحنوها ،لقوله تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ ،
وقوله عن موسى ﭽ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ  ،وقوله :ﭽ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ.
( )56انظر :تفسري الطبي ()306/1
( )57تفسري الطبي (.)304/1
( )58جمى الفتاوى ()471/20
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وأما إن كانت الصفة تعد كماال يف حال ونقصا يف حال ،فهذه ال تكون ممتنعة
مطلقا ،فتجوز يف حال الكمال ومتتنع يف حال نقص ،ومن ذلك صفة االستهزاء،
فهذه ليست صفة نقص على سبيل اإلطالق ،فإذا كانت على سبيل الظلم فهي
نقص ،وأما إذا كانت على سبيل مقابلة من فعلها مبثل فعله فال نقص يف ذلك بل تعد
كماال ،ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﭼ(.)59
املسألة الثالثة :اخلعتم والطبع على قلوب الكفار
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :قال القرطيب :وأمجعت األمة

على أن اهلل عز وجل قد وصف نفسه باخلتم والطبع على قلوب الكافرين جمازاة
لكفرهم ،كما قال :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ " (.)60
وقوله :ﭽ ﭟ ﭠ ﭼ :الطبع على القلوب هو صفة فعلية ،واهلل سبحانه وتعاىل
أثبته لنفسه بقوله :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ [التوبة ]93:وهذا الطبع هو اخلتم عليها
بطابع النفاق ،فتكون هذه القلوب مطبوعاً عليها ال ميكن أن يدخلها خري :ﭽ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﭼ [حممد ]16:فال ميكن أن يصلها اخلري.
قال ابن القيم " :الباب اخلامس عشر :يف الطبع واخلتم والقفل والغل والسد
والغشاوة واحلائل بني الكافر وبني اإلميان ،وأن ذلك جمعول للرب تعاىل " (.)61

( )59انظر :الق اعد املالي ص20
( )60تفسري ابن كاري (.)174/1
( )61لفا العليل (.)10/2
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ثم قال رمحه اهلل " :أنه طبع على قلوب الكافرين وختم عليها وأنه أصمها عن
احلق وأعمى أبصارها عنه كما قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ والوقف التام هنا ثم قال:
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭼ كقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ وقال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭼ وقال تعاىل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ :ﭽ ﮬ

ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ وأخرب سبحانه أن
على بعض القلوب أقفاال متنعها من أن تنفتح لدخول اهلدى إليها وقال :ﭽ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ...
ومعلوم أنه مل ينف هدى البيان والداللة الذي تقوم به احلجة فإنه حجته على
عباده"(.)62
ثم ذكر ابن القيم الرد على القدرية يف جعلهم ذلك من متشابه القرآن ،حيث
قال" :القدرية ترد هذا كله إىل املتشابه ،وجتعله من متشابه القرآن ،وتتأوله على غري
تأويله ،بل تتأوله مبا يقطع ببطالنه وعدم إرادة املتكلم له كقول بعضهم :املراد من
ذلك تسمية اهلل العبد مهتديا وضاال .فجعلوا هداه وإضالله جمرد تسمية العبد بذلك،
وهذا مما يعلم قطعا أنه ال يصح محل هذه اآليات عليه ،وأنت إذا تأملتها وجدتها ال
حتتمل ما ذكروه البتة وليس يف لغة أمة من األمم فضال عن أفصح اللغات وأكملها ".

( )62لفا العليل (.)17/2
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املطلب الرابع :ذكر املالئكة

املسألة األوىل :الروح األمني

ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري :قال تعاىل :ﭽﮘﮙ ﮚ ﮛﮜﭼ:

وهو جربيل ،عليه السالم ،قاله غري واحد من السلف :ابن عباس ،وحممد بن كعب،
وقتادة ،وعطية العويف ،والسدي ،والضحاك ،والزهري ،وابن جريج .وهذا ما ال
نزاع فيه(.)63
للمالئكة أعمال كلفوا بها ،ومنهم جربيل املوكل بالوحي ،ينزل به من عند اهلل
على من يشاء من عباده املرسلني ،وهذه اآلية قد دلت على ذلك.
وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم
أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ،وكان يلقاه يف كل
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ،فلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجود باخلري من
الريح املرسلة (.)64
واإلميان باملالئكة من أركان اإلميان الستة :وهو اإلميان بوجود املالئكة إميانا
جازما ال يتطرَّق إِليه شك ،وال ريب ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ  ،وقال :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﭼ

( )63تفسري ابن كاري ()162/6
( )64ص ي ال اري  ،ابب:كيف كا بد ال حي إىل رس ل صلي عليه و سلم ( )6/1برقم، 6 :
وص ي مسلم  ،ابب :كا النيب صلي عليه و سلم أج د النا :اباري من الري املرسلة ()1803/4
برقم2308 :
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وقد جاء عن أبي هريرة رضي اهلل عنه كما يف الصحيحني ،قال :كان رسول
اهلل صلى اهلل عليه و سلم يوم بارزا للناس فأتاه جربيل فقال يا رسول اهلل ما اإلميان ؟
قال( :أن تؤمن ابهلل ومالئكعته وكعتابه ولةائه ورسله وتؤمن ابلبع

اآلخر...

احلديث)(.)65
خلقهم اهلل لعبادته ،كما يتضمن اإلميان بأوصافهم وأعماهلم اليت يقومون بها
كما وردت بذلك نصوص الكتاب والسنة.
كما يتضمن اإلميان مبن ورد النص بتسميتهم على وجه اخلصوص مثل جربيل،
وميكائيل ،وإسرافيل ،وملك املوت ،ومالك خازن النَّار ،ومنكر ونكري.
املسألة الثانية :موقف اليهود من جربيل
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﭼ

قال اإلمام أبو جعفر بن جرير الطربي رمحه اهلل :أمجع أهل العلم بالتأويل
مجيعًا على أن هذه اآلية نزلت جوابًا لليهود من بين إسرائيل ،إذ زعموا أن جربيل
عدو هلم ،وأن ميكائيل ولي هلم"(.)66
اإلميان باملالئكة عليهم السالم يقتضي حمبتهم ومودتهم ،وأما سبهم وشتمهم
فهو بسبب بغضهم وعداوتهم ،وهو ما يناقض اإلميان بهم.

( )65ص ي ال اري  ،ابب :س ال جبيل النيب صلي عليه و سلم عن اإل ا واإلس م واإلحسا
( )27/1برقم ، 50 :وص ي مسلم  ،ابب :بيا اإل ا واإلس م واإلحسا ( ، )39/1برقم9 :
( )66تفسري ابن كاري ()335/1
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وروح القدس الذي نزل بالقرآن من اهلل هو الروح األمني ،وهو جربيل،
ومسي بهذا ألنه مؤمتن ال يغري وال يبدل؛ مؤمتن على ما محله اهلل ،ال يتهم باخليانة
كما تقوله اليهود يقولون :جربيل عدونا ،فأنزل اهلل فيهم قوله تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧ

ﮨ ﮩ ﭼ سورة البقرة.
قال أبو حيان " :أمجع أهل التفسري أن اليهود قالوا :جربيل عدوّنا "(.)67
من عادى جربيل ،أو ملكاً من املالئكة ،فإن اهلل عدوه ،ومن عادى ولياً من
أولياء اهلل فإنه مبارز اهلل باحملاربة كما ثبت بذلك احلديث القدسي( :من عادى يل وليا
فة آذنعته ابحلرب ) ...احلديث (.)68
املطلب اخلامس :ذكر النبوة واألنبياء والرسل
املسألة األوىل :عصمة األنبياء
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :قلت :أما األنبياء ،عليهم

السالم ،فكلهم معصومون مُؤيَّدون من اهلل عز وجل .وهذا مما ال خالف فيه بني
العلماء احملققني من السلف واخللف ،وأما من سواهم فقد ثبت يف صحيح البخاري،
عن عمرو بن العاص أنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إذا اجتهد
احلاكم فأصاب فله أجران "

()69

( )67ال ر احمليط (.)513/1
( )68ص ي ال اري  ،ابب الت ا ع ( )2384/5برقم6137 :
( )69تفسري ابن كاري ()356/5
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األنبياء معصومون فيما يبلغون عن ربهم عز وجل ،وما يبلغونه من الرسالة
باتفاق األمة ،وهلذا جيب اإلميان بكل ما أوتوه ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ

ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ ،
وقال سبحانه :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﭼ.
وهذه العصمة هي اليت حيصل بها مقصود الرسالة ،والعصمة فيما يبلغونه عن
اهلل ثابتة فال يستقر يف ذلك خطأ باتفاق املسلمني.
أما العصمة يف غري ذلك مما ليس له عالقة بالتبليغ فقد وقع فيه النزاع ،وقول
اجلمهور يف ذلك هو املوافق لآلثار املنقولة عن السلف وهو إثبات العصمة من اإلقرار
على الذنوب مطلقا (.)70
قال شيخ اإلسالم " :اتفق سلف األمة ومجيع الطوائف الذين هلم قول معترب
أن من سوى األنبياء ليس مبعصوم ال من اخلطأ ،وال من الذنوب ،سواء كان صديقا
أومل يكن ،وال فرق بني أن يقول :هو معصوم أو حمفوظ أو ممنوع .وقد قال األئمة:
كل أحد يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
وهلذا اتفق األئمة على أنه صلى اهلل عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه،
وقد اتفقوا على أنه ال يقر على اخلطأ يف ذلك ،وكذلك ال يقر على الذنوب ال
صغائرها وال كبائرها " (.)71
( )70انظر :جمى الفتاوى ()289 / 10
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املسألة الثانية :النبوة يف الرجال
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :وهذا معنى النبوة ،والذي عليه

اجلمهور أن اهلل مل يبعث نبيًا إال من الرجال ،قال اهلل تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [يوسف ،]109 :وقد حكى الشيخ أبو احلسن
()72

األشعري ،رمحه اهلل ،اإلمجاع على ذلك"

وقد دل أيضا على أنه ليس يف النساء نبيه قوله تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ  ،حيث بني سبحانه أن ابن مريم
رسول أما أمه فهي صديقة ،وقد نقل اإلمجاع أيضا شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث
قال" :وقد حكى اإلمجاع على أنه مل يكن يف النساء نبية غري واحد كالقاضي أبي بكر
بن الطيب ،والقاضي أبي يعلى ،وأبي املعالي اجلويين ،وخالف ابن حزم شاذ مسبوق
باإلمجاع ،فإن دعواه أن أم موسى كانت نبية هي ومريم قول ال يعرف عن أحد من
السلف واألئمة" (.)73
املسألة الثالثة :مكانة النبوة
ن
خالف"

()71
()72
()73
()74

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري" :ألن النبوة أعلى رتبة بال

()74

املستدرك علي جمى فتاوى ليخ اإلس م حمىد بن ع دالرمحن بن قاسم ()207/1
تفسري ابن كاري (.)159/3
الصفدية ()199/1
تفسري ابن كاري ()222/1
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خالفا ملن يزعم أن الوالية أفضل من النبوة كمذهب صاحب الفصوص ابن
عربي وأمثاله ومن يدّعي الفلسفة واحلكمة اليت هي يف زعم كثري منهم أعلى من النبوة.
فاملتصوفة يزعمون :أن الولي يأخذ من اهلل بال واسطة ،والنيب يأخذ من اهلل
بواسطة امللك ،كما يقول كثري من الفالسفة :الفيلسوف أعظم من النيب (.)75
قال شيخ اإلسالم " :وقد مجع اهلل هؤالء بقوله :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [ األنعام ] 93 :فذكر
سبحانه من يفرتى الكذب على اهلل ،ومن يقول أنه يوحى إليه ،ومن زعم أنه يقول
كالما مثل الكالم الذي أنزله اهلل.
وهذا األصل هو مما يعلم بالضرورة من دين الرسل من حيث اجلملة :يعلم أن
اهلل إذا أرسل رسوال فإمنا يقول من يناقض كالمه ويعارضه من هو كافر ،فكيف مبن
يقدم كالمه على كالم الرسول ؟ وأما املؤمنون مبا جاء به فال يتصور أن يقدموا أقواهلم
على قوله ،بل قد أدبهم اهلل بقوله :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ

[احلجرات.)76("]1:
املسألة الرابعة :إمساعيل أكرب من إسحاق
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﭼ وهذا الغالم هو إمساعيل عليه السالم ،فإنه أولُ ولد بشر به إبراهيم
عليه السالم ،وهو أكرب من إسحاق باتفاق املسلمني وأهل الكتاب ،بل يف نص كتابهم
أن إمساعيل ُوِلدَ وإلبراهيم عليه السالم ست ومثانون سنة ،وولد إسحاق وعمْر
إبراهيم تسع وتسعون سنة .وعندهم أن اهلل تعاىل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده ،ويف
( )75انظر :در التعارض ( .)3/3واإل ا األوسط ص134
( )76در التعارض ()3/3
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نسخة :بكْره ،فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا "إسحاق" ،وال جيوز هذا ألنه خمالف لنص
كتابهم ،وإمنا أقحموا "إسحاق" ألنه أبوهم ،وإمساعيل أبو العرب ،فحسدوهم" (.)77
فهذا اإلمجاع الذي ذكره احلافظ ابن كثري يؤكد أن الذبيح هو إمساعيل خالفا
لليهود الذين حرفوا التوراة ،وأضافوا اسم إسحاق ،مع أنه ورد فيها ذكر :وحيدك،
واملقصود بالوحيد هو إمساعيل ،ومما يدل على أن املقصود بالوحيد هو إمساعيل عليه
السالم قصة الذبيح ،فهذه القصة تدل من وجوه على أنه إمساعيل:
أوال :أن البشارة بالذبيح ذكر فيها قصة ذحبه ،فلما استوفى ذلك قال:
(وبشرانه إبسحاق نبيا من الصاحلني) ،فهما بشارتان بشارة بالذبيح ،وبشارة بابنه
إسحق.
ثانيا :أنه تعاىل ذكر يف الذبيح أنه غالم حليم ،وملا ذكر البشارة بإسحاق قال:
بغالم عليم يف غري موضع.
ثالثا :أن البشارة بإسحاق كانت معجزة ،ألن أمه عجوز عقيم ،وأبوه قد مسه
الكرب والبشارة مشرتكة إلبراهيم وامرأته ،وأما البشارة بالذبيح فكانت إلبراهيم،
وامتحن بذحبه دون األم املبشرة ،ومل تكن والدته خرق عادة (.)78
قال شيخ اإلسالم يف الذبيح " :والذي جيب القطع به أنه إمساعيل يدل على
ذلك الكتاب والسنة والتوراة ،فإن فيها أنه قال إلبراهيم :اذبح ابنك وحيدك ،ويف
ترمجة أخرى :بكرك .وإمساعيل هو بكره ووحيده باتفاق املسلمني وأهل الكتاب،
لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا :إسحاق .فتلقى ذلك منهم من تلقاه وشاع بني
املسلمني (.)79
( )77تفسري ابن كاري ()27/7
( )78انظر :جمى الفتاوى (.)332/4
( )79جمى الفتاوى (.)332 – 331/4
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املطلب السادس :اليوم اآلخر

املسألة األوىل :مصري ول ان املؤمنني.

ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :فأما ِولْدان املؤمنني فال خالف بني

العلماء كما حكاه القاضي أبو يعلى بن الفرّاء احلنبلي ،عن اإلمام أمحد أنه قال :ال
خيتلف فيهم أنهم من أهل اجلنة"

()80

ال يُشهَد ألحدٍ بعينِه من أطفالِ املؤمنني أنه يف اجلنة ،ولكن يُطلَق القولُ :إن
أطفال املؤمنني يف اجلنة .كما بني ذلك شيخ اإلسالم وأنه املراد من كالم أصحاب
املذهب (.)81
وأما كون مصري أطفال املؤمنني اجلنة ؛ ألنهم تبع آلبائهم ،واستدلوا العلماء
على ذلك بقوله تعاىل  :-ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ .كما استدلوا أيضا مبا ثبت يف الصحيحني
من حديث أبي هريرة وأنس عن النيب  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أنه قال( :أما
ضل ،في ِ
نش ُئ هللاُ هلا خلةا آخر) .فهذا احلديث املستفيض املتلقَّى
اجلنَّة فيَ ُ
فضل فيها فَ م ٌ ُ
بالقبولِ نصٌّ يف أنَّ اجلنَّة يُنْشَأُ هلا يف الدار اآلخرة خَلْق يدخلونَها بال عمل ،وأنّ النارَ
ل (.)82
ال يدخلُها أحدٌ بال عم ٍ
عن أبي حسان قال :قلت ألبي هريرة :إنه قد مات لي ابنان ،فما أنت حمدثي
عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حبديث تطيب به أنفسنا عن موتانا ؟ قال :قال:

( )80تفسري ابن كاري (.)61 – 60/5
( )81انظر :جامع املسائل البن تيىية ()234/3
( )82انظر :املصدر السابق ()239/3
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نعم ،صغارهم دعاميص( )83اجلنة ،يتلقى أحدهم أباه  -أو قال أبويه  -فيأخذ
بثوبه  -أو قال بيده  -كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ،فال يتناهى  -أو قال فال
ينتهي  -حتى يدخله اهلل وأباه اجلنة(.)84
قال النووي " :ويف هذه األحاديث دليل على كون أطفال املسلمني يف اجلنة،
وقد نقل مجاعة فيهم إمجاع املسلمني .وقال املازري :أما أوالد األنبياء صلوات اهلل
وسالمه عليهم فاإلمجاع متحقق على أنهم يف اجلنة ،وأما أطفال من سواهم من
املؤمنني فجماهري العلماء على القطع هلم باجلنة .ونقل مجاعة اإلمجاع يف كونهم من
أهل اجلنة قطعا لقوله تعاىل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ "(.)85
املسألة الثانية :مساع امليت
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :والصحيح عند العلماء رواية ابن

عمر ،ملا هلا من الشواهد على صحتها من وجوه كثرية ،من أشهر ذلك ما رواه ابن
عبد الرب مصححًا له ،عن ابن عباس مرفوعًا ( :ما من أي مير بةرب أخيه املسلم كان
يعرفه يف ال نيا ،فيسلم عليه ،إل رد هللا عليه رويه ،يىت يرد عليه السالم) (،)86
وثبت عنه صلى اهلل عليه وسلم أن امليت يسمع قرع نعال املشيعني له إذا انصرفوا عنه،
وقد شرع النيب صلى اهلل عليه وسلم ألمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا
()83
()84
()85
()86

دعاميص :واحدهم :دعى ص .بضم الدال أي :صغار أهلها وأصل الدعى ص :دوي ة تك يف املا ال
تفارقه .أي :إ ه ا الصغري يف اجلنة ال يفارقها .انظر :لرح الن وي علي ص ي مسلم (.)182/16
ص ي مسلم ابب :فضل من ل له ولد في تس ه ( ، )2029/4برقم2635 :
لرح الن وي علي ص ي مسلم (.)183/16
أخرجه ابن ع دالب ،يف (االست كار) ( ) 185/1وص ه كىا قال ابن كاري يف تفسريه (، )325/6
وص ه ع داحلق االل يلي يف (األحكام الشرعية الصغرى) ( ،)345/1وألار ابن تيىية إىل ال ته كىا
يف جامع املسائل (.)106/3
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عليهم سالم من خياطبونه فيقول املسلم :السالم عليكم دار قوم مؤمنني ،وهذا
خطاب ملن يسمع ويعقل ،ولوال هذا اخلطاب لكانوا مبنزلة خطاب املعدوم واجلماد،
والسلف جممعون على هذا "(.)87
مساع امليت ورد فيه عدة أدلة من السنة فقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى
اهلل عليه وسلم أنه قال( :إنه ليسمع قرع نعاهلم ) ( ، )88وأنه قال ( :ما أنعتم أبمسع ملا
أقول منهم ) (. )89
فهذه النصوص وأمثاهلا تبني أن امليت يسمع يف اجلملة كالم احلي وال جيب أن
يكون السمع له دائما ،بل قد يسمع يف حال دون حال كما قد يعرض للحي ،وهذا
السمع مسع إدراك ليس يرتتب عليه جزاء.
وأما قوله تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ فإن املراد بذلك :مسع القبول
واالمتثال ،فان اهلل جعل الكافر كامليت الذي ال يستجيب ملن دعاه (.)90
املسألة الثالثة :ذكر اإلسراء واملعراج
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري :فحديث اإلسراء أمجع عليه

املسلمون ،واعرتض فيه الزنادقة امللحدون (.)91

()87
()88
()89
()90
()91

تفسري ابن كاري (.)325/6
ص ي ال اري  ،ابب :امليب يسىع خفق النعال ( )448/1برقم ، 1273 :وص ي مسلم  ،ابب:
عرض مقعد امليب من اجلنة أو النار عليه ( )2200/4برقم2870 :
ص ي ال اري  ،ابب :ما جا يف ع اب القب ( )462/1برقم ، 1304 :وص ي مسلم  ،ابب:
عرض مقعد امليب من اجلنة أو النار عليه ( )2203/4برقم2874 :
انظر :جمى الفتاوى (.)364/24
تفسري ابن كاري (.)45/5
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حديث اإلسراء واملعرج من األحاديث املتفق على صحتها ( ،)92وقد أمجع
املسلمون على قبوهلا وروايتها واإلميان مبا ورد فيها ،قال عبدالغين املقدسي" :
وأمجع القائلون باألخبار واملؤمنون باآلثار :أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أُسرِي
به إىل فوق سبع مساوات ثم إىل سدرة املنتهى ،أُسرِي به ليالً من املسجد احلرام إىل
املسجد األقصى :مسجد بيت املقدس ،ثم عُرج به إىل السماء جبسده وروحه مجيعاً،
ثم عاد من ليلته إىل مكة قبل الصبح ،ومن قال :إنَّ اإلسراء يف ليلة واملعراج يف ليلة
فقد غلط ،ومن قال :إنَّه منام وأنَّه مل يُسْ َر جبسده فقد كفر " (.)93
املطلب السابع :مباي اإلميان
املسألة األوىل :زايدة اإلميان وتفاضله يف الةلوب
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري :وقوله :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ كقوله:
ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [التوبة]124 :
وقد استدل البخاري وغريه من األئمة بهذه اآلية وأشباهها ،على زيادة اإلميان
وتفاضله يف القلوب ،كما هو مذهب مجهور األمة ،بل قد حكى اإلمجاع على ذلك
()94

غري واحد من األئمة ،كالشافعي ،وأمحد بن حنبل ،وأبي عبيد"

اإلميان :قول وعمل ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،ويتفاضل أهله فيه،
وهذا هو قول أهل السنة واجلماعة.
( )92حادي األرواح ص 105
( )93ت كرة امل تسي ص258

( )94تفسري ابن كاري (.)12/4
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قال احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف حكايته ملعتقد أئمة احلديث " :ويقولون :إن
اإلميان قول وعمل ومعرفة ،يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ،من كثرت طاعته أزيد
إميانا ممن هو دونه يف الطاعة " (.)95
ومما يدل على تفاضله ما ثبت يف الصحيحني من حديث أبي هريرة رضي اهلل
عنه قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم( :اإلميان بضع وسعتون شعبة واحلياء
شعبة من اإلميان ) زاد مسلم( :فأفضلها قول ل إله إل هللا وأدانها إماطة األذى عن
الطريق )

()96

قال ابن منده " :فجعل اإلميان شعبا بعضها باللسان والشفتني وبعضها بالقلب
وبعضها بسائر اجلوارح ،فشهادة أن ال إله إال اهلل فعل اللسان ،تقول شهدت أشهد
شهادة ،والشهادة فعله بالقلب واللسان ال اختالف بني املسلمني يف ذلك ،واحلياء يف
القلب ،وإماطة األذى عن الطريق فعل سائر اجلوارح" (.)97
وكذلك ما ثبت يف الصحيحني أيضا من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:
سئل النيب صلى اهلل عليه و سلم أي األعمال أفضل ؟ قال (إميان ابهلل ورسوله) .قيل
ثم ماذا ؟ قال (جهاد يف سبيل هللا) .قيل ثم ماذا ؟ قال (يج مربور) (.)98

()95
()96
()97
()98

اعتقاد أئىة أهل احلدي ص 64 ، 63
ص ي ال اري ابب :أم ر اإل ا ( )12/1برقم 9 :ص ي مسلم ابب :بيا عدد لع اإل ا
وأفضلها وأدانها وفضيلة احليا وك نه من اإل ا ( )63/1برقم35 :
اإل ا البن منده (.)332 / 1
ص ي ال اري  ،ابب :فضل احلج املبور ( )553/2برقم ، 1447 :وص ي مسلم  ،ابب :بيا ك
اإل ا ابهلل تعاىل أفضل األعىال ( )88/1برقم.83 :
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املسألة الثانية :اإلميان يزي وينة
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :يقول تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭼ فمن املنافقني ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ؟ أي :يقول بعضهم لبعض
أيكم زادته هذه السورة إميانا؟ قال اهلل تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭼ.
وهذه اآلية من أكرب الدالئل على أن اإلميان يزيد وينقص ،كما هو مذهب أكثر
السلف واخللف من أئمة العلماء ،بل قد حكى اإلمجاع على ذلك غري واحد "(.)99
اإلميان يزيد وينقص وقد قرر ذلك علماء السلف على مر العصور واألزمان
وذكروا ما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة ،وقد عقد اإلمام حممد بن إمساعيل
البخاري " :باب :زيادة اإلميان ونقصانه ،وقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﭼ سورة
الكهف ،اآلية ،13 :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ سورة املدثر ،اآلية .31 :وقال:
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ سورة املائدة ،اآلية .3 :فإذا ترك شيئا من الكمال فهو
ناقص ،ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال( :خيرج من النار من قال :ل إله إل هللا ويف قلبه وزن شعرية من خري ،وخيرج من
النار من قال :ل إله إل هللا ويف قلبه وزن برة من خري ،وخيرج من النار من قال :ل إله
إل هللا ويف قلبه وزن ذرة من خري ) (.)100

( )99تفسري ابن كاري (.)239/4
( )100ص ي ال اري  ،ابب :زايدة اإل ا ونقصانه ( )24/1برقم .44 :وص ي ومسلم  ،ابب :أدين أهل
اجلنة من لة فيها ( )180/1برقم.193 :
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وقد حكى اتفاق السلف على أن اإلميان :اعتقاد وقول وعمل يزيد بالطاعة
وينقص باملعصية غريُ واحد من أهل العلم ؛ كأبي زرعة وأبي حامت(،)101
والشافعي( ،)102والبخاري( ،)103وقد ذكر الاللكائي من قال بذلك من علماء السلف
يف كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة (. )104
وقد نقل احلافظ ابن حجر قول " :البخاري قال :لقيت أكثر من ألف رجل من
العلماء باألمصار ،فما رأيت أحدا منهم خيتلف يف أن اإلميان قول وعمل ويزيد
وينقص ،وأطنب بن أبي حامت والاللكائي يف نقل ذلك باألسانيد عن مجع كثري من
الصحابة والتابعني وكل من يدور عليه اإلمجاع من الصحابة والتابعني ،وحكاه فضيل
بن عياض ووكيع عن أهل السنة واجلماعة" (.)105
ومما يدل على زيادة اإلميان ونقصانه ما ثبت يف صحيح مسلم من حديث حنظلة
رضي اهلل عنه قال :كنا عند رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فوعظنا فذكر النار،
قال :ثم جئت إىل البيت فضاحكت الصبيان والعبت املرأة ،قال :فخرجت فلقيت أبا
بكر فذكرت ذلك له فقال :وأنا قد فعلت مثل ما تذكر ،فلقينا رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم فقلت :يا رسول اهلل نافق حنظلة ،فقال( :مه؟) فحدثته باحلديث فقال أبو

()101
()102
()103
()104

لرح أص ل اعتقاد أهل السنة واجلىاعة ل لكائي (.)176
معارج الق ل (.)600/2
فت ال اري (.)47 / 1
لرح أص ل اعتقاد أهل السنة واجلىاعة (.)832/4

( )105فت ال اري ( ، )47/1وانظر :التىهيد البن ع د الب ( ، )243 _ 238/9وقال شيخ اإلسالم" :

وق ثبت لفظ الزايدة والنةصان منه عن الصحابة ومل يعرف فيه خمالف من الصحابة ...والزايدة ق
ِ
َّ ِ
ت قُصلُوبُص ُه مم َوإِذَا
ين إِذَا ذُكِ َر اَّللُ َو ِجلَ م
نطق هبا الةرآن يف ع ة آايت كةوله تعاىل{ :إََِّّنَا ال ُمم مؤمنُو َن الذ َ
ادتمص ُه مم إِميَ ااان} سورة األنفال " 2 :انظر :جمى الفتاوى (.)224/7
تُِليَ م
آايتُهُ َز َ
ت َعلَمي ِه مم َ
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بكر :وأنا قد فعلت مثل ما فعل ،فقال( :اي ينظلة ساعة وساعة ،ولو كانت تكون
قلوبكم كما تكون عن الذكر لصافحعتكم املالئكة يىت تسلم عليكم يف الطرق) (.)106
قال حافظ حكمي بعد أن ساق هذا احلديث " :وعلى هذا إمجاع األئمة املعتد
بإمجاعهم وأن اإلميان قول وعمل ويزيد وينقص ،وإذا كان ينقص بالفرتة عن الذكر
فألن ينقص بفعل املعاصي من باب أوىل"(.)107
وكذلك ما ثبت يف الصحيحني من حديث أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه أن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :اي معشر النساء تص قن فإين رأيعتكن أكثر أهل
النار) .فقلن ومب ذلك يا رسول اهلل ؟ قال (تكثرن اللعن وتكفرن العشري ،ما رأيت من
انقصات عةل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إي اكن) (.)108
املطلب الثامن :ذكر بعض نواقض اإلسالم
املسألة األوىل :يةيةة السحر
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :وقد ذكر الوزير أبو املظفر حييى بن

هَبرية بن حممد بن هبرية يف كتابه" :اإلشراف على مذاهب األشراف" بابًا يف السحر،
فقال :أمجعوا على أن السحر له حقيقة إال أبا حنيفة ،فإنه قال :ال حقيقة له
()109

عنده".

( )106ص ي مسلم ،ابب :فضل دوام ال كر والفكر يف أم ر ارخرة واملراق ة وج از ترك ذلك يف بعن
األوقال وااللتغال ابلدنيا ( )2106/4برقم2750 :
( )107معارج الق ل (.)1007/3
( )108ص ي ال اري  ،ابب :الكاة علي األقارب ( )531/2برقم ، 1393 :ومسلم ابب :بيا نقصا
اإل ا بنقص الطاعال ( )86/1برقم79 :
( )109تفسري ابن كاري (.)371/1
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وذلك ردّ على من أنكر السحر كاملعتزلة وغريهم ،حيث يرى أهل السنة أنه
يوجد سحر وسحرة ،وأن السحر كائن ،وأن السحرة ال ميلكون ضرا وال نفعا إال بإذن
اهلل.
وقد عقد اإلمام احلافظ إمساعيل التيمي األصبهاني يف كتاب احلجة فصال( :يف
بيان أن السحر له يةيةة) واستدل بقوله تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭼ وقوله :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ .وقوله :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ

(.)110
وقال أبو عثمان الصابوني يف حكايته لعقيدة السلف أصحاب احلديث ":
ويشهدون أن يف الدنيا سحرا وسحرة إال أنهم ال يضرون أحدا إال بإذن اهلل ،قال اهلل
عز وجل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ [ سورة البقرة،
اآلية.)111("] 102 :
املسألة الثانية :كفر من سب عائشة ورماها بع أن برأها الةرآن.
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري " :قال تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ
ﯙﯚﭼ

( )110احلجة ()519 / 1

( )111عقيدة السلف وأص اب احلدي ص 96
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هذا وعيد من اهلل تعاىل للذين يرمون احملصنات الغافالت -خُرِّج خمرج الغالب
املؤمنات.فأمهات املؤمنني أوىل بالدخول يف هذا من كل حمصنة ،وال سيما اليت كانت
سبب النزول ،وهي عائشة بنت الصديق ،رضي اهلل عنهما .وقد أمجع العلماء،
رمحهم اهلل قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ورماها مبا رماها به بعد هذا الذي ذكر يف
هذه اآلية ،فإنه كافر؛ ألنه معاند للقرآن "(.)112
فالذي يرمي عائشة رضي اهلل عنها بعد أن برأها اهلل كافر ألنه مكذبٌ للقرآن،
وقد أكد هذا اإلمجاع شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بقوله" :وهلذا ذكر غري واحد
من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها مبا برأها اهلل تعاىل منه فقد كفر ألنه مكذب
للقرآن "(.)113
قال تعاىل :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ فمن عاد
لذلك فليس مبؤمن.
روى اخلالل عن أبي بكر املروذي ،قال :سألت أبا عبد اهلل عمن يشتم أبا بكر
وعمر وعائشة؟ قال :ما أراه على اإلسالم (.)114
وقد رماها املنافقون الذين يريدون أذية النيب صلى اهلل عليه وسلم ألن أعظم
أذية للرجل الطعن يف أهله ورمي زوجته بالفاحشة ،وقد سلك الرافضة مسلك
املنافقني يف ذلك ،وسبوها ورموها بعد أن برأها اهلل ،قال شيخ اإلسالم " :وهؤالء
الرافضة يرمون أزواج األنبياء عائشة وامرأة نوح بالفاحشة فيؤذون نبينا صلى اهلل عليه
( )112تفسري ابن كاري (.)32 – 31/6

( )113الرد علي ال كري (.)657 – 656/2
( )114السنة لل

ل (.)493/3

املسائل املتعلقة ابلت حيد وأركا اإل ا اليت نقل فيها ابن كاري اإلمجا يف تفسريه (مجعا ودراسة)

575

وسلم وغريه من األنبياء من األذى مبا هو من جنس أذى املنافقني املكذبني للرسل...
فهل هؤالء إال من أعظم الناس جهال وتناقضا ،وأما أهل السنة فعندهم أنه ما بغت
امرأة نيب قط ،وأن ابن نوح كان ابنه كما قال تعاىل وهو أصدق القائلني( :واندى نوح
ابنه) "(.)115
املسألة الثالثة :إل من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان
ن

اإلمجاع الذي يكاه احلافظ ابن كثري :أنزل هللا :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﭼ  ،وهلذا اتفق العلماء على أنه جيوز أن ُيوَاىل املكرَه على الكفر،
إبقا ًء ملهجته"(.)116
هذا استثناء ممن كفر بلسانه ،ووافق املشركني بلفظه مكرها ،وقلبه يأبى ما
يقول ،وهو مطمئن باإلميان باهلل.
ويدل على ذلك قصة عمار بن ياسر حني عذبه املشركون حتى قاربهم يف بعض
ما أرادوا ،فشكا ذلك إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال النيب صلى اهلل عليه
وسلم( :كيف َت قلبك؟) قال :مطمئنا باإلميان قال النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إن
عادوا فع )(. )117
قال احلافظ " :وأما من أكره على ذلك فهو معذور باآلية ،ألن االستثناء من
اإلثبات نفي ،فيقتضي أن ال يدخل الذي أكره على الكفر حتت الوعيد" (.)118

( )115منهاج السنة (.)190/4
( )116تفسري ابن كاري (.)606/4

( )117تفسري الطبي ( .)122 /14قال احلافظ :وه مرسل ورجاله القال .انظر :فت ال اري ()312/12
( )118فت ال اري (.)312/12
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ويدل على ذلك أيضا قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إن هللا ق َتاوز يل
عن أميت اخلطأ والنسيان وما اسعتكرهوا عليه).

()119

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قوله :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﭼ قال :أخرب اهلل أن من كفر بعد إميانه فعليه غضب من اهلل ،وأما من أكره
بلسانه ،وخالفه قلبه باإلميان لينجو بذلك من عدوه فال حرج عليه ؛ أن اهلل إمنا يأخذ
العباد مبا عقدت عليه قلوبهم (.)120
قال احلافظ ابن حجر " :وعلى هذا فاالستثناء مقدم من قوله :ﭽ ﮎ

ﮏ ﭼ كأنه قيل :فعليهم غضب من اهلل إال من أكره ،ألن الكفر يكون بالقول
والفعل من غري اعتقاد ،وقد يكون باعتقاد ،فاستثنى األول وهو املكره " (.)121
اخلامتة والعتوصيات

أهم النعتائج اليت توصلت إليها:

- 1إمجاع أهل العلم على مسائل االعتقاد وأصول الدين.
- 2مستند اإلمجاع هو الدليل الشرعي ،فهذه األمة ال جتتمع إال على دليل
ال على اهلل بغري علم.
شرعي ،وال ميكن أن يكون إمجاعها عن هوى ،أو قو ً

( )119رواه ابن ماجه  ،ابب :ط ق املكره والناسي  .)199/3( ،وال يهقي يف سننه ( .)356/7قال األل اين:
ص ي  .انظر :ص ي اجلامع برقم1731 :
( )120أخرجه الطبي يف تفسريه ()305/17
( )121الفت ()313/12
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- 3اإلمجاع الذي يُعتد به يف مسائل االعتقاد هو إمجاع السلف ومن كان
على منهجهم وطريقتهم ،فال يعتد خبالف أهل األهواء.
- 4نفي الشك عن إبراهيم ،وأن املراد بقوله صلى اهلل عليه وسلم( :حنن
أحق بالشك من إبراهيم) .أي :لو كان متطرقا إىل األنبياء لكنت أنا أحق به من
إبراهيم.
- 5تقسيم مسألة الذبح لغري اهلل إىل قسمني:
األول :ما ذبح وذكر عليه اسم غري اهلل ،ملا يف ذلك من االستعانة بغري اهلل،
وهو حرام باإلمجاع.
الثاني :أن يذبح تقربا لصنم أو غريه ،فتحريم هذا أشد وأعظم ملا فيه من الكفر
باهلل ،حتى لو ذكر اسم اهلل عليه وهو يريد التقرب بالذبح لغري اهلل.
- 6معية اهلل خللقه ليست معية الذات وإمنا معية العلم واإلحاطة.
- 7اإلمجاع على أن األنبياء معصومون مؤيدون من اهلل.
- 8امليت يسمع يف اجلملة كالم احلي ،وال جيب أن يكون السمع له دائما،
بل قد يسمع يف حال دون حال كما وردت بذلك النصوص الشرعية.
- 9إمجاع السلف على أن اإلميان يزيد وينقص.
- 10اإلمجاع على كفر من سب عائشة ورماها بعد أن برأها القرآن.
- 11بعض املسائل اليت أمجع عليها أهل العلم حتتاج إىل مزيد بيان إيضاح
وتفصيل ،وهو ما قمت به يف هذا البحث.
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العتوصيات
- 1االهتمام باإلمجاع ،ومجع متفرقه من كتب أهل العلم السيما يف مسائل
االعتقاد وذلك ألمرين:
األول :كونه مصدرا أساسيا من مصادر التشريع.
الثاني :االحتجاج به على املخالفني ملنهج النيب صلى اهلل عليه وسلم وعقيدة
سلف األمة.
- 2أحث طلبة العلم على الرجوع ملا أمجع عليه سلف األمة السيما القرون
األوىل ،وهي القرون املفضلة الذين شهد هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم باخلريية.
- 3احلاجة إلثراء املكتبة العقدية ببحوث تتناول اإلمجاع يف مسائل العقيدة،
وليس املكتبة الفقهية فحسب ،فاملباحث العقدية ال تقل أهمية عن املباحث الفقهية بل
هي أهم.
املراجع واملصادر
[ ]1

اإلبانة عن أصول الديانة ،ألبي احلسن األشعري ،حتقيق :بشري عيون ،مكتبة
املؤيد ،الرياض الطبعة الرابعة.

[ ]2

األحكام الشرعية الكربى ،أبو حممد عبد احلق اإلشبيلي ،حتقيق :أبو عبد اهلل
حسني بن عكاشة ،مكتبة الرشد  -الرياض ،الطبعة :األوىل1422 ،هـ

[ ]3

أحكام القرآن للجصاص ،أمحد بن علي املكين بأبي بكر الرازي اجلصاص،
حتقيق :حممد الصادق قمحاوى ،دار احياء الرتاث العربى ـ بريوت ،عام
1405هـ
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االستذكار ،أبو عمر ابن عبد الرب ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد معوض،
دار الكتب العلمية – بريوت ،الطبعة األوىل1421 ،

[ ]5

األصول من علم األصول ،حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،دار ابن
اجلوزي ،طبعة عام 1426هـ

[ ]6

اقتضاء الصراط املستقيم  ،شيخ اإلسالم ابن تيمية ،حتقيق :د .ناصر
عبدالكريم العقل ،مكتبة الرشد الرياض

[ ]7

اإلميان األوسط ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :حممود أبو سن ،دار
طيبة الرياض ،الطبعة :األوىل 1422هـ

[ ]8

البحر احمليط يف أصول الفقه ،لبدر الدين الزركشي ،صبط أصوله وعلق عليه د
حممد حممد تامر ،دار الكتب العلمية بريوت ،الطبعة األوىل

[ ]9

تذكرة املؤتسي شرح عقيدة عبد الغين املقدسي ،عبد الرزاق البدر ،غراس
للنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل1424 ،هـ

[ ]10تفسري البحر احمليط ،أبو حيان األندلسي ،حتقيق :صدقي حممد مجيل ،دار
الفكر ـ بريوت عام  1420هـ
[ ]11تفسري القرآن العظيم ،أبو الفداء إمساعيل ابن كثري حتقيق سامي بن حممد
سالمة ،دار طيبة الطبعة :الثانية 1420هـ  1999 -م
[ ]12التمهيد ،أبو عمر ابن عبد الرب حتقيق :مصطفى العلوى و حممد البكرى،
مؤسسة القرطبة
[ ]13التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،عبد الرحيم بن احلسن األسنوي،
مؤسسة الرسالة – بريوت،الطبعة األوىل 1400هـ.
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[ ]14جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير الطربي  ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل 1420 ،هـ
[ ]15جامع الرسائل ،البن تيمية ،ت :حممد رشاد سامل ،الطبعة األوىل،
1405هـ ،دار املدني ،جدة.
[ ]16اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد اهلل القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوني وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املصرية – القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ
[ ]17جامع املسائل البن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  ،حتقيق :حممد عزير
مشس ،دار عامل الفوائد ،الطبعة :األوىل 1422 ،هـ
[ ]18حادي األرواح ،حممد بن أبي بكر بن القيم اجلوزية ،دار الكتب العلمية -
بريوت
[ ]19احلجة يف بيان احملجة ،أبو القاسم امساعيل األصبهاني ،حتقيق :حممد بن ربيع
املدخلي ،دار الراية ،سنة 1419هـ
[ ]20درء تعارض العقل والنقل ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،حتقيق :حممد رشاد
سامل ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.
[ ]21ذيل طبقات احلفاظ للذهيب ،أبو الفضل عبد الرمحن بن أبي بكر السيوطي،
حتقيق :الشيخ زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية.
[ ]22الرسالة ،اإلمام احلجة حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق :أمحد حممد شاكر،
دار الكتب العلمية.
[ ]23رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ،تاج الدين عبد الوهاب بن علي
السبكي ،حتقيق :علي معوض ،عادل عبد املوجود ،عامل الكتب  -لبنان /

بريوت  1999 -م  ،الطبعة :األوىل .
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[ ]24سنن ابن ماجه ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ،ابن ماجه القزويين ،مكتبة أبي
املعاطي.
[ ]25سنن أبي داود ،ألبي داود السجستاني حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد.
دار الفكر
[ ]26سنن الرتمذي .لإلمام أبي عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي .حتقيق
أمحد حممد شاكر .الطبعة الثانية1398 ،هـ
[ ]27السنن الكربى ،أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا مكتبة دار الباز  -مكة املكرمة1994 – 1414 ،
[ ]28شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،ألبي القاسم الاللكائي ،حتقيق د
أمحد سعد محدان ( ) 9 / 1
[ ]29شرح النووي على صحيح مسلم ،أبو زكريا حييى بن شرف النووي ،دار إحياء
الرتاث العربي – بريوت ،الطبعة الطبعة الثانية1392 ،
[ ]30صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،حتقيق :د .مصطفى ديب
البغا ،دار ابن كثري ،اليمامة بريوت ،الطبعة الثالثة1407 ،
[ ]31صحيح اجلامع الصغري .لأللباني .الطبعة الثانية .بريوت :املكتب اإلسالمي،
1408هـ.
[ ]32صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الرتاث العربي بريوت
[ ]33الصفدية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل ،الطبعة
الثانية1406 ،
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[ ]34الصواعق املرسلة ،ابن القيم اجلوزية ،حتقيق :د .علي بن حممد الدخيل اهلل،
دار العاصمة الرياض ،الطبعة الثالثة1418 ،
[ ]35الضروري يف أصول الفقه ،أبو الوليد حممد بن رشد احلفيد ،حتقيق :مجال
الدين العلوي ،دار الغرب اإلسالمي بريوت ،الطبعة األوىل 1994م
[ ]36فتح الباري  ،أمحد بن علي بن حجر العسقالني ،دار املعرفة  -بريوت،
1379
[ ]37الفقيه واملتفقه ،اخلطيب البغدادي ،حتقيق :عادل بن يوسف العزازي ،دار ابن
اجلوزي بالسعودية ،سنة 1417هـ.
[ ]38القواعد املثلى يف صفات اهلل وأمسائه احلسنى ،حممد بن صاحل العثيمني،
الناشر :اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة :الثالثة1421 ،هـ
[ ]39لسان العرب .ألبي الفضل مجال الدين بن منظور املصري .الطبعة األوىل.
بريوت :دار الفكر1401 ،هـ
[ ]40جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية .مجع عبد الرمحن بن حممد بن قاسم.
الطبعة األوىل1398 ،هـ
[ ]41املختصر يف أصول الفقه :البن اللحام ،حتقيق د .حممد مظهر بقا ،مركز البحث
العلمي جبامعة امللك عبد العزيز ،كلية الشريعة عام 1400هـ
[ ]42مراتب اإلمجاع ،أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األندلسي الظاهري  ،دار
الكتب العلمية  -بريوت
[ ]43املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،مجعه ورتبه :حممد بن عبد
الرمحن بن قاسم  ،الطبعة :األوىل  1418هـ
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[ ]44املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري :للفيومي ،املكتبة العلمية ،بريوت.
[ ]45معارج القبول ،حلافظ حكمي .حتقيق عمر بن حممود أبو عمر .دار ابن القيم،
الدمام .الطبعة األوىل1410 ،هـ
[ ]46معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة ،حممَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ
اجليزاني ،دار ابن اجلوزي ،الطبعة :الطبعة اخلامسة 1427 ،هـ
[ ]47معامل التنزيل ،البغوي ،حتقيق ،حممد النمر  -عثمان ضمريية  -سليمان
احلرش ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة :الرابعة
[ ]48املعجم الوسيط ،إخراج د .إبراهيم أنيس ومجاعة ،الطبعة الثانية ،مطابع دار
املعارف مبصر1393( ،هـ) توزيع دار الباز مبكة املكرمة.
[ ]49منهاج السنة النبوية ،شيخ اإلسالم بن تيمية ،حتقيق :د .حممد رشاد سامل،
مؤسسة قرطبة ،الطبعة األوىل
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Related Issues with Tawheed (the Oneness of Allah) and the pillars of faith,
Which Imam Ibn Katheer, in his Interpretation, Narrated Consensus in them
Collection and Studying
Dr. Fahd Ibn Abd Al-Rahman AL-motheeb AL-Shammary
The Assistant professor, Aqida field, Hail university

Abstract. Introduction: it Includes the importance of the subject of research, previous studies, isotopes of
this research, and the research plan.
First topic: The identification of consensus, and showing it's authentication in the field of
Aqida(beliefs).
1- The identification of consensus.
2- The authentication of consensus, and it includes:
a. The proofs upon authentication of consensus.
b. The authentication of consensus in Aqida (beliefs).
Second topic: The issues of Aqida (beliefs) which Imam Ibn Katheer narrated consensus in them,
and it includes:
1- Lordship.
2- Deity, and it includes:
a. mentioning the name of Allah when slaughtering.
b. the judgment of cursing the non-believers.
3- the lofty names and the highness attributes of Allah, and it includes:
a. the company of Allah (being with Allah).
b. The attributes of cunning, deception and ridicule
c. The attributes of setting seal on the hearts.
4- The mentioning of Angels, and it includes:
a. The trustworthy spirit (Jibril).
b. the jewish view in Jibril.
5- Mentioning of prophecy, prophets and messengers, and it includes:
a. The immaculacy of prophets.
b. The prophecy in men.
c. stature of prophecy
d. Ishmael older that Isaac.
6- The doomsday, and it includes:
a. The fate of the children of believers.
b. the hearing of dead.
c. The mentioning of the prophet's midnight journey to Al Aksa Mosque and ascent into
Heaven.
7- The faith’s affairs, and it includes:
a. the surpass of faith in the hearts.
b. The faith increases and decreases.
8- the things which repeal the faith, and it includes:
a. the fact of magic.
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b. the blaspheme of he who accused Aisha after quranic exoneration.
c. Except he who is forced to showing disbelieving, but his heart is at rest with faith.
9- The End of the research, and it contains the important consequences and recommandations, and
here is some of them:
a. The scientists consensus on the affairs of Aqida and fundamentals of religion.
b. The proof of consensus is the holy texts, because that nation don’t meet except on a
legitimate proof (holy text).
c. The consensus that which has to be taken into consideration is the consensus of the
righteous predecessor and who is on their right path. And there is no min for the
consensus of the people of heresy.
d. banishing the doubt away from Ebrahim (peace be upon him).
e. dividing the slaughtering for non Allah's sake to:
1- which was slaughtered by mentioning the names of other fake gods. That section is unanimous
forbidden.
2- Which was slaughtered for the sake of other gods except Allah. That section is worse and strictly
forbidden.
3- the company of Allah (being with Allah) is not by self, it is by his knowledge and his complete
encompassment.
4- The consensus on, The immaculacy of prophets, and they were supported by Allah.
f. the consensus on, the faith increases and decrease.
g. The consensus on, the blaspheme of he who accused Aisha after quranic exoneration.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،635-587ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

التحكيم يف الشقاق بني الزوجني ودوره يف االستقرار األسري
دراسة نظرية تطبيقية

2

الباحث الرئيس د .زينب زكراي علي معابده ،1والباحث املشارك د .علي حممد أمحد راببعة

 1أستاذ الفقه وأصول الدين املساعد
قسم أصول الدين ،كلية الشريعة ،اجلامعة األردنية
 2أستاذ أساليب تدريس الرتبية اإلسالمية املساعد،
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم

ملخص البحث .يتناول هذا البحث دراسة موضوع التحكيم يف الشقاق بني الـووجني ودوره يف االسـتقرار األسـر
من اجلانبني النظر والتطبيقي ،ويكشف يف جانبه النظر عن طرق تفعيل التحكيم يف الشقاق بني الووجني ،كمـا
يكشــف يف جانبــه التطبيقــي ةقيقــة وواقــع التحكــيم يف احملــاكم الشــرعية األردنيــة اليــوم ،ليعــود ويبــني ا لــول املقرتةــة
لتحقيق املقاصد اليت شرع ألجلها التحكيم.
ويقــوم البحــث علــمل تو يــف املــنها الوصــفي االســتقرا ي التحليلــي يف اــع املــاد العلميــة ،وم ـن مث القيــام
ابلتحليـ ــل واالسـ ــتنبا  ،وكـ ــذله املـ ــنها الوصـ ــفي النـ ــوعي ،وذلـ ــه مـ ــن ـ ــالل تطبيـ ــق اسـ ــتبانة ودراسـ ــة نتا هـ ــا
اإلةصا ية ،وحتليلها للخروج مبقرتةات وةلول تويد من فاعلية التحكيم.
ومما تقـرر يف نتـا ا البحـث أف تفعيـل وتطـوير ليـات التحكـيم يف ققـا الشـقاق بـني الـووجني مـن شـ نه أف
حيقــق االســتقرار األســر  ،وضــرور اةالــة ققــا الشــقاق ات هيةــة متخصصــة للقيــام ابلصــل بــني الــووجني بســب
طبيعة اخلالف بينهما ،وضرور فت مكاتب لإلصالح األسر أبف تكوف مكاتب مساند ٌ لعمل القاضي.
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مقدمة البحث
رغب اإلسالم يف الزواج وحث عليه ،وجعل السكن عنوانا له قال تعاىل :ﭽ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ( ،)1وحتى يتحقق هذا املقصد جاء اإلسالم بأحكام
كثرية من شأنها أن جتعل العشرة بني الزوجني تقوم على أسس سديدة ومتينة تديم
املودة والرمحة ،وتشعر الزوجني بأنهما يرتبطان برباط معظم يظله الدين يف كل خطوة
تبدأ منذ التفكري فيه إىل إمتامه.
وملا كانت احلياة الزوجية ال ختلو من حصول الخالفا

بني الزوجني والي

يسهم يف حدوثها العديد من األمور كاإلعالم املفتوح ،والعوملة املهيمنة ،واختالف
طبيعة الرجل عن املرأة وغريها من األمور ،وهي عوامل تلقي ظالهلا على األسرة
يوما بعد يوم فتقلب احلياة من املودة والرمحة إىل الكره والبغضاء ،فال يستقر معها
سكن وال تصلح معها تربية الناشئني ،لذا فقد جاء منهج اإلسالم الذي يرفض
االستسالم للخالفا الزوجية ،ويسارع إىل عالجه قبل استفحاله ووصوله إىل طريق
مسدود ،ولعل التحكيم هو أحد هذه الوسائل الي تسعى إىل حتقيق حاال االتصال
بني الزوجني ،ويبقى السؤال :ما دور التحكيم يف حل املشكال الزوجية ؟ وهل واقع
تطبيقه يف احملاكم اليوم حيقق مقاصد الشرع منه ؟.
هذا ما سيتم بيانه يف هذه البحث وذلك وفق التفصيل اآلتي:
مشكلة البحث
إن السبيل الختبار آلية عمل احملكمني ومعرفةة جةدواها يةتم مةن خةالل الوقةوف
على أثر احلكمني على االستقرار األسري ،وذلك من خةالل إعةداد دراسةة أو اسةتبيان
( )1سور الروم :ية .21
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لقضةةايا الشةةقال والنةةزاع الةةي يةةتم إحالتهةةا إىل حكمةةني ،وذلةةك لكةةي ال يقتصةةر دور
احلكمني على اإلجراءا الشكلية املتمثلة بتحديد نسبة اإلساءة بني الزوجني.
يتوقع من هذه البحث أن جييب عن األسئلة اآلتية:
 - 1ما أهمية التحكيم يف االستقرار األسري؟ وما العوامل املؤثرة على
فاعليته ؟
 - 2ما أثر صفا احلكمني يف عملية التحكيم على االستقرار األسري؟
 - 3ما أثر اإلجراءا اإلدارية لعملية التحكيم على االستقرار األسري؟
 - 4ما أثر نتائج التحكيم على االستقرار األسري؟
أمهية البحث
تتمثل أهمية هذه البحث يف اآلتي:
يبني هذا البحث من الناحية النظرية أهمية التحكيم باعتباره وسيلة من وسائل
إصالح العالقا

الزوجية الي أصابها النزاع والشقال بني الزوجني ،ويبني كيفية

تفعيله ليحقق املقصد من تشريعه.
أما من الناحية العملية فهو يقدم حلوال بناء على دراسة تطبيقية ،ميكن أن تفيد
منها احملاكم الشرعية فيحل املشكال الزوجية.
أهداف البحث
تهدف هذه االستبانة إىل قياس وجهة نظر األزواج بأثر عمليا التحكيم الي
جر بعواملها الثالثة :صفا احلكمني ،واإلجراءا اإلدارية ،ونتائج التحكيم من
وجهة نظر األزواج ،والتقدم جبملة من التوصيا ذا العالقة يف ضوء نتائج البحث.
يتوقع من هذا البحث أن حيقق اآليت:
 - 1بيان دور التحكيم يف احملافظة على األسرة املسلمة ،وما ميكن أن يقوم به
من تأجيل الطالل ،وإقناع الطرفني باستبعاده عن دائرة تفكريهما.
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 - 2إلقاء الضوء على واقع التحكيم يف احملاكم الشرعية؛ ملعرفة أماكن الخلل
وبيان كيفية عالجها؛ لئال يصبح التحكيم شكليا يقتصر دور احملكمني فيه على تقدير
نسبة اإلساءة بني طرفيه.
الدراسات السابقة
أجرى الربابعة ،أسامة فقري وآخرون ( )2009دراسة بعنوان التحكيم يف
الشقال بني الزوجني وآليا تطويره يف القضاء الشرعي األردني( ،)2استخدم فيه املنهج
االستقرائي التحليلي ،وأظهر نتيجة البحث أن إصالح ذا البني من أهم مقاصد
الشريعة ،والتحكيم وسيلة لذلك ،وللتحكيم فوائد منها :اإلسراع يف فض النزاع،
وتاليف احلقد بني الخصمني ،واالقتصاد يف النفقا  ،وأهمية التحكيم يف احملافظة على
األسرة ،وبني آليا تطوير إجراءا التحكيم يف القضاء الشرعي األردني من خالل
معايري يستنري بها القضاة.
وأجرى اهلمشري ،وليد حممد عودة ( )2008دراسة بعنوان التحكيم يف
الشقال والنزاع حبث قانوني شرعي مقدم لدى جلنة احملاماة الشرعية لغايا التسجيل
يف سجل احملامني الشرعيني ،استخدم فيه املنهج االستقرائي التحليلي ،وأظهر نتيجة
البحث ضرورة إنشاء إدارة وساطة يف بعض احملاكم الشرعية ،كتجربة مبدئية حتال إليها
قضايا الشقال والنزاع يرأسها قاضٍ شرعي ،وتضمني قانون األحوال الشخصية
األردني نصوصا بشأن التحكيم الرضائي ،كتقييد التحكيم مبدة معينة ،ومعاجلة رجوع
احملكمني عن قرارهما أو تعديله ،وبسط رقابة حمكمة االستئناف الشرعية على ذلك،

( )2الراببعة ،أسامة فقري و روف ( ،) 2009التحكيم يف الشقاق بني الووجني و ليات تطويره يف الققاء الشرعي
األردين م لة الشريعة والقانوف ،جامعة اإلمارات العربية المتحد  ،عدد (.)39
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من اجل االطالع على نقاط النزاع والشقال
()3

والبينا املقدمة يف دعوى الشقال والنزاع.

وأجر الخطايبة ،سكينة ياسني ( )2007دراسة بعنوان التحكيم يف دعاوي
الشقال والنزاع طبقاً لقانون األحوال الشخصية األردني .استخدمت فيه املنهج
االستقرائي التحليلي ،وأظهر نتيجة البحث أنه على كل قاضٍ توكل إليه اختيار
احلكمني أن حيسن اختيارها ،و أنه ينبين على قرار احلكمني آثار تنعكس على اجملتمع
إجياباً أو سلباً ،وإن قرار احلكمني سواء باإلصالح أو التفريق ملزم للقاضي ،فإذا قررا
التفريق فإنه يلزم القاضي إيقاع الفرقة والطالل بني الزوجني.

()4

وأجةةر الخطايبةةة ،منةةى أمحةةد سةةليم ( )2006دراسةةة بعنةةوان دعةةوى التفريةةق
للشقال والنةزاع يف قةانون األحةوال الشخصةية األردنةي رقةم  61لسةنة  1976واملعةدل
املؤقت رقم  82لسنة  ،2001استخدمت فيه املةنهج االسةتقرائي التحليلةي ،وأظهةر
نتيجة البحث أن صدور القةرار بةالتفريق موقةوف النفةاذ علةى تصةديقه مةن قبةل حمكمةة
االسةةتئناف الشةةرعية؛ لتعلةةق حةةق اه فيةةه ،وعةةرض الصةةلح يعتةةإل مةةن اإلجةةراءا
الضةةرورية يف دعةةوى التفريةةق للشةةقال والنةةزاع؛ مةةن أجةةل اإلصةةالح بةةني الةةزوجني
املتداعيني ،سواء من جهة القاضي أو من جهة احلكمني ،وجيب على القاضي أن حيكم
()5

وفق تقرير احلكمني إذا كان التقرير موافقًا لألصول الشرعية والقانونية املعتإلة.

( )3اخلطايبة ،سكينة سني ( )2007التحكيم يف دعاو الشقاق والنواع طبقاً لقانوف األةوال الشخصية
األردين ،األردف :دا ر قاضي الققا .
( )4اخلطايبة ،سكينه سني ( ،)2007التحكيم يف دعاو الشقاق والنواع طبقاً لقانوف األةوال الشخصية
األردين ،األردف :دا ر قاضي الققا .
( )5اخلطايبة ،مىن أمحد سليم ( ،) 2006دعوى التفريق للشقاق والنواع يف قانوف األةوال الشخصية األردين رقم
 61لسنة  1976واملعدل املؤقت رقم  82لسنة  ،2001األردف :دا ر قاضي الققا .
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أما هذا البحث فإنه:

 - 1يبني أهمية التحكيم يف االستقرار األسري ،ويبني العوامل املؤثرة على
فاعليته ،وذلك من خالل إبراز صفا احملكمني ،والي تسهم متغريا العصر يف
ضرورة االلتفا إىل مدى توافرها يف احملكمني لئال يصبح التحكيم شكليا.
 - 2الوقوف على حقيقة وواقع التحكيم يف احملاكم الشرعية ،وذلك من خالل
إجراء دراسة تطبيقية.
 - 3تقديم حلول عملية من شأنها أن تتحقق مقاصد الشريعة من التحكيم.
منهج البحث
يقوم هذا البحث على منهجني:
 - 1املنهج االستقرائي التحليلي القائم على مجع املادة العلمية من الكتب
القدمية واحلديثة ،ومن ثم حتليلها من أجل الوصول إىل مقاصد الشريعة املتعلقة
بالتحكيم.
 - 2املنهج الوصفي النوعي ،وذلك من خالل تطبيق استبانة ودراسة نتائجها
اإلحصائية ،وحتليلها للخروج مبقرتحا

وحلول تزيد من فاعلية التحكيم ،ذلك

ملالءمتها ألغراض البحث؛ ألن اهلدف من هذا املبحث معرفة واقع التحكيم يف
منازعا الشقال بني الزوجني.
إجراءات البحث
سيتم بإذن اه بيان هذا وفق الخطة التالية:
املبحث األول :مفهوم مفردا البحث.
املبحث الثاين :بيان مشروعية التحكيم.
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املبحث الثالث :أهمية التحكيم يف االستقرار األسري ،والعوامل املؤثرة على
فاعليته.
املبحث الرابع :واقع التحكيم يف الشقال بني الزوجني.
وفيما يلي تفصيل ذلك واه ولي التوفيق.
املبحث األول :مفهوم مفردات البحث واأللفاظ ذات العالقة
يف هذا املبحث دراسة ملطلبني اثنني:
املطلب األول :مفهوم التحكيم لغة واصطالحا.
املطلب الثاين :مفهوم الشقال لغة واصطالحا.
وفيما يلي تفصيل ذلك:
املطلب األول :مفهوم التحكيم لغة واصطالحا
أوال :مفهوم التحكيم يف اللغة

التحكيم يف اللغة مصدر للفعل (حكم) مبعنى قضى ،واحلُكم :القضاء،
ويقال :حكم بينهم حيكُم بالضم حُكما ،و حكم له وحكم عليه .وحكمه يف األمر
فوض إليه احلكم ،واحملاكمة :املخاصمة إىل احلاكم( ،)6وبذلك يظهر أن التحكيم ال
خيتلف عن القضاء يف املعنى اللغوي ،فاحملكّم قاض والقاضي حمكّم .وليس األمر
كذلك يف االصطالح إذ يفرتقان.
اثنيا :مفهوم التحكيم يف االصطالح
يضع بعض الفقهاء املتقدمني تعريفًا للتحكيم اكتفاءً مبا عليه العرف والعمل،
ومن عرفه مل خيرج عن معناه اللغوي.
( )6ابن منظور ،حممد بن مكرم (711ه) ،لساف العرب ،ج  ،12ص  ،142مصر :دار اآلفاق العربية.
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()7

فعرفه ابن عابدين بقوله " :تولية الخصمني حاكمًا حيكم بينهما ".

وعرفه املاوردي بقوله" :أن يتخذ الخصمان رجال من الرعية ليقضي بينهما فيما
تنازعاه (.)8
عرفه باز ،سليم رستم بأنه" :اختاذ الخصمني أي املدعي واملدعى عليه واحدًا
أهالً للحكم حاكماً برضاهما ليفصل خصومتهما ودعواها".

()9

أما عند املعاصرين فقد عرّفه أمحد أبو الوفا ( )1974بأنه" :االتفال على طرح
النزاع على شخص معني أو أشخاص معينني ليفصلوا فيه دون احملكمة املختصة به"(.)10
ويالحظ أن تعريف الفقهاء القدامى واملعاصرين يشتمل على عناصر التحكيم
وهي:
 - 1االتفال على التحكيم كوسيلة حلل الخالف بني الزوجني.
 - 2طرفا التحكيم :وهما الخصمان :املدعي واملدعى عليه ،وهما يف هذا
املقام الزوج والزوجة.

( ) 7ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر (د،ت) ،رد احملتار علمل الدر املختار يف شرح تنوير األبصار ،ج  ،5ص
 ،428مصر.
( )8املاورد  ،أبو ةسن علي بن حممد ،)450-364(،أدب القاضي ،ج ،1ص  ،320حتقيق حميي هالل
السرةاف ،بغداد :رائسة ديواف األوقاف ،1971 ،ج،1ص .320
( )9ابز ،سليم بن رستم ،شرح جملة األةكام العدلية ،ص ،163املاد ( ،)1790بريوت :دار اةياء الرتاث
العريب.
( )10أبو الوفا ،أمحد (1974م) ،عقد التحكيم واجراءاته ،ص  ،15اإلسكندرية :الطبعة الثانية .وتعريف د.
امساعيل قريب منه غري أنه ينص علمل اشرتا كوف ا كم رجال فيقول التحكيم هو " :اتفاق طريف
اخلصومة علمل تولية رجل أو أكثر أهال ليفصل فيما تنازعاه بكم الشرع دوف القاضي املوت" .األسطل،
امساعيل أمحد حممد ( 1986م) ،التحكيم يف الشريعة اإلسالمية ص .14
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 - 3احلكم :وهو الشخص املخول حبل النزاع بني الزوجني ،وقد يكون
واحدا أو أكثر.
 - 4حمل التحكيم :وهو موضوع النزاع بني الخصمني.
ولعل تعريف أبي الوفا هو األنسب ألنه يبني أن التحكيم يقع بني طرفني يتفقان
على تعني طرف أو أكثر ليحكم بينهما.
والتحكيم شعبة من شعب القضاء؛ ولذلك يذكره الفقهاء عادة يف باب
القضاء ،قال ابن فرحون" :وأما والية التحكيم بني الخصمني فهي والية مستفادة من
آحاد الناس وهي شعبة من القضاء "( ،)11غري أن بينهما اختالف .ويف تعريف أمحد أبو
الوفا إشارة إىل أحد وجوه االختالف بينهما ،فالتحكيم دون القضاء يف املرتبة ،إذ
تنحصر صالحية احملكّم فيما حكّمه فيه الخصمان ،كما أنه ليس له سلطة على غريهما
حتى وإن كان ذلك من مستلزما قضائه بينهما (.)12
وقد يشبه التحكيم الصلح باعتباره "عقد يرفع النزاع بالرتاضي "( ،)13غري أن
الذي يتوىل ذلك  -يف األغلب -الخصوم أنفسهم وذلك بتنازل كل طرف عن جزء
من حقه ،وهذا خالفا للتحكيم(.)14
( )11ابن فرةوف ،حممد (2001م) ،حتقيق اال مرعشلي ،تبصر ا كام يف أصول األققية ومناها األةكام،
ص ،17بريوت :دار الكتب العلمية.
( ) 12ابن جنيم ،زين الدين ا نفي ،البحر الرا ق شرح كنو الدقا ق ،ج ،7ص ،28-27بريوت :دار املعرفة.
املصر  ،أمحد بن النقيب عمد الساله وع ّد الناسه ،ص  ،163بريوت :دار اجليل .وقد ذكر قحطاف
الدور أربعا وعشرين فرقا بينهما .الدور  ،قحطاف (2001م) ،عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي
والقانوف الوضعي ،ص  ،26األردف :دار الفرقاف.
( )13ابز ،سليم بن رستم ،شرح جملة األةكام العدلية ،ص 163املاد ( ،)1531بريوت :دار اةياء الرتاث
العريب.
( )14ةيدر ،علي ،درر ا كام شرح جملة األةكام ،ج ،2ص ،2بريوت :دار الكتب العلمية.
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املطلب الثاين :مفهوم الشقاق لغة واصطالحا
أوال :مفهوم الشقاق لغة

الشقَال :مشتق من الفعل( :شق) ،وأصله داء يكون بالدواب ،وهو يشقق يف
احلافر أو الرسغ ،وهو يف مصطلح أهل اللغة غلبة العداوة والخالف ،ومسي الخالف
بني اثنني شقاقا؛ ألن كل فريق من فِرْقَتَي العدواة قصد شقا أَي ناحية غري شقّ
صاحبه(.)15
ومسي نشوز الزوجني شقاقا؛ ألن كل واحد منهما عندما امتنع عن تأدية حق صاحبه
شق بذلك على صاحبه .أو ألن كل واحد منهما بنشوزه صار يف شق بالعداوة
واملباينة ،فال الزوج يريد الصفح أو الفرقة ،وال املرأة تريد تأدية احلق أو الفدية (.)16
اثنيا :مفهوم الشقاق اصطالحا
مل يضع الفقهاء املتقدمون تعريفًا للشقال ،وعباراتهم فيه مل خترج عن املعنى
اللغوي .يقول ابن عابدين :الشقال " :االختالف والتخاصم "(.)17
أما عند املعاصرين :فقد عرفه د .العلواني ( )2001بأنه " :اشتداد الخصومة
بني الزوجني ،وتعذر التفاهم بينهما "( .)18وعرفه عقاب الفايز بأنه" :النزاع الشديد
( )15ابن منظور ،حممد بن مكرم (711ه) ،لساف العرب ،ج ،10ص،181مصر :دار اآلفاق العربية .والراز ،
زين الدين حممد (1420ه) ،خمتار الصحاح ،ج ،1ص  ،144بريوت :املكتبة العصرية.
( )16الرافعي ،علي بن حممد (1999م) ،حتقيق :الشيخ علي حممد معوض ،الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
ا او الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،ج ،9ص ،127السعودية :جملس التعاوف لدول اخلليا
العربية.
( )17ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر(1252ه) (د،ت)،ج ،4ص ،441رد احملتار علمل الدر املختار يف شرح
تنوير األبصار ،مصر.
( )18العلواين ،طه جابر ( ،) 2001سلسلة ققا الفكر اإلسالمي (كتاب أدب اال تالف يف اإلسالم ،ص
 ،23دار اهلاد للطباعة والنشر.
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ولو عرفه النزاع الشديد بسبب الضرر لكان ذلك

منضبطا خالفا للفظ الكرامة.
()20

والشقال يشبه الفرقة

يف استحالة استمرار العالقة الزوجية مع قيام

الخصومة ،غري أن الفرقة الي يقصد بها الفقهاء" :احنالل رابطة الزّواج ،والفصل
واملباينة بني الزّوجني ،سواء أكانت بطالل أم بغريه)( ،)21تعين انعدام رابطة الزوجية
بعد حصوله خالفا للشقال.
املبحث الثاين :مشروعية التحكيم يف الشقاق بني الزوجني
يقصد باملشروعية هنا احلكم التكليفي الذي يعرفه األصوليون بأنه" :ما اقتضى
طلب فعل من املكلف أو كفه عن فعل أو ختيريه بني الفعل والرتك ".

()22

واحلديث عن مشروعية التحكيم هو فرع عن أصل ،وهو مكانة احلكم
بالشريعة اإلسالمية من الدّين ابتداء .فقد أمر اه سبحانه وتعاىل نبيه باحلكم مبا أنزل
فقال :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ ( ،)23ونهى سبحانه عن اللجوء يف منازعا

( )19فايو ،عقاب ،دعوى التفريق للشقاق والنواع واجراءاهتا يف القانوف األردين ،ص.188
( )20الفرقة يف اللغة تعين املباينة ،وأصلها من الفرق مبعىن الفصل ،وهي ابلكسر ااعة منفرد من النّاس .الفريوز
أابد  ،جمد الدين حممد ،القاموس احمليط ،ج ،1ص  ،271بريوت :مؤسسة الرسالة .الراز  ،خمتار
الصحاح ،ج  ،3ص.402
( )21ميثاق األسر يف اإلسالم ،الل نة اإلسالمية العاملية للمرأ والطفل ابجمللس اإلسالمي العاملي للدعو
واإلغاثة ،الباب الثالث :بني الووجني ،الفصل السابع :يف الفرقة).)90-83
( ) 22الغوايل ،حممد بن حممد ،حتقيق:حممد عبد السالم عبد الشايف ،املستصفمل يف علم األصول ،ج ،1ص ،65
بريوت :دار الكتب العلمية.
( )23سور املا د  :ية .49
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األفراد إىل شريعة غري شريعته ،فقال سبحانه :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ ( ،)24وما يهم يف هذا املقام هو احلديث عن مشروعية التحكيم
يف املنازعا بني الزوجني ،فهو جائز ،وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسّنّة وانعقد
إِمجاع األمّة عليه.
َأمّا دليله من الكتاب فقوله تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﭼ( ،)25فهذه اآلية نص صريح يف الداللة على مشروعية التحكيم يف الشقال
بني الزوجني .وقوله تعاىل( :فابعثوا) يدل على وجوب بعث احلكمني ،كما يقول
مجهور الفقهاء()26؛ ألن األمر يفيد وجوب املأمور به ما مل تصرفه قرينة عن ذلك كما
هو مقرر معلوم.
وأما املخاطب ببعث احلكمني يف اآلية فمحل خالف بني الفقهاء :منهم من
قال هو احلاكم ،وقال آخرون هما الزوجان ،وقيل أولياء األمور ،وقيل احلكمان،

( )24سور املا د  :ية .50
( )25سور النساء :ية .35
( )26انظر:ابن عابدين ،ةاشية ابن عابدين ،ج  ،5ص .430السر سي ،مشس الدين ،املبسو  ،ج ،21ص
 ،62بريوت :دار املعرفة .عليش ،حممد1989( ،م) من اجلليل شرح علمل خمتصر سيد ليل ،ج ،7ص
 343بريوت :دار الفكر .العبدر  ،حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملختصر ليل ،ج ،5ص،497
بريوت :دار الفكر .الرملي ،مشس الدين حممد( ،)1984هناية احملتاج ات شرح املنهاج ،ج ،6ص ،385
بريوت :دار الفكر .البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :هالل مصيلحي
ومصطفمل هالل ،ج  ،5ص ، 208بريوت :دار الفكر .ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا ( ،)1985املغين
يف فقه امحد بن ةنبل الشيباين ،ج ،8ص  ،164بريوت :دار اةياء الرتاث العريب.
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ولعل ورود اآلية حمتملة خالية عن تعيني

املخاطب بالبعث مشعر أن األهم هو حتقيق الصلح بني الزوجني املتنازعني.
وقد ورديف تفسري هذه اآلية أنه :جاء رجل وامرأة إىل علي بن أبي طالب -
رضي اه عنه -ومع كل واحد منهما فئام من الناس ،فأمرهم علي رضي اه عنه
فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ،ثم قال للحكمني :أتدريان ما عليكما؟ إن
رأيتما أن جتمعا مجعتما ،وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ،قالت املرأة :رضيت بكتاب اه
مبا علي فيه ولي ،فقال الرجل :أما الفرقة فال ،فقال علي رضي اه عنه :كذبت واه
حتى تقر مبثل الذي أقر به.

()28

فقد أمر علي رضي اه عنه الزوجني بأن حيكما يف منازعتهما حكمني أحدهما
من أهل الزوج واآلخر من أهل الزوجة ،وهذا دليل على مشروعية التحكيم.
وأما دليله من السنة فحديث عائشة رضي اه عنها حيث قالت :كان بيين وبني
النيب عليه السالم كالم ،فقال :اجعل بيين وبينك عمر ،فقلت :ال ،قال :اجعل
بيين وبينك أباك قلت نعم.

()29

( )27ةاشية ابن عابدين ،ابن عابدين ،ج  ،5ص ،430العبدر  ،التاج واإلكليل ،ج ،5ص،497الرملي،
هناية احملتاج ،ج ،6ص  .385البهويت ،كشاف القناع ،ج  ،5ص .208القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع
ألةكام القر ف ،ج  ،5ص ،178القاهر  :دار الكتب املصرية.
( )28العسقالين ،أمحد بن علي بن ة ر (1989م) ،التلخيص ا بري يف ختريا أةاديث الرافعي الكبري ،ج،3
ص  ،431بريوت :دار الكتب العلمية .سعيد بن منصور ،أبو عثماف سعيد بن منصور بن شعبة
اخلراساين ( ،) 1414سنن سعيد بن منصور(التفسري) ،حتقيق :سعد بن عبد هللا بن عبد العويو ل محيد،
ج ،4ص ، 1244الر ض :دار العصيمي .وقال سنده صحي  .البيهقي ،أمحد بن ا سني بن علي
( ،)1414سنن البيهقي الكربى ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مكة املكرمة :مكتبة دار الباز.
( )29الطرباين ،أبو القاسم سليماف بن أمحد الطرباين( ،)1415املع م األوسط ،ج ،5ابب من امسه عباد ،ص
 ،135ةديث رقم  ،4879حتقيق :طارق بن عوض هللا بن حممد ،عبد احملسن بن ابراهيم ا سيين،
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فقد أقر عليه السالم عائشة على طلبها التحكيم يف النزاع الذي وقع بينها وبينه
عليه السالم ،فدل على مشروعية التحكيم.
هذا وقد انعقد اإلمجاع على مشروعية التحكيم يف قضايا الشقال بني
()30

الزوجني.

قال ابن العربي " :مسألة احلكمني نص اه عليها وحكم بها عند ظهور الشقال
بني الزوجني  ،وهي مسألة عظيمة اجتمعت األمة على أصلها يف البعث  ،وإن اختلفوا
()31

يف تفاصيل ما ترتب عليه".

املبحث الثالث :أمهية التحكيم يف االستقرار األسري والعوامل املؤثرة على فاعليته
التحكيم وسيلة مهمة يف إصالح العالقة الزوجية الي أصابها التصدع
والتشقق ،وهناك عوامل من شأنها أن تزيد من فاعليته التحكيم .وهو ما ميكن التعرف
عليه يف اآلتي:
القاهر  :دار ا رمني .وقال أ بو القاسم الطرباين مل يرو هذا ا ديث عن األعمش اال صاحل بن أيب األسود.
اهليثمي ،ا افظ نور الدين علي بن أيب بكر( ،)1412جممع الووا د ومنبع الفوا د ،دار الفكر ،بريوت:
ج ،4ص  ،354ابب التحكيم .ةديث رقم  ،7007وفيه صاحل بن أيب األسود وهو ضعيف.
( )30السر سي ،مشس الدين ،املبسو  ،ج ،21ص ،62بريوت :دار املعرفة .الويلعي ،فخر الدين عثماف
(1313هـ) ،تبني ا قا ق شرح كنو الدقا ق ،ج ،4ص ،193القاهر  :دار الكتب اإلسالمي .العبدر ،
حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملختصر ليل ،ج ،5ص  ،497بريوت :دار الفكر .القرايف ،شهاب
الدين امحد ،الذ ري  ،ج ،10ص  .310دار الغرب اإلسالمي .الشربيين ،حممد اخلطيب ،مغين احملتاج ات
معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ج ،4ص  ،378بريوت :دار الفكر .الدمياطي ،حممد ابن السيد شطا،
ةاشية اعانة الطالبني علمل ةل ألفاظ فت املعني لشرح قر العني مبهمات الدين ،ج  ،3ص ،378
بريوت :دار الفكر .البهويت ،كشاف القناع ،ج  ،5ص ،211ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص .167
( )31القرطيب ،اجلامع ألةكام القر ف ،ج  ،5ص.178
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املطلب األول :أمهية التحكيم يف االستقرار األسري

()32

التحكيم وسيلة من وسائل إصالح العالقا

الزوجية الي أصابها النزاع

والشقال بني زوجني يرى كل واحد منهما أنه على صواب ،وأن من يقابله على خطا.
وأنه ال سبيل إىل استمرار احلياة الزوجية بينهما ،فيأتي التحكيم كوسيلة يقوم فيها
احملكمان بطرح مسائل النزاع على بساط البحث ،يتحدثان فيه مع من ميثالنه متثيال
حقيقيا بصراحة؛ ليعرف واقع حالته وما يشكو منه وما يطلبه ،ويتحاورا معه للوصول
إىل نتيجة فيها صالح األسرة دون أدنى حتيز ألحد الزوجني على حساب اآلخر.
إن مهمة التحكيم تعني على تهيئة رؤية أكثر وضوحاً وموضوعية للخالف بني
الزوجني ،واالستفادة من خإلا

اآلخرين إلصالح ما فسد من األمور ،فهي ال

تنحصر يف حبث النزاع بني الزوجني فقط بل تتعدى إىل التحرك يف حدود ما يصلح
احلياة الزوجية ،وترميم ما هدّمه النزاع من عالقا  ،وما ضيع من حقول وواجبا ،
وذلك من خالل إقناع كال الطرفني بأخطائه ،وضرورة تصحيحها ،ووضع حدّ لكل
أشكال االستبداد يف التعامل بني الزوجني.
إن التحكيم وسيلة مهمة يف حتقيق املصاحلة بني الزوجني؛ ملا يتميز به من سرعة
يف فض النزاع ،وجتنيب احلياة الزوجية من أن تكون حمال للمهاترا أمام القضاء يف
جلساته العلنية حيث تفشو األسرار وتتسع هوة الخالف .ومما يعني على ذلك صدوره

( )32معابد  ،زينب زكر علي ( ،) 2011اإلصالح األسر بني الووجني يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة مع
قانوف األةوال الشخصية األردنية ،رسالة دكتوراه ،اجلامعة األردنية ،األردف ،ص  .162الراببعة ،أسامة
الفقري و روف ( ،) 2009التحكيم يف الشقاق بني الووجني و ليات تطويره يف الققاء الشرعي
األردين،م لة الشريعة والقانوف ،جامعة اإلمارات العربية المتحد  ،عدد.39
أتمل يف بواعث النواع www. thawra. com
ّ
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عن حمكمني حائزين على ثقة الطرفني ،فيؤدي قرارهما إىل وأد الخصومة وإعادة
العالقا الطيبة بني الزوجني.
إن أهم ما ميكن أن يقوم به التحكيم هو تأجيل الطالل ،وإقناع الطرفني
باستبعاده عن دائرة تفكريهما ،آخذين بعني االعتبار محاية األسرة من اآلثار النامجة
عن ذلك .وهذا اإلجراء حبد ذاته يعين جتاوز الخالف والعودة إىل البيت؛ لكي تستأنف
األسرة مسارها الطبيعي مرة أخرى وتعود إىل حالة الوفال والوئام.
املطلب الثاين :العوامل املؤثرة على فاعلية التحكيم
هناك عوامل تزيد من فاعلية التحكيم ومن أبرزها:
أوال :وقت بعث احلكمني
الوقت عامل مهم يف التحكيم بني الزوجني .ونظرا ألهميته فقد أشار اه
سبحانه إىل أن جمرد الخوف من وقوعه سبب يف بعث احلكمني ،قال تعاىل :ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ  )33(،فالخوف كما يقول
املفسرون :توقع مكروه عن أمارة مظنونة ،أو معلومة ،ويضاده األمن( ،)34وقيل إن
خفتم مبعنى علمتم أو أيقنتم( ،)35والخوف بهذا املعنى يدل على انه ليس كل خالف
بني الزوجني يتطلب بعث احلكمني ،وال يعين أن يتدخل أطراف خارجية يف كل
خالف يف احلياة األسرية ،وأيا كان املقصود من معنى خفتم فإن املطلوب هو ضرورة
االلتفا إىل حل املشكال األسرية؛ لكيال تتفاقم ويزداد تأثري استمرارها على لبنة
بناء اجملتمع.
( )33سور النساء :ية .35
( )34اخللويت ،امساعيل ةقي مصطفمل ،روح البياف ،ج  ،5ص  ،390بريوت :دار الفكر.
( )35القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألةكام القر ف ،ج ،5ص  ،174القاهر  :دار الكتب املصرية.

التحكيم يف الشقاق بني الووجني ودوره يف االستقرار األسر دراسة نظرية تطبيقية

603

وقد وضع الفقهاء ضوابط تبني نوع الشقال الذي يشري إىل الوقت الذي يتطلب
بعث احلكمني ،فمنهم من جعل جمرد الخوف من حصوله موجباً لبعث احلكمني ،وهو
قول عند املالكية.

()36

ومنهم من جعل التقصري يف احلقول والواجبا ضابطا يدل على أن كل واحد
منهما أصبح يف شق غري شق اآلخر ،وهو نذير لتصدع كيان األسرة يستوجب التحرك
لبعث احلكمني .وهذا هو قول احلنفية .يقول الكمال ابن اهلمام( :لو ادعى النشوز
وادعت ظلمه وتقصريه يف حقها وجب بعث احلكمني) (.)37
وأما املالكية والشافعية( )38فقد جعلوا اشتداد الشقال وظهوره يف اجملتمع موجبا
لبعث احلكمني .يقول العبدري :إن مل ميكن إنصاف أحدهما من صاحبه ،أو اشتد
الشقال بينهما وصارا من القول والفعل إىل ما ال حيل هلما وال حيسن ،بعث احلاكم
حكما بينهما ،وال حيل للقاضي أن يرتكهما على ما هما عليه من املآثم وفساد
()39

الدين.

ولعل اعتبار ضابط التقصري يف أداء احلقول والواجبا

بني الزوجني إمارة

واضحة على اجتاههما حنو الشقال هو األوىل يف االعتبار ،فال يكون جمرد الخوف من
الشقال بينهما موجباً لبعث احلكمني ،كما ال يكون اعتبار التمادي يف الشقال موجباً
له؛ ألنه يفو الصلح بني الزوجني املتنازعني.
( )36القرايف ،شهاب الدين امحد ،الذ ري  ،ج  ،10ص  ،315دار الغرب اإلسالمي.
( )37ابن اهلمام ،حممد عبد الواةد ،شرح فت القدير ،الكمال ابن اهلمام ،ج ،4ص ،244بريوت :دار الفكر.
( )38الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،2ص.97
،البهويت ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :هالل مصيلحي ومصطفمل هالل ،ج  ،5ص
 ،215بريوت :دار الفكر.
( )39العبدر  ،حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملختصر ليل ،ج ،4ص ،16بريوت :دار الفكر.
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اثنيا :صفات احملكمني
إن من أهم عوامل جناح التحكيم صدوره عمن له قدرة على حتقيق اإلصالح
الذي يدخل الرضا على املتخاصمني ،ويعيد الوئام إىل املتنازعني ،إصالح تسكن به
النفوس وتأتلف به القلوب ،وللوصول إىل هذه النتائج البد من إحالة النزاع إىل من
يتمتع بصفا تؤهله للقيام بذلك ،فما هي املؤهال املطلوبة الي يتمتع بها احملكم؟
ذكر العلماء جمموعة من الصفا

والشروط الي البد من تواجدها يف

احلكمني ،وهي عند الفقهاء تشبه صفا وشروط القاضي؛ الن التحكيم فرع من
القضاء وأبرزها:

()40

 - 1األهليّة الصّحيحة للتّعاقد الّي قوامها العقل والبلوغ :وهذا شرط متفق
عليه عند الفقهاء )41(،فالعقل مناط التكليف ،فال جيوز أن حيكم اجملنون يف أي نزاع
بني الزوجني؛ ألنه فاقد لوسيلة اإلدراك ومناط التكليف .وأما إذا جن احملتكم أو
( )40الويلعي ،فخر الدين عثماف (1313هـ) ،تبني ا قا ق شرح كنو الدقا ق ،ج ،4ص ،193القاهر  :دار
الكتب اإلسالمي .ابن جنيم ،زين الدين ا نفي ،البحر الرا ق شرح كنو الدقا ق ،ج ،7ص ،24بريوت:
دار املعرفة .ابن عابدين ،الدر املختار ،ج ،5ص ،58ماله بن أنس ،املدونة الكربى ،بريوت :دار صادر،
ج ،6ص ،261العبدر  ،حممد بن يوسف ،التاج واإلكليل ملختصر ليل ،ج ،4ص ،16بريوت :دار
الفكر .املالكي ،حممد بن أمحد 1420( ،هـ) ،حتقيق :عبد اللطيف ةسن عبد الرمحن ،ـشرح ميار
الفاسي ،ج ،1ص ،313بريوت :دار الكتب العلمية .الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،3ص ،261بريوت:
دار الفكر .الدمياطي ،حممد ابن السيد شطا ،ةاشية اعانة الطالبني علمل ةل ألفاظ فت املعني لشرح قر
العني مبهما ،ج  ،3ص  ، 378بريوت :دار الفكر .ابن أيب الدم ،شهاب الدين أبو اسحاق اهلمداين،
أدب القاضي ،ص  ، 618حتقيق حممد مصطفمل ،بغداد :مطبعة اإلرشاد .البهويت ،كشاف القناع ،ج ،5
ص ،211بريوت :دار الفكر .ابن قدامة ،املغين ،ج ،8ص  .167اإلقناع ،الشربيين ،ج ،2ص.96
( )41ابن اهلمام ،شرح فت القدير ،ج ،7ص  .316الباجي ،سليماف بن لف (1332ه) ،املنتقمل شرح موط
اإلمام ماله بن أنس ،ج ،4ص ،10مصر :دار السعاد  .الشربيين ،مغين احملتاج ،ج  ،3ص ،261
املغين ،ابن قدامة ،ج ،9ص.92
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أحدهما قبل إصدار احلكم امتنع احملكم عن التحكيم حتى يعود إليه عقله .كما ال جيوز
حتكيم الصغري والسفيه ،وهنا ال يكتفى بالعقل املشرتط يف التكليف بل البد أن يكون
صحيح التميز جيد الفطنة بعيدا عن السهو والغفلة يتوصل بذكائه إىل حل ما أشكل
وفصل ما أعضل (.)42
 - 2اإلسالم :وهذا شرط متفق عليه عند الفقهاء( ،)43فيشرتط يف احلكمني أن
يكونا مسلمني؛ وذلك ألن حكم احلكمني يسري على أطراف النزاع املسلمني ،وقد
أمرنا يف الشريعة أن حنكم مبا أنزل اه سبحانه :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ (،)44
واألمر هنا يفيد الوجوب.
 - 3الذكورة :وهو من الشروط املختلف فيها ،ويرجع خالف الفقهاء يف هذا
الشرط وغريه من الشروط إىل التكيف الفقهي للحكمني :هل هما شاهدين ووكيلني
عن الزوجني أم حاكمني ،ومجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة يشرتطون
الذكورة( ،)45وحجتهم يف ذلك أن وقوع التحكيم من املرأة يفضي إىل ارتكاب
احملظور؛ وذلك ملا فيه من االختالط مع الرجال والنظر إليهم .واملرأة مأمورة بالتحرز

( )42ابن فرةوف ،حممد (2001م) ،حتقيق اال مرعشلي ،تبصر ا كام يف أصول األققية ومناها األةكام،
ج ،1ص ،17بريوت :دار الكتب العلمية .السرطاو  ،حممود علي ( ،)2007التحكيم يف الشريعة
اإلسالمية ،دار الفكر ،ص .21
( )43ابن اهلمام ،شرح فت القدير ،ج ،7ص  .316الباجي ،املنتقمل ،ج  ،4ص .10الشربيين ،مغين احملتاج ،ج
 ،3ص  .261املغين ،ابن قدامة ،ج ،9ص.92
( )44سور املا د  :ية.49
( ) 45ا صيين ،تقي الدين بن حممد ،كفاية األ يار يف ةل غاية اال تصار ،ج ،1ص  ،550حتقيق :علي عبد
ا ميد بلط ي و حممد وهيب سليماف ،دمشق :دار اخلري .البهويت ،كشاف القناع ،حتقيق :هالل ،ج ،6
ص.264
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من خماطبة الرجال وعدم حضور حمافلهم( .)46وأما احلنفية فال تشرتط إال فيما تقبل
شهادة املرأة فيه ،وذلك أن أهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة)47(،وعند
املالكية والشافعية واحلنابلة قول بعدم اشرتاط الذكورة

(،)48

وذلك أن املرأة متلك

البصرية والرأي فيصح حتكيمها ،يقول ابن املاجشون" :إن كان العبد واملرأة بصريين
عارفني مأمونني ،فإن حتكيمهما وحكمهما جائز إال يف خطأ بني"(.)49
وهذا هو الرأي الراجح؛ ألن القصد من التحكيم حل النزاع ،واملرأة متلك
ذلك كما ميلكه الرجل .واحملاذير الي متنع من حتكيم املرأة ميكن تالفيها مبراعاة
الضوابط الشرعية يف تعامل املرأة مع الرجال من االلتزام باللباس الشرعي والسلوك
الشرعي واالبتعاد عن الخلوة احملرمة.
 - 4أن يكونا من أهل الزوجني :إن املبادرة والتصدي ملعاجلة الخالف الزوجي
الذي يهدد باضطراب العالقة الزوجية ،تتمثل يف اختيار حكم من عائلة الزوج وآخر
من عائلة الزوجة ،ينتدبان لدراسة مشكلة الخالف بينهما ،ويقرتحان ما يلزم للحل،
( )46ا صيين ،كفاية األ يار ،ج ،1ص  .550الرافعي ،علي بن حممد (1999م) ،ا او الكبري يف فقه
مذهب اإلمام الشافعي،ج  ،9ص  ،594حتقيق :الشيخ علي حممد معوض ،الشيخ عادل أمحد عبد
املوجود ،جملس التعاوف لدول اخلليا العربية .ابن قدامة ،املغين ،ج،1ص.93
( )47الويلعي ،فخر الدين عثماف (1313هـ) ،تبني ا قا ق شرح كنو الدقا ق ،ج ،4ص ،192القاهر  :دار
الكتب اإلسالمي.
( )48ابن فرةوف ،حممد ( 2001م) ،حتقيق اال مرعشلي ،تبصر ا كام يف أصول األققية ومناها األةكام،
ج ،1ص ، 144بريوت :دار الكتب العلمية .الدمياطي ،حممد ابن السيد شطا ،ةاشية اعانة الطالبني
علمل ةل ألفاظ فت املعني لشرح قر العني مبهمات الدين ،ج  ،3ص  ،378بريوت :دار الفكر.
املرداو  ،عالء الدين أبو ا سن علي بن سليماف ،اإلنصاف يف معرفة الراج من اخلالف ،ج ،8ص
 ،380بريوت :دار اةياء الرتاث العريب.
( )49الباجي ،املنتقمل ،ج ،4ص.10
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وقد أمجع الفقهاء ()50على أن احلكمني ال يكونان إال من أهل الزوجني :أحدهما من
قبل الزوج واآلخر من قبل املرأة إال أن ال يوجد يف أهلهما من يصلح لذلك فريسل من
غريهما ،ومستند هذا اإلمجاع ما ورد يف النص القرآني قال تعاىل( :فَاْبعَثُوا حَكَماً مِنْ
أَهْلِهِ َوحَكَماً ِمنْ أَهْلِها)( ،)51واألمر هنا أمر إرشاد واستحباب عند مجهور الفقهاء

()52

خالفا للمالكية ،فال جيوز عندهم بعث أجنبيني مع إمكان بعث حكمني من
أهلهما)53(.واحلكمة يف ذلك أن األهل أعرف بأحوال الزوجني ،وأشفق عليهما وأقرب
إىل أن يرجع الزوجان إليهما؛ فأحكم اه سبحانه األمر بأهله( ،)54وكذلك فان القصد
منه االستفادة من عاطفتهما وشفقتهما ،وحرصهما على مصلحة الزوجني القريبني
منهما ،ومسعة األسرتني فهم بهذا الوصف أطلب للصالح وأشفق وأعلم باحلال،
كما أنهما بريئني من الرغبة يف غلبة أحدهما على اآلخر ،راغبني يف خري الزوجني،
مشفقني على األطفال الصغار واملؤسسة املهددة باالنهيار.

()55

 - 5أن يكونا عاملني فقيهني باألحكام الشرعية املتعلقة بشؤون الزوجني :وقد
عإل الفقهاء عن هذا الشرط بقوهلم "العلم باجلمع والتفريق ".لكن هل يشرتط كون
( )50ابن رشد ،حممد بن أمحد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج ،2ص ،74بريوت :دار الفكر.
( )51سور النساء :ية .35
( )52ابن اهلمام ،شرح فت القدير ،ج ،4ص .233الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،3ص .261ابن قدامة ،املغين،
ج ،7ص .244
( )53الدسوقي ،حممد بن أمحد ابن عرفة ،ةاشية الدسوقي علمل الشرح الكبري ،ج ،2ص.344
( ) 54ابن العريب ،أبو بكر حممد بن عبد هللا ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،أةكام القر ف ،ج ،2ص،307
لبناف :دار الفكر للطبعة والنشر.
( )55الدور  ،عقد التحكيم ،ص .466األلوسي ،شهاب الدين حممود ،روح املعاين يف تفسري القر ف العظيم
والسبع املثاين ،ج ،5ص ،26بريوت :دار اةياء الرتاث العريب .سيد قطب ،يف الل القر ف ،ج ،2
ص ،125بريوت :دار الفت .
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احلكمني فقيهني ومن أهل االجتهاد أم ال ؟ خالف مرده إىل القول بأن احلكمني
حاكمني أم وكيلني .ذهب املالكية إىل اشرتاط كونهما فقيهني( ،)56وهو أحد قولي
الشافعية واحلنابلة( ،)57يقول املرداوي" :ويشرتط أن يكونا عاملني باجلرح
()58

والتعديل"،

ويقول الشربيين" :ويشرتط يف احلكمني التكليف واإلسالم واحلرية

والعدالة ،واالهتداء إىل املقصود ملا بعث إليه"( ،)59وذهب احلنفية( ،)60والشافعية
واحلنابلة يف القول الثاني( )61إىل عدم اشرتاط كونهما فقيهني ،وتوجيه ذلك عندهم
أنهما إمنا دخال لإلصالح ،وإعالم احلاكم باحلال ،وهذا ال حيتاج إىل كونهما
فقيهني.قال الكمال ابن اهلمام" :واحلكمان إمنا بعثا للصلح وليعلما ظلم الظامل منهما
فينكرا عليه ظلمه ،فإذا مل يقبل أعلما احلاكم ليدفع ظلمه فاحلكمان شاهدان يف
حال ،ومصلحان يف حال إذا فوض األمر إليهما".

()62

والذي يرتجح أنه إذا كان اهلدف من التحكيم هو إصالح العالقا الزوجية
وإرجاعها إىل حالة الوفال ،فإن هذا يعين انه البد للحكمني من تقديم معاجلة وحلول
تتفق مع األحكام الشرعيّة الي سيتم تطبيقها يف حقّ الزوجني ،وال يتم هذا ما مل

( )56الدردير ،الشرح الكبري ،ج ،2ص .344الباجي ،املنتقمل ،ج ،4ص.114
( )57الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،3ص .261املرداو  ،اإلنصاف ،ج ،8ص .380
( )58املرداو  ،اإلنصاف ،ج ،8ص 380
( )59الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،3ص.261
( )60ابن اهلمام ،حممد عبد الواةد ،شرح فت القدير ،ج ،4ص ،245بريوت :دار الفكر.
( ) 61املاوردى ،ا اوى الكبري ،الكايف يف فقه اإلمام املب ل أمحد بن ةنبل ،ج ،9ص .426ابن قدامة ،املغين،
ج ،3ص.139
( )62ابن اهلمام ،شرح فت القدير ،ج ،4ص.245
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يكونا عاملني فقيهني مبا يراد من األمر الذي ينظران فيه دون أن يصل هذا إىل حد
كونهما من أهل االجتهاد.
فإذا وقع بني الزوجني خالف مرده إىل إهمال الزوجني أو أحدهما حلقول اآلخر
طلبا من املقصر أن يؤدي ما عليه من حقول شريكه خري أداء ،وأن يقابل إحسان
شريكه بإحسان أفضل منه؛ ألن اإلسالم إمنا جعل هذه احلقول والواجبا لتنتظم
احلياة الزوجية ،وتأكيد حسن العشرة بني الزوجني.
وقد يتطلب حال الزوجني اللذين مييالن إىل إنهاء احلياة الزوجية أن يبني هلما ما
يرتتب على الفرقة من حق مثل مهر الزّوجة وحقّها يف احلضانة ،وكذلك حقّ الزّوج يف
حضانة أوالده ،وما يرتتّب عليه من احلقول حني الطّالل ،وإن كان تذكري كال
الزوجني بعواقب أعماهلما من تدمري ألسرتهما وضياعها مبا يدفعهما إىل اإلصالح هو
أوىل ما يفعله احلكمان.
وهكذا هو الشأن يف كل خالف يقع بني الزوجني ،فإنه البد أن يرد إىل حكم
الشريعة لتستقيم حياة الزوجني.
وإذا كان احلديث يف هذا املبحث عن تفعيل التحكيم ليتخذ مسارا حقيقا يف
اإلصالح بعيدا عن كونه إجراء شكليا ،فإن هذا يتطلب إضافة جمموعة من الصفا أو
الشروط الي يتطلبها تطور احلياة ،وتفاقم حجم ونوع املشكال الزوجية يف ظل
اإلعالم املفتوح والعوملة املهيمنة.وهذه الصفا هي:
 - 6أن يكونا قادرين على حل املشكال الزوجية :ال يتحقق اإلصالح بني
الزوجني إال بقدرة احلكمني على حل املشكال الزوجية ،والي تنطلق ابتداء من
معرفة وإحاطة احلكمني بأسباب وبواعث النزاع بني الزوجني ،وطبيعة احلوادث
واملشاكل الي متر بها احلياة الزوجية ،وفهمهما الختالف طبيعة كل من الزوجني
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ومدى النضج النفسي واالجتماعي لكل منهما  ،وكذلك درجة التفاهم بينهما وطريقة
وكيفية مواجهتهما للمشكال .
ولتحقيق ذلك البد للحكمني أن يسمعا رأي كلّ من الزّوج والزّوجة؛ ليقفا
على أصل املشاكل الي أدّ إىل النزاع ،وحتليل موقفيهما حتليالً دقيقاً ،والوقوف
على مراميهما ومقاصدهما من كالمهما مبختلف األمور ،وذلك من خالل إدارة
احلوار والنقاش بني الزوجني ،وتذكريهما مبا بينهما من وفال ورصيد حب يف مواجهة
وتغلب ما يعرتض صفو حياتهما من متغريا طارئة.
ويسهم يف ذلك وجود خإلة وجتربة يف احلياة تؤهلهما لذلك العمل احلساس،
خإلة تؤخذ من اإلملام بالعلوم األخرى حنو :علم النفس الرتبوي ،واإلرشاد األسري،
وهي علوم تستند إىل مناهج البحث العلمي تساعد الفرد على فهم نفسه وفهم ما
حوله؛ ليصبح قادرا على التغلب على املشكال واختاذ القرارا الي تسهم يف بناء
احلياة الزوجية بناء سليما )63(،كما أن من شان الخإلة أن جتعل احلكمني سريعني يف حل
النزاع بني الزوجني بعيدا عن العبارا الفضفاضة واملواعظ.
ويتم ذلك يف مكاتب اإلصالح األسري ،وهي مكاتب مساندةٌ لعمل القاضي،
ختتص بإصالح الخالفا الواقعة بني الزوجني واحملالة إليها مباشرة من قضاة احملاكم
الشرعية ،تنظر يف الخالفا الواقعة بني الزوجني قبل حدوث الطالل من خالل دراسة
كل حالة تتقدم للمحكمة على حدة ،وإحالتها إىل املختص "النفسي ،الشرعي،
الرتبوي"...؛ ملعرفة األسباب احلقيقية للنزاع من اجل الوصول إىل احلل األنسب
()64

واألفضل لألسرة.

( )63النعيم ،عبد ا ميد أمحد( ،)2008أسس التوجيه واإلرشاد النفسي ،اإلةساء :اعية الرب يف اإلةساء.
( )64معابد  ،اإلصالح األسر بني الووجني ،ص .168
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611
الي ينبغي

تواجدها يف احلكمني حتى ال يصبح التحكيم شكليا ،وحتى ال يقتصر دور احلكمني
على تقدير نسبة اإلساءة يف دعوى الشقال والنزاع ،وألهمية وجود هذه الصفة يف
احلكمني جند القرآن قد نص عليها ،قال تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﭼ( .)65ومعنى اإلرادة خلوص نيتهما لصالح احلال بني الزوجني )66( ،وكذلك
جند النص القرآني ال يشري إىل دور آخر للحكمني سوى اإلصالح ،وهذا يشعر بأنه
جيب على احلكمني أال يدخرا وسعا يف اإلصالح ،كأنه يقول هلما :إن صحت
إرادتهما فالتوفيق كائن ال حمالة ،وهذا يدل على نهاية العناية من اه تعاىل يف إحكام
نظام البيو  ..يقول اجلصاص " :ويف فحوى اآلية ما يدل على أنه ليس للحكمني أن
يفرقا"( ،)67ولذلك جند أن الفقهاء قد أمجعوا على أن قول احلكمني يف اجلمع بني
الزوجني نافذ بغري توكيل منهما ( ،)68ولعل أهمية اإلصالح بني الزوجني هي الي
دفعت الرافعي إىل القول بأنه" :لو قام احلاكم مبتدئاً باإلصالح بني الزوجني قبل
ترافعهما إليه أو فعله احلكماء من قبل أنفسهما من غري إذن احلاكم هلما جاز ".

()69

( )65سور النساء :ية .34
( )66ال شوكاين ،حممد بن علي ،فت القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،ج ،1ص463
بريوت :دار الفكر.
( ) 67اجلصاص ،أمحد بن علي ،حتقيق :حممد الصادق قمحاو  ،أةكام القراف ،ج،3ص ،154بريوت :دار
اةياء الرتاث العريب.
( )68ابن رشد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،ج ،2ص.74
( )69الرافعي ،ا او الكبري ،ج  ،9ص .596
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لقوهلا تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭼ.

()70

إن استحضار إرادة اإلصالح واعتبارها احملرك األساسي لإلصالح بني الزوجني
بعيدا عن األهواء الشخصية واملنافع الدنيوية يكسب احملكم صفة احلياد ،الي جتعل
التدخل إلبراز أوجه االتفال بني الزوجني دون رغبة النتصار أحدهما على اآلخر،
وما ذلك إال ابتغاء األجر من اه مصداقا لقوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ.

()71

وهكذا ميكن القول أن التحكيم إذا صدر عن هيئة تتصف بصفا

تؤهلها

للقيام بالصلح بني الزوجني كان ذلك أدعى للتقيُّد مبضمونه.
املبحث الرابع :واقع التحكيم يف منازعات األحوال الشخصية
يف هذا املبحث دراسة ملطلبني اثنني:
املطلب األول :دراسة تطبيقية لواقع التحكيم يف الشقاق بني الزوجني

املطلب الثاين :نتائج البحث التطبيقية لواقع التحكيم يف الشقاق بني الزوجني
وفيما يلي تفصيل ذلك:
املطلب األول :دراسة تطبيقية لواقع التحكيم يف الشقاق بني الزوجني
أوال :عينة البحث
تكونت عينة البحث من ( )100من الذكور واإلناث ،وطبقت هذه االستبانة يف
حمكمة صويلح الشرعية ،وحمكمة القضايا الشرعية  -عمان ،وحمكمة التنفيذ الشرعي
( )70سور النساء :ية .114
( )71سور النساء :ية .114
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– عمان ،وقد مت اختيار عينة قصدية لألزواج الذين لديهم مشكال مع زوجاتهم
وخضعوا للتحكيم.
اثنيا :أدوات البحث
للحصول على البيانا

املتعلقة بنتائج هذه البحث قام الباحثان باستخدام

األدوا التالية:
 -1إعداد االستبانة
قام الباحثان بإعداد استبانة استوحت عناصرها من واقع احلياة االجتماعية
(ملحق ،)1وقد روعي يف صياغة املنت وضوح العبارة ،حبيث ال حتتمل أكثر من
تفسري ،وعدم تكرار الفقرة أكثر من مرة .ثم عرضت على جمموعة من السادة احملكمني
من ذوي الخإلة واالختصاص (ملحق  ،)2للوقوف على مدى مالءمة الفقرا
لألهداف املرسومة .وقد مت إجراء التعديال على حسب ما ورد من السادة احملكمني،
حيت اشتملت يف صورتها النهائية كما يف امللحق رقم ( ،)3على ثالثة جماال بواقع
( )30فقرة باستخدام مقياس لكر الخماسي وهي كاآلتي:
فقرا تتعلق باحلكمني:
بواقع ( )10فقرا من ( )10- 1مجيعها إجيابية يف أثر صفا احلكمني على
احلياة الزوجية ،ماعدا الفقرة رقم ( )10فهي سلبية يف ذلك.
فقرا تتعلق بعملية التحكيم:
بواقع ( )10فقرا من ( )20- 11مجيعها إجيابية يف أثر اإلجراءا اإلدارية
الي تتم داخل احملاكم الشرعية يف عملية التحكيم على احلياة الزوجية ،فيما عدا
الفقرتني ( )20 ،19فهي سلبية يف ذلك.
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فقرا تتعلق بنتائج التحكيم:
بواقع ( )10فقرا من ( )30- 21مجيعها إجيابية يف أثر نتائج التحكيم يف
احملاكم الشرعية على احلياة الزوجية ،فيما عدا الفقرا ( )30 ،27 ،23فهي سلبية
يف ذلك.
 -2إجراءات البحث
مت تطبيق البحث وفق الخطوا اآلتية:
 - 1مت احلصول على موافقة رمسية من دائرة قاضي القضاة للقيام بتحكيم
وتطبيق البحث (ملحق .)3
 - 2مت توزيع البحث عشوائيا يف ثالث حماكم :حمكمة صويلح الشرعية،
وحمكمة القضايا الشرعية  -عمان ،وحمكمة التنفيذ الشرعي  -عمان.
صدق أداة الدراسة
لغرض التحقق من صدل الدراسة مت عرضها على مثانية مةن احملكمةني مةن ذوي
الكفاءة الخإلة واالختصاص وذلك إلبداء رأيهم يف أداة الدراسة من حيث مدى مناسبة
الفقةةرة للمجةةال الةةذي تنةةدرج حتتةةه وسةةالمة الصةةياغة اللغويةةة لكةةل فقةةرة ووضةةوحها
وإضةةافة املالحظةةا الةةي يرونهةةا مناسةةبة ،وقةةد مت االسةةتفادة مةةن مالحظةةا احملكمةةني
وا ألخةذ مبالحظةاتهم وأجةري التعةديل الةالزم علةى النحةو اآلتةي :اشةتملت االسةتبانة
على اثنتني وأربعني فقرة فكانت خالصة حتكيم احملكمني على النحو اآلتي:
- 1مت حذف ست فقرا لعدم ارتباطها باجملال الذي أدرجت حتته.
 - 2مت دمج ثالث فقرا بسبب التشابه لتصبح فقرة واحدة.
 - 3مت تعديل الصياغة اللغوية لثالث عشرة فقرة.
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احملكمني مبثابة الصدل الظاهري

للمقياس ،أما للتأكد من صدل احملتوى فقد قام الباحثان باختبار معامل الصدل
التجرييب وذلك بتطبيق االستبانة على عينة الصدل والثبا

التجريبية واملكونة من

( )20من الذكور واإلناث ،ومن خارج جمتمع الدراسة ،حبيث مت اختيارهم قصداً من
األزواج الذين لديهم مشكال زوجية وخضعوا للتحكيم يف حماكم عمان ،عن طريق
استخدام معادلة االرتباط لبريسون بني درجا الفقرا مع الدرجة الكلية لكل جمال
من اجملاال الثالث ،كما يف اجلدول رقم ( )1اآلتي:
اجلدول رقم  .)1معامالت ارتباط درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ومستوى
داللة كل منها.

صفات احلكمني

نتائج التحكيم

عملية التحكيم

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**.869

11

**.880

21

**.897

2

**

.858

12

**

.425

22

**

3

**.868

13

**.848

23

**.382

4

**.803

14

**.715

24

**.946

5

**.898

15

**.797

25

**.869

6

**

.818

16

**

.783

26

**

7

**.848

17

**.517

27

**.745

8

**.832

18

**.826

28

**.940

9

**

.445

19

**

.896

29

**

**.661

20

**.872

30

**.869

10

** ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01

.924

.945

.682
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يتضح من اجلدول رقم ( )1أن قيم معامال ارتباط بريسون بني درجا كل
فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه تراوحت بني (،)0.946 - 0.382
وهي قيم ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ،)0.01=αوهي قيم تشري إىل
االتسال بني فقرا

كل جمال والدرجة الكلية للمجال ،وهذا ما يعرف باالتسال

الداخلي.
ثبات الدراسة
للتحقق من ثبا أداة الدراسة قام الباحثان ،بتطبيق االستبانة على عينة الصدل
والثبا الي مت ذكرها ،وقةام الباحثةان باسةتخراج معامةل الثبةا (االتسةال الةداخلي)
عةةن طريةةق معامةةل كرونبةةا

ألفةةا (Alpha

 ،)Cronbachوهةةو معامةةل ثبةةا جيةةد يفةةي

بأغراض الدراسةة ،حيةث تعتمةد معادلتةه علةى تباينةا فقةرا املقيةاس ،وتشةرتط أن
تقيس فقرا املقياس مسة واحدة فقةط ،ولةذلك قةام الباحثةان حبسةاب معامةل الثبةا
للمقياس ككل وجملاالته الثالثة ،واجلدول اآلتةةي رقةم ( )2يوضةح قةيم معةامال ألفةا
كرونبا لكل جمال على انفراد وللمقياس ككل:
اجلدول رقم  .)2معامل ثبات ألفا كرونباخ جملاالت املقياس الثالث ولفقرات املقياس ككل.
اجملال

عــدد العبـارات

ألفا كرونباخ ن=)20

صفات ا كمني

10

**0.934

عملية التحكيم

10

**0.923

نتا ا التحكيم

10

**0.893

املقياس ككل

30

**0.962

** ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.01 0
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تشري البيانا يف اجلدول رقم ( )2إىل قيم معامل الثبا إلجابا أفراد عينة
الصدل على االستبانة ،وتظهر أنها مرتفعة جلميع جماال املقياس حيث تراوحت بني
( 0.893و  )0.934للمجاال و ( )0.962للمقياس ككل فهي موجبة ودالة إحصائياً
عند مستوى  0.01وبالتالي صدل حمتوى مرتفع ،وهي داللة جيدة على صدل
االستبانة والي تفي بأغراض هذه الدراسة ،ومما تقدم من إجراءا

يؤكد صدل

وثبا االستبانة ،وأصبحت يف صورتها النهائية كما يف امللحق رقم (.)3
اثلثا :األساليب اإلحصائية
مت استخدام األساليب اإلحصائية لتحليل نتائج استجابا عينة البحث على
االستبانة وهي :املتوسطا احلسابية ،االحنرافا املعيارية ،والنسب املئوية ،ودرجة
أثر عملية التحكيم ،ورتب األثر تنازلياَ للسؤال األول والثاني والثالث.
حيث مت تفريغ نتائج االستبانا على الإلنامج اإلحصائي ( ،)SPSSحبيث
صممت مجيع الفقرا يف اجملاال الثالثة لقياس أثر عملية التحكيم الي تتم بني
األزواج املقام بينهما قضايا يف احملاكم الشرعية يف حمافظة عاصمة األردن ،وذلك
باستخدام مقياس ليكر ) (Likertالخماسي املتدرج ،حيث يكون للفقرا اإلجيابية
لقياس أثر عملية التحكيم موافقة بشدة ( 5درجا ) ،موافقة ( 4درجا ) ،حمايدة (3
درجا ) ،غري موافقة (درجتان) ،غري موافقة بشدة (درجة واحدة) ،وللفقرا
السلبية يف قياس أثر عملية التحكيم موافقة بشدة (درجة واحدة) ،موافقة (درجتان)،
حمايدة ( 3درجا ) ،غري موافقة ( 4درجا ) ،غري موافقة بشدة ( 5درجا ).
أي كلما قلت درجة العينة على فقرا االستبانة دل على اخنفاض أثر عملية
التحكيم مبجاالتها الثالثة على االستقرار األسري بني األزواج املقام بينهما قضايا يف
احملاكم الشرعية ،وكلما زاد الدرجة ارتفع األثر.
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ومت اعتماد تصنيف درجة أثر عملية التحكيم مبجاالتها الثالثة على االستقرار
األسري بني األزواج املقام بينهما قضايا يف احملاكم الشرعية ،إىل مخسة مستويا
لتسهيل عرض نتائج البحث ومناقشتها ،حبيث مت تقسيم املسافة من ( )5- 1مخسة
أجزاء بالتساوي وهي كما يأتي:
 املستوى األول :أثر بدرجة قليلة جداً إذا كانت الدرجة من (( – )1أقل من
 ،)1.8أي أن نسبة األثر اإلجيابي من ( )%20.0إىل أقل من (.)%36
 املستوى الثاني :أثر بدرجة قليلة إذا كانت الدرجة من (( – )1.8أقل
من ،)2.6أي أن نسبة األثر اإلجيابي من ( )%36إىل أقل من (.)%52
 املستوى الثالث :أثر بدرجة متوسطة إذا كانت الدرجة من (( – )2.6أقل
من ،)3.4أي أن نسبة األثر اإلجيابي من ( )%52إىل أقل من (.)%68
 املستوى الرابع :أثر بدرجة كبرية إذا كانت الدرجة من (( – )3.4أقل
من ،)4.2أي أن نسبة األثر اإلجيابي من ( )%68إىل أقل من (.)%84
 املستوى الخامس :أثر بدرجة كبرية جدًا إذا كانت الدرجة من (– )4.2
(أقل من ،)5أي أن نسبة األثر اإلجيابي من ( )%84إىل أقل من (.)%100
املطلب الثاين :نتائج البحث التطبيقية لواقع التحكيم يف الشقاق بني الزوجني
يتناول هذا املبحث عرضاً لنتائج البحث ،الي هدفت إىل الكشف عن أثر
عملية التحكيم (صفا احلكمني  ،واإلجراءا اإلدارية  ،ونتائج التحكيم) ،والي
تتم يف احملاكم الشرعية األردنية على االستقرار األسري من وجهة نظر الزوجني املقام
بينهما قضايا شقال يف احملاكم الشرعية يف مدينة عمان يف اململكة األردنية اهلامشية.
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وفيما يلي نتائج البحث تبعاً لتسلسل أسئلتها:
أوالا :النتائج املتعلقة ابلسؤال األول

لإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث ،ونصه" :ما أثر صةفا احلكمةني

يف عملية التحكيم على االستقرار األسري؟"
فقد جاء النتائج وفق ما يوضحه اجلدول اآلتي:
اجلدول رقم  .)3املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر
صفات احلكمني يف عملية التحكيم.
م

العبارة

املتوسط االحنراف النسبة

الرتبة

احلسايب املعياري املئوية%

درجة أثر
صفات

احلكمني

 1يتمتع احملكموف ابلعدالة واإلنصاف.

2.61

52.20 1.490

6

متوسطة

 2يتصف احملكموف ابلصرب واألان أثناء التحكيم.

2.61

52.20 1.449

7

متوسطة

 3ميتله احملكموف رب وجتربة يف ا يا تؤهلهما 2.55
للقيام ابلتحكيم.

51.00 1.395

9

قليلة

3.49

69.80

2

كبري

8

قليلة

4

متوسطة

5

متوسطة

10

قليلة

1

كبري

69.00 1.366

3

كبري

57.62 1.0234 2.8810

--

متوسطة

 4يؤمتن احملكموف علمل أسرار الووجني.

882.

 5يدرك احملكموف العلل ا قيقية اليت ّأدت ات 2.58
ةدوث اخلصومات.

51.60 1.296

2.73

54.60 1.496

 7يقوم احملكموف إبقناع الطرفني أب طا هما وضرور 2.62
تصحيحها.

52.40 1.398

 8ين احملكموف يف اقناع الووجني بت جيل الطالق 2.14
واستبعاده من دا ر تفكريمها.

42.80 1.164

 9أعمار ا كمني مناسبة للقيام ابلتحكيم بني 4.03
الووجني.

80.60

 6لدى ا كمني اراد ورغبة ةقيقية يف اإلصالح.

 10يساهم احملكموف يف ز د املشاكل بني الووجني.
الكلي

3.45

717.
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يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق رقةةم ( )3أن درجةةة أثةةر صةةفا احلكمةةني يف عمليةةة
التحكيم على االستقرار األسري من وجهةة نظةر الةزوجني كانةت كةبرية علةى الفقةرا
( ،)10 ،9 ،4حيث تراوحت النسةبة املئويةة لألثةر اإلجيةابي علةى االسةتقرار األسةري
بةةني ( ٪69.0إىل ،)٪80.6وكانةةت متوسةةطة علةةى الفقةةرا ( ،)7 ،6 ،2 ،1حيةةث
بلغت النسبة املئوية لألثر اإلجيابي على االستقرار األسري بةني ( ٪52.2إىل ،)٪54.6
وكانت قليلة على الفقرا ( )8 ،5 ،3حيث بلغت النسبة املئوية لألثةر اإلجيةابي علةى
االستقرار األسري بني ( ٪42.8إىل ،)٪51.0ومل يصل األثر اإلجيابي على االسةتقرار
األسري درجة قليلة جداً أو درجة كبرية جدًا على أي فقرة من فقرا هذا اجملال ،فيمةا
كانت الدرجةة الكليةة ألثةر صةفا احلكمةني علةى االسةتقرار األسةري متوسةطة حيةث
بلغت نسبة األثر الكلي اإلجيابي (.)٪57.62
ويتبني من اجلدول أيضاً أن أكثر الصفا

للمحكمني أثراً على االستقرار

األسري من وجهة نظر الزوجني وبدرجة كبرية هي الفقرا رقم (،)10 ،4 ،9
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الفقري ،وآخرين  )2008ودراسة منى الخطايبة (.)2006
وتعود هذه النتيجة إىل أن قانون األحوال الشخصية األردني يشرتط يف احلكمني
العدالة والتجرد واحلياد والعلم والقدرة على اإلصالح ،وأن يكونا من ذوي الخإلة
والبعد عن اهلوى أو أن تكون هلما منفعة شخصية.
ويبني اجلدول رقم ( )1أيضاً أن أقل الصفا للمحكمني أثراً على االستقرار
األسري من وجهة نظر الزوجني وبدرجة قليلة هي الفقرا رقم ( )5 ،3 ،8علةى
الرتتيةةب ،والةةي أظهةةر األثةةر القليةةل بنجةةاح احلكمةةني يف إقنةةاع الةةزوجني بتأجيةةل
الطةةالل لعةةدم امةةتالكهم الخةةإلة والتجربةةة يف احليةةاة؛ لتؤهلةةهم مةةن القيةةام بعمليةةة
التحكيم ،وإدراك العلل احلقيقية الي أد إىل حةدوث الخصةوما  ،حيةث بلغةت
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نسبة أثر هذه الفقرا بةني ( ٪42.8إىل  ) ٪51.0مةن وجهةة نظةر األزواج ،وتتفةق
هةةذه النتيجةةة مةةع دراسةةة الخطايبةةة ،سةةكينة  ،)2007ويعةةود هةةذا إىل أن معظةةم
احملكمني من احملامني الشرعيني أو من رجال الدين ،وأن نسبة احملكمني من الرتبويني
واملتخصصني يف علم النفس قليلةة جةدا ،كمةا أن الوقةت الةذي يعطةى للمحكةم ال
يكفي لإلصالح األسري وحبث أسباب املشكلة ،فكثري من جلسا التحكيم تتم يف
يوم واحد ،بل يف ساعة أو ساعتني دون البحث عن السبب أو حماولة اإلصالح بني
الطرفني ،حبي ث تقتصر حماوال اإلصالح علةى اإلجةراء القةانوني ،وذلةك بسةؤال
الطرفني هل حتب أن تعود إىل زوجك؟.
األمر الذي أكد أن دور احلكمني اقتصر على تقدير نسةبة اإلسةاءة ،وهةذا عائةد
إىل أن احملكمة ال حتوّل قضةايا الشةقال والنةزاع إىل احلكمةني إال بعةد ثبةا اإلسةاءة مةن
أحدهما ،األمر الذي يستدعي تطوير التشريعا الخاصة باحلكمني (.)72
اثنيا :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين

لإلجابةةة علةةى السةةؤال الثةةاني مةةن أسةةئلة البحةةث ،ونصةةه" :مةةا أثةةر اإلجةةراءا

اإلدارية لعملية التحكيم على االستقرار األسري "؟
فقد جاء النتائج وفق ما يوضحه اجلدول اآلتي:

( )72اخلطايبة ،سكينة ()2007 ،10
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اجلدول رقم  .)4املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر
اإلجراءات اإلدارية يف عملية التحكيم.
م

العبارة

املتوسط االحنراف النسبة

درجة أثر

الرتبة

اإلجراءات

األجواء اليت مت فيها التحكيم كانت مناسبة
1
لتحقيق الصل بني الووجني.

2.50

50.00 1.150

3

قليلة

 2مت تدوين األسباب املؤدية ات اخلالفات الووجية.

4.47

502.

89.40

1

عدد جلسات التحكيم ك ف كافيا لتحقيق الصل
3
بني الووجني.

كبري جداً

2.42

48.40 1.017

4

قليلة

يعطي التحكيم وقتا كافيا لتحقيق الصل بني
4
الووجني.

2.09

842.

41.80

9

قليلة

طريقة التحكيم أدت ات تقليل املشكالت بني
5
الووجني.

2.15

892.

43.00

6

قليلة

مت اختاذ طوات جاد وكافية ل اخلالف بني
6
الووجني.

2.10

937.

42.00

8

قليلة

احلسايب املعياري املئوية %

اإلدارية

مت وضع تقرير مفصل عن حماولة الصل وعدد
 7جلساته واإلجراءات املتبعة لتحقيق الصل بني 4.34
الووجني.

476.

86.80

2

كبري جداً

عملية التحكيم انتهت بعد اهناء كافة املشكالت
8
الووجية.

2.07

977.

41.40

10

قليلة

سارت عملية التحكيم بسرعة خملة ابإلصالح بني
9
الووجني.

2.20

44.00 1.101

5

قليلة

 10تكوف عملية التحكيم شكلية.

2.13

42.60 1.116

7

قليلة

52.94 71470. 2.6470

--

متوسطة

الكلي
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يتضح من اجلدول السابق رقم ( )4أن درجة أثةر اإلجةراءا اإلداريةة يف عمليةة
التحكةةيم علةةى االسةةتقرار األسةةري مةةن وجهةةة نظةةر الةةزوجني كانةةت كةةبرية جةةدًا علةةى
الفقرتني ( ،)2 ،7حيث بلغت النسةبة املئويةة لألثةر اإلجيةابي علةى االسةتقرار األسةري
( )٪89.40 ،٪86.80على الرتتيب ،وكانت قليلة علةى بةاقي الفقةرا حيةث بلغةت
النسبة املئوية لألثر اإلجيابي على االستقرار بني ( ٪52.2إىل  ،)٪54.6ومل يكةن األثةر
اإلجيابي على االستقرار األسري درجة كةبرية أو متوسةطة أو قليلةة جةداً علةى أي فقةرة
مةةن فقةةرا هةةذا اجملةةال ،فيمةةا كانةةت الدرجةةة الكليةةة ألثةةر اإلجةةراءا اإلداريةةة علةةى
االستقرار األسري متوسطة حيث بلغت نسبة األثر الكلي اإلجيابي (.)٪52.94
ويتةةبني مةةن اجلةةدول أيض ةًا أن أكثةةر اإلجةةراءا اإلداريةةة أثةةرًا علةةى االسةةتقرار
األسري من وجهة ة نظةر الةزوجني وبدرجةة كةبرية جةدًا همةا الفقرتةان رقةم ( )7.2علةى
الرتتيةب ،واملتعلقتةان بتةةدوين األسةباب املؤديةة إىل الخالفةةا الزوجيةة ،ووضةع تقريةةر
مفصل عن حماولةة الصةلح ،وعةدد اجللسةا واإلجةراءا املتبعةة لتحقيةق الصةلح بةني
الةزوجني ،حيةةث بلغةت نسةةبهم ( ،)٪86.8 ،٪89.4وتتفةق هةةذه النتيجةة مةةع دراسةةة
(داود ،أمحد )73()1977و (الخطايبة ،سكينة .)2007 ،11
و تعود هةذه النتيجةة إىل ضةرورة تقةنني عمليةة التحكةيم ضةمن قةانون األحةوال
الشخصةةية األردنةةي ،وعةةدم جعلةةها حمةةل اجتهةةاد القاضةةي حيةةث نةةص قةةانون األحةةوال
الشخصةةةية األردنةةةي رقةةةم ( " :)123إذا مل يةةةنظم حمضةةةر بالتحقيقةةةا املةةةذكورة بةةةني
الزوجني يفسخ احلكم " ،وإذا مت رفةع التقريةر إىل القاضةي دون إرفةال احملضةر ينظةر بةه
وال يعتإل بالتقرير ،فلقد أشار قرار حمكمة االستئناف الشرعية إىل أنه حتةى يعتمةد قةرار
( )73داود ،أمحد ( ،)1977القرارات االستةنافية ،ج ،1ص  ،228قرار رقم ( ،)24609بتاريخ ،7 ،29
.1992
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احلكمةةني ال بةةد أن يرفةةق مبحضةةر موقةةع مةةن الطةةرفني ،ممةةا يةةدل علةةى أن احلكمةةني حبثةةا
أسباب الخالف والنزاع معهما أو مع أي شخص رأيا فائدة من حبثهما معه.
ويبني اجلدول رقةم ( ) 1أيضةًا أن أقةل اإلجةراءا اإلداريةة أثةرًا علةى االسةتقرار
األسري من وجهة نظر الزوجني وبدرجة قليلةة هةي :الفقةرا رقةم ( )6 ،4 ،8علةى
الرتتيب ،والي أظهر قلة أثر مةن وجهةة نظةر الةزوجني لعمليةة التحكةيم بإنهةاء كافةة
املشةكال الزوجيةة لعةدم كفايةة الوقةت ،وعةدم اختةاذ خطةوا جةادة وكافيةة لتحقيةق
الصلح بينهما ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(الفقري ،أسامة وآخرون  )2008ودراسةة
(اهلمشري ،وليةد عةودة  ،)2008ودراسةة (الخطايبةة ،سةكينة  ،)2007وتعةود هةذه
النتيجة تعود إىل أن احملكمةة حتةدد احلكمةني يف وقةت حمةدد وغالبةا مةا يكةون شةهرا ،ممةا
يؤدي إىل قصور احلكمني يف الوقةوف علةى أسةباب املشةكلة احلقيقيةة ،حبيةث أصةبحت
جلسةةة التحكةةيم ختتصةةر يف مكاتةةب احملةةامني فتعقةةد أكثةةر مةةن جلسةةة واحةةدة يف اليةةوم
الواحةةةد ،كمةةةا يالحةةةظ اسةةةتبعاد املتخصصةةةني يف الرتبيةةةة وعلةةةم الةةةنفس واملةةةدربني
االجتماعيني واقتصارها على احملامني ورجال الدين ،فعلى احلكمني ضرورة اتباع أجنةع
السةةبل للوصةةول إىل اإلصةةالح بةةني الةةزوجني ،وعةةدم مراعةةاة إمكانيةةة رفةةض احلكمةةني
للمهمة ،فكان ينبغي أن ينص يف قانون األحةوال الشخصةية األردنةي علةى أنةه يف حةال
املوافقة من احلكمني على تلك املهمة خيإل القاضي بالقبول ،ويف حال الرفض ال بد مةن
اعتةةذارهما أو أحةةدهما عةةن ذلةةك؛ ليصةةار إىل اسةةتبداهلما أو اسةةتبدال املعتةةذر منهمةةا،
وضةةرورة ختةةيري احلكمةةني يف قبةةول التحكةةيم أو االعتةةذار عنةةه وذلةةك حتقيقةةا لعدالةةة
التحكيم.
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اثلثا :النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث

لإلجابة على السؤال الثالث من أسئلة البحث ،ونصه" :مةا أثةر نتةائج التحكةيم

على االستقرار األسري ؟"
فقد جاء النتائج وفق ما يوضحه اجلدول رقم (:)5
اجلدول رقم  .)5املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر نتائج
التحكيم.

م

العبارة

املتوسط االحنراف

النسبة

احلسايب

املعياري

املئوية %

 1كانت نتا ا التحكيم مرضية للطرفني.

2.22

1.060

44.40

 2انتهت أو ستنتهي نتا ا التحكيم بتحقيق الصل
بني الووجني.

2.02

804.

40.40

 3مل تعرب نتا ا التحكيم عن جهود ا كمني.

3.96

281.

79.20

 4سامهت نتا ا التحكيم يف وضع أسس للحيا
الووجية املستقبلية.

1.94

814.

38.80

 5كانت نتا ا التحكيم منصفه.

2.37

837.

47.40

 6سامهت نتا ا التحكيم يف معرفيت لطبيعة أ طا ي
مع الطرف اآل ر.

1.91

793.

38.20

 7أجد أف النتا ا أدت ات توسيع اخلالف األسر .

2.78

1.177

55.60

 8سامهت نتا ا التحكيم يف انقاذ مؤسسة األسر من
االهنيار.

1.89

803.

37.80

 9جعلين التحكيم أتنازل عن ةقوقي ال جراء الصل .

1.81

394.

36.20

 10تكوف نتا ا التحكيم – املنتهي ابإلصالح -نية
ومؤقتة.

2.64

1.010

52.80

الكلي

47.08 59973. 2.3540

درجة أثر

الرتبة

نتائج

5

قليلة

6

قليلة

1

كبري

7

قليلة

4

قليلة

8

قليلة

2

متوسطة

9

قليلة

10

قليلة

3

متوسطة

--

قليلة

التحكيم
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يتضح من اجلدول السابق رقم ( )5أن درجة أثر نتائج التحكيم على االستقرار
األسري من وجهة نظر الزوجني كانت كبرية جداً على الفقرة رقم ( )3فقط ،حيث
بلغت النسبة املئوية لألثر اإلجيابي هلا ( ،)٪79.2وكانت متوسطة على الفقرتني
( ،)7 ،10حيث بلغت النسبة املئوية لألثر اإلجيابي على االستقرار األسري عليهما
( ٪52.8إىل  ،)٪55.6وكانت درجة األثر قليلة على باقي الفقرا بنسبة أثر إجيابي
تراوح بني ( ،)%47.4 - %36.2ومل يكن األثر اإلجيابي على االستقرار األسري
درجة كبرية جداً أو قليلة جداً على أي فقرة من فقرا هذا اجملال ،فيما كانت الدرجة
الكلية ألثر نتائج التحكيم على االستقرار األسري قليلة حيث بلغت نسبة األثر الكلي
اإلجيابي (.)٪47.08
ويتبني من اجلدول أيضاً أن أكثر نتائج التحكيم أثراً على االستقرار األسري من
وجهة نظر الزوجني وبدرجة كبرية هي الفقرة رقم ( )3واملتعلقة بأن النتائج كانت
متوافقة مع جهود احلكمني.
ويبني اجلدول رقم ( )6أيضاً أن أقل نتائج التحكيم أثراً على االستقرار األسري
من وجهة نظر الزوجني وبدرجة قليلة هما الفقرتان رقم ( )8 ،9على الرتتيب ،والي
أظهر قلة أثر من وجهة نظر الزوجني بنتائج التحكيم ،والي مل تسهم يف جعل
الزوجني يقومان بالتنازل عن حقوقهما إلجراء الصلح وإنقاذ مؤسسة األسرة من
االنهيار ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اهلمشري ،وليد ( ،)74()2008وتعود هذه
النتيجة إىل أن مهمة التحكيم أصبحت تنحصر يف تقدير نسبة اإلساءة بني الزوجني،
وعدم دراسة أسباب الخالف بني الزوجني والتقاعس عن حبث أسباب املشكلة أو
تقديم حل هلا.
( )74اهلمشر  ،وليد عود حممد ،التحكيم يف الشقاق والنواع ،األردف :دا ر قاضي الققا  .ص.3
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وأيضا رمبا لكون دعوى الشقال والنزاع ال حتوّل إىل احلكمني من قبل احملكمة
إال بعد أن يتبني ثبو وجود الشقال والنزاع بني املتخاصمني أمام احملكمة من خالل
البيّنا املقدمة يف الدعوى ،وهذا ما يفسر تركيز عمل احلكمني فقط عن البحث يف
تقدير نسبة اإلساءة بني الطرفني.
وميكن تلخيص األهمية النسبية ألثر عملية التحكيم مبجاالتها الثالثة على
االستقرار األسري بني األزواج الي تقام بينهما قضايا يف احملاكم الشرعية يف مدينة
عمان كما يف اجلدول رقم( )6والذي يوضح لنا ملخصا ألثر اجملاال مرتبة تنازلياً
حسب أهميتها:
اجلدول رقم  .)6املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ،والنسب املئوية والرتب تنازلياُ ودرجة أثر عملية
التحكيم يف جماالهتا الثالثة على االستقرار األسري من وجهة نظر الزوجني.
النسبة

املتوسط

االحنراف
املعياري

املئوية%

 1اجملال األول :أثر صفات ا كمني

2.8810

1.0234

57.62

1

 2اجملال الثاين :أثر اإلجراءات اإلدارية

52.94 0.71470 2.6470

2

متوسطة

 3اجملال الثالث :أثر نتا ا التحكيم

47.08 0.59973 2.3540

3

قليلة

52.54 0.71469 2.6273

---

متوسطة

م

اجملال

الكلي

احلسايب

الرتبة

درجة األثر
متوسطة

وبالرجوع إىل النتائج السابقة للجدول رقم ( )6نالحظ أن أثر صفا احلكمني
حصل على أعلى نسبة يف االستقرار األسري ،ومن ثم اإلجراءا اإلدارية  ،وأخرياً
جاء نتائج عملية التحكيم بدرجة أثر قليلة  ،ويعزو الباحث أن هذه النتيجة إىل
ضرورة مراعاة الشروط املثالية يف احملكم املتمثلة يف العدالة والتجرد واحلياد والعلم
والقدرة على اإلصالح ومن ذوي الخإلة والبعد عن اهلوى أو أن تكون له منفعة
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شخصية يف هذا الخالف وهذه الصفا يلزم توافرها يف كل حكم يطلب منه إعطاء
رأي يف خالف أو قضية هي موضوع خصام بني طرفني أو أكثر  ،وتتفق هذه النتيجة
()75

مع عدة دراسا منها دراسة (الفقري )2008 ،و(الخطايبة ،سكينة .)2007
اخلامتة
احلمد ه وكفى ،والصالة والسالم على النيب املصطفى ،وبعد:
لقد مت يف هذا البحث الوصول إىل أهم النتائج التالية:

 - 1هناك عوامل تزيد من فاعلية التحكيم ومن أبرزها :وقت بعث
احلكمني ،وصفا احملكمني.
 - 2البد أن يصدر التحكيم عن هيئة تتصف بصفا تؤهلها للقيام بالصلح
بني الزوجني.
 - 3إن استحضار احلكمني إرادة اإلصالح واعتبارها احملرك األساسي
لإلصالح بعيدا عن األهواء الشخصية واملنافع الدنيوية ،هي من أهم الصفا الي
ينبغي تواجدها يف احلكمني؛ حتى ال يصبح التحكيم شكليا ،وحتى ال يقتصر دور
احلكمني على تقدير نسبة اإلساءة يف دعوى الشقال والنزاع.
 - 4البد من معرفة طبيعة الخالف بني الزوجني؛ ليتم إحالته إىل احلكم
حبسب طبيعته ،وهذا يعين أنه البد أن يكون من احملكمني خمتصني شرعيني وتربويني
ونفسيني.

( )75اخلطايبة ،سكينه سني ( ،)2007التحكيم يف دعاو الشقاق النواع طبقاً لقانوف األةوال الشخصية
األردين ،األردف :دا ر قاضي الققا .
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 - 5الواقع التطبيقي للتحكيم يكشف عن األثر القليل يف جناح احلكمني يف
إقناع الزوجني بتأجيل الطالل؛ لعدم امتالكهم الخإلة وعدم القدرة على معرفة العلل
احلقيقية الي أد إىل حدوث الخالفا بني الزوجني.
 - 6الواقع التطبيقي للتحكيم يكشف عن أن الوقت الذي يعطى للمحكم ال
يكفي لإلصالح األسري وحبث أسباب املشكلة ،فكثري من جلسا التحكيم تتم يف
يوم واحد ،بل يف ساعة أو ساعتني دون البحث عن السبب أو حماولة اإلصالح بني
الطرفني.
التوصيات
يوصي الباحثان مبا هو آت:
 - 1ضرورة إحالة قضايا الشقال إىل هيئة متخصصة للقيام بالصلح بني
الزوجني حبسب طبيعة الخالف بينهما.
 - 2ضرورة فتح مكاتب لإلصالح األسري بأن تكون مكاتب مساندة لعمل
القاضي ،ختتص بإصالح الخالفا الواقعة بني الزوجني  -واحملالة إليها مباشرة من
قضاة احملاكم الشرعية – بعد دراسة كل حالة تتقدم للمحكمة على حدة ،وإحالتها إىل
املختص املناسب  -النفسي ،الشرعي ،الرتبوي  -من أجل معرفة األسباب
احلقيقية للنزاع و الوصول إىل احلل األنسب لألسرة.
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املراجع
[ ]1ابن أبي الدم ،شهاب الدين أبو إسحال اهلمداني ،أدب القاضي ،حتقيق حممد
مصطفى ،بغداد :مطبعة اإلرشاد.

[ ]2ابن العربي ،أبو بكر حممد بن عبد اه ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،أحكام
القرآن ،لبنان :دار الفكر للطبعة والنشر.
[ ]3ابن اهلمام ،حممد عبد الواحد ،الكمال ابن اهلمام ،شرح فتح القدير ،بريو :
دار الفكر.
[ ]4ابن رشد ،حممد بن أمحد ،بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ،بريو  :دار الفكر.
[ ]5
[ ]6
[ ]7
[ ]8
[ ]9

ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر (د ،) ،رد احملتار على الدر املختار يف شرح
تنوير األبصار ،مصر.
ابن فرحون ،حممد (2001م) ،حتقيق مجال مرعشلي ،تبصرة احلكام يف أصول
األقضية ومناهج األحكام ،بريو  :دار الكتب العلمية.
ابن قدامة ،موفق الدين عبد اه ( ،)1985املغين يف فقه امحد بن حنبل
الشيباني ،بريو  :دار إحياء الرتاث العربي.
ابن منظور ،حممد بن مكرم (د ،) ،لسان العرب ،مصر :دار اآلفال العربية.
ابن جنيم ،زين الدين احلنفي ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بريو  :دار
املعرفة.

[ ]10أمحد أبو الوفا ،عقد التحكيم وإجراءاته (1974م) ،اإلسكندرية :الطبعة
الثانية.
[ ]11أمحد بن النقيب ،عمدة السالك وعدّة الناسك ،بريو  :دار اجليل.
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[ ]12األسطل ،إمساعيل أمحد حممد ( 1986م) ،التحكيم يف الشريعة اإلسالمية
رسالة دكتوراه ،جامعة القاهرة ،إشراف يوسف حممود قاسم.
[ ]13األلوسي ،شهاب الدين حممود ،روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاني ،بريو  :دار إحياء الرتاث العربي.
[ ]14الباجي ،سليمان بن خلف( 1332هة) ،املنتقى شرح موطأ اإلمام مالك بن
أنس ،مصر :دارالسعادة.
[ ]15باز ،سليم بن رستم ،شرح جملة األحكام العدلية ،بريو  :دار إحياء الرتاث
العربي.
[ ]16البهوتي ،منصور بن يونس ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :هالل
مصيلحي ومصطفى هالل ،بريو  :دار الفكر.
[ ]17اجلصاص ،أمحد بن علي ،أحكام القران ،حتقيق :حممد الصادل قمحاوي،
بريو  :دار إحياء الرتاث العربي.
[ ]18حصيين ،تقي الدين بن حممد ،كفاية األخيار يف حل غاية االختصار ،حتقيق:
علي عبد احلميد بلطجي و حممد وهيب سليمان ،،دمشق :دار الخري.
[ ]19حيدر ،علي ،درر احلكام شرح جملة األحكام ،بريو  :دار الكتب العلمية.
[ ]20الخلوتي ،إمساعيل حقي مصطفى ،روح البيان ،دار الفكر ،بريو .

[ ]21الدردير ،حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،حاشية الدسوقي على
الشرح الكبري ،بريو  :دار الفكر.
[ ]22الدسوقي ،حممد بن أمحد ابن عرفة ( ،)1969حاشية الدسوقي على الشرح
الكبري ،بريو  :دار إحياء الكتب العلمية.
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[ ]23الدمياطي ،حممد بن السيد شطا ،حاشية إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني
لشرح قرة العني مبهما الدين ،بريو  :دار الفكر.
[ ]24الدوري ،قحطان (2001م) ،عقد التحكيم يف الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي ،األردن :دار الفرقان للنشر.
[ ]25الرازي ،زين الدين حممد(1420ه) ،خمتار الصحاح ،بريو  :املكتبة العصرية.
[ ]26الرافعي ،علي بن حممد (1999م) ،حتقيق :الشيخ علي حممد معوض ،الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود ،احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،جملس
التعاون لدول الخليج العربية.
[ ]27الرملي ،مشس الدين حممد ( ،)1984نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج ،بريو :
دار الفكر.
[ ]28الزيلعي ،فخر الدين عثمان (د ،) ،تبني احلقائق شرح كنز الدقائق ،القاهرة:
دار الكتب اإلسالمي.
[ ]29السرخسي ،مشس الدين ،املبسوط ،بريو  :دار املعرفة.
[ ]30السرطاوي حممود علي )2007( ،التحكيم يف الشريعة اإلسالمية ،بريو  ،دار
الفكر.
[ ]31سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،بريو  :دار الفتح.
[ ]32الشربيين ،حممد الخطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج ،بريو :
دار الفكر.

[ ]33الشوكاني ،حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم
التفسري ،بريو  :دار الفكر.
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[ ]34العسقالني ،أمحد بن علي بن حجر (1989م) ،التلخيص احلبري يف ختريج
أحاديث الرافعي الكبري ،مصر ،مؤسسة قرطبة.
[ ]35العلواني ،طه جابر ( ،)2001سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي (كتاب أدب
االختالف يف اإلسالم) ،بريو  :دار اهلادي للطباعة والنشر.
[ ]36عليش ،حممد1989( ،م) منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل ،بريو :
دار الفكر.
[ ]37الغزالي ،حممد بن حممد ،املستصفى يف علم األصول ،حتقيق :حممد عبد السالم
عبد الشايف ،بريو  :دار الكتب العلمية.

[ ]38فايز ،عقاب ،دعوى التفريق للشقال والنزاع وإجراءاتها يف القانون األردني،
األردن :دار يافا.

[ ]39الفقري ،أسامة علي وآخرون ( ،)2009التحكيم يف الشقال بني الزوجني وآليا
تطويره يف القضاء الشرعي األردني ،جملة الشريعة والقانون ،عدد  ،39جامعة
اإلمارا .
[ ]40الفقري ،أسامة وآخرون جملة الشريعة والقانون ،جامعة اإلمارا العربية املتحدة،

التحكيم يف الشقال بني الزوجني واليا تطويره يف القضاء الشرعي األردني،
األمارا العربية.
[ ]41الفريوز أبادي ،جمد الدين حممد ،القاموس احمليط ،بريو  :مؤسسة الرسالة.
[ ]42القرايف ،شهاب الدين امحد ،الذخرية ،دار الغرب اإلسالمي.
[ ]43القرطيب ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن ،القاهرة :دار الكتب املصرية.

[ ]44املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان ،اإلنصاف يف معرفة الراجح
من الخالف ،بريو  :دار إحياء الرتاث العربي.
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[ ]45معابدة ،زينب زكريا علي ( ،)2011اإلصالح األسري بني الزوجني يف الشريعة
اإلسالمية دراسة مقارنة مع قانون األحوال الشخصية األردنية ،رسالة دكتوراة،
اجلامعة األردنية ،األردن.
[ ]46املقدسي ،عبد اه بن قدامة ،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل،
بريو  :املكتب اإلسالمي.
[ ]47ميثال األسرة يف اإلسالم ،اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل باجمللس
اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة.

[ ]48النعيم ،عبد احلميد أمحد ( ،)2008أسس التوجيه واإلرشاد النفسي،
اإلحساء :مجعية الإل يف اإلحساء.

[ ]49اهليثمي ،احلافظ نور الدين علي بن أبي بكر ( 1412هة) ،جممع الزوائد ومنبع
الفوائد ،بريو  :دار الفكر.
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Adjudication in Divisive Conjugal and its Role in the Stability of Family
Applied Theory Study
Assistant Researcher: Dr. Ali Mohammed Ahmed Rababah, and
Assistant Professor: Dr. Zainab Ali Zakaria Maabdah
Islamic education teaching methods.
1 Department of Sunnah and its Sciences,
Faculty of Shari'a and Islamic Studies, Qassim University
2 Department of Foundations of Religion (Usul Al-Din),
Faculty of Shari'a. University of Jordan

Abstract. This research examines the subject of adjudication in divisive conjugal from both side
theoretical and practical, and reveals his part in theoretical ways to activate adjudication in divisive
conjugal, It also reveals in the practical side the fact and the reality of The adjudication in the courts
legitimacy of Jordan Nowadays, then return to indicates proposed solutions to achieve the objectives for
which hlegisl at eadjudication.
The research on using descriptive Inductive analytical method in the collection of scientific material
land then do the analysis and deduction, As well as qualitative and descriptive method through the
application of a question naire and study their result sand statistic alnalysis to get out with proposal sand
solutions to increase the effectiveness of the adjudication.
It was decided in the search results that the activation and development of mechanisms for The
adjudication cases divisive conjugal would achieve family stability, and the necessity refer cases of
divisive to specialized agency for to conciliate between the couple, according to the nature of the disagree
ment between them, and the necessity to open offices for reform of family that have offices in support of
the work of the judge.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،691-637ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

حقائق الرؤى وضوابط تفسريها وفق األدلة الشرعية
د .عمر أبو اجملد حسني قاسم حممد النعيمي

أستاذ مشارك بقسم الدراسات اإلسالمية يف كلية الرتبية
جامعة سلمان بن عبدالعزيز
ملخص البحث .االهتمام ابلرؤى لدى ابن آدم قدمي ،واالعتماد على أتويالهتا كثري بني النـا ،،ولنـن قليـن مـن م
يف زماننــا يــدرك ققــاؤى الــرؤى ،أو حيــي أبنواع ــا ،وأقــن مــن م مــن يقــدر علــى عبريهــا ،فصــاروا يف وقتنــا الـراهن بــا
للفضاؤيات وأدعياء التأوين .ولذا عمدت إىل ناول قضااي الرؤاي انطالقا من النصوص الشرعية يف مبحثني :أوهلما:
املفــاهيم العلميــة للــرؤى واألقــالم واملنامــات والفــرو بين ــا .والثــاين :ا ـواب عبــري الــرؤاي .وقــد استعراـت يف هــذ
الدراسة خمتلـ األقـوال والتوج ـات قـول الـرؤاي وققيقت ـا وكيفيـة وقوع ـا ،أقمـت دراسـة علـى النصـوص القرآنيـة
النرمية املتحدثة عن الرؤى ،و لمست معامل املن ج النبوي الشري يف التعامن مع املنامات .وخلصت إىل مجلـة مـن
النتاؤج العملية أبرزها  :ارورة زايدة الوعي العام حبقيقة املنامات ،واستل ام القصص القـرآين واملـن ج النبـوي يف زييـز
املنامات و عبريها ذا يا أو من خالل املعربين العلماء الناصحني ،واالبتعاد عن مصادر التعبري املنقوصة أو املشبوهة.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،وعلى آله
وصحبه والتابعني وبعد:
فإن اجلبلة اليت خلق اهلل تعاىل عليها اإلنسان متكنه من اإلفادة من خمتلف
األحوال اليت يكون عليها يف اليقظة أو املنام ،والفارق اجلوهري بني احلالني أن اإلنسان
يف حال اليقظة يتمتع من حيث األصل بالعقل واإلرادة ،ومن ثم فهو مسؤول عما
يكتسبه بإرادته ،إال أنه يف حال املنام ال يبقى للعقل أو اإلرادة تأثري عملي.
وتأتي املنامات لتغطي حيزاً كبرياً من حال اإلنسان وقت النوم ،ولتصور له
العديد من املشاهد واألحداث الصحيحة أو املتوهمة ،وألن الشريعة السمحة تريد خري
اإلنسان عموماً لذا جاءت توجيهاتها بالعديد من األحكام والتنبيهات اليت من شأنها
إبعاد اإلنسان يف منامه عن األهاويل واألوهام واألحالم الباطلة على كثرتها ،وإبقائه
يف حيز الرؤيا الصادقة على قلتها.
إال أن الواقع اإلعالمي للفضائيات يكشف عن غياب تلك التعليمات الشرعية
لدى كثري من أصحاب املنامات الراغبني يف تفسريها ،باإلضافة إىل جرأة املعربين على
تأويل املنامات على الرغم من فقدان كثري منهم للعلم الضروري الالزم للتعبري،
وجلانب من األسس واألصول املؤثرة يف التعبري ذاته ،متغافلني عن أن تعبري الرؤى نوع
من الفتوى الشرعية اليت تتطلب تبحراً يف العديد من العلوم الشرعية واللغوية والعرف
والعادة.
وألجل ذلك اجتهت اهلمة للوقوف على تلك التوجيهات الشرعية باالعتماد
على النصوص القرآنية والنبوية ذاتها ،إىل جانب أقوال العلماء اجملتهدين العابرين
للرؤيا.

ققاؤى الرؤى واواب فسريها وفى األدلة الشرعية
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ال على مبحثني هما:
وبفضل اهلل تعاىل جاء البحث مشتم ً
املبحث األول :املفاهيم العلمية للرؤى واألحالم واملنامات والفروق بينها؟
املبحث الثاني :ضوابط التعبري.
ثم اخلامتة واشتملت على أهم النتائج والتوصيات.
ومن الالزم هنا شكر جامعة سلمان بن عبدالعزيز ممثلة يف عمادة البحث العلمي
ملوافقتها على دعم مشروع هذا البحث ،عسى اهلل تعاىل أن ينفع بهم وبالبحث ذاته.
مشكلة البحث
املشكلة الرئيسة اليت تتمحور حوهلا فكرة البحث هي :حقيقة املنامات ،وكيفية
تعبريها .وذلك أن الناس مذاهب شتى يف النظر إىل حقائقها ،ومن ثم ستتأثر التعبريات
وفقاً لتلك املفاهيم واالجتاهات .ومثة إشكالية أخرى تتمثل يف أهلية املعربين أنفسهم.
وقد عنيتُ بدراسة هذه املشكلة ،والسعي للوقوف على جانب من احلقائق املزيلة
لألوهام واخلرافات والفلسفات غري املسؤولة.
أهداف البحث
 - 1إيضاح حقيقة الرؤى واألحالم.
 - 2الوقوف على دالالت القصص القرآني للرؤى.
 - 3معرفة املنهج النبوي يف التعامل مع األحالم.
 - 4حتديد جممل الضوابط املستخلصة من النصوص القرآنية والنبوية يف باب
الرؤى وتعبريها.
منهجية البحث
أنسب املناهج املالئمة ملوضوع البحث هي:
املنهج االستقرائي .واملنهج الوصفي .واملنهج التحليلي.
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وقد مت االعتماد – بعد اهلل تعاىل – عليها ،مع السعي يف كل املوضوعات
املطروحة إىل التأصيل الشرعي وفق األدلة والرباهني واضحة الداللة والبعيدة عن
التكلف قدر املستطاع.
الدراسات السابقة
احلديث عن الرؤى مبثوث يف عدد من املؤلفات ،منها:
 - 1الرؤى واألحالم يف ضوء الكتاب والسنة ،كتاب البن حجر العسقالني.
وقد انتبهت إىل أن هذا العنوان ليس من منهج ابن حجر صياغته ،وعند تصفح
الكتاب علمت أنه خمتارات من كتاب فتح الباري ،وأكثر تركيزه على رؤيا األنبياء،
وقضايا اإلهلام .وفائدة الباحث منه يسرية يف اجلانب التأصيلي.
 - 2أحكام تفسري الرؤى واألحالم يف القرآن الكريم والسنة املطهرة ،تأليف
أسامة العوضي ،وعنوانه يفيد االهتمام جبانب ضوابط تفسري الرؤى واألحالم ،ولكن
عند قراءة مفرداته الرئيسة تبني أنه عين بتوصيف الرؤى ،وكيفية التوقي من الرؤى
السلبية بعد وقوعها ،ولذا فإن الفائدة منه ستقتصر على جانب توصيف الرؤى
وأقسامها فقط.
 - 3كتاب ضوابط الرؤيا للدكتور حممد بن فهد الودعان ،وجاء مشتمالً على
اثنني وسبعني ضابطا وفق اصطالحه ،وعند تتبعي ملا أورده من ضوابط ،وجدت
العديد منها ال ينطبق عليها مسمى الضابط مثل تعريف الرؤيا ،والرتادف اللفظي بني
الرؤيا واحللم ،وتالقي أرواح األحياء واألموات أثناء النوم ...وغري ذلك ،إضافة إىل
التوسع يف جتزئة عناصر املسألة الواحدة .وعلى كل حال متت اإلفادة من بعض ضوابطه
اليت استندت إىل االستنباط املباشر من الكتاب والسنة دون غريها.
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وعموماً هنالك كتب مجعت تفسريات الرؤى واألحالم ،وأملح بعضها إىل
جزء من ضوابط التفسري ،إال أن جِدَّة البحث تظهر يف جانب حتديد الضوابط
وتوضيحها من خالل بعض الرؤى اليت ستجمع أثناء إعداد مشروع الدراسة.
املبحث األول :املفاهيم العلمية للرؤى واألحالم واملنامات والفروق بينها
يف مستهل املبحث ال بد من تعريف املصطلحات الرئيسة ذات الصلة مبوضوع
البحث وهي :الرؤيا ،األحالم ،التعبري ،واألضغاث .وذلك فيما يأتي:
أولا :تعريف الرؤاي

أ) التعريف اللغوي:
صلٌ َيدُلُّ عَلَى نَظَرٍ وَإِْبصَارٍ ِبعَيْنٍ أَوْ
أصل اشتاق الكلمة من (رأى) ،وهي «أَ ْ

َبصِريَةٍ» ( .)1أي أنها تفيد داللة بصرية وداللة قَلْبِيَّة.
فـ(رأى) البصرية تنصب مفعوالً واحداً( )2وتضاف إىل األعيان( ،)3وجتمع على
(رُأى) بضم الراء( ،)4وتفيد يف جممل اشتقاقاتها معاني :املقابلة ،التظاهر بالشيء،
التقارب ،الرئي من اجلن ،ما تُرى فيه صور األشياء ،شكوى ( َم َرض) الرئة ،وما يراه
اإلنسان يف منامه(.)5
( )1ابن فار ،،معجم مقاييس اللغة (. )472/2
( )2انظر :الزخمشري ،املفصن يف صنعة اإلعراب (ص . )346-345 :واجلوهري ،الصحاح (. )2347 /6
( )3انظر :النفوي ،النليات (ص. )474 :
( )4انظر :ابن فار ،،معجم مقاييس اللغة ( . )473/2واألزهري ،هتذيب اللغة ( . )234 /15إال أن اخللين
الرؤاي» [ .العني  . ]307/8ونقله ابن منظور عن الليث [لسان العرب
الفراهيدي قال « :وال جتمع ُّ
.]106/38
( )5انظر :الفراهيدي ،العني ( . )307 /8اجلوهري ،الصحاح ( . )2348 ،2347 /6وابن منظور ،لسان
العرب ( . )297-291 /14والزبيدي ،اتج العرو. )112 /38( ،
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لذا فسر الراغب قوله تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭼ [األنفال ]٤٧ :بـ «مُرَاءَاةً
وتشيّعا»( ،)6وقال ابن عطية « :رِئاءَ ال لوجه اهلل ...كأن الرياء تظاهر وتفاخر بني من ال
خري فيه من الناس » (.)7
ويف معنى قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [الشعراء ]61 :قال الراغب:
«أي :تقاربا وتقابال حتى صار كلّ واحد منهما حبيث يتمكّن من رؤية اآلخر»(.)8
وأما (رأى) القلبية فتنصب مفعولني ،وجتمع على آراء ( ،)9وتفيد جممل
اشتقاقاتها معاني :العلم ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ
[النساء ،]105 :واالعتقاد ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ
[األحقاف ،]4 :والتفكّر يف الشيء ومنه قوله تعاىل :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

[الفرقان ،]45 :واالستشارة ومنه قول الشاعر:
َفإِن نَ ُكنْ نَحن شا َورْناكَ قُلْتَ لنا

بالنصْحِ مِنْكَ لَنَا فِيمَا نُرائِيكا
ُّ

()10

وكذا االستخبار ومنه قوهلم :أَرَأَيْتَكَ َنفْسَك؟ أَي :مَا حالُك مَا َأمْرُك ؟(.)11
ت يف الرجل احلمق قبل أن تَخْبُرَه .و(ارْتآ) من
وتقول العرب( :ارتأوه الـحُمْقَ) إذا عَرَف َ
الرأي والتدير(.)12
( )6الراغب ،املفردات يف غريب القرآن (ص . )375 :وانظر :اجلوهري ،الصحاح (. )2348 /6
( )7ابن عطية  ،احملرر الوجيز ()357 /1
( )8الراغب ،املفردات يف غريب القرآن (ص. )375 :
( )9انظر :الزخمشري ،املفصن يف صنعة اإلعراب (ص . )346-345 :واجلوهري ،الصحاح (. )2347 /6
( )10انظر :ابن منظور ،لسان العرب (. )295 /14
( )11الزبيدي ،اتج العرو )112 /38( ،ونسبه إىل عمران بن قطان .وانظر :عبا ،،شعر اخلوارج (ص:
.)203
( )12اجلوهري ،الصحاح (. )2348 /6
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ب) التعريف الصطالحي ومذاهب الناس يف الرؤاي
انتماء (رأى) املنامية إىل االشتقاق احلسي يعطي داللة أولية على أنها حقيقية،
وقد انعكس ذلك على عبارات اللغويني حني تعريفهم للرؤيا ،فعرفها طائفة منهم
بأنها «ما رأيته يف منامك» ( .)13وعبارة ابن سيدة «ما يعرض يف النوم من الكابوس
واحلُلُم» ( )14ليست ببعيدة عنهم ،وفيها ملحظ جيد وهو أن ال اختيار للرائي فيها،
وهو الصحيح.
وفيما يأتي عرض ألبرز مذاهب الناس يف حقيقة الرؤيا:
ذهب األشاعرة إىل أنه «ليس يف الرؤيا إدراك حقيقي ،ولكنه مع ذلك فهو ثابت
وله تعبري» ( .)15وهو قول محّال أوجه :فإن قصد به نفي الرؤية املماثلة لرؤية البصر يف
اليقظة فاألمر كذلك .وإن أريد به نفي حقيقة املنام فهو خالف ما قامت عليه األدلة .بل
هي رؤيا حقيقة غري متعمدة كما سبق.
واملنقول عن أهل الكالم أن النوم مضاد لإلدراك ،وأن الرؤيا خياالت باطلة.
وهو خالف ما تشهد به نصوص الكتاب والسنة ( .)16كما أن انتفاء مماثلة اإلدراك
املنامي لإلدراك يف اليقظة ال يستوجب نسبة الرؤى إىل اخلياالت الباطلة ،وال ينايف
حقيقتها.
ويعتقد طائفة من أهل الطب أن الرؤى نامجة عن األمراض فهي ليس سوى
«تنبيهات جسمانية وحسية تأتي إىل النائم من العامل اخلارجي ،ومن أعضائه الداخلية
( )13ابن منظور ،لسان العرب ( . )297/14والزبيدي ،اتج العرو . )106/38( ،والت انوي :كشاف
اصطالقات الفنون والعلوم ( .)886/1و ننري ،جامع العلوم يف اصطالقات الفنون (.)104/2
( )14ابن سيدة ،املخصص (. )496/1
( )15الت انوي :كشاف اصطالقات الفنون والعلوم (. )891/1
( )16النفوي ،النليات (. )909
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على حد سواء»( .)17قال تقي الدين الدمشقي« :وَ َهذَا َمذْهَب وَإِن جوزه الْعقل وأمكن
عندنَا أَن جيْرِي الباري جلت قدرته الْعَادة ِبأَن خيلق مثل مَا قَالُوا عِنْد غَلَبَة َهذِه
األخالط؛ َفإِنَّهُ مل يقم عَلَيْهِ َدلِيل َولَا اطردت بِهِ عَادَة .وَالْقطع فِي مَوضِع التجويز
غلط وجهالةَ ،هذَا لَو نسبوا َذلِك ِإلَى األخالط على جِهَة الِاعْتِبَار ،وأما إِن أضافوا
ا ْل ِفعْل ِإلَيْهَا فَإنَّا نقطع خبطئهم َولَا جنوز مَا قَالُوهُ ِإذْ لَا فَاعل إِلَّا اهلل َتعَالَى»( .)18ويضاف
إىل ذلك انتفاء أي معنى للرؤيا ومن ثم عدم إمكانية تأويلها ،وهذا خمالف للكتاب
والسنة.
واألحالم عند بعض الفالسفة – وفقاً لنقل فرويد  -ليست رسائل ترد علينا
من اآلهلة ،وال تكشف لنا شيئاً من املصادر اخلارقة للطبيعة ،وإمنا هي لون من النشاط
النفسي يصدر عن النائم حبسب الظروف اليت يكون عليها يف نومه .ويعلق فريد على
رأي أرسطو بأنه «واقعي ومتزن» (.)19
وهذا الرأي يتنافى مع الواقع الذي يثبت على الدوام أن ال إرادة لإلنسان يف
األحالم ،وإن كانت هنالك منامات ذات صلة مبا حيدث لإلنسان أو برغباته ،فإنه مثة
منامات ليست من هذا القبيل البتة ،خصوصاً تلك اليت يراها اإلنسان لغريه ،أو اليت
تتضمن إشعاراً بشيء مستقبل .وقبل هذا وذاك فإن رأي أرسطو منفي كلياً باألدلة
الشرعية من الكتاب والسنة.
ويبدو أن عددًا من فالسفة الغرب الذين سبقوه اجتهوا ذات االجتاه الذي طرحه
أرسطو ،فكل من (موري  )Mauryو (سرتيكر  )Strickerو (ديليج  )Delageال يرون
( )17فرويد ،احللم وأتويله (ص .) 7-6 :وانظر :بدر الدين الدمشقي ،آكام املرجان يف أقنام اجلان (ص:
. )243
( )18بدر الدين الدمشقي ،آكام املرجان يف أقنام اجلان (ص. )243 :
( )19انظر :فرويد ،فسري األقالم ( ص. )13-12 :
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األحالم إال رموزاً لتحقيق حدس أو انطباعات مكبوتة ،وكثرياً ما ترتبط باخلوف أو
الرغبات اجلنسية أو خيبة األمل أو العقد النفسية( .)20وجاء من بعهدهم سيغموند
فرويد ليعزز ذلك االجتاه ويطرحه يف سياق التحليل النفسي ،وتتلخص نظريته يف أن
األحالم رغبات مكبوتة تتكهن باملستقبل ال كما سيتحقق وإمنا كما يتمنى املرء أن يراه
حمققاً ،وكل ذلك يف ظروف من تراخي رقابة (األنا العليا) حني النوم حيث ال ميكنها
مقاومة املواد املكبوتة إال مقاومة واهية ( ،)21أي أن األحالم عنده عبارة عن «نتيجة
طبيعية لنشاط طبيعي لذلك اجلزء احملجوب عنا من النفس...احللم إمنا هو صورة بصرية
تعرب عن اندفاع طاقة نفسية كانت تصادرها اليقظة ،فوجدت فرصتها للتسلل متخفية
متنكرة حتت جنح الليل» ( ،)22ثم يقول« :أما أن األحالم ُكوّة نرى منها حملة من الغيب
واملستقبل فذلك باطل ..ألن احللم إمنا يصور املاضي ويصدر عنه ويعرب عن مكنوناته
املطوية أو املنسية .وكل ما للحلم من صلة باملستقبل أنه يصور لنا رغباتنا اليت كبتها
املاضي أو كبحها ،وقد حتققت على صعيد احلاضر أو يف فرتة من فرتات املستقبل ،إن
احللم أوالً وأخرياً حماولة حتقيق رغبة مل تتم ،حماولة قد تكون واضحة ناجحة ،أو
ملتوية متعثرة مشوهة» (.)23
وواضح جبالء أن هؤالء الفالسفة ينطلقون من منطلق إحلادي مادي يعتمد مبدأ
املالحظة ،ويرفضون ألجله كل ما له صلة بالغيب وما وراء املادة ،لذا يقول فرويد:
«إننا ال نعرف عن حقيقة العامل اخلارجي إال ما تصوره لنا حواسنا» ( .)24وقد انساق
( )20انظر :نرييس دي ،األقالم فسريها ودالالهتا (ص. )78 :
( )21انظر :فرويد ،احللم و فسري (ص. )66 ،62 ،59 :
( )22فرويد :فسري األقالم (ص. )190 :
( )23فرويد :فسري األقالم (ص)192 :
( )24فرويد :فسري األقالم (ص)189 :
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ذلك على األحالم فارتبطت لديهم بواقع اإلنسان يف اليقظة ،مع حتريف ال خيفى يف
شأن املنامات املستقبلية وتعامٍ واضح عن دالالتها .إنه اجتاه مناقض كلياً لألديان،
والدين اإلسالمي على وجه التحديد الذي تضمن نصوص مَصْ َد َريْ ِه الكتاب والسنة
إخباراً عن منامات حتققت يف املستقبل وال ميكن ألي عاقل أن يربطها بالرغبات
املكبوتة ،خصوصًا املنامات الثالث يف سورة يوسف وهي:
 - 1قوله تعاىل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [يوسف ،]٤ :فمصدر هذه الرؤيا غييب أياً كانت
وحياً أم إهلاماً ( ،)25وداللتها على بطالن نظرية الكبت تظهر من أنه يبعد عن دِين
يوسف عليه السالم وعقله أن يتشوف لسجود أبيه النيب الكريم والشيخ اجلليل يعقوب
عليه السالم له( ، )26كما أنه ليس من أخالق األنبياء الكرام التطلع إىل املناصب يف
الدنيا والتعلق بها ،بل هم أزهد الناس فيها إال أن يعطيهم اهلل إياها فضالً وكرماً منه
سبحانه وملصلحة دينية ،فجعل سبحانه يوسف عليه السالم عزيزاً يف مصر ،وآتى
داود وسليمان عليهما السالم امللك.
مجع من العلماء إىل أن رؤاي يوس عليه السالم كانت وقيا ،وروا الطربي وابن أيب قامت وغريمها
( )25ذهب ٌ
عن عبدهللا بن عبا ،راي هللا عن ما [انظر :الطربي ،جامع البيان عن أتوين آي القرآن (،)554 /15
ابن أيب قامت  ،فسري القرآن العظيم ( ،)2101 /7وابن بطال ،شرح صحيح البخاري ( ،])520 /9وهذا
يتوافى مع ما ذهب إليه بعض املفسرين من أن يوس عليه السالم أويت النبوة صغريا [انظر :الزخمشري،
النشاف ( ،)450 /2وابن عطية ،احملرر الوجيز ( ،)225/3وابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري (/2
 ،)419والقرطيب ،اجلامع ألقنام القرآن ( .])142 /9ومن العلماء من ذهب إىل أن الرؤاي والوقي يف
قوله عاىل  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [يوس  ]15 :إهلام من هللا عاىل ،وجاء ه النبوة بعد
ذلك [انظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز ( ،)225/3وابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ( ،)419 /2و
القرطيب ،اجلامع ألقنام القرآن (.])142 /9
( )26انظر :أبو قيان ،البحر احملي يف التفسري (. )327 /6
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 - 2قوله تعاىل -فيما حيكيه عن يوسف عليه السالم  :-ﭽ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [يوسف ،]41 :فهذه تأويل رؤيا أحد السجينني،
وال ميكن لعاقل أن يقول :السائل عن تعبري هذه الرؤيا لديه رغبة مكبوتة بأن يصلب
وتأكل الطري من رأسه ،بل كان يطمع إىل خالف ذلك ،ويؤكده قول عبداهلل بن
مسعود رضي اهلل عنه« :لَمَّا َس ِمعَا َقوْلَ يُو ُسفَ قَالَا :مَا رَأَيْنَا شَيْئًا إَِّنمَا كُنَّا نَ ْلعَبُ»(،)27
الطعَام خَاصَّة»(.)28
قالَ أَبُو جملزَّ « :الذِي قَالَ لَهُ :أَنا مل أرَ شَيْئا ُهوَ صَاحب َّ
 - 3قوله تعاىل -فيما حيكيه عن عزيز مصر  :-ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳﯴﭼ

[يوسف ،]٤٣ :وجلي من السياق أن امللك أشفق من الرؤيا ،وأدرك أن فيها خطراً،
واهتم لتفسريها عله جيد تعبرياً يرحيه أو يكفل له تدبرياً ناجعاً ،فلما جاءه تعبري يوسف
عليه السالم هلا :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [يوسف ،]49- 47 :بادر امللك إىل
استخالصه ،واستوزره ليواجه املشكلة االقتصادية اليت ستحل ببالده .وليس من
العقل وال املنطق يف شيء أن تكون تلك الكارثة االقتصادية رغبة مكبوتة لدى امللك،
بل هي رؤيا صادقة ،غيبية املصدر ،وقعت للملك عن طريق اإلهلام ،وحتققت كما
أخرب يوسف عليه السالم.

( )27البغوي ،معامل التنزين (. )243 /4
( )28السمعاين ،فسري القرآن (. )32 /3
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والبد من التنبيه هنا إىل أن الرغبات املكبوتة ميكن أن يكون هلا انعكاس على
الرؤى واألحالم ،ولكن الزعم بأنها املصدر الوحيد للرؤى واألحالم باطل بدليل ما
تقدم ،إضافة إىل منامات األطفال يف املهد اليت ال ميكن عزوها إىل باعث الكبت قطعاً.
وأما الرؤيا عند أهل اإلسالم فلهم يف تعريفها أقوال:
منها قول ابن عطية« :الرؤيا مصدر كثر وقوعه على هذا املتخيل يف النوم» (.)29
وكذا تعريف البيضاوي للرؤيا بأنها« :انطباع الصورة املنحدرة من أفق املخيلة إىل
احلس املشرتك» ( .)30وحيتمالن نسبة شيء من االختيار لإلنسان يف الرؤيا املنامية ،على
اعتبار أن التخيل فعلٌ ،فإن كان هذا هو مرادهما فهو خالف ما عليه مجهور أهل
السنة ( ،)31إىل جانب أن الرؤيا واألحالم ليست نوعاً واحداً بل تتفاوت من حيث
الصحة والكذب وإمكان التأويل من عدمه ،وسيأتي بيان ذلك كله.
وقد متاألت أقوال العلماء على أن الرؤيا إدراك حقيقي إال أنه خيتلف عن
اإلدراك يف اليقظة ،فقال أبو بكر بن العربي« :وعندي أنه حقيقة إدراك ،ولكن امللك
يضرب بها املثل ،وذلك خمتص حبالة النوم تصرف فيه األشياء عن ظواهرها ،وجتري
الكنايات واجملازات البعيدة فيها ،بإذن صاحب الشريعة ووضعه ،كما أنه منع
الكنايات يف بيان التوحيد ،ووضع األحكام وجرى كل على حكمه وبابه» (.)32
وجعلها أبو إسحاق اإلسفراييين جزءًا من إدراكات القلب (.)33

( )29ابن عطية ،احملرر الوجيز (. )220/3
( )30البيضاوي ،أنوار التنزين وأسرار التأوين ( .)155 /3وانظر :النفوي ،النليات (ص. )475 :
( )31سيأيت بيان مذهب م الققا .
( )32ابن العريب ،العواصم من القواصم (النص النامن) (ص. )232 :
( )33انظر :بدر الدين الدمشقي  ،آكام املرجان يف أقنام اجلان (ص.)244 :
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ل احلسن بن حممد الطييب مذهب مجهور أهل السنة واجلماعة فقال« :إنّ
وأجْ َم َ
حقيقة الرؤيا إظهار احلقّ سبحانه وتعاىل يف قلب النائم علوما ومشاهد كما يف
اليقظان ...وإن يف خلق اإلدراكات يف النائم عالمة وإشارة إىل أمور أخرى تعرض يف
حال أخرى (اليقظة) كما هو تعبريها ...وبناء على هذا القول تكون الرؤيا إدراكا
حقيقة ،وليس بني النوم واليقظة فرق من باب حتقّق اإلدراك الباطين .نعم يف باب
إدراك احلواس الظاهرة مثّة فرق وذلك ألنّه يف حالة النوم تكون احلواس الظاهرة
معطّلة» (.)34
فالرؤيا حقيقة واقعة ،وإدراكها أيضاً حقيقي ،أياً كانت صحيحة أم غري
صحيحة ،ولكن كيفية اإلدراك خفي عنا ،قال أمحد بن عمر القرطيب« :حقيقة الرؤيا
إمنا هي من إدراكات النفس ،وقد غُيِّب عنا علم حقيقتها ،وإذا مل ُيعْلم ذلك لعدم
الطريق املوصل إليه؛ كان أحرى وأوىل أال نعلم ما غُيّب عنا من إدراكاتها كحس
جمْلية ال تفصيلية ،وأوصافاً
السمع والعني واألذن وغري ذلك ،فإنا نعلم منها أموراً ُ
الزمة أو عرضية ال حقيقية» (.)35
والفرضية اليت طرحتها دراسة بعض الباحثني حديثاً من أن صور األحالم
تنتجها اجملاالت البصرية الثانوية اليت ترى عادة الصور املعالَجَة بفضل الذبذبات
اخلاصة ذات الطابع الكهربي الفسيولوجي؛ هذه الفرضية تبقى عصية على الربهنة كما
أقر الباحثون أنفسهم (.)36

( )34بدر الدين الدمشقي ،آكام املرجان يف أقنام اجلان (ص.)243:
( )35القرطيب ،املف م ملا أشنن من لخيص كتاب مسلم ( . )6/6وانظر :ابن قجر ،فتح الباري ()353 /12
( )36انظر :آرنول  ،كي حنلم (ص. ) 28 ، 25 :
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ج) الفرق بني (رأى) املنامية وغريها
تظهر التعريفات اللغوية وغريها فرقني رئيسني بني (رأى) املنامية وغريها،
وهما:
- 1فرق لغوي من حيث املصدر ،ونبه إليه الكفوي فقال« :والرؤيا كالرؤية،
غري أَنَّهَا مُخْتَصَّة ِبمَا يكون فِي النّوم ،فرقًا بَينهمَا كالقُرْية والقُرْبى» (.)37
- 2وفرق من حيث ال َقصْد ،وإليه نبه القشريي( ،)38فالرؤيا املنامية ال يقصد
إليها اإلنسان وال يتعمدها ،أو بعبارة أخرى :ال اختيار له فيها .ويؤكد ذلك جميئها
صادقة وكاذبة ،ومبشرة وحمزنة .وأما الرؤية غري املنامية بصرية كانت أم قلبية فيقصد
إليها اإلنسان يف اجلملة.
د) أقسام الرؤاي

()39

تناول العلماء واملؤلفون موضوع الرؤيا وأقسامها وأنواعها ،ووجدت إشكالية
لدى بعضهم يف التقسيم ،فعلى سبيل املثال :يعد التهانوي رؤيا ملك مصر وهو كافر
من أنواع الرؤيا الصاحلة ،ثم يقول« :ويف احلقيقة :إنّ الرؤيا الصاحلة بشكل عام
ليست هي اليت يكون تأويلها صحيحا وأثرها ظاهرا ألنّ ذلك يقع للمؤمن والكافر .بل
إنّ الرؤيا الصاحلة هي تلك املؤيّدة بالنور اإلهلي .وهذه ال تكون إلّا لنيب أو ولي أو
مؤمن ،وهي جزء من أجزاء النبوة» (.)40

( )37النفوي ،النليات (ص. )475 :
( )38انظر :القشريي ،لطاؤ اإلشارات (. )168 /2
( )39سرتد هنا إشارة إىل األقالم على حنو موجز ،وأييت احلديث عن ا مفصال بعد قلين .
( )40الت انوي ،كشاف اصطالقات الفنون والعلوم (. )886 /1
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إذن ال بد من تقسيم أكثر وضوحًا للرؤيا ،وهو – واهلل أعلم  -كاآلتي:
 - 1الرؤيا الصاحلة الصادقة :وهي رؤيا املؤمن خاصة ،وتوصف بالصدق
الرجُلِ
وباحلسن ،،ودل على اختصاص املؤمن بها قول النيب « :الرُّؤْيَا الْحَسََنةُ ِمنْ َّ
الصَّالِحِ جُ ْزءٌ مِنْ سَِّتةٍ وَأَرْبَعِنيَ جُ ْزءًا ِمنْ النُّبُوَّةِ»( .)41قال الشاطيب « :الرُّؤْيَا الَّتِي هي
جلِ الصَّالِحِ»(.)42
الر ُ
جزء من النبوة من شرطها أَن تكون صاحلة ،ومن َّ
وتقع هذه الرؤيا بعينها كما رؤيت يف املنام وال حتتاج تأويالً ( ،)43مثل حديث
أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت« :كَانَ أَوَّلَ مَا ُب ِدئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اهللُ
ال يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِ ْثلَ فَلَقِ
الن ْومِ ،فَكَانَ َ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّادِ َقةُ فِي َّ
الصُّبْحِ»( .)44وكذا رؤيا إبراهيم اخلليل عليه السالم :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﭼ [ الصافات.]102 :
أو يصح تأويلها فتقع كما عربت ،ومثاهلا رؤيا يوسف عليه السالم :ﭽ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [يوسف ،]4 :وقع تأويلها
بعد ذلك كما أخرب سبحانه وتعاىل عن ذلك – فيما حيكيه عن يوسف عليه السالم:
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﭼ [يوسف.]100 :

( )41أخرجه مالك يف املوطأ -رواية أيب مصعب )134 /2( -برقم  . 2009و ابن قنبن يف املسند (/19
 )291برقم  . 12272والبخاري يف الصحيح ( )30 /9برقم  6983وغريهم .
( )42الشاطيب ،االعتصام (. )95/2
()43انظر :الت انوي ،كشاف اصطالقات الفنون والعلوم (. )886 /1
( )44أخرجه البخاري يف الصحيح ( )173 /6برقم  4953واللفظ له  .ومسلم يف الصحيح ( )139 /1برقم
. )160( - 252
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وهذه الرؤيا هي املبشرات اليت أخرب عنها النيب  بقوله« :لَمْ يَبْقَ ِمنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا
حةُ»( .)45وهي اليت يصدق عليها
املُبَشِّرَاتُ .قَالُواَ :ومَا املُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ :الرُّؤْيَا الصَّالِ َ
حةُ جُ ْزءٌ ِمنْ سَ ْبعِنيَ جُ ْزءًا ِمنَ النُّبُوَّةِ»( .)46ويرى الشاطيب
حديث النيب « :الرُّؤْيَا الصَّالِ َ
أنها ال تقتصر على البشارة ،بل ميكن أن ترد على سبيل النذارة فقال« :إن كَانَتِ
الرُّؤْيَا ِمنْ أَجزاء النبوة ،فليست بالنسبة إِلينا من كمال الوحي ،بل جزءاً ِمنْ أَجزائه،
جمِيعِ ا ْل ُوجُوهِ ،بَلْ إِمنا َيقُومُ َمقَامَهُ من بَعْضِ الْ ُوجُوهِ،
واجلزءُ لَا َيقُومُ مَقَامَ الكُلّ فِي َ
َالنذَارَةِ»(.)47
وَ َقدْ صُرِفَتْ إِىل جِ َهةِ الْبِشَارَةِ و ِّ
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ليست مجيع رؤى الصاحلني صاحلة ،بل هم
معرضون ألنواع الرؤى األخرى اآلتية.
 - 2الرؤيا الصادقة ،ويشرتك فيها سائر الناس مبن فيهم الكفرة ،وتقع بعينها
أو تؤوّل تأويالً صحيحاً ،فتخرب بأمر اهلل تعاىل عن شيء مضى أو تشري إىل أمر يأتي،
( )45أخرجه البخاري يف الصحيح ( )31 /9برقم . 6990
( )46أخرجه مسلم يف الصحيح ( )1775 /4برقم  . )2265( - 9واحلديث خمرج عند غري أيضا  .ويف اجلمع
اقتُ ِم َن أَ ْن
بني هذا احلديث وقديث (ستة وأربعني) قال الطحاوي يف شرح مشنن اآلاثر (« : )421 /5فَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آها أ َْو
يَ ُنو َن هللاُ َعَّز َو َج َّن َكا َن َج َعلَ َ ا ِيف الْبَ ْدء ُج ْزءا م ْن َسْبع َ
ني ُج ْزءا م َن النُّـبُـ َّوة  ،فَـيَ ُنو ُن َما يـُ ْعطَى َم ْن َر َ
ِ
ِ
ِ
ك أَ ْن ََْي َع َن َما يـُ ْع ِط ِيه
ك ْ
اجلُْزءَ ِم َن النُّـبُـ َّوةِ فَ ْ
ضال ِمْنهُ َعلَْي ِه َ ،و َع ِطيَّة ِمنْهُ إِ َّاي ُ َ َُّ ،ز َاد ُ بـَ ْع َد َذل َ
ت لَهُ ِِبَا َذل َ
ُرؤيَ ْ
ِ
ِ
ِ ٍِ ِ
ِِِ
ِ
ِ
ِ
ني ُج ْزءا
ني ُج ْزءا ِم َن النُّـبُـ َّوة َ َُّ ،ز َاد ُ بـَ ْع َد ذَل َ
ك أَ ْن َج َع َن َما يـُ ْعطيه ِبَا ُج ْزءا م ْن ستَّة َوأ َْربَع َ
ِبَا ُج ْزءا م ْن َخَْس َ
ِ
ال قَاؤِن :وَكي َمل ََيز أَ ْن ي ُنو َن قَلِيلُ ا هو الن ِ ِ
ِ
ِ ِ
ك
َّاس ُخ ل َنثِ ِريَها؟ فَ َنا َن َج َوابـَنَا لَهُ ِيف َذل َ
م َن النُّـبُـ َّوة .فَإ ْن قَ َ ٌ َ ْ َ ْ ُْ َ
َ َُ
بِتـوفِ ِيى ِ
َّن بِِه َعلَْي ِ ْم إَِّال ِحبَ ِادثٍَة ُحيْ ِدثُونـَ َ ا
هللا َعَّز َو َج َّن َو َع ْونِِه :أ ََّن هللاَ َعَّز َو َج َّن َال يـَْنـتَ ِزعُ ِم ْن ِعبَ ِاد ِ فَ ْ
َْ
ضال َـ َفض َ
ِ
ن :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ
ك ِمنْهُ َ ،ك َما قَ َ
ال هللاُ َعَّز َو َج َّ
يَ ْستَ ِحقُّو َن ِِبَا ذَل َ

ﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ

ال هللاُ َعَّز َو َج َّن:
[النساءْ ]160 :اآليَةََ .وَك َما قَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
َجَز ِاء النُّـبُـ َّوةِ َما يَ ْستَ ِحقُّو َن بِِه ِق ْرَما َن
َّن أَنْـ َع َم َعلَْيه َعَّز َو َج َّن بِ َنث ٍري م ْن أ ْ
ﭞ ﭼ [األنفال ]53 :فَـلَ ْم يَ ُن ْن ِم ْ
ِ
ِ
َجَزاؤِ َ ا» .
ك َو َّ
ذَل َ
الرَّد إِ َىل قَل ِين أ ْ
( )47الشاطيب ،االعتصام (. )95/2
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وتكون تارة مفرحة وتارة حمزنة ،ومن أمثلتها رؤيا ملك مصر اليت حكاها اهلل تعاىل
فقال :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [يوسف:
 ]٤٣فوقع كما تأوهلا هلم يوسف عليه السالم :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﭼ

[يوسف.]49- 47 :
ومنها ما روي أن رستم رأى يف منامه قبيل معركة القادسية كأن ملكاً نزل من
السماء ومعه النيب  وعمر ،فأخذ امللك سالح أهل فارس فختمه ،ثم دفعه إىل النيب
 فدفعه النيب  إىل عمر ،فتأوّله – وكان كاهناً ومنجماً  -بغلبة املسلمني ،وكان
قبل ذلك تطري من فعل يزدجرد ملك الفرس حني محل الرتاب على رأس عَاصِم بْن
َعمْرٍ ،و وقال« :ذَهَبَ ا ْل َق ْومُ بَِأرْضِكُمْ»(.)48
 - 3الرؤيا الكاذبة ،وكلها ختليلط وأوهام وأهاويل الشيطان اليت أخرب عنها
النيب  بقوله« :إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ :مِنْهَا أَهَاوِيلُ ِمنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْ ُزنَ بِهَا اْبنَ آدَمَ»(،)49
وأمساها النيب



يف حديث آخر( :حُلُماً) فَرْقاً بينها وبني (الرؤيا الصاحلة) فقال:

ح ُدكُمْ حُ ُلمًا يَخَافُهُ فَلْيَ ْبصُقْ
حةُ ِمنَ اللَّهِ ،وَاحلُلُمُ ِمنَ الشَّيْطَانَِ ،فِإذَا حَلَمَ َأ َ
«الرُّؤْيَا الصَّالِ َ

( )48انظر :الطربي ،اتريخ الرسن وامللوك ( . )509 /3وابن األثري ،النامن يف التاريخ (،294 -293 /2
 . )295وابن كثري ،البداية والن اية (. )45 /7
( )49أخرجه ابن ماجه يف السنن ( )1285 /2برقم  . 3907قال البوصريي يف مصباح الزجاجة (: )155 /4
ص ِحيح ِر َجاله ثَِقات .
َه َذا إِ ْسنَاد َ
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ال َتضُرُّهُ»( .)50وتقع للمؤمن والكافر ،ويدل
َوذْ بِاللَّهِ ِمنْ شَرِّهَاَ ،فإِنَّهَا َ
َعنْ يَسَارِهَِ ،ولْيََتع َّ
على ذلك ما ورد أن خالد بن الوليد رضي اهلل عنه اشتكى إىل النيب  أهاويل يراها
َّامةِ مِنْ
حالت بينه وبني قيام الليل ،فقال له النيب ُ « :قلْ :أَعُوذُ بِكَ ِلمَاتِ اللَّهِ الت َّ
حضُرُونَ»(.)51
َغضَبِهِ ،وَ ِعقَابِهِ ،وَشَرِّ عِبَادِهَِ ،و ِمنْ َهمَزَاتِ الشَّيَاطِنيِ ،وَأَنْ يَ ْ
ويرى بعض العلماء أن إضافة احللم إىل الشيطان من باب اجملاز( ،)52وأورد ابن
حجر أربعة أقوال يف سبب إضافة احلُلُم إىل الشيطان(:)53
أ ) لكونه خملوقًا على شاكلة الشيطان.
ب ) لكونه على هوى الشيطان ومراده.
ج ) ألن اهلل تعاىل خيلقه حبضرة الشيطان.
ل بها وال حقيقة هلا يف نفس األمر.
د ) ألن الشيطان هو الذي يُخَِّي ُ
ويف النفس شيء من األقوال الثالثة األوىل ومن القول باجملاز ،أما القول الرابع
فهو األقوى – فيما يظهر– ،وبه قال الزرقاني( ،.)54وتوجيه ذلك أن األحاديث
الشريفة نسبت الفعل إىل الشيطان« :احللم من الشيطان»« ،أهاويل من الشيطان»« ،لَا
( )50أخرجه البخاري يف الصحيح ( )125 /4برقم  . 3292وسيأيت احلديث عن (احللم) وأقوال العلماء يف
فسري هذا التفريى .
( )51أخرجه مالك يف املوطأ  -رواية أيب مصعب )128 /2( -برقم  . 1999و البخاري يف خلى أفعال العباد
(ص . )96 :و ابن قنبن يف املسند ( )108 /27برقم  . 16573والطرباين يف املعجم األوس (/1
قديث حمتمن للتحسني بشواهد [انظر :مسند أمحد بن
 )285برقم  931واللفظ له  .قال اآلرانؤوط :
ٌ
قنبن ( ،)108 /27قاشية احملقى رقم . ]3
( )52انظر :النووي ،املن اج شرح صحيح مسلم ( . )17/15و بدرالدين الدمشقي ،آكام املرجان (ص:
.)243
( )53انظر :ابن قجر ،فتح الباري ( . )370/12وانظر أيضا  :العيين ،عمدة القاري (. )132/24
( )54انظر :الزرقاين ،شرح املوطأ (. )561 /4
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الش ْيطَ ِ
تُحَدِّثِ النَّاسَ بِتَ لَعُّ ِ
ب َّ
ان بِكَ فِي مَنَامِكَ»( .)55وكلها تدل على فعل حقيقي
للشيطان ،وإذا علمنا أن الشياطني تُ ِعني السحرة على أعماهلم( ،)56فال يبعد أن يكون
اهلل تعاىل أقدرهم على إجياد تلك األهاويل والتخييالت للنائم ،مع أنه ال حقيقة هلا
كما أن أهاويل السحرة وختييالتهم ال حقيقة هلا ،وأجد ظاهر هذه األحاديث الشريفة
يؤكد متكن الشياطني من ذلك ،خصوصاً وأن لإلنسان حني النوم املفارق  -وهو
النوع الثاني من النوم ويأتي بعد النوم البطيء – إدراكًا يقرب من إدراكه يف اليقظة،
َمةَ دراسة أجراها عدد من الباحثني أظهرت أنه «خالل النوم املفارق يقوم نظامٌ أولٌ
فث َّ
بتنشيط اخلاليا العصبية البصرية والسمعية والعاطفية ،فيما يقوم نظامٌ ثانٍ يكون مرتبطاً
باألول بتحريك عينينا وطبليت آذاننا ،ويقوم نظامٌ ثالثٌ قويّ مبنعنا من احلركة»(.)57
 - 4رؤيا اهلِمَّة ،وهي الرؤيا اليت تكون من حديث النفس أو تأثري
جلُ فِي
الر ُ
األمراض( ،)58قال رسول اهلل « :إِنَّ الرُّؤْيَا ثَلَاثٌَ ...:ومِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ َّ
َيقَظَتِهِ ،فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ» (.)59
والنوع الثاني والثالث من الرؤى (األحالم) هي اليت شاع تسميتها بـ
(الكوابيس) ( )60لدى الناس ،وال يصح تعبريها.

( )55أخرجه مسلم يف الصحيح ( )1776 /4برقم . )2268( - 15
( )56انظر :أبوقيان ،البحر احملي يف التفسري ( . )525 /1واملعتى ،ققيقة السحر وقنمه يف النتاب والسنة
(ص )146 :وخباصة قديثه عن النوع الساد ،من السحر (السيمياء).
( )57آرنول  ،كي حنلم (ص. )28 :
( )58انظر :ابن قزم ،الفصن يف امللن واألهواء والنحن ( . )14/5والشاطيب ،االعتصام (. )95/2
( )59قدم خترَيه يف احلاشية رقم (. )49
مفرد ،مجعه:
( )60انظر :د .عمر وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة ( )1898/3وجاء فيه :
(كابوٌ )،
ُ
يتحرك .
كوابيس ،اغ وايى مزعج يقع على صدر الناؤم كأنّه خينقه ال يقدر معه أن ّ
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اثنيا :األحالم

كلمة (حَلَمَ) يف اللغة هلا أصول ثالثة متباينة – كما قال ابن فارس -
«األول :ترك العَجَلة ،والثاني :تثَقُّب الشيء ،والثالث :رؤية الشيء يف املنام»(.)61
واألصل الثالث هو الذي يعنينا يف هذا البحث ،وضبطه (حَلَمَ) ،واملصدر منه
(الـحُلُم) ،قال الفراهيدي« :احللُمُ :الرؤيا ،يقال :حَلَ َم حيْلُ ُم إذا رأى يف املنام» (.)62
ويراد بـ(الـحُلُم) االحتالم ،وشاهده قوله تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ

[النور ،]58 :قال القرطيب« :األطفال الذين مل يبلغوا احللم» (.)63
وكالهما يشرتكان يف حدوثهما خالل النوم ،ورمبا كان االحتالم ناجتاً عن رؤية
حلم.
واملفهوم االصطالحي للحُلُم قريب جداً من املدلول اللغوي ،يقول الكفوي:
«احلُلُم  -بالضم  -يف األصل :اسم ملا يتلذذ به املرء يف حال النوم ،ثم استعمل ملا
يتأمل به ،ثم استعمل للعقل لكون البلوغ وكمال العقل يالزم حال تلذذ الشخص يف
نومه على حنو تلذذ الذكر باألنثى» (.)64
واستقى عيسى بن دينار حداً للحُلُم من ألفاظ األحاديث الشريفة فقال« :احلُلُم
هو :األمر الفظيع اجملهول ،يريه الشيطان للمؤمن ليحزنه وليكدر عيشه» (.)65

( )61ابن فار ،،معجم مقاييس اللغة (. )93 /2
( )62الفراهيدي ،العني (. )246 /3
( )63القرطيب ،اجلامع ألقنام القرآن (. )304 /12
( )64النفوي ،النليات (ص. )404 :
( )65الباجي ،املنتقى شرح املوطأ (. )277/7
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الفرق بني الرؤاي و احللم
(الرؤيا) و (احللم) عند أكثر أهل اللغة مرتادفني( ،)66وعليه فإنهما يطلقان يف
اللغة على ما يراه النائم أياً كان خرياً أم شراً .ووقع التفريق بني الرؤيا و احللم عمالً
بقول النيب « :الرُّؤْيَا ِمنَ اللَّهِ ،وَاحلُلْمُ ِمنَ الشَّيْطَانِ» ( .)67وتكاد تتفق كلمة العلماء
على أن التفريق هنا إمنا هو ختصيص شرعي ،فصارت الرؤيا امساً ملا يراه اإلنسان يف
منامه من اخلري ،و حتدد احللم فيما يراه من الشرّ(.)68
اثلث ا :أضغاث األحالم

ث يف اللغة على «التباس الشيء بعضه ببعض» ( ،)69وأصل الضغث:
ضغْ ُ
يدلّ ال ِ

«قبضة حشيش خمتلطة الرطب باليابس» ( .)70قال ابن عطية« :ورمبا كان ذلك من جنس
واحد .ورمبا كان من أخالط النبات» ( .)71والضغثُ من الْخَبَر وَا ْلأَمر :مَا كَانَ خمتلطاً لَا
حقِيقَة لَهُ(.)72
َ

( )66انظر :الزبيدي ،اتج العرو. )525/31( ،
( )67أخرجه البخاري يف الصحيح ( )133 /7برقم  . 5747ومسلم يف الصحيح ( )1771 /4برقم - 1
(. )2261
( )68انظر :ابن اجلوزي ،كش املشنن من قديث الصحيحني ( . )143/2والعسنري ،معجم الفرو اللغوية
(ص .)198 :وابن قجر ،فتح الباري (. )369/12
( )69ابن فار ،،معجم مقاييس اللغة (. )363 /3
( )70اجلوهري ،الصحاح (. )285 /1
( )71ابن عطية ،احملرر الوجيز يف فسري النتاب العزيز (. )248 /3
( )72انظر :ابن دريد  ،مج رة اللغة ()425 /1
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وفُسِّر قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ [يوسف :]44 :بتخاليط األحالم
حدِيثِ النَّفْسِ ،أَوْ وَ ْسوَ َسةِ الشَّيْطَانِ ،أَوْ مِزَاجِ ا ْلإِنْسَانِ» (.)73
«وَ ِهيَ مَا يَكُونُ ِمنْ َ
وقد كان كهنة مصر آنذاك ممن يشتغلون بتعبري الرؤى ،ويعدونه من علومهم،
وهلم قواعد يف حل رموز ما يراه النائم ( ،)74إال أن األمر اختلط عليهم فقالوا:
أضغاث أحالم ،مع أنها كانت رؤيا ،و عَبَرها يوسف عليه السالم ،األمر الذي يدل
على أنه ليس كل أحد قادراً على متييز الرؤيا الصحيحة عن أضغاث األحالم .وفيه
تنبيه إىل أحد ضوابط التعبري اليت ستأتي معنا قريباً.
ولكن تبقى اآلية دالّة على أن أضغاث األحالم ال خري فيها ،وال يستقيم
تأويلها اللتباس أمرها واختالط بعضها ببعض.
رابع ا :التعبري

(عَبَرَ) أصل يدل على النفوذ واملضي يف الشيء( .)75وجممل دالالتها اللغوية:

التفسري يف مثل قوهلم :عربتُ الرؤيا .والقطع أو االجتياز يف مثل قوهلم :عربت النهر
أو الطريق(.)76
والـ ُمعْتَبِر :الـمُسْتد ّل بالشيء على الشيء(.)77

( )73أبو قيان ،البحر احملي ( . )281 /6وانظر :الزخمشري ،النشاف ( .)474/2وابن اجلوزي ،زاد املسري
(. )442/2
( )74انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ()281 /12
( )75انظر :ابن فار ،،معجم مقاييس اللغة (. )209/4
( )76انظر :اجلوهر ،الصحاح ( . )743/2و ابن فار ،،معجم مقاييس اللغة ( . )209/4واألزهري ،هتذيب
اللغة (. )229/2
( )77انظر :ابن منظور ،لسان العرب (. )530 /4
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والعابِرَّ :الذِي ينظر فِي الْكتاب فيعبُره أَي يعْتَرب بعضه بِبَعْض حَتَّى يَقع فهمُه
عَلَيْهِ(.)78
والتعبري :خمتص بتعبري الرؤيا ،وقيل لتفسري الرؤيا تعبرياً ألن املعَرب يَعْبُرُ بها من
حال النوم إىل حال اليقظة ،وقيل :هو العبور من ظواهرها إىل بواطنها (.)79
وسُمِّي مفسر الرؤيا (عابراً) ألنه « يتأمَّل ناحييت الرُّؤْيَا فيتفكر فِي أطرافها
ويتدبّر كلّ َشيْء مِنْهَا ويَمضي بفكره فِيهَا من أول مَا رأى النَّائِم ِإلَى آخر مَا رأى» (.)80
قد وقفت على تعريفني اصطالحيني لعلم تعبري الرؤى :أحدهما للتهانوي قال
فيه« :علم يتعرّف منه االستدالل من املتخيّالت احللميّة على ما شاهدته النفس حالة
النوم من عامل الغيب ،فخيّلته القوة املتخيّلة مثاال يدلّ عليه يف عامل الشهادة»(.)81
واآلخر للقنوجي وهو« :علم يتعرف منه املناسبة بني التخيالت النفسانية واألمور
الغيبية لينتقل من األوىل إىل الثانية وليستدل بذلك على األحوال النفسانية يف اخلارج أو
على األحوال اخلارجية يف اآلفاق»( .)82وأجد عليهما ملحوظات أبرزها :الغموض
والتكلف يف العبارة ،واعتبار األحالم وأضغاث األحالم ،وقد تقرر أنه ال يستقيم
تعبريها ،وال يصح هلا تأويل.
ووفقًا ملا تقدم يف أنواع الرؤى وحقائقها ،يبدو أن التعريف األنسب لعلم التعبري
هو أنه قواعد شرعية مقرتنة ببصرية إميانية ،متكن املعرب من متييز الرؤى الصادقة عن
غريها ،وتفسري رموز ما حيتاج منها إىل تعبري وفقاً لوقت الرؤيا وحال الرائي.
( )78انظر :األزهري ،هتذيب اللغة ()229/2
( )79انظر :العسنري ،معجم الفرو اللغوية (ص . )457 :و النفوي ،النليات (ص. )312:
()80األزهري ،هتذيب اللغة (. )229/2
( )81الت انوي ،كشاف اصطالقات الفنون والعلوم (. )56/1
( )82القنوجي  :أجبد العلوم (ص.)331 :
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املبحث الثاين :ضوابط التعبري
حتدد لنا من خالل املبحث األول القسم الذي ميكن تعبريه من الرؤى ،وهي
الرؤى الصادقة ،وخرج ما عدا ذلك من األحالم وأضغاث األحالم .ويف هذا املبحث
سيتم بإذن اهلل حتديد ضوابط تعبري الرؤى من خالل ما ورد يف اآليات القرآنية الكرمية،
وأحوال النيب  يف التعامل معها ،إىل جانب أقوال العلماء يف ذلك.
أولا :الرؤى الواردة يف القرآن الكرمي ودللهتا :وأبرزها:

 - 1رؤيا إبراهيم عليه السالم :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ

[الصافات ،]102 :والعلماء على أن رؤيا األنبياء وحي ،فإذا رأوا شيئاً فعلوه ،ولذا
قال ابنه ﭽ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﭼ ( ،)83لذا فمنامات األنبياء كلها صاحلة وال ختطئ أبداً ،كما
أن املنامات اخلاصة باألنبياء ال يقاس عليها ألنها أمر رباني خيصهم دون غريهم.
 - 2رؤيا يوسف عليه السالم :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [يوسف ،]4 :ويلحظ من السياق أن
يوسف عليه السالم عرضها على أبيه يعقوب عليه السالم لَيعْبُرها ،فأدرك أن البنه
يوسف شأناً وزيادة قدر وستتحصل له رتبة عالية ،فالسجود حتية امللوك آنذاك أياً

( )83انظر :ابن عطية  ،احملرر الوجيز ( .)481/4وابن اجلوزي ،زاد املسري ( .)574/3والواقدي ،التفسري
الوسي ( .)529/3واعرتض الرازي على ذلك أبنه مل يقم الدلين على أن رؤايهم وقيا ،وأبن إبراهيم عليه
السالم فنر يف الرؤاي ،ولو كانت أمرا لبادر إىل ذلك على الفور ،وأبنه عليه السالم شاور إمساعين عليه
السالم ،ولو كان وقيا ملا اقتاج لذلك ،قال  :ال يبعد أن يقال  :إنه كان عند الرؤاي مرتددا فيه،
أتكدت الرؤاي ابلوقي الصريح وهللا أعلم [الرازي ،مفا يح الغيب [ . ])346/26ولنن سمية اآلية للمنام
(أمرا) يضع اعرتااا ه ويقوى ما ذهب إليه اجلم ور .

ققاؤى الرؤى واواب فسريها وفى األدلة الشرعية

661

كانت صفته( ،)84فأشفق عليه من احلسد ،ومنعه أن يقص رؤياه على إخوته .ولتيقنه
بعودة يوسف عليه السالم وأن رؤياه ستقع بقي متذكراً له بعد مكيدة اإلخوة ،وأجاب
هؤالء اإلخوة ملا عاتبوه :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﭼ [يوسف ]86 :ويف هذه اإلجابة تأكيد ارتباط منامات األنبياء
بالوحي .ويف عموم القصة دالالت أخرى أبرزها:
أ) ال تُقَصّ الرؤيا إال على عامل ناصح أمني حيسن التأويل .ويعلم ذلك من
قصد يوسف عليه السالم ألبيه يقوب عليه السالم أوالً ،ثم من حتذير يعقوب البنه أن
يقص الرؤيا على إخوته ألنهم جتاه يوسف غري أمناء وال ناصحني ،مع أنهم قادرون
على تعبري الرؤيا تفصيالً أو إمجاالً.
ب) تعبري غري الصاحلني للرؤيا مظنة الشر غالباً ،ولذا منع يعقوب عليه السالم
ابنه يوسف عليه السالم من قص الرؤيا.
ج) الرجل الصاحل الصادق يوثق برؤياه ،ولرمبا يكون هذا أحد أسباب صرب
يعقوب عليه السالم وتيقنه من االجتماع به ولو بعد حني.
 - 3رؤيا صاحيب يوسف عليه السالم يف السجن :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ [يوسف ]36 :وتعبري يوسف عليه
السالم :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ [يوسف.]41 :

( )84انظر :البغوي ،معامل التنزين ( . )515 /2و دل بعض الرواايت أن يعقوب عليه السالم عربها كما وقعت.
انظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز (. )219/3
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قوله ( أفتنا ...تستفتيان ) يدل على أن تعبري الرؤيا مبثابة الفتيا الشرعية ،ولذا ال
جيوز لغري املتبحر أن يقدم عليها ،قال أبو بكر بن العربي يف صفة أبي بكر الصديق
رضي اهلل عنه« :أول عامل بالرؤيا وتأويلها ،وال يكون ذلك إال ملتبحر يف العلوم
كلها ،فإن تفسري الرؤيا ال يستمد من حبر واحد» (.)85
وقوهلما ﴿إنا نراك من احملسنني﴾ يفيد أنهما علما سرية يوسف عليه السالم
الزكية الطاهرة قَبْالً وكان قد شاع نبأ امرأة العزيز ،ثم وجدا فيه بعد السجن من العلم
وخصال اخلري ما جعلهما يصفانه – عن قصد أو غري قصد  -بأعلى مراتب الدين
(اإلحسان) ( ،)86وهو األمر الذي دفع بالفتيني الستفتاء يوسف عليه السالم يف شأن
رؤاهما ،ومل يرجعا إىل كهانهم ،وكانت طائفة منهم برعت يف ذلك حتى صار حمل
ثقة ملك مصر وحمط فتياه .ويف هذا تأكيد على ضرورة قصد العلماء الناصحني لتعبري
الرؤى.
وأما قوله قضي األمر الذي فيه تستفتيان :ففيه دالالت عدة أبرزها:
أ) متكن يوسف عليه السالم من التعبري ،ولذا مل يدع هلما فرصة التشكيك يف
تعبريه ،هذا إن صحت الروايات أنهما أو أحدهما أنكر الرؤيا.
ب) عََبر يوسفُ عليه السالم الرؤيا للمصلوب ألنه طلب (فتوى) ،وجواب
الفتوى ال بد أن يكون صرحيًا واضحًا ال غموض فيه وال تورية.

( )85أبوبنر بن العريب ،عاراة األقوذي (. )152/9
( )86كثري من املفسرين عددوا خصاال من إقسان يوس
السالم الوص الشمويل هلم ابإلقسان .

عليه السالم  ،واألوفى مبقام األنبياء النرام علي م
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ج) اجلزم بصحة التعبري ال ينبغي إال لألنبياء عليهم السالم ،فهو نوع من
الفتوى الشرعية وهم معصومون من اخلطأ يف الشريعة( .)87لذا فسر كثري من العلماء
الظن يف قوله تعاىل﴿ :ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْ ُهمَا﴾ [يوسف ]٤٢ :باليقني والعلم( .)88وعليه
ليس ألحد من سائر الناس أن جيزم بصحة تعبريه ،ألن تعبريهم إمنا هو ظن غالب،
وبرهان ذلك قول النيب  ألبي بكر الصديق رضي اهلل عنه – بعد أن عرب رؤيا :-
«أَصَبْتَ بَ ْعضًا وََأخْ َطأْتَ بَ ْعضًا» ( ،)89وهو أعلم األمة بعد رسول اهلل  بتعبري الرؤى.
- 4رؤيا ملك مصر :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [يوسف،]44-43 :
ويتجلى يف اآليتني الكرميتني مشهدان متناقضان:
األول :ثقة ملك مصر بالرؤيا اليت رآها ،وعرضها على (املأل) وهم خاصته
من الكهنة ليعربوها ،مع شعور داخلي لديه بأنهم سيعجزون عن تعبريها فقال :ﭽ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ فذكرها معرفة يفيد ختصيصها دون غريها( .)90ويبدو من املشهد
أن امللك كان ذا علم بالتعبري ،وقادراً على متييز الرؤى عن غريها من أضغاث األحالم
وأحاديث النفس ،فلم يشك يف صدق رؤياه على الرغم من جواب املأل ،بل بقي
متطلعًا لتعبريها فكان له ذلك على يد يوسف عليه السالم.
ِ ِ
( )87قال القرطيب يف فسري (« : )193/9قَ َ
ب ِيف ُرْؤَاي ُ فَـ َف َّسَرَها الْ َعابُِر لَهُ أَيـَلَْزُمهُ
ين َم ْن َك َذ َ
ال ُعلَ َم ُاؤ َان :إ ْن ق َ
ِ
ك ِيف يوس َ ِألَنَّهُ نَِ ٌّ ِ
ِ
َّب ُحكْم» .
ْم َ ا؟ قـُلْنَاَ :ال يـَلَْزُمهَُ ،وإََّّنَا َكا َن ذَل َ ُ ُ
ُقن ُ
يبَ ،وتَ ْعبريُ النِ ِي
( )88انظر :ابن عطية ،احملرر الوجيز ( .)246/3وابن عاشور ،التحرير والتنوير (. )278/12
( )89أخرجه البخاري يف الصحيح ( )44 /9برقم  . 7046ومسلم يف الصحيح ( )1777 /4برقم - 17
(. )2269
( )90انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير (. )282 /12
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والثاني :إصرار املأل على أن منام امللك ﭽ ﭒ ﭓﭔ ﭼ  ،ومقصدهم بذلك
أن علة عدم التعبري ليست يف قصور علمهم عنه ،وإمنا يف احللم نفسه ،لذا ذكروا
األحالم معرفة أيضاً على سبيل التخصيص هلذا النوع من املنامات فقالوا :ﭽ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ قال ابن عطية« :واملعنى أن هذا الذي رأيت أيها امللك اختالط
من األحالم بسبب النوم ،ولسنا من أهل العلم بذلك ،أي مبا هو خمتلط ورديء ،فإمنا
نفوا عن أنفسهم َعبْر األحالم ،ال َعبْر الرؤيا على اإلطالق»(.)91
ويف عموم املشهدين داللة على أنه ليس كل ما يهمل من املنامات ال تعبري له.
 - 5رؤيا النيب صلى اهلل عليه وسلم بدخول املسجد احلرام :ﭽ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [الفتح.]27 :
وتتشابه رؤيا النيب



هذه مع رؤيا إبراهيم عليه السالم من حيث الوضوح وعدم

احلاجة إىل التعبري ،بل جاء تصديقها كما رؤيت ،إال أن رؤيا إبراهيم عليه السالم
كانت أمراً ربانياً فبادر المتثال أمر ربه ،وأما رؤيا النيب



فكان بشارة ربانية وقع

تصديقها بعد عام.
اثنيا :املنهج النبوي يف التعامل مع املنامات

حفلت السنة املشرفة بالعديد من النصوص ذات الصلة باملنامات ،وقد شكلت

يف جمملها -ويف اعتقاد الباحث -منهجاً نبوياً نتعامل من خالله مع ما نراه يف
منامنا ،ويقينا يف الوقت ذاته من تبعات عادات اجلاهلية ،وحصانة من األفكار
والتوجهات املنكرة للخالق سبحانه ،كما جيعلنا أكثر جدية يف التعامل مع الذات
وتنقيح ومتحيص األحوال اليت مير بها اإلنسان إن يف يقظته أو منامه.
( )91ابن عطية ،احملرر الوجيز (.)248 /3
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وبتتبع عدد من النصوص النبوية الشريفة تتبدّى معامل املنهج النبوي – واهلل
أعلم  -يف اآلتي:
 -1حتديد حقيقة املنامات وأنواعها:
النفْسِ،
حدِيثُ َّ
جاء ذلك يف قول النيب « :الرُّؤْيَا ثَلَاَثةٌ :فَبُشْرَى ِمنَ اهللَِ ،و َ
ح ُدكُمْ رُؤْيَا ُتعْجِبُهُ ،فَلَْيقُصَّهَا ِإنْ شَاءَ ،وَِإذَا رَأَى
خوِيفٌ ِمنَ الشَّيْطَانَِ ،فِإذَا رَأَى أَ َ
وَتَ ْ
حدٍَ ،ولَْيقُمْ فَلُْيصَلِّ»( .)92ومن شأن حتديد أنواع املنامات
شَيْئًا يَكْرَهُهُ ،فَلَا َيقُصَّهُ عَلَى َأ َ
تنبيه الصحابة واألمة من بعدهم إىل جانبني:
(الرؤْيَا ثَالَثةٌ) فِيهِ
األول :أنه ليس كل ما يرى ُيعْرب ،قال البغوي« :وَ َق ْولُهُُّ :
بَيَانٌ َأنْ لَيْسَ كُلُّ مَا يَرَاهُ اإلِنْسَانُ فِي مَنَامِهِ يَكُونُ صَحِيحًا ،وَيَجُوزُ َتعْبِريُهُ ،إَِّنمَا
خةِ أُمِّ الْكِتَابَِ ،ومَا
الصَّحِيحُ مِنْهَا مَا كَانَ ِمنَ اللَّهِ عَزَّ َوجَلَّ َيأْتِيكَ بِهِ مَلَكُ الرُّؤْيَا ِمنْ نُسْ َ
ضغَاثُ َأحْالمٍ لَا تَأْوِيلَ لَهَا»(.)93
ِسوَى َذلِكَ أَ ْ
وتقدّم احلديث عن أقسام الرؤيا وعالقة الشيطان بها ،ولكن جتدر اإلشارة إىل
الرؤيا من جهة اخلَلْق ال صلة ألحد بها إال اهلل سبحانه ،فهو اخلالق وحده ،وأما من
هلل عليه الشيطانَ والقوى النفسانية لدى اإلنسان.
جهة التأثري والتخييل فذلك مما أقدر ا ُ
والثاني :إبطال اعتقادات الناس يف صدق تأويالت الكهان ،فقد كان أهل
اجلاهلية وكثري من الناس قبلهم مبن فيهم امللوك يعتمدون أقوال الكهان ويعملون
مبوجبها ،سواء أكان ذلك يف تفسري األحالم أم يف غريها( ،)94وذلك ألنهم يستعينون
بالشياطني ،وكل منام للشيطان صلة به فهو باطل ال تأويل له ،ويؤكد هذا عموم
( )92ابن قنبن يف املسند ( )65 /15برقم  . 9129وقال األرانؤوط  :قديث صحيح .
( )93البغوي ،شرح السنة (.)211 /12
( )94انظر :املسعودي ،أخبار الزمان  ]124 ،117/1وعلي ،املفصن يف اتريخ العرب قبن اإلسالم
(. )333/12
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حتذيرات النيب  من الكهان ،ومنها حديث أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها قالت:
يءٍَ .فقَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ ،إِنَّهُمْ
« َسأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  نَاسٌ َعنِ الكُهَّانَِ ،فقَالَ :لَيْسَ بِ َش ْ
يءٍ فَيَكُونُ حَقًّاَ ،فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :تِلْكَ الكَ ِل َمةُ ِمنَ احلَقِّ،
يُحَدِّثُونَا َأحْيَانًا بِشَ ْ
يَخْ َطفُهَا ِمنَ اجلِنِّيِّ ،فََيقُرُّهَا فِي ُأ ُذنِ َولِيِّهَِ ،فيَخْلِطُونَ َمعَهَا مِاَئةَ َكذْبَةٍ»(.)95
 -2حترمي ادعاء املنامات:
الكذب كبرية من الكبائر ،ولكن خص النيب  الكاذب يف منامه بوعيد شديد
فقالَ « :منْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ ك ُِّلفَ َأ ْن َيعْ ِقدَ بَ ْينَ َشعِريَتَ ْينَِ ،وَلنْ َي ْفعَلَ»( ،)96ويف لفظ
آخر« :إِنَّ ِمنْ أَفْرَى ا ْلفِرَى َأنْ يُرِى عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ»( ،)97ومن دواعي التشديد أن
املنامات – كما تقدم – ال إرادية أياً كان نوعها ،وأنها من خلق اهلل تعاىل ،ولكنه
سبحانه مينح من شاء من خلقه الرؤيا الصاحلة والصادقة ،وهي جزء من أجزاء النبوة،
فصار الكاذب على عينية مستحقاً للوعيد الشديد ألنه كاذب على اهلل تعاىل،
«والكاذب على اهلل أعظم فرية وأوىل بعظيم العقوبة من الكاذب على نفسه»(.)98
 -3التوجيه إىل مبدأ متحيص املنامات ذاتي ا:
حدُكُمْ
وهو متضمن يف حديث (الرؤيا ثالثة) اآلنف ،وكذا قوله ِ« :إذَا رَأَى َأ َ
ح َمدِ اللَّهَ عَلَيْهَا َولْيُحَدِّثْ بِهَا ،وَِإذَا رَأَى غَيْرَ َذلِكَ
رُؤْيَا يُحِبُّهَاَ ،فإَِّنمَا ِهيَ ِمنَ اللَّهِ ،فَلْيَ ْ
ال
حدٍَ ،فإِنَّهَا َ
مِمَّا يَكْرَهَُ ،فإَِّنمَا ِهيَ ِمنَ الشَّيْطَانِ ،فَلَْيسَْت ِعذْ ِمنْ شَرِّهَاَ ،والَ َي ْذكُرْهَا ِلَأ َ
َتضُرُّهُ»( .)99فقولهُ( :تعْجِبُهُ) و (حيبها) و (يَكْرَهُهُ) توجيه إىل إذكاء ملكة التمييز الذاتي
( )95أخرجه البخاري يف الصحيح ( )136 /7برقم . 5762
( )96أخرجه البخاري يف الصحيح ( )42 /9برقم . 7042
( )97أخرجه البخاري يف الصحيح ( )43 /9برقم . 7043
( )98ابن بطال ،شرح صحيح البخاري ( . )554/9وانظر :ابن قجر ،فتح الباري (. )530/12
( )99أخرجه البخاري يف الصحيح ( )30 /9برقم .6985
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بني الرؤى اليت تعرض للمرء يف منامه ،ألنه أعلم الناس حباله ومبا كان عليه عند
النوم ،خصوصاً وقد سبق من النيب  تعليم أمته حقائق املنامات وأنواعها .ومن هنا
وقع اللوم لصاحب الرؤيا« :إِنِّي حَ ُلمْتُ أَنَّ رَأْ ِسيَ قُطِعََ ،فأَنَا أَتَْبعُهُ» قال جابر بن
عبداهلل رضي اهلل عنه« :فَ َزجَرَهُ النَّبِيُّ  ،وَقَالَ :لَا خترب بتلعُّب الشيطان بك يف
املنام»( .)100ولو أن هذا األعرابي تنبه إىل تلك التوجيهات النبوية وأفاد منها ألدرك أن
حُلُمه من الشيطان ،وليكتمه ومل حيدث به إذ هو باطل ال تأويل له.
وقد جاءت السنة بنحو من هذا التوجيه يف عدد من النصوص ،منها قول رسول
الصدْقَ ُط َمأْنِينَةٌ ،وَإِنَّ الْ َكذِبَ رِيَبةٌ»(.)101
اهلل « :دَعْ مَا يَرِيبُكَ ِإلَى مَا لَا يَرِيبُكََ ،فإِنَّ ِّ
وكذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي اهلل عنه أن رجالً سأل رسول اهلل « :مَا ا ْلإِميَانُ؟
قَالَِ :إذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ ،وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ َفأَنْتَ ُم ْؤ ِمنٌ .قَالَ :يَا رَسُولَ اهللَِ ،فمَا
يءٌ َفدَعْهُ» (.)102
ا ْلإِثْمُ؟ قَالَِ :إذَا حَاكَ فِي َنفْسِكَ َش ْ

( )100أخرجه مسلم يف الصحيح ( )1776 /4برقم  . )2268( - 14ويف لفظ مسلم اآلخر « :فضحك
النيب  وقال[ »...مسلم يف الصحيح ( )1777 /4برقم  ، ])2268( - 16وليس يف لفظ أمحد بن
قنبن قوله ( فزجر ) و ( فضحك ) وإَّنا « :فقال رسول هللا  : ذاك من الشيطان ،فإذا رأى أقدكم رؤاي
ينره ا فال يقص ا على أقد ،وليستعذ ابهلل من الشيطان» [ابن قنبن يف املسند ( )326/23برقم
 ،15110قال األرانؤوط  :إسناد صحيح على شرط مسلم]  .وجمموع هذ الرواايت يفيد أتلّفا من النيب
 هلذا األعرايب مع زجر لطي و عليم  ،إذ حيتمن أال ينون قد بلغه عليم النيب  قبن ذلك  .وهللا أعلم .
( )101أخرجه ابن قنبن يف املسند ( )249-248 /3برقم  . 1723قال شعيب األرانؤوط  :إسناد صحيح.
( )102أخرجه ابن قنبن يف املسند ( )497 /36برقم  . 22166قال األرانؤوط  :قديث صحيح.
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 -4احلث على التفسري الذايت للرؤى:
وهو ارتقاء يف التوجيه ،ورتبة تالية للقدرة على متحيص الرؤى ومتييزها،
حدُكُمُ
ويستدل له حبديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ِ« :إذَا رَأَى َأ َ
الرُّؤْيَا ُتعْجِبُهُ فَلَْي ْذكُرْهَا َولُِيفَسِّرْهَا وَِإذَا رَأَى الرُّؤْيَا تَسُوؤُهُ فَلَا َي ْذكُرْهَا َولَا ُيفَسِّرْهَا»(.)103
فإن قيل :إن املراد بقوله (وليفسرها) يعين :ليطلب تفسريها لدى من يتقن
التعبري .قلت :ذلك مصرح به يف أحاديث أخرى ،وهذا نص آخر له معنى خمصوص
سوى ما ورد يف النصوص األخرى ،أال وهو التفسري الذاتي للمنامات سلباً أو إجياباً،
ولو على سبيل اإلمجال ،ألن الغرض من املنامات الصادقة مقاصدها (البشارة أو
النذارة) أكثر من تفصيالت رموزها ،وأما الكاذبة فتهمل ب ُرمّتها.
بل يف احلديث الشريف حث على التفقه يف أمر الرؤى وبذل اجلهد معرفة
دالالتها على الصعيد الشخصي قدر اإلمكان ،ألنها غالباً ما تتعلق خبصوصيات
الرائي ،والسَّتْر من مقاصد الشريعة.
 -5حتديد اجلهة املؤمتنة على التعبري:
ويأتي هذا التحديد يف سياق ضبط التعبري ،وعدم التالعب باملنامات الصادقة
على وجه التحديد ،فما كل الناس قادر على معرفة دالالت الرؤى ،بل هنالك صنف
من الناس يريد أن يتوثق مما وقع يف نفسه أو تبادر إىل ذهنه جتاه رؤياه.
ومبا أن التعبري نوع من الفتوى الشرعية؛ فال يُسأل إال العامل اللبيب الناصح
األمني ،وقد ثبت يف السنة أن النيب



كان يبادر بسؤال الصحابة رضوان اهلل عليهم

عن رؤياهم ،قال أبو هريرة رضي اهلل عنه :كان رسول اهلل  إذا انصرف من صالة
( )103أخرجه القرطيب يف االستذكار ( .)456 /8وابن عبدالرب يف التم يد ( . )288 /1وصححه األلباين،
انظر :سلسلة األقاديث الصحيحة ( )328 /3قديث رقم . 1340
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حدٌ مِنْكُمُ اللَّيْ َلةَ رُؤْيَا ،إِنَّهُ لَيْسَ يَ ْبقَى َب ْعدِي ِمنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا
الغداة قالَ « :هلْ رَأَى َأ َ
الصَّالِحَةُ»( .)104وبهذا كان النيب  مصدر التعبري للصحابة رضوان اهلل عليهم ،ولعله
بقي إىل وقتٍ ما املصدر الوحيد لذلك ،إىل أن استأذنه أبو بكر رضي اهلل عنه يف التعبري
فأذن له ( ،)105فكان إيذاناً جملتهدي الصحابة واجملتهدين من بعدهم أن يتصدوا لتعبري
الرؤى إن شعروا بقدرتهم على ذلك .وبذا تتحدد جهة التعبري بـالعلماء واجملتهدون
منهم خباصة هم جهة التعبري املأمونة ،فال ينبغي طلب تأويل الرؤيا من غريهم .وأما
الفجار والكهنة فيجب جتنبهم يف هذا وغريه ألنهم أهل باطل ،وغري مؤمتنني وال
ناصحني.
وإن صح ما ورد عن النيب  أنه ترك السؤال عن الرؤيا ،وإمنا كان يعربها ملن
َص عليه متربعاً ،فيعزز أمرين تقررا آنفاً:
ق َّ
األول :اإلذن لعلماء الصحابة بتعبري الرؤيا ،ومن ثم العلماء من بعدهم ممن
جيد يف نفسه القدرة عليه.
الثاني :تأكيد التفسري الذاتي للرؤيا ،فقد ورد أن سبب ترك النيب السؤال عن
الرؤيا حديثُ أبي بكرة رضي اهلل عنه «أَنَّ النَّبِيَّ  ،قَالَ ذَاتَ َي ْومٍَ :منْ رَأَى مِنْكُمْ
السمَاءِ َف ُوزِنْتَ أَنْتَ وَأَبُو بَكْرٍ
جلٌ :أَنَا ،رَأَيْتُ َكأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ ِمنَ َّ
رُؤْيَا؟ َفقَالَ َر ُ
فَ َرجَحْتَ أَنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ ،وَ ُو ِزنَ أَبُو بَكْرٍ وَ ُعمَر فَ َرجَحَ أَبُو بَكْرٍ ،وَ ُو ِزنَ ُعمَرُ وَعُ ْثمَانُ
فَ َرجَحَ عُمَرُ ،ثُمَّ رُفِعَ املِيزَانُ .فَرَأَيْنَا الكَرَاهَِيةَ فِي َوجْهِ رَسُولِ اللَّهِ  .)106(»قال
الزرقاني« :قالوا :فمن حينئذٍ مل يسألْ أحداً إيثاراً لسرت العواقب ،وإخفاء املراتب،
( )104أخرجه ابن قنبن يف املسند ( )64 /14برقم  .8313قال األرانؤوط  :إسناد صحيح.
( )105انظر :البخاري يف الصحيح ( )44 /9برقم  . 7046ومسلم يف الصحيح ( )1777 /4برقم - 17
(. )2269
( )106أخرجه الرتمذي يف سننه ( )540 /4برقم  2287وقال  :قديث قسن  .قال األلباين  :صحيح .
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فلما كانت هذه الرؤيا كاشفة ملنازهلم ،مبينة لفضل بعضهم على بعض يف التعيني
خشي أن يتواتر ويتواىل ما هو أبلغ يف الكشف من ذلك ،وهلل يف سرت خلقه حكمة بالغة
ومشيئة نافذة»(.)107
 -6التأكيد على ظنية التعبري:
تقدم أن األنبياء عليهم السالم معصومون من اخلطأ يف أمور الشريعة ،والتعبري
نوع من الفتوى ،فال تتطرق الظنية إىل تعبرياتهم ،وإمنا الظنية شأن غريهم من
املعربين ،فأبو بكر الصديق رضي اهلل عنه أعْبَر األمة بعد رسول اهلل  ،وقد صدّق
النيب



تعبريه مراراً( ،)108ومع ذلك قال له ذات مرة« :أَصَبْتَ َب ْعضًا وََأخْ َطأْتَ

َب ْعضًا»(.)109
قال القرطيب تأصيالً هلذه القاعدة عند تفسريه لقوله تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [يوسف(« :]42 :ظَنَّ) هُنَا ِب َمعْنَى أَ ْيقَنَ ،فِي َقوْلِ َأكْثَرِ ا ْل ُمفَسِّرِينَ.
وَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ عَلَى الظَّنِّ َّالذِي ُهوَ خِلَافُ الَْيقِنيِ ،قَالَ :إَِّنمَا ظَنَّ يُو ُسفُ نَجَاتَهُ ِلأَنَّ ا ْلعَابِرَ
يَظُنُّ ظَنَّا َورَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ .وَا ْلأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَشْبَهُ بِحَالِ ا ْلأَنْبِيَاءِ ،وَأَنَّ مَا قَالَهُ لِ ْلفَتَيَيْنِ
فِي َتعْبِريِ الرُّؤْيَا كَانَ عَنْ َوحْيٍ ،وَإَِّنمَا يَكُونُ ظَنًّا فِي حُكْمِ النَّاسِ ،وَأَمَّا فِي حَقِّ ا ْلأَنْبِيَاءِ
َفإِنَّ حُ ْكمَهُمْ حَقٌّ كَ ْيفَمَا وَقَعَ» (.)110
وألجل هذا درج املعربون من الصحابة والعلماء بعدهم على استفتاح التعبري
بقوهلم (إن صدقت) إشعاراً بتلك الظنية وأن األمر بيد اهلل يفعل ما يشاء.
( )107الزرقاين  ،شرح املوطأ ( . )559/4وانظر :القسطالين ،املواهب اللدنية ابملنح احملمدية (. )119 /3
( )108انظر على سبين املثال  :ابن قنبن  ،املسند ( .)427/23و ابن قنبن  ،فضاؤن الصحابة (. )423/1
و ابن أيب شيبة ،املصن ( .)176/6وابن عبدويه ،الغيالنيات (. )80/1
( )109قدم خترَيه يف احلاشية رقم (. )89
( )110القرطيب ،اجلامع ألقنام القرآن (.)194 /9
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وغلبة الصواب لدى املعرب ال تنفي أصل ظنية التعبري ،فالشأن هنا كشأن العامل
املتمكن يصيب كثرياً وخيطئ قليالً.
 -7الرتكيز على مقاصد الرؤاي:
تفاصيل الرؤيا ضرورية لوضوحها ومن ثم سالمة التعبري ،ولكن يظهر من حال
النيب  حني التعبري أنه ال ينشغل بتعبري مجيع تلك التفاصيل ،وإمنا يعنى بتعبري ما
جيلّي مقاصد الرؤيا ،ومن ذلك رؤيا عبداهلل بن سالم رضي اهلل عنه قال« :رَأَيْتُ َكأَنِّي
ضةِ َعمُودٌ ،فِي أَعْلَى ال َعمُودِ عُرْوَةٌَ ،فقِيلَ لِي :ارْقَهْ ،قُلْتُ:
ضةٍ ،وَوَ َسطَ الرَّوْ َ
فِي رَوْ َ
ال أَسْتَطِيعَُ ،فأَتَانِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَابِي فَرَقِيتُ ،فَاسَْتمْسَكْتُ بِالعُرْوَةِ ،فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا
َ
ضةُ اإلِسْالَمَِ ،و َذلِكَ
ضةُ رَوْ َ
صصْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ َ فقَالَ :تِلْكَ الرَّوْ َ
مُسَْتمْسِكٌ بِهَاَ .فقَ َ
المِ حَتَّى
ال تَزَالُ مُسَْتمْسِكًا بِاإلِسْ َ
المِ ،وَتِلْكَ العُرْوَةُ عُرْوَةُ الوُ ْثقَىَ ،
ال َعمُودُ َعمُودُ اإلِسْ َ
َتمُوتَ»( .)111فاحلوار مع الوصيف يف املنام وإن كان مكمالً للرؤيا وموضحاً هلا إال أنه
ليس من مقاصدها فلم جند يف التعبري النبوي انصرافاً إليه.
ويف حال أخرى جند النيب  جيمل مقصد الرؤيا بكلمة واحدة كما يف حديث
عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال« :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « :بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِ َق َدحِ
لََبنٍ ،فَشَرِبْتُ مِنْهُ ،حَتَّى إِنِّي َلَأرَى الرِّيَّ يَخْ ُرجُ ِمنْ أَطْرَافِيَ ،فأَعْطَيْتُ َفضْلِي ُعمَرَ ْبنَ
ِ
ْم»( .)112وكذا
ح ْولَهُ :فَمَا أ َّ
اخلَطَّابَِ .فقَالَ َمنْ َ
َولْتَ َذلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ :العل َ
حديث أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ « :بَيَْنمَا أَنَا نَائِمٌ،
الث ْديََ ،ومِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ
رَأَيْتُ النَّاسَ ُيعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ ُقمُصٌ ،مِنْهَا مَا يَبْلُغُ َّ

( )111أخرجه البخاري يف الصحيح ( )40/9برقم . 7014
( )112أخرجه البخاري يف الصحيح ( )35/9برقم .7007
671
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َولْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
َذلِكََ ،ومَرَّ عَلَيَّ ُعمَرُ ْبنُ اخلَطَّابِ وَعَلَيْهِ َقمِيصٌ يَجُرُّهُ .قَالُوا :مَا أ َّ
ِ
ين»(.)113
قَالَ :ال يد َ
بل إن كان يف الرؤيا ذاتها ما يفسرها فإن النيب  يقتصر عليه ،ومن ذلك رؤيا
حدٍ مِنْ ُهمَا
عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ،قالِ...« :إذْ جَاءَنِي مَلَكَانِ ،فِي َيدِ كُلِّ وَا ِ
النِ بِي ِإلَى جَهَنَّمَ ،وَأَنَا بَيْنَ ُهمَا َأدْعُو اللَّهَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
حدِيدٍُ ،يقْبِ َ
ِم ْق َمعَةٌ مِنْ َ
الر ُج ُل
ِمنْ جَهَنَّمَ ،ثُمَّ ُأرَانِي َلقِيَنِي مَلَكٌ فِي َيدِهِ ِم ْق َمعَةٌ مِنْ َ
حدِيدٍَ ،فقَالََ :لنْ تُرَاعَ ،نِ ْع َم َّ
الصالَ َة .فَانْطَ َلقُوا بِي حَتَّى وَقَفُوا بِي عَلَى َشفِريِ جَهَنَّمََ ،فِإذَا ِهيَ
ت تُكْثِ ُر َّ
ت ،لَ ْو ُك ْن َ
أَنْ َ
حدِيدٍ،
مَ ْطوَِّيةٌ كَطَيِّ البِئْرِ ،لَهُ قُرُونٌ َكقَ ْرنِ البِئْرِ ،بَيْنَ كُلِّ قَرْنَ ْينِ مَلَكٌ بَِيدِهِ ِم ْقمَ َعةٌ ِمنْ َ
وََأرَى فِيهَا ِرجَالًا ُمعَلَّقِنيَ بِالسَّالَ ِسلُِ ،رءُوسُهُمْ أَ ْسفَلَهُمْ ،عَرَفْتُ فِيهَا ِرجَالًا ِمنْ
قُرَيْشٍ ،فَاْنصَرَفُوا بِي َعنْ ذَاتِ الَيمِنيِ ...فقال رسول اهلل  :إن عبدهللا رجل صاحل ،لو
كان يصلى من الليل»(.)114
إذا فاملنهج النبوي يرشدنا إىل اإلفادة العامة من مشاهد الرؤيا ،ثم االقتصار
على الغرض الرئيس منها عند التعبري ،ألنه هو حمط البشارة أو النذارة ،وأما معرفة
تعبري التفصيالت األخرى فليس منها كبري فائدة .والناظر يف حال معربي األحالم اليوم
جيد كثرياً منهم غافلني عن هذا األصل ،ورمبا أخطؤوا التأويل جراء اإلغراق يف تتبع
جزئيات الرؤى.
 -8التعرف على حال الرائي:
َعلَّ َم النيب



 -وهو املسدد بالوحي ،وأصدق الناس فراسة  -مُعربي أمته

أن يسألوا عن حال ُقصّاص الرؤى الذين ال يعرفونهم ،قال أنس بن مالك رضي اهلل
( )113أخرجه البخاري يف الصحيح ( )35/9برقم .7008
( )114أخرجه البخاري يف الصحيح ( )40/9برقم .7029-7028
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عنه« :كَانَ النَّبِيُّ ُ تعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْحَسََنةُ فَكَانَ فِيمَا َيقُولَُ :هلْ رَأَى َأحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ
الر ُج ُل الَّ ِذي َل يَ ْع ِرفُهُ ُرْؤَاي َسأ ََل َع ْنهَُ ،فِإنْ ُأخْبِرَ عَنْهُ ِب َمعْرُوفٍ كَانَ
رُؤْيَا؟ فَِإذَا َرأَى َّ

َـمةَ ارتباط بني الرؤى وحال رائيها من حيث الصدق
أَعْجَبَ لِرُؤْيَاهُ» ( .)115وذلك ألنه ث َّ

الزمَانُ لَمْ تَ َكدْ رُؤْيَا ا ْلمُسْلِمِ تَ ْكذِبُ،
أو الكذب بداللة قول النيب ِ«:إذَا اقْتَرَبَ َّ
حدِيثًا» ( .)116فاملسلم املعتاد على الصدق يصفوا ذهنه
صدَقُكُمْ َ
صدَقُكُمْ رُؤْيَا أَ ْ
وَأَ ْ
ويستنري فؤاده ،ويسلم من تالعب الشيطان به ،فيكرمه اهلل تعاىل بأن جيعل حال
الصدق يف اليقظة مصاحباً له حال املنام فال تكاد تكذب رؤياه ،خبالف الكاذب وغري
املسلم فإنه مظلم القلب ،مشتت اخلاطر ،تستهويه الشياطني وتتالعب به فال تكاد
رؤياه تصدق .قال املناوي« :فلذلك ال يوثق إال برؤيا الرجل الصاحل الصادق ومن كثر
كذبه مل تصدق رؤياه ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه أضغاث أحالم
وهلذا أمر بالطهارة عند النوم» (.)117
وقد اختلف العلماء يف املراد بقوله ( :اقرتب الزمان) ،إال أن ابن حجر جزم
بأن املراد به «اقرتاب الساعة قطعاً»( .)118وخص أمحد بن عمر القرطيب الطائفة الباقية
مع عيسى عليه السالم ،وقال« :فكان أهل هذا الزمان أحسن هذه األمة بعد الصدر
املتقدم حاالً ،وأصدقهم أقواالً ،وكانت رؤياهم ال تكذب» ( .)119وال تضاد بينه وبني

( )115أخرجه املقدسي يف األقاديث املختارة ( )97/5برقم  1717وقال  :إسناد صحيح .
( )116أخرجه مسلم يف الصحيح ( )1773 /4برقم .)2263( - 6
( )117املناوي ،فيض القدير (. )46/4
( )118ابن قجر  ،فتح الباري ( . )406/12وذكر القول اآلخر وهو  :اعتدال اللين والن ار  .وانظر :النووي،
املن اج شرح صحيح مسلم ( . )20/15و املناوي ،فيض القدير (. )292/1
( )119القرطيب ،املف م ملا أشنن من لخيص كتاب مسلم (. )11/6
673
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قول ابن حجر ،فنزول عيسى عليه السالم أحد عالمات الساعة الكربى اليت تقع آخر
الزمان.
وعليه فإن معربي األحالم عرب الفضائيات ومواقع الشبكة العنكبوتية يف زماننا
يفتقرون هلذه املعرفة ،ومن ثم سيكون حظهم من الصواب يف التعبري قليل ،وهذا حبق
من هم من أهل التعبري ،وأما غريهم فالطامة أعظم ،واهلل املستعان.
 -9تلطف املعرب بصاحب الرؤاي:
وهذا عني النصح ،ذلك أن الرائي يبقى على وجل من الرؤيا اليت رآها حتى
وإن اطمأنت إليها نفسه ،فإذا ما تلطف به املعرب زاد استبشاره وقل خوفه ،ولذا كان
النيب  إذا قص عليه أحد من صحابته رؤيا قال له« :خرياً رأيت» ( ،)120وتارة يقول:
«خَيْرًا رَأَيْتََ ،وخَيْرًا يَكُونُ»( .)121ودرج الصحابة من بعده على ذلك فكان من وصايا
عمر بن اخلطاب ألبي موسى األشعري رضي اهلل عنهما« :وإذا رأى أحدكم رؤيا
فقصها على أخيه فليقل :خرياً لنا وشرًا ألعدائنا» (.)122
ومن مقتضيات التلطف أن حيمل الرؤيا على أحسن وجوهها ،فإن مل جيد فيها
الرؤْيَا عَلَى ِرجْلِ
ما يعني على ذلك امتنع عن تعبريها لئال تقع ،عمالً بقول النيب ُّ « :
طَائِرٍ ،مَا لَمْ ُتعْبَرَْ ،فِإذَا عُبِرَتْ وَ َقعَتْ»( ،)123قال الزرقاني« :قال أبوعبيدة وغريه :إذا
كان العابر األوّل عاملاً فعرب وأصاب وجه التعبري ،وإال فهي ملن أصاب بعده ،إذ ليس

( )120أخرجه ابن ماجه يف السنن ( )1293 /2برقم . 3923
( )121أخرجه ابن السين يف عمن اليوم والليلة (ص. )695 :
( )122البغوي ،شرح السنة (. )208 -207/12
( )123أخرجه ابن ماجه يف السنن ( )1288 /2برقم  . 3914وصححه األلباين .
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املدار إال على إصابة الصواب يف تعبري املنام ،ليتوصل بذلك إىل مراد اهلل تعاىل فيما
ضرب من املثل» (.)124
وكأنّي بهذا احلديث الشريف يشري إىل احتمال الرؤيا ألكثر من وجه ،كما
يصوّر قلق الرائي وعدم استقراره ،فإذا ما عُبِرت الرؤيا وكان التعبري صواباً اطمأن
الرائي وحتققت الرؤيا بإذن اهلل تعاىل( ،)125وهذه احلال تقتضى تلطفاً ومداراة من املعرب
لصاحب الرؤيا واهلل أعلم.
جممل الضوابط والتوجيهات املستخلصة من الرؤى الواردة يف القرآن الكرمي
ومن املنهج النبوي الشريف:
أفدنا مما تقدم أن املنامات يف اجلملة إما صادقة وهي األقل ،وإما كاذبة وهي
األعم األغلب ،واألحاديث الشريفة اليت نصت على أن الرؤيا الصاحلة جزء من النبوة
على اختالف الروايات فيها فقد خصها ابن حجر برؤيا الصاحلني وقال« :وعندي أن
رؤيا الفاسق ال تعد يف أجزاء النبوة ،وقيل تعد من أقصى األجزاء ،وأما رؤيا الكافر
فال تعد أصال» ( ،)126فقلة الرؤى الصادقة متأتية من أن الصاحلني أقل عدداً من
غريهم ،كما أن الصاحل ذاته معرض ألضغاث األحالم.
وإىل جانب ذلك أمدّتنا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة اليت تقدم
استعراضها يف هذا املبحث جبملة من الضوابط والتوجيهات ذات الصلة بالتعبري أُجْ ِملُها
فيما يأتي مصحوبة ببعض التفصيالت اليت ذكرها العلماء استناداً إىل دالالت عموم
النصوص الشرعية وذلك وفق اآلتي:
( )124الزرقاين ،شرح املوطأ (. )563/4
( )125وقفت على ما يفيد جانبا من هذا املعىن لدى ابن قتيبة يف أتوين خمتل
والطحاوي يف مشنن اآلاثر (. )163/2
( )126ابن قجر ،فتح الباري (. )362/12
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أولا :فيما خيتص ابألنبياء عليهم الصالة والسالم:

 - 1رؤيا األنبياء صادقة وال تكذب مطلقاً ألنها كلها وحي من اهلل تعاىل.
 - 2رؤى األنبياء اليت تقع يف اليقظة كما ُرئِيَتْ يف املنام ال يقاس عليها ،ألنها

خاصة بهم وذلك مثل رؤيا إبراهيم عليه السالم اليت كان تأويلها مباشرة الذبح كما
رآها يف اليقظة.
 - 3تعبري األنبياء للرؤيا قطعي ال يتطرق إليه اخلطأ.
اثنيا :الضوابط والتوجيهات اخلاصة بصاحب الرؤاي:

 - 1حيرم ادعاء املنامات ألنها من أعظم الفرى على اهلل تعاىل.
 - 2جيب على املسلم أن يتحرى الصدق على الدوام ،ومن فوائده أن تصدق

رؤياه ،فقد دل احلديث الشريف على االرتباط بني صدق الرؤيا وصدق اللهجة يف
اليقظة.
 - 3ينبغي للرائي التمييز الذاتي بني الرؤيا الصادقة واملنامات الكاذبة ،ليمكنه
مراعاة اآلداب الشرعية جتاه الرؤيا سواء كانت صادقة أم كاذبة.
 - 4على املسلم أن يتفقه يف أمر الرؤى واألحالم لَيعْبُر لنفسه ما يرى يف
منامه ،ألنها على األغلب مما خيص املرء نفسه ،فإن عرف من نفسه عدم القدرة على
ذلك جلأ إىل أهل التعبري.
 - 5أال يقصّ رؤياه إال على عامل أمني ناصح حمب خبري بالتعبري عارف
بدقائقه .ألنها نوع من الفتوى ،واجلاهل وغري الناصح ليسا أهالً للفتوى وال يؤمن
كيدهم ،وأما الكهنة فحرام قصدهم للتعبري وغريه.
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 - 6حيق لصاحب الرؤيا إذا قص رؤياه على أحد ففسرها له تفسرياً مكروهاً
أن يسأل عاملاً آخر يظن به غلبة الصواب يف تعبريه (.)127
 - 7على املسلم أن يراعي التوجيهات النبوية ليسلم من أذى األحالم الكاذبة
وهي:
أ ) أن يتعوذ باهلل من شر ذلك احلُلُم .ويف بعض ألفاظ احلديثَ « :ولْيَسَْت ِعذْ بِاهللِ
ِمنَ الشَّيْطَانِ»(.)128
ب ) أن يبصق عن بساره ثالث مرات.
ج ) أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه(.)129
د ) أن يقوم ويصلّي.
ه ) أن ال يقصّه على أحد.
اثلث ا :الضوابط والتوجيهات اخلاصة ابملعرب:

 - 1جيب على املعرب أن يهتدي أوالً بتأويل األنبياء للرؤى ،ويتعلم منهم كيفية

حدٌ مِنْكُمُ اللَّيْ َلةَ رُؤْيَا» قال:
ذلك ،قال ابن عبدالرب عند شرحه حلديثَ « :هلْ رَأَى َأ َ
حدِيثُ َيدُلُّ عَلَى شَرَفِ عِلْمِ الرُّؤْيَا وَ َفضْلِهَا ِلأَنَّهُ  إَِّنمَا كَانَ يسأل عَنْهَا لِتُقَصَّ
«وَ َهذَا الْ َ
عَلَيْهِ وََيعْبُرَهَا لِيعلِّمَ أَصْحَابَهُ كَ ْيفَ الْكَلَامُ فِي َتأْوِيلِهَا» (.)130

( )127انظر :ابن قجر ،فتح الباري (. )432/12
( )128أخرجه ابن قنبن يف املسند ( )326 / 23برقم  . 15109وقال األرانؤوط  :إسناد صحيح على شرط
مسلم .
( )129انظر احلديث عند ابن قنبن يف املسند ( )94/23برقم  .14780وقال األرانؤوط :إسناد صحيح على
شرط مسلم .
( )130ابن عبدالرب ،التم يد ( . )313 /1واحلديث سبى خترَيه يف احلاشية رقم . 104
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 - 2إذا خفيت الرؤيا على املعرب وجب عليه أن ال يعربها ،عمالً بعموم قوله
تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﭼ [اإلسراء ،]36 :قال قرة بن خالد« :كنت أحضر ابن سريين يُسأل عن
الرؤيا ،فكنت أحزره َيعْبُر من كل أربعني واحدة» (.)131
 - 3تعبري املعربين ظين يرد عليه اخلطأ والصواب .ومقتضى ذلك أنه ليست
كل الرؤى املعربة صادقة ،وليست كل الرؤى املهملة أحالماً أو أضغاث أحالم ،وهو
األمر الذي وقع ملعربي ملك مصر.
 - 4األصل يف املعرب أال يعرب إال الرؤيا الصادقة املبشرة أو احملذرة ،وأن حيملها
قدر اإلمكان على الوجه احلسن لقول النيب ِ« :إذَا عَبَرْتُمْ لِ ْلمُسْلِمِ الرُّؤْيَا فَاعْبُرُوهَا
عَلَى الْخَيْرَِ ،فإِنَّ الرُّؤْيَا تَكُونُ عَلَى مَا َيعْبُرُهَا صَاحِبُهَا» (.)132
وأما تعبري يوسف عليه السالم لرؤيا املصلوب فتحتمل أحد وجهني :أوهلما أن
املصلوب طلبها على سبيل الفتوى ،وهذا أمر شرعي ال يسع األنبياء على وجه
اخلصوص التغاضي عنه ،وتعبريهم قطعي الصواب ،وإمنا وسع غريهم السكوت ألن
تعبريهم ظين الصواب .وثانيهما أن املصلوب مشرك ،والنيب



إمنا خص املسلم

بذلك ،ولعل يوسف عليه السالم أراد أن يكون يف هذا اإلخبار حافز له على اإلميان،
ليقدم على اهلل موحداً .واهلل أعلم.

( )131ابن قتيبة ،أتوين خمتل احلديث (ص.)485 :
( )132أخرجه الدارمي يف السنن ( )1382 /2برقم  . 2209وإسناد قسن .انظر :ابن قجر ،فتح الباري
(. )432 /12
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 - 5جيب على املعرب اإلحاطة حبقيقة املنامات ومتييز الرؤيا عن األحالم
وأضغاث األحالم ،لينشغل بتعبري ما هو حق فقط ،وينصرف عما هو باطل ،فليس
كل ما يرى ُيعْبَر.
 - 6ينبغي للمعرب أن يقتصر على الغرض الرئيس من الرؤيا ويبينه لصاحبها
بشارة كان أم نذارة ،ويدع ما دون ذلك من تفصيالت ليس منها كبري فائدة.
 - 7جيب على املعرب أن يعرف حال صاحب الرؤيا ،فمعرفة هيئات الناس
ومشائلهم وأقدارهم وأحواهلم هلا ارتباط بالتعبري ،ألن «الرؤيا تتغري عن أصوهلا
باختالف أحوال الناس يف هيئاتهم وصناعاتهم وأقدارهم وأديانهم وهممهم
وإرادتهم» ( .)133ويندرج حتته مراعاة اختالف الزمان واملكان ،واختالف الصنائع(.)134
 - 8التعبري نوع من االجتهاد فال بد للمعرب أن يكون عاملاً بالكتاب والسنة
ليهتدي بهما يف التعبري ،باإلضافة إىل معرفة أمثال العرب ،وأشعارهم ،واشتقاق
اللغة ،وألفاظ العوام(.)135
 - 9عند مساع املعرب للرؤيا عليه أن يتلطف بصاحب الرؤيا ويدخل إىل قلبه
الطمأنينة قبل أن يشرع يف التعبري.
اخلامتة
الرؤى قرين اإلنسان ،ورمبا كانت عامل حياته يف املنام ،وإن ذكرها يف الكتاب
العزيز وعناية املصطفى عليه الصالة والسالم بها ليحمل يف طياته دالئل عميقة على
( )133ابن قتيبة ،عبري الرؤاي (ص . )26 :وانظر :الش اب العابر ،البدر املنري (ص. )149 :
( )134انظر :الش اب العابر ،البدر املنري (ص. )150 ،149 :
( )135انظر :ابن قتيبة ،عبري الرؤاي (ص)26 :
679
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تأثر اإلنسان مبناماته ،وألن شريعتنا السمحة جاءت بكل ما هو خري لإلنسان ،فقد
أمجلت له الطريق ،وبينت له املعامل الرئيسة يف عامل الرؤى ليستنري بها يف متييز احلق
عن الباطل  ،ومن ثم ال ينشغل إال مبا هو حق وصواب كما هو الشأن يف املسلم
عموماً ،وخالصة ما ميكن استنتاجه من املباحث السالفة هو:
 - 1الرؤى واألحالم حقيقة يعايشها اإلنسان ،دون أن يدرك كيفية حدوثها،
وال ضرورة من ذلك ،فال تناقض بني األمرين ،وقد أظهرت الدراسات احلديثة
استعداد آالت اإلنسان السمعية والبصرية والذهنية الستقبال املنامات استقباالً سليماً
يقرب منه يف حال اليقظة ،وبذا تسقط كافة املقوالت النافية للرؤى واألحالم.
 - 2العناية باملقاصد أصل من أصول التعليم الشرعي ،وقد تبدى ذلك يف
الطريقة النبوية عند تعبري الرؤى ،ومن مثرات ذلك استجماع القوى الفكرية واملكنات
العلمية للوصول إىل النتائج األكثر دقة واألحرى بالصواب.
 - 3ضرورة االهتمام بعلم تعبري الرؤيا ،ومعرفة حقائقها ،ومن شأن ذلك
االستغناء عن السؤال قدر اإلمكان ،وحفظ اخلصوصيات اليت ال ينبغي االطالع عليها
إال عند الضرورة.
 - 4حتديد مصدر الرؤيا اخلَلْقي مبعنى أن اهلل خالق كل شيء يبطل كافة
الفلسفات اليت حتصر مصدرها يف األمراض أو الرغبات اجلنسية أو الشيطان.
 - 5متييز املسلم للرؤيا الصادقة عن غريها يقيه من تأثريات األحالم وأضغاث
األحالم ،وجيعله ألصق باحلقائق ،وأبعد عن األوهام واألباطيل.
 - 6اتباع املنهج النبوي يف التعامل مع الرؤى واألحالم جيعل املعرب أقرب إىل
الصواب ،كما جيعل صاحب الرؤى يف حرز من تالعب الشيطان.
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وأما أهم التوصيات اليت ميكن اخللوص إليها من هذا البحث فتتمثل يف اآليت:
أ ) ينبغي للمسلم أن يعرض عن كافة الربامج الفضائية املروجة لتعبري
األحالم ،فكما أنها جهة للتعبري غري مؤمتنة يف الغالب ،فإنها تفتقر إىل معرفة حال
صاحب الرؤيا ،وقد عرفنا أن تفسري رموز الرؤيا تتأثر تأثراً كبريًا بذلك.
ب ) ضرورة تثقيف األجيال الناشئة باحلقيقة املستقرة لدى أهل السنة واجلماعة
حول الرؤيا وحقائقها وأنواعها ،وأال يتُرْ َكوا نهباً للفلسفات امللحدة ،أو التوجهات
املنحرفة.
ج ) إنشاء دراسات متخصصة يف تعبري الرؤى تراعي بني األصالة والواقع،
يكون من شأنها توعية اجملتمع بكيفية التعامل مع املنامات ،وتبني خطورة قياس الرؤى
على بعضها.
د ) حيث إن تعبري الرؤيا نوع من الفتوى ،وتتطلب تبحراً يف العلوم الشرعية
وغريها ،أشبه ما يكون باالجتهاد ،لذا أقرتح هيئة شرعية للتعبري ،تصدر عن رأي
مجاعي ،وأجد ذلك أدعى للدقة وأقرب للصواب ،وأبعد عن التأويالت املتكلفة،
كما أجد يف اقرتاحي هذا قطعاً للطريق على الرويبضة واملتعاملني.
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فهرس املصادر
[ ]1القرآن الكريم.
[ ]2ابن أبي حامت ،عبدالرمحن بن حممد بن إدريس ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق
أسعد الطيب ،ط ،3مكتبة نزار الباز ،مكة املكرمة1419 ،هـ.
[ ]3ابن أبي شيبة ،عبداهلل بن حممد بن إبراهيم ،املصنَّف ،حتقيق كمال يوسف
احلوت ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض1409 ،هـ.
[ ]4ابن األثري ،علي بن حممد اجلزري ،الكامل يف التاريخ ،حتقيق عمر تدمري،
ط ،1دار الكتاب العربي ،بريوت1417 ،هـ.
[ ]5ابن بطال ،علي بن خلف بن عبد امللك ،شرح صحيح البخاري ،حتقيق ياسر
إبراهيم ،ط ،2مكتبة الرشد ،الرياض1423 ،ه.
[ ]6ابن اجلوزي ،عبدالرمحن بن علي ،زاد املسري يف علم التفسري ،حتقيق
عبدالرزاق املهدي ،ط ،1دار الكتاب العربي ،بريوت1422 ،هـ.

[ ]7ابن اجلوزي ،علي بن حممد اجلزري ،كشف املشكل من حديث الصحيحني،
حتقيق علي حسني البواب ،دار الوطن ،الرياض.
[ ]8ابن حجر ،أمحد بن علي بن حجر ،فتح الباري ،دار املعرفة ،بريوت،
1379هـ.
[ ]9ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد ،الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،مكتبة
اخلاجني ،مصر.
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[ ]10ابن حنبل ،أمحد بن حممد ،فضائل الصحابة ،حتقيق وصي اهلل عباس ،ط،1
مؤسسة الرسالة ،بريوت1403 ،هـ.
[ ]11ابن حنبل ،أمحد بن حممد ،املسند ،حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرون ،ط،1
مؤسسة الرسالة ،بريوت1421 ،هـ.
[ ]12ابن السين ،أمحد بن حممد بن إسحاق ،عمل اليوم والليلة ،حتقيق كوثر
الربني ،دار القبلة للثقافة ،جدة  /بريوت.
[ ]13ابن دريد ،حممد بن احلسن بن دريد األزدي ،مجهرة اللغة ،ط ،1دار العلم
للماليني ،بريوت 1987 ،هـ.
[ ]14ابن سيدة ،علي بن إمساعيل بن سيده ،املخصص ،حتقيق خليل جفال ،ط،1
دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت1417 ،هـ.
[ ]15ابن عاشور ،حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،الدار التونسية
للنشر1984 ،م.
[ ]16ابن عبدالرب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب ،التمهيد ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،املغرب1387 ،هـ
[ ]17ابن عطية ،عبد احلق بن غالب ،احملرر الوجيز ،حتقيق عبدالسالم عبدالشايف،
ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1422 ،هـ.
[ ]18ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق
عبدالسالم هارون ،دار الفكر1399 ،هـ.
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[ ]19ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم ،تأويل خمتلف احلديث ،ط ،2املكتب اإلسالمي،
بريوت1419 ،هـ.
[ ]20ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم ،تعبري الرؤيا ،ط ،1حتقيق إبراهيم صاحل ،دار
البشائر ،دمشق1422 ،هـ.
[ ]21ابن كثري ،إمساعيل بن عمر ،البداية والنهاية ،دار الفكر ،بريوت1407 ،هـ.
[ ]22ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين ،السنن ،حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ،دار
إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
[ ]23ابن منظور ،حممد بن مكرم بن علي ،لسان العرب ،ط ،3دار صادر ،بريوت،
1414هـ.

[ ]24أبو بكر بن العربي ،حممد بن عبداهلل اإلشبيلي ،العواصم من القواصم (النص
الكامل) ،حتقيق عمار طاليب ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة.
[ ]25أبو حيان ،حممد بن يوسف بن حيان ،البحر احمليط يف التفسري ،حتقيق صدقي
مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،هـ.
[ ]26أبوبكر بن العربي ،حممد بن عبداهلل اإلشبيلي ،عارضة األحوذي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.
[ ]27آرنولف ،إيزابيل ،كيف حنلم ،ترمجة فريد الزاهي ،ط ،1مدينة أبوظيب
للسياحة والثقافة ،أبوظيب1433 ،هـ.
[ ]28األزهري ،حممد بن أمحد ،تهذيب اللغة ،ط ،1دار إحياء الرتاث العربي،
بريوت2001 ،هـ.
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[ ]29األلباني ،حممد ناصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ،ط ،1مكتبة
املعارف ،الرياض1415 ،هـ.
[ ]30الباجي ،سليمان بن خلف ،املنتقى شرح املوطأ ،ط ،1مطبعة السعادة،
القاهرة1332 ،هـ.
[ ]31البخاري ،حممد بن إمساعيل ،الصحيح ،حتقيق حممد زهري الناصر ،ط ،1دار
طوق النجاة ،،بريوت1422 ،هـ.
[ ]32البخاري ،حممد بن إمساعيل ،خلق أفعال العباد ،حتقيق عبدالرمحن عمرية،
دار املعارف السعودية ،الرياض
[ ]33بدرالدين الدمشقي ،آكام املرجان يف أحكام اجلان ،حتقيق إبراهيم اجلمل،
مكتبة القرآن ،القاهرة.
[ ]34البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء ،معامل التنزيل ،حتقيق حممد
النمر وآخرون ،ط ،4دار طيبة للنشر والتوزيع1417 ،هـ.
[ ]35البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء ،شرح السنة ،حتقيق شعيب
األرناؤوط ،وزهري الشاويش ،ط ،2املكتب اإلسالمي ،دمشق – بريوت،
1403هـ.
[ ]36ابن عبدويه ،حممد بن عبد اهلل بن إبراهيم ،الغيالنيات (الفوائد) ،حتقيق حلمي
عبداهلادي ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،الرياض1417 ،هـ.
[ ]37البوصريي ،أمحد بن أبي بكر ،مصباح الزجاجة ،حتقيق حممد الكشناوي،
ط ،2دار العربية ،بريوت1403 ،هـ.
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[ ]38البيضاوي ،عبد اهلل بن عمر بن حممد ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،حتقيق
حممد املرعشلي ،ط ،1دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت1418 ،هـ.
[ ]39الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة ،السنن ،حتقيق أمحد شاكر وفؤاد
عبدالباقي ،ط ،2مطبعة مصطفى البابي احلليب ،القاهرة1395 ،هـ.
[ ]40التهانوي :حممد بن علي ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حتقيق علي
دحروج ،وترمجه إىل العربية عبداهلل اخلالدي ،ط ،1مكتبة لبنان ناشرون،
بريوت1996 ،م.
[ ]41اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح ،حتقيق أمحد عبدالغفور عطار،
ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت1407 ،هـ.
[ ]42الدارمي ،عبداهلل بن عبدالرمحن ،السنن (مسند الدارمي) ،حتقيق حسني
الداراني ،ط ،1دار املغين للنشر والتوزيع ،السعودية1412 ،هـ.
[ ]43الرازي ،حممد بن عمر ( الفخر الرازي) ،مفاتيح الغيب ،ط ،3دار إحياء
الرتاث العربي ،بريوت1420 ،هـ.

[ ]44الراغب ،احلسني بن حممد (الراغب األصفهاني) ،املفردات يف غريب القرآن،
حتقيق صفوان الداودي ،ط ،1دار القلم الشامية ،دمشق – بريوت1412 ،هـ.
[ ]45الزبيدي ،حممد بن حممد احلسيين ،تاج العروس ،حتقيق مجاعة من الباحثني،
دار اهلداية.
[ ]46الزرقاني ،حممد بن عبدالباقي بن يوسف ،شرح املوطأ  ،حتقيق طه عبدالرؤوف
سعد ،ط ،1مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة1424 ،هـ.

ققاؤى الرؤى واواب فسريها وفى األدلة الشرعية

687

[ ]47الزخمشري ،حممود بن عمر ،الكشاف ،ط ،3دار الكتاب العربي ،بريوت،
1407هـ.
[ ]48الزخمشري ،حممود بن عمر ،املفصل يف صنعة اإلعراب ،حتقيق على بو ملحم،
ط ،1مكتبة اهلالل ،بريوت1993 ،هـ.
[ ]49السمعاني ،منصور بن حممد بن عبد اجلبار ،تفسري القرآن ،حتقيق ياسر بن
غنيم ،ط ،1دار الوطن ،الرياض1418 ،هـ.
[ ]50الشاطيب ،إبراهيم بن موسى الغرناطي ،االعتصام ،حتقيق سليم اهلاللي،
ط ،1دار ابن عفان ،السعودية1412 ،هـ.

[ ]51الشهاب العابر ،أمحد بن عبدالرمحن بن عبداملنعم املقدسي ،البدر املنري،
حتقيق حسني مجعة ،ط ،1مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت،
1421هـ.
[ ]52الطرباني ،سليمان بن أمحد اللخمي ،املعجم األوسط ،حتقيق طارق حممد
وعبداحملسن احلسيين ،دار احلرمني ،القاهرة.
[ ]53الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ الرسل وامللوك ،ط ،2دار الرتاث ،بريوت،
1387هـ.
[ ]54الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،حتقيق أمحد
شاكر ،ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،هـ.
[ ]55الطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة ،شرح مشكل اآلثار ،حتقيق شعيب
األرناؤوط ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت1415 ،هـ.
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[ ]56عباس ،إحسان ،شعر اخلوارج ،ط ،2دار الثقافة ،بريوت.
[ ]57العسكري ،احلسن بن عبداهلل بن سهل ،معجم الفروق اللغوية ،حتقيق بيت
اهلل بيات وآخرون ،ط ،1مؤسسة النشر اإلسالمي ،إيران1412 ،هـ.
[ ]58علي ،جواد ،املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،4دار الساقي ،لندن
– بريوت1422 ،هـ.
[ ]59عمر ،د .أمحد خمتار وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،ط ،1عامل
الكتب ،بريوت1429 ،هـ.
[ ]60العيين ،حممد بن أمحد بن موسى ،عمدة القاري ،دار إحياء الرتاث العربي،
بريوت.
[ ]61الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل ،بريوت.
[ ]62فرويد :سيجموند ،تفسري األحالم ،تبسيط وتلخيص نظمي لوقيا ،دار
اهلالل ،مصر1962 ،م.
[ ]63فرويد ،سيجموند ،احللم وتأويله ،ترمجة جورج طرابيشي ،ط ،4دار
الطليعة للطباعة والنشر ،بريوت1982 ،م.

[ ]64القرطيب ،أمحد بن عمر بن إبراهيم ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب
مسلم ،حتقيق حميي الدين مستو وآخرون ،دار ابن كثري ودار الكلم الطيب،
دمشق – بريوت.
[ ]65القرطيب ،حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق
أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش ،ط ،2دار الكتب املصرية ،القاهرة،
1384هـ.
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[ ]66القرطيب ،يوسف بن عبد اهلل بن حممد ،االستذكار ،حتقيق سامل عطا وحممد
معوض ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1421 .هـ.

[ ]67القسطالني ،أمحد بن حممد بن أبي بكر ،املواهب اللدنية باملنح احملمدية،
املكتبة التوقيفية ،القاهرة.
[ ]68القشريي ،عبدالكريم بن هوازن بن عبدامللك ،لطائف اإلشارات ،حتقيق
إبراهيم البسيوني ،ط ،3اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.
[ ]69القنوجي ،حممد صديق خان ،أجبد العلوم ،ط ،1دار ابن حزم1423 ،هـ.
[ ]70الكفوي ،أيوب بن موسى احلسيين ،الكليات ،حتقيق عدنان الدرويش وحممد
املصري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
[ ]71مالك ،مالك بن أنس األصبحي ،املوطأ (رواية أبي مصعب) ،حتقيق بشار
عواد معروف وحممود خليل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1412 ،هـ.
[ ]72املسعودي ،على بن احلسني بن على ،أخبار الزمان ،دار األندلس للطباعة
والنشر والتوزيع ،بريوت1416 ،هـ.
[ ]73مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي ،الصحيح ،حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي،
دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]74املعتق ،عواد بن عبداهلل ،حقيقة السحر وحكمه يف الكتاب والسنة ،اجلامعة
اإلسالمية باملدينة املنورة (حبث ضمن جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
السنة  ،34العدد  ،115لعام 1422هـ ).
[ ]75املقدسي ،حممد بن عبدالواحد ،األحاديث املختارة ،حتقيق عبدامللك بن
دهيش ،ط ،3دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت1420 ،هـ.
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[ ]76املناوي ،عبدالرؤوف بن تاج العارفني ،فيض القدير ،ط ،1املكتبة التجارية
الكربى ،القاهرة1356 ،هـ.

[ ]77نكري ،عبدالنيب بن عبدالرسول األمحد ،جامع العلوم يف اصطالحات الفنون
(دستور العلماء) ،ترمجه حسن فحص ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1421هـ.
[ ]78النووي ،حييى بن شرف ،املنهاج شرح صحيح مسلم ،ط ،2دار إحياء الرتاث
العربي ،بريوت1392 ،هـ.
[ ]79نرييس دي ،األحالم تفسريها ودالالتها ،ترمجة حممد منري مرسي ،عامل
الكتب ،القاهرة2004 ،هـ.
[ ]80الواحدي ،علي بن أمحد بن حممد ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،حتقيق
عادل أمحد عبداملوجود وآخرين ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1415هـ.

691
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Associate Professor Department of Islamic Studies
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Dr. Omar Abu Al-Majd Hussain Qasem Mohamad Al-Naimi
Salman bin Abdulaziz University

Abstract. Interest in Visions is as old as human being, and the processes people follow to interpret them
are so different , but nowadays a few people are aware of vision facts and their types, and fewer of them
can articulate or verbalize those facts. Recently, however, it has been noticed that vision interpreters are
being used extensively by satellite channels and vaunted interpreters. Inspired by this fact, the researcher
made up his mind to address according to the Islamic religious texts, two issues related to vision. The first
is the scientific concepts of visions and dreams and the differences between them. The second is the
articulation or verbalization of vision. This study reviewed various sayings and attitudes about vision, and
to what extent they are authentic . Further, the researcher studied the Quranic treasurable texts tackling
vision and the Prophet's approach in dealing with dreams. Finally, the study concluded a number of
practical results related to dealing with visions and dreams. Among them are: increasing public awareness
of the reality of dreams, differentiation between dreams and articulation or verbalization of them through
making use of the Quranic stories and the Prophet's approach in addition to doing that through specialized
scientists, and exclusion of incomplete and suspicious sources of interpretation.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،748-693ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

حقوق الطفل الرتبوية يف الفقه اإلسالمي :وسائلها وأسسها وآاثرها
د .عبد الرؤوف امحد بين عيسى ،1د .إبراهيم عبد احلليم عبادة ،2أ .د .انصر أمحد اخلوالدة،3
4

و د .أدب مبارك السعود

 1كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والرتبوية ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن
 2كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الريموك ،األردن
 3قسم املناهج والتدريس ،كلية العلوم الرتبوية ،اجلامعة األردنية
 4كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والرتبوية ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن
ملخص البحص  .هــد ا الدراســة لك العشــحل وــا ابقــول الرتبويــة لل ـ يف ال قــا اإلســالم  ،وقــد اســتمدما
الدراسة منهج البحث الوص التحليل ما أج استنباط هذه ابقول ما مصادر ال قا اإلسالم  .وقد خلصا
الدراسة لك أن لل ـ قوقـا رربويـة يف اإلسـالم رتثلـ ب ـ :ـ ال ـ يف الرتبيـة العقديـة ،والرتبيـة التعبديـة ،والرتبيـة
األخالقية ،والرتبية االجتثاوية ،والرتبية اجلسدية .كثا بينا الدراسة وسائ ر بي هذه ابقول يف ال قا اإلسالم
وأسسها وآاثرها.
وقد قدم البا لون جمثووة ما التوصـيات مـا أاهـا رـرورا مراوـاا قـول ال ـ الـق أقرهـا اإلسـالم ورو ريهـا
بصورا رعاملية ومشولية.
الكلمات املفتاحية :قول ال

 ،الرتبية ،ال قا اإلسالم .
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املقدمة
إن مرحلة الطفولة مرحلة مهمة ،فالطفل نستقبله وليدا بفرحة وأمل ،فهو األمل،
وهو الغد لوالديه وألسرته وقومه ،وللمجتمع اإلنساني كله ،حبه كامن يف فطرة
اإلنسان .بدليل قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ( .الكهف.)46 :
فاألطفال تشتاقهم النفوس وتهفو إليهم القلوب ،علت درجة ذلك اإلنسان أو قلت،
ويستوي يف ذلك صفوة اهلل من خلقه وهم األنبياء واملرسلون ،ومن عداهم من البشر
أيا كانوا بدليل قوله تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ( .آل عمران .)39 ،38 :طلب
األطفال حتقيقا لألبوة املستمرة دعوة يتقرب بها اإلنسان إىل ربه واهب احلياة ،قال
تعاىل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﭼ(.الفرقان.)74 :
كما أن دراسة حقوق الطفل الرتبوية يف الفقه اإلسالمي ،إشارة واضحةة إىل أن
اإلسححال مل جيعححل تلححك احلقححوق وصححايا أخالقيححة ومبححادي م اليححة ،مححرتول لألفححراد أمححر
جتسيدها يف الواقحع ،حبيح ككحن انتهاكهحا وجتاو هحا خفيحة ،وإمنحا ربحع عليهحا ،و أقحا
الوا ع الداخلي ملراقبتها ورتب ال واب األخروي علع التزامها والعقاب علع انتهاكها،
وعضد ذلك بالتشريعات الفقهية امللزمة.
ويعد سبق الفقه اإلسالمي ووضعه األطر واملبادي الواضةة حلقوق الطفل
يهدف أصالة إىل إجياد خمرجات تربوية صاحلة مصلةة ،ملتزمة قوال وفعال مببدأ
(احلقوق والواجبات) ،ومن مالمح اهتما اإلسال بالطفولة اهتماما عظيما أنه رسم
اخلطوط األساسية واألسس املتينة اليت البد من وجودها كأرضيه مسبقة لضمان طفولة
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آمنة عن طريق الرتبية األسرية السليمة والعناية باألبناء واإلشارة إىل املسؤولية الكبرية
امللقاة علع عاتق الوالدين يف تنشئتهم علع تعاليم الدين اإلسالمي .قال تعاىل :ﭽ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ( .التةريم)6 :
وألهمية احلقوق الرتبوية املتعلقة بالطفل باعتباره األضعف يف بنية اجملتمع بحدليل
إعتماده علع غريه ،وحاجته اىل الرتبية فقد رأى الباح ون دراسة حقوقحه الرتبويحة وفحق
النظرة اإلسالمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
حيتل الطفل يف أي جمتمع مكانة خاصة يف األسحرة والبنحاء االجتمحاعي وتقحد لحه
خدمات صةية ،وتعليمية ،وترفيهية ،واجتماعية حلماية حقوقحه ورعايتحه قبحل محيالده
وبعده اعتمادا علع املواثيق الدولية اليت تنادي حبقوق الطفل .ويف املقابل يوجحد ضحعف
يف الوعي العا يف اجملتمع مبا يتعلحق بحاحلقوق الحيت منةهحا اإلسحال لألطفحال .ولح ا فح ن
مشححكلة الدراسححة تتةححدد باإلجابححة عححن السححؤال التححالي :مححا حقححوق الطفححل الرتبويححة مححن
منظور إسآلمي ؟
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل حتقيق مرة من األهداف ،ككن إمجاهلا ،بح:
 - 1الكشف عن املضامني الرتبوية املرتبطحة حبقحوق الطفحل الرتبويحة محن منظحور
إسالمي.
 - 2اإلسححها يف إبححرا جهححود فقهححاء اإلسححال والعلمححاء املعاصححرين يف تنشححي
الفكر الرتبوي.
 - 3دعم البة يف جمال الرتبية الفقهية كأحد جماالت البة يف الرتبية.
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 - 4تزويد املؤسسات الرتبوية اليت تعنع بالطفل مبعلومات تربويحة فقهيحة ككحن
االستفادة منها يف العصر احلالي.
أمهية الدراسة
ترجع أهمية الدراسة ألهمية املوضحوع وهحو الطفحل ،فظحاهرة االهتمحا حبقحوق
الطفل ظاهرة قدكة حدي حة ،والدراسحات املتعلقحة بهحا متعحددة ،ومحع ذلحك فالدراسحات
الحيت انححلت للةححدي عححن حقححوق الطفححل الرتبويحة مححن منظححور إسححالمي ،تعححد قليلححة يف
حدود علم الباح ني؛ ل لك ف ن الدراسحة حلقحوق الطفحل الرتبويحة محن منظحور إسحالمي
تظهر بشكل واضح سبق الفكر اإلسحالمي املنضحب بالنصحول الشحرعية لتلحك املواثيحق
املستةدثة ،ويف ذلحك دعحوة وترغيحب إىل االلتحزا املهتحدي بتلحك األحكحا الفقهيحة ،و
تفعيلحها تفعححيالج جححاداج فكححراج وسححلوكجا يف اجملتمححع املسححلم ويف املنظومححة الرتبويححة اإلسححالمية
املعاصرة.
وميكن إمجال أمهية الدراسة ابلنقاط التالية:
 - 1تنميححة االجتاهححات الصححةيةة مححن خححالل الرجححوع إىل فكححر األمححة الرتبححوي
واألخ به وتطبيقه.
- 2إن دراسة احلقوق املتعلقة بالطفل من منظور إسالمي تسهم يف إبرا :
أ ) األحكا الرتبوية إذا استندت إىل الفقه اإلسالمي جند هلا تأثريا مرجعيحا وقحوة
مؤثرة تؤدي إىل التطبيق.
ب) حتديححد معحححايري النمحححو اعسحححمي والعقلححي واالنفعحححالي واالجتمحححاعي للفحححرد
واالستفادة منها يف حياة الفرد الالحقة ملرحلة الطفولة.
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ج) تزويد املؤسسات الرتبوية اليت تعنع بالطفحل مبعلومحات جديحدة تسحاعد علحع
تقديم اإلرشاد والتوجيه لألطفال بشكل خال ولغريهم من األفحراد بشحكل عحا ومحن
منظور إسالمي.
د ) التعرف علع الفروق الفردية لحدى األطفحال حا يسحاعد علحع اختيحار الطحرق
واألساليب والوسائل التعليمية املناسبة.
منهج الدراسة
اعتمد الباح ون يف الكشف عحن احلقحوق الرتبويحة للطفحل محن منظحور إسحالمي،
علع منهج البة الوصفي التةليلي ؛ محن خحالل اسحتقراء وحتليحل أهحم مصحادر الفقحه
اإلسالمي ،وذلك محن أجحل وصحف واسحتنباط هح ه احلقحوق محن مصحادرها ومراجعهحا
األصيلة.
وملعاعة مشكلة الدراسة فقد مت تقسيم البة اىل مقدمة وثالثة مباحح وخامتحة
فيها أهم النتائج والتوصيات.
مصطلحات الدراسة:
ككن تعريف الطفل لغة ،املولود من كل شي ،قال الرا ي " :الطفل :املولحود،
وولد كل وحشيه أيضا طفل واعمع أطفال " ( ،)1والطفل اصحطالحا :مولحود اإلنسحان
من حني والدته إىل حني بلوغه .والطفولة هي " :تلك املرحلة العمرية اليت يعتمحد فيهحا
الطفل علع غرية يف تامني متطلباته احلياتية.)2( .
الرتبية هي " :جمموعة التصحرفات العمليحة والقوليحة الحيت كارسحها راشحد ب رادتحه
حنو صغري ،بهدف مساعدته يف اكتمال منوه وتفتح استعداداته الال مة وتوجيه قدراتحه،
( )1الرازي  1995 ،م 165 ،
( )2وييدات ،ال ولة يف اإلسالم1989 ،م37،
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ليتمكن من االستقالل يف ارسة النشاطات وحتقيق الغايات اليت يعحد هلحا بعحد البلحو ،
يف ضوء توجيهات القرآن والسنة "

()3

حقوق الطفل :هي االستةقاقات اليت رتبها الفقه اإلسالمي للطفل ،من أجل
ضمان توفري احتياجاته العقلية ،األخالقية ،واعسمية ،والعقدية ،والنفسية للةصول
علع طفولة متوا نة.
الفقه :العلم باألحكا الشرعية العملية املستنبطة من أدلتها التفصيلية (القرآن
والسنة).
املطلب األول :حق الطفل يف الرتبية العقدية
إن قضححية االعتقححاد أهححم قضححية عرفهححا اإلنسححان ألن التوحيححد مطلححوب قبححل كححل
شئ ،وال يقبل عمل إال بتوحيد وإخحالل ،ومحا يقسحم النحاس يف الحدنيا أو يف ا خحرة
إال علع أساس العقيدة (التوحيد)  ،ف ذا مت بناء اإلكحان عنحد املحتعلم علحع أسحاس قحوي
حبي يؤمن باهلل ربا وباإلسال دينا ومبةمد صلع اهلل عليه وسلم نبيا ورسوال .ف ن ه ا
يكون حمركا قويا حيرل قلب املتعلم إىل االلتزا  ،وه ا هو الحوا ع الح ي تتةحرل دوافحع
املتعلم علع ضوئه ويتفاعل بناء عليحه ،وبالتحالي يكحون لديحه رادع قحوي عحن الشحهوات
والشبهات ويرتبع علع طاعة اهلل ورسوله صلع اهلل عليه وسلم ،ويتةقق هدف الرتبية
ال ي يتطلب تكوين إنسان عامل ،رباني ،خملح

يف الظحاهر والبحاطن .)4( ،لح لك محن

( )3ليب ،وبداجمليد طعثا ،الرتبية االسالمية لألوالد منهجا وهد ا واسلواب ،2001 ،ص.34
( )4ابا مس ر ،سامل با سعيد( .د .ت .ن)  .اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية( .د .ط)  ،دار األندلس اخلضراء،
ص.214
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حقوق األبناء علع ا باء حق الرتبية العقدية ،وككن بيان معطيات ه ا احلق من خحالل
التالي:
أولا :وسائل وأساليب البناء العقدي

إن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منا ل الطريق وأول مقا يقحو فيحه السحالك

إىل اهلل تعاىل ( )5ل لك ف ن مسؤولية الرتبية العقدية لدى املحربني وا بحاء واألمهحات هحي
مسححؤولية مهمححة وخطححرة لكونهححا منبححع الفضححائل ومبع ح الكلمححات بححل هححي الركيححزة
األساسية لحدخول الطفحل يف حضحرية اإلكحان وقنطحرة اإلسحال  ،وبحدون هح ه الرتبيحة ال
ينهض الطفل مبسؤوليته وال يتصف بأمانة وال يعرف غاية ،وال يتةقق مبعنع اإلنسحانية
الفاضلة وال يعمل مل ل أعلع ،وهدف نبيل ،بل يعيش عيشة البهائم ليس له هم سوى
أنه يسد جوعته ،ويشبع غريزته وينطلق وراء الشحهوات وامللح ات ويصحاحب األشحقياء
واجملرمني عندئ يكون من الزمرة الكافرة ،والفئة اإلباحية الضالة )6( ،اليت قال اهلل عحز
وجححل عنهححا يف حمكححم كتابححه :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ.
(حممد.)12 :
إن مسؤولية الرتبية العقدية (حق الرتبية العقدية) يقع أصالة علع األهل ،وذلحك
ألن األطفال يف ه ه املرحلة العمريحة "أمانحة يف أعنحاق آبحائهم ،فاألطفحال يولحدون علحع
الفطرة ،وآباؤهم هم ال ين يشحكلون محنهم عنصحرا نافعحا أو ضحارا يف اجملتمحع " ( )7قحال
اإلما الغزالي( :والصيب أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة سحاذجة ،خاليحة
(( )5ابا القيم ،حمثد با أيب بعر ،مدارج السالعني بني منازل لايك نعبد ونستعني(.ط( ، )2حتقي حمثد امد
أل ق )  .دار العتاب العريب :بريوت)443/3 ،1973 ،
( )6ولوان ،وبد هللا انصح ،رربية األوالد يف اإلسالم( .ط ، )3دار السالم :القاهرا)134-163 ،2002 ،.
( )7ابداد ،حمثد حمثد ،كيحل نريب أوالدان ،ط ،1معتبة مدبويل :القاهرا ،144 ، ،2002 ،وأنظر وبيدات،
سليثان ،ال ولة يف اإلسالم .ط ،2مجعية امل ابع التعاونية :وثان ،ص.79
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من كل نقش وصورة ،وهو قابل لكل ما نقش فيه ،ومائل إىل كل ما هو كال بحه إليحه،
ف ن عود اخلري وعلمه نشحأ عليحه وسحعد يف الحدنيا وا خحرة وشحاركه يف ثوابحه أبحوه وكحل
معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمحل إهمحال البهحائم شحقي وهلحك ،وكحان الحو ر يف
رقبة القيم عليه والولي له) (.)8
إن مرحلة البناء العقدي هي مرحلة متدرجة جيحدر باألهحل واملحربني أن ال يرتكحوا
فرصة ساحنة متر إال قد ادوا الطفحل بحاللاهني الحيت تحدل علحع اهلل تعحاىل وباإلرشحادات
اليت ت بت اإلكان ،وباللفتات الحيت تقحوي منحه جانحب العقيحدة )9( ،وككحن بيحان بعحض
وسائل وأساليب البناء العقائدي ،بالتالي:
 - 1التفهم واإلقناع وجتنب التلقني:
يسححتند أسححلوب الححتفهم واإلقنححاع علححع توليححد أفكححار وآراء مقنعححة وبيححان فوائحدها
للمجتمع ،وما يؤدي إهماهلحا محن حمحاذير ،وتوجيحه أنظحار وعقحول األطفحال للتأمحل يف
الكون واإلكان بوجود اهلل ،وعظمته .)10( .فتفهم الطفل واقتناعه مبا يسحمع يولحد عنحده
احلافز للتطبيق أك ر من التلقني ال ي ال يستفيد منه الطفل غالبا.
 - 2التةبيب والرتغيب (تكوين الرغبة يف االعتقاد قبل ذكر أدلة االعتقاد):
البحححد محححن تكحححوين الرغبحححة يف االعتقحححاد السحححليم أوال ؟ ألن محححن ال يرغحححب يف
االعتقاد ،ال يعتقد ولو ذكرت لحه مجيحع األدلحة العقليحة والعلميحة ،وهلح ا ملحا تكلحم اهلل
تعاىل عن هؤالء ال ين ال يريدون أن يؤمنوا ال لعد وجود األدلة ،وإمنحا لعحد رغبحتهم

(( )8الغزايل ،حمثد ،ل ياء ولوم الديا .ط ،1دار اهلادي لل باوة :بريوت110/3 ،1992 ،
( ( )9ريد ،د .ت)73 ،
( )10خ ار ،يوسحل ،الرتبية اإلميانية والن سية لألوالد يف روء ولم الن س والشريعة اإلسالمية .ط ،1دار
التقوى :دمش  .دار ال قيا :اإلمارات186 ،2003 ،
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 ،قحححال تعحححاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭼ( .األنعا .)111 :
وككن تكوين الرغبة يف االعتقاد عند األطفال من خالل:
_ تعداد النعم احملسوسحة الحيت يتمتحع بهحا اإلنسحان وإثحارة عقلحه ووجدانحه فيهحا،
وحني ذلك يظهر الطفل الرغبة يف االعتقاد باهلل خالق ه ه النعم.
_ توضححيح أنححه يف االعتقححاد مصححلةة للبشححر ،ألن فيححه راحححتهم نفسححيا وفرديححا
واجتماعيا.
 تكوين عاطفة تنمّي السلول اإلكاني السوي.البححد مححن تكححوين عاطفححة احلححب واخلشححية مححن اهلل وكراهيححة الباطححل وذلححك ببيححان
حاجة الطفل الدائمة إىل اهلل تعاىل وحتبيبه له ،وذكر اعنة والنحار وبيحان مضحار املعاصحي
وعواقبها الوخيمة يف الدنيا وا خرة.
 - 3التدريب والتعويد والتكرار حنو العاطفة الدينية:
البد محن اسحتادا أسحلوب التكحرار والتمحرين ححول كليحات العقيحدة اإلسحالمية
وذلك ألن الطفل يف ه ه املرحلة العمرية حباجة إىل ه ا األسلوب حتحع ترسحا احلقيقحة
يف بنيته العقلية وتصبح صفة راساة تصدر عنها األفعال واألقوال بسهولة ويسر.

()12

اثنيا :أسس البناء العقدي
إن الطفححل الصححغري ال كلححك لنفسححه نفعححا وال ضححرا ،فهححو ال يسححتطيع أن كيححز بححني
اخلبي من الطيب ،وبالتالي لحيس عنحده محن البعحد العقلحي الح ي يسحتطيع بواسحطته أن
خيط ملستقبله وان يتزود من املعلم املعرفة واإلكان يف صغره ،ليكون له عحدة يف كحله،
(( )11ابا مس ر ،اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية216 ،
( )12خ ار ،الرتبية اإلميانية والن سية لألوالد يف روء ولم الن س والشريعة اإلسالمية.186 ،
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إن ذلك كله يتطلب أن يرعاه الوالدان ويتدبرا أمره ويزوداه باملعارف واملعلومحات،

()13

ويغرسا يف نفسه أسس البناء العقائدي املتم لة بح:
 تلقني الطفل كلمة التوحيد. ترسيا حب اهلل يف قلب الطفل. ترسيا حب الرسول صلع اهلل عليه وسلم يف قلب الطفل. تعليم الطفل القران الكريم. -تعليم الطفل ال بات علع العقيدة والتضةية من أجلها.

()14

وككححن بيححان ا ثححار الرتبويححة للبنححاء العقححدي علححع شاصححية الطفححل مححن خححالل
التالي(:)15
 أداء عبادة الطفل :حي إن الطفل إذا آمن باهلل حقا وآمحن برسحول اهلل (صحلعاهلل عليه وسلم) سلك الطريق القويم وعبد اهلل تعاىل حق عبادته.
 اإلكان طريق اخلالل من الشرل :ال شك أن املتعلم يستطيع ب كانه الصحةيحالتال

من أوحال الشرل.
 حترير العقل من اخلرافات واألباطيل. التوكل علع اهلل واالعتماد عليه. -التم ل باألخالق احلميدة :كالكر والشجاعة واإلقحدا والصحل واالحتسحاب

يف مواجهة الشدائد والصعاب.
 -اعد واحلز يف األمور.

( )13وبيدات ،سليثان ،ال ولة يف اإلسالم ،ص.78-77
( )14وثر ،أمحد و ا ،رربية ال يف اإلسالم .ط ،1دار ال عر :وثان.2002 ،
( )15ابا مس ر ،اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية.219 – 218 ،
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 عد اليأس من انتظار احلق. علو اهلمة وعزة النفس والتةرر من رق املالوقني. -املسححححححارعة يف اخلححححححريات ،قححححححال تعححححححاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭼ (املؤمنون. )61 :
املطلب الثاين :حق الطفل يف الرتبية التعبدية
إن حق الرتبية التعبدية هو حق مكمل حلق الرتبية العقدية ،ألن العقيدة علم،
والعبادة عمل ،والعلم والعمل متال مان ،ف ذا صح األول صح ال اني ،والعكس
صةيح .والعلم بال تطبيق ال أثر له وال مفعول ،ول لك ف ن القرآن الكريم يقرن غالبا
بني العلم والعمل ،كقوله تعاىل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (العصر.)3:وكما جيب علينا ب ر ب ور الدين الصةيح وتأكيد
أساسه يف نفوس األطفال ،ك لك جيب علينا تدريب األطفال علع شعائر الدين
وإعطاؤهم القدوة يف ذلك

()16

فقد قال اهلل تعاىل علع لسان لقمان :ﭽ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ

(لقمان .)17 :ذلك فمن حقوق األبناء علع ا باء حق الرتبية التعبدية ،وككن بيان
معطيات ه ا احلق من خالل التالي:
أولا :وسائل و أساليب البناء التعبدي

إن مرحلححة الطفولححة ليسححت مرحلححة تكليححف .وإمنححا هححي مرحلححة إعححداد وتححدريب

وتعويحححد للوصحححول إىل مرحلحححة التكليحححف عنحححد البلحححو  ،ليسحححهل عليحححه أداء الواجبحححات
والفححرائض (العبححادات) وليكححون علححع أمت االسححتعداد خلححوا غمححار احليححاة بكححل ثقححة
( )16وثر :أمحد و ا وزميلا ،رربية ال

يف اإلسالم .ط ،1دار ال عر ،وثان ،2002 ،ص.74
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وانطالق ،العبادة يف الشريعة اإلسالمية تفعل يف نفس الطفل فعال عجبحا ،فهحي تشحعره
باالتصححال بححاهلل عححز وجححل .وهححي تهححدي مححن ثوراتححه النفسححية وتلجححم انفعاالتححه الغضححبيه
فتجعله سويا مستقيما ،فيأخح اخلشحوع املسحاحة الكحلى محن جسحده وهحو يرتحل آيحة أو
يسحمعها أو وهححو واقححف يف الصححالة أو سححاجد فيهححا ،أو وهححو يسححمع أذان اإلفطححار ليبححدأ
بالطعحححا والشحححراب بعحححد أن صحححا يومحححه ،فأسحححرار العبحححادة علحححع نفحححس الطفحححل يحححزة
ومتعحححددة( .)17لح ح لك أوجحححب الفقهحححاء تعلحححيم الطفحححل العبحححادات الشحححرعية بالوسحححائل
واألساليب املناسبة .قال الدمياطي " جيب تعليمة الواجبات أي الصالة والصو والزكحاة
وما يتعلق بها من أركان وشروط " (.)18
ككن بيان بعض وسائل وأساليب البناء التعبدي ،بالتالي:
 -1الوعظ واإلرشاد
إن أسلوب الوعظ واإلرشاد هو األسلوب املباشر الصريح يف تربية البناء
التعبدي عند الطفل ،فه ا األسلوب من السهل االعتماد عليه .فما علع املربي إال أنه
يتوجه باملواعظ والنصائح إىل من يربيه يطلب منه االمت ال هلا ،وخري م ال علع ذلك
من كتاب اهلل ما جاء يف موعظة لقمان البنه وهو ينهاه عن الشرل ويأمره بالصالة
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويأمره مبكار األخالق

()19

قال تعاىل :ﭽ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

مع مناذج ما ياا السلحل الصاحل( .ط  ، )2معتبة املنار

( )17سويد ،حمثد نور ،منهج الرتبية النبوية لل
اإلسالمية :بريوت.123 ،1988 ،
(( )18الدمياط  ،د .ن)25/1 ،
( )19النحالوي ،وبد الرمحا ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البا واملدرسة واجملتثع .ط ،2دار ال عر:
دمش  ،1983 ،ص.205
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ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ (لقمان.)19- 17 :
 -2القدوة (النموذج البشري)
القدوة هي :مناذج بشرية متكاملحة تقحد األسحلوب الحواقعي للةيحاة يف جماالتهحا
املاتلفححة :السححلوكية واالنفعاليححة والعلميححة واالجتماعيححة )20( ،ل ح لك فالطفححل ال ح ي
يشاهد سحلوكا معينحا (العبحادات ) يسحهل عليحه اإلتيحان بح لك السحلول خاصحة إذا كانحت
نفسه متيل إليه ألنه يعكس يف تصرفه ه ا معحاني الراححة واالنسحجا ( ،)21لح لك جيحب
علع الولي عند تعليم الطفل العبادات أن يكون هو قدوة للطفل ألن ذلك وسيلة سهله
لتأدية العبادة وإتقانها ،قال املاوردي ":علع العحامل (الحولي) أن ال يقحول محا ال يفعحل،
ثم يتجنب أن يقول ما ال يفعل وأن يأمر مبا ال يأمتر وأن يسرّ غري ما يظهر (.)22
 -3القصة
علححع الححولي (املربححي) أن يسححتاد أسححلوب القصححة يف تعلححيم الطفححل العبححادات
والشرائع اإلسالمية ،وذلك ألن القصة تعتحل محن أك حر أسحاليب الرتبيحة فعاليحة وأقواهحا
أثرا ،وهي وسيلة مشوقة للصغار والكبار ،حتدث أثرها يف النفس محع الشحعور باملتعحة،
وجتعل اإلنسان ينج ب إليها وينتبه إىل أحداثها وجزيئاتها وال يشرد ب هنه عمن يربيه،
ويعلمه األمر ال ي يؤول إىل حتقيق الغايات واألهداف املنشودة (.)23

( )20صاحل ،وبد الرمحا ،مدخ لك الرتبية اإلسالمية وطرل ردريسها .ط ،1دار ال رقان ،وثان،1991 ،
ص.152
( )21صاحل ،وبد الرمحا ،مدخ لك الرتبية اإلسالمية وطرل ردريسها ،ص.106
( )22املاوردي ،ول البصري ،أدب الدنيا والديا( .د ،ط)  ،معتبة ابياا ،بريوت ،1986 ،ص .77
( )23النحالوي ،وبد الرمحا ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البا واملدرسة واجملتثع ،ص.205
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 -4املمارسة والعمل

إن التعليم باألسلوب العملي وبقصد التطبيق أوقع يف النفس وأدعع إىل إثبحات
العلم واستقراره يف القلحب والح اكرة( )24لح لك يلحز الحولي (املربحي) الطفحل باملمارسحة
العملية لعبادات اإلسال وشعائره اليت تقع حتت قدرته وطاقته ألن ذلك طريق التطبيق
ودكومته.
 -5الثواب والعقاب
ال حواب والعقححاب كالهمححا مقحرر يف اإلسححال يف ميححادين احليحاة العامححة ويف ميححدان
الرتبية ،ولكن لكل منهما ضواب وقواعد .فال واب يف اإلسال يهدف إىل تنميحة واعيحة
للةوافز اإلكانية حتع تتةدد النية والنهج واهلدف ،والعقاب يهدف إىل إلحزا اإلنسحان
حبدوده حتع ال يتجاو ها إىل ت كريه باحلق الح ي خالفحه حتحع يعحود فيلزمحه ( )25لح لك
جيححب علححع الححولي (املربححي) أن يسححتاد أسححلوب ال ححواب والعقححاب يف تعلححيم الطفححل
العبادات الشرعية ،قال (صلع اهلل عليحه وسحلم) ":محروا أوالدكحم بالصحالة وهحم أبنحاء
سبع سنني واضربوهم عليها وهحم أبنحاء عشحر سحنني وفرقحوا بيحنهم يف املضحاجع " (،)26
فالضرب هي مرحله أخريه بعد استنفاد كل الوسائل التعزيزية (ال واب).
اثنيا :أسس البناء التعبدي

كفلححت الشححريعة اإلسححالمية للطفححل حححق الرتبيححة التعبديححة ،وذلححك حتححع يححؤدي

العبادة الشرعية علع صورتها املعتلة فقهيحا عنحدما يصحل إىل سحن البلحو  ،لح لك جيحب
علحع الحولي (املربحي) تعلحيم الطفحل أسحس البنحاء التعبحدي املتم لحة حبحدي الرسححول -

( )24صاحل ،وبد الرمحا ،الرتبية العثلية وأهدا ها ومبادئها .ط ،2دار النشر ،وثان ،1997 ،ص.17-16
( )25النحوي ،ودانن ،الرتبية يف اإلسالم (النظرية واملنهج)  ،ط ،1دار النحوي ،الرايض ،2000 ،ص.225
(( )26سنا أيب داوود ج ،1ص  ،187رقم ابديث() )495
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صحلع اهلل عليحه وسحلم" :بح اإلسحال علححع عسحة علحع أن يوححد اهلل وإقحا الصححالة
وإيتاء الزكاة وصيا رمضان واحلج" (.)27
وككن بيان أسس البناء التعبدي من خالل التالي:
األساس األول (الصالة)
يتكححون األسححاس األول(الصححالة) مححن عححدة مراحححل تدرجييححة جيححب علححع الححولي
(املربححي) اتباعهححا يف تعلححيم الطفححل هلح ا األسححاس التعبححدي ،وككححن بيححان هح ه املراحححل
الفرعية من خالل التالي:
أ ) مرحلة األمر ابلصالة:
تبحدأ مرحلة األمحر بالصحالة من محرحلة النحضج البدني ويكون ذلك إذا استححطاع
الطفل أن كيز بحني اعهحات ،فقححد روى عبححداهلل بحن حبحيححب  -رضحي اهلل عنحه  -أن
النيب  -صلع اهلل عليحة وسحلم  -قحال " :إذا عحرف الغحال كينحه محن

الحه فمحروه

بالصالة " ( )28وجيب أن يعضد ه ه املرحلة (مرحلحة األمحر بالصحالة) مرحلحة االصحطبار
وامل ابرة علع األمر والتعلحيم ،قحال تعحاىل :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ (طه.)132:
ب) مرحلة التعليم:
إن مرحلة التعليم هي مرحلة متممة ملرحلة األمحر بالصحالة واالصحطبار عليهحا،
ل لك علع الحولي ( املربحي) إذا بلحا الطفحل سحبع سحنني أن يعلمحه بالوسحائل واألسحاليب
الرتبويححة املححؤثرة الفاعلححة :أركححان الصححالة وشححروطها ومفسححداتها وواجباتهححا ،قححال -

(( )27صحيح مسلم ج  .45 ،1رقم ابديث (. ) )16
(( )28سنا أبو داوود ،ج ،1ص .134رقم ابديث () )497
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صلع اهلل علية وسلم ":-مروا الصيب بالصالة إذا بلا سبع سنني وإذا بلا عشر سنني
فاضربوه عليها "(. )29
ج) مرحلة التطبيق والضرب على التطبيق اخلاطئ:
إذا بلححا الطفححل عشححر سححنني ومل يكححن قححد صححلع بعححد أو كححان يف صححالته خلححل
تطبيقي ،فعلع الولي (املربي) إن أستنفد كل الوسائل واألساليب التعزيزية أن جينح إىل
العقاب بالضرب ،ولكن شريطة التوا ن يف عملية العقاب بالضرب حبي ال إفحراط وال
تفري  ،قال ابن خلدون ":ال ينبغي ملؤدب الصبيان أن يزيد يف ضربهم إذا احتاجوا إليه
علع ثالثة أسواط شيئا ..ألن إرهاف احلحد بحالتعليم مضحر بحاملتعلم وال سحيما يف أصحاغر
الولد ،)30( "...ومحن كحان مربحاه بالعسحف والقهحر سحطا بحه القهحر ،وضحيق علحع الحنفس
انبساطها وذهب بنشاطها ،ودعحاه إىل الكسحل ،ومحلحه علحع اخلبح والكح ب ..خوفحا
من انبساط األيدي بالقهر عليه ،وعلع املكحر واخلديعحة لح لك .وصحارت لحه هح ه عحادة
وخلقا ..فينبغي للمعلم يف متعلم ،والوالد يف ولده ،أن ال يستبدا عليهما يف التأديب ".
األساس الثاين (الصوم)
اشححرتط الفقهححاء لوجححوب الصححو شححروطا عسححة ،هححي ":اإلسححال  ،والبلححو ،
والعقل ،والقدرة ،واإلقامة " (.)31
ل لك ال جيب الصحو علحع الصحيب (الطفحل) لعحد توجحه خطحاب التكليحف لحه
لعد األهلية ،قال –صلع اهلل عليه وسحلم  ":-رفحع القلحم عحن ثالثحة :عحن الصحيب
حتع يبلا وعحن اجملنحون حتحع يفيحق وعحن النحائم حتحع يسحتيقظ " ( )32أمحا الطفحل املميحز
(( )29سنا ابو داوود ج  ،1ص  .187رقم ابديث () )494
( )30ابا خلدون ،وبد الرمحا با حمثد ،املقدمة .ط ،3امل بعة األدبية ،بريوت.540 ،1900 ،
( )31الز يل  ،ال قا اإلسالم وأدلتا .ط ،3دار ال عر ،دمش .162/2 ،1989 ،
( )32سنا أبو داوود ج  ،2ص  .544رقم ابديث () )4398
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فيصح الصو منه ،وجيب عند الشافعية واحلنفية واحلنابلة علع وليحه أمحره بحه إذا أطاقحه
بعد بلحو سحبع سحنني ،وضحربه حينئح علحع الصحو بعحد بلوغحه عشحر سحنني ،إذا تركحه
ليعتاده كالصالة ،إال أن الصو أشحق فحاعتلت لحه الطاقحة ،ألنحه قحد يطيحق الصحالة وال
يطيق الصو .)33( .
إن من حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية أن يرتبحع علحع هح ه العبحادة العظيمحة
وال يع تدريب الطفل علع الصيا افرتاضحه عليحه ،ألن مجهحور الفقهحاء يح هبون إىل
أن الصيا غحري واجحب علحع محن هحو دون البلحو  ،لكحن املقصحود هحو مشحروعية متحرين
الصيب علع الصيا وتعويده علية وإبرا عظمة شهر رمضان وأهميته وفضحله وتعويحده
ك لك علع آداب الصو ومتطلباته حتع يشب متمسكا به ه العبادة العظيمة .)34( .
األساس الثال (الزكاة)
من حقوق الطفل علع والديه أن يربع علع فريضة الزكاة ونافلة اإلنفاق يف
ٍّ وال
سبيل اهلل وأن حي ر من التهاون يف أداء الزكاة عند البلو وأن يؤديها دون من
أذى

()35

 ،قال اهلل – تعاىل :-ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ

(البقرة.)264 :
األساس الرابع (احلج)
أمجححع الفقهححاء علححع أن احلححج ال حيححب علححع الصححيب وذلححك ألن احلححج عبححادة
حمضححة ،القصححد منهححا األداء مححع نيححة واختيححار ليةقححق االبححتالء ،وه ح ا ال يتةقححق مححن
( )33الز يل  ،ال قا اإلسالم وأدلتا)612/2 ،
( )34سويلم ،رأ ا ريد ،اإلسالم و قول ال
 ،2003ص.118
( )35سويلم ،رأ ا ريد ،اإلسالم و قول ال
.117 ،2003

 ،ط ،1دار جمديا لل باوة والنشر( :د .م .ن)،
 .ط ،1دار جمديا لل باوة والنشر( :د .م .ن)،
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الصيب.إذ هو قبل التمييز معدو القصد واالختيار وبعد التمييحز ال يكمحالن عنحده ،وال
ينوب عنه الولي يف أدائه ألنه عبادة ،)36( .ل لك لو حج الصحيب صحح حجحه ومل جيزئحه
عن حجه اإلسال (.)37
إن من حقوق الطفل علع والديه أن يربع علع إكبار وإجالل فريضة احلج وأنها
وسيلة فاعلة لتكفري ال نوب وتطهري النفس من شوائب املعاصحي ( ،)38وإنهحا وسحيلة –
كح لك –لتعححارف أبنححاء األمححة علححع اخححتالف ألححوانهم ولغححاتهم وأوطححانهم وإنهححا مكححان
لتبادل املنحافع االقتصحادية احلحرة فيمحا بيحنهم واملح اكرة يف شحؤون املسحلمني العامحة وتعحد
ك لك وسيله لتعاون املسلمني وتكاتفهم ووقوفهم صفا واحدا أما أعدائهم

()39

اثلث ا:اآلاثر الرتبوية للبناء التعبدي

إن تلبية حق الطفل يف الرتبيحة التعبديحة يسحهم يف ت بيحت العقيحدة الدينيحة وغحرس

الوا ع الدي (الضمري) ويسهم يف اكتسابه مقومات السحلول الفاضحل ( )40وككحن بيحان
ا ثار الرتبوية للبناء التعبدي علع شاصية الطفل من خالل التالي (:)41
 تربية الطفل علع اإلخالل والطاعة. -اإلتيان بالطاعة علع الوجه الصةيح ال ي سنه الرسول صلع اهلل عليه وسلم.

(( )36الز يل  ،ال قا اإلسالم وأدلتا)20/3 ،
(( )37الز يل  ،ال قا اإلسالم وأدلتا)21/3 ،
(( )38الز يل  ،ال قا اإلسالم وأدلتا)11/3 ،
(( )39الز يل  ،ال قا اإلسالم وأدلتا. )13/3 ،
( )40سيد بعر ،وبد اجلواد ،لس ة الرتبية اإلسالمية يف ابديث الشريحل ،ط 1دار ال عر العريب (د .م .ن) ،
 ،1980ص.222
( )41ابا مس ر ،اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية.225 ،
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لح ة

الشعور بقوة اعماعة وعواطفها املشرتكة ،إىل جانب ل ة املناجاة الفردية والشعور بقحوه
ال ات املسلمة اليت تستمد قوتها من اهلل تبارل وتعاىل.
 تربية الفرد علع الكرامة يف النفس حي يرددها الطفحل يف عباداتحه اليوميحة ويفالسنوية بل ويف كل وقت ي كر فيه اهلل تبارل وتعاىل.
 تربية االنتماء إىل األمة املسلمة عن طريق االنتماء إىل اخلالق تبارل وتعاىل. تربية الفضائل ال ابتة كاألمانة والصدق وحنوهما. تنميححة اعانححب التنظيمححي حي ح إن العبححادة تعلححم املححتعلم النظححا يف وقوفححه ويفحركته ويف جلوسه ويف اجتماعه با خرين.
 تعريف الطفل بقواعد السلول اإلسالمي. تعريف الطفل بأحكا احلالل واحلرا . إكسححاب الطفحل االجتاهححات السححليمة الححيت تسححاعده علححع التعامححل االجتمححاعيالقوي(.)42
املطلب الثال  :حق الطفل يف الرتبية األخالقية
الرتبيححة اإلسححالمية هححي تربيححة أخالقيححة؛ وذلححك ألنهححا تعطححي اهتمامححا مسححتةقا
لألخححالق بوصححفها ذات تححأثري يف التوافححق واالنسححجا والتفاعححل االجتمححاعي ،فهححي ال
تكتفي ببيان مكار األخالق والفضائل واحل عليها والتة ير ا يناقضها فق  ،وإمنحا
حترل علع مت لها سلوكا ،وعلع تكوين الضواب اليت حترسحها وترعاهحا ،محن الرقابحة
ال اتية الداخلية اليت تؤمن الرقابة علع ال ات والضمري احلي والوجدان الظحاهر ،الح ي
( )42سيد بعر ،لس ة الرتبية اإلسالمية يف ابديث الشريحل.194-185 ،
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يزن التصرف مبيزان دقيق كما حترل علع تكوين اإلرادة اعا مة ،الحيت ترتفحع بحالنفس
عن دنايحا األمحور وسفاسحفها ،وتعشحق معاليهحا وفضحائلها ،وتنحأى عحن عبوديحة الح ات
والشهوات ،وترتب بعبودية اهلل تعحححاىل ( )43ومن حقوق الطفل علع والديه حق الرتبية
األخالقية وذلك حتع يعتاد اخلري والصالح ويتجنب كل حمظور من حمظحورات الشحريعة
اإلسالمية ،فالطفل حني يشب علع اإلكان باهلل تعاىل منح نعومحة أظفحاره ويرتبحع علحع
اخلشية منه ،واملراقبة له ،واالعتماد عليه واالسحتعانة بحه ،يصحبح عنحده امللكحة الفطريحة
واالسححتجابة الوجدانيححة ليتقبححل كححل فضححيلة ومكرمححة واالعتيححاد علححع كححل خلححق فاضححل
كريم؛ ألن الوا ع الدي تأصحل يف ضحمريه واملراقبحة اإلهليحة الحيت ترسحات يف أعمحاق
وجدانحه ،واحملاسححبة النفسححية الححيت سححيطرت علححع تفكححريه وإحساسححاته ،كححل ذلححك بححات
حائال بني الطفل وبني الصفات القبيةة والعادات املرذولة ،والتقاليد اعاهلية الفاسدة،
بل إقباله علع اخلحري يصحبح عحادة محن عاداتحه ،وتعشحقه املكحار والفضحائل يصحري خلقحا
أصيال من أبر أخالقه ( ،)44وككن بيان معطيات ححق الطفحل يف الرتبيحة األخالقيحة محن
خالل التالي:
أولا :وسائل وأساليب البناء األخالقي

إن تنشئة الطفل علحع املبحادي األخالقيحة وتكوينحه بهحا تكوينحا كحامال محن مجيحع

النواحي وذلك بتكوين استعداد أخالقي لاللتزا بها يف كل مكان وإشباع روححه بحروح
األخالق ( ،)45يتم عن طريق مراحل متتابعة ومتدرجة ككن بيانها من خالل التالي:

( )43األمسر ،امحد رجب ،لس ة الرتبية اإلسالمية انتثاء واررقاء .ط ،1دار ال رقان :وثان ،1997 ،ص.53
( )44ولوان ،رربية األوالد يف اإلسالم.133/1 ،
( )45ايجلا ،مقداد ،ولم الن س الرتبوي يف اإلسالم .ط ،1دار وامل العتب :الرايض.359 .

قول ال

الرتبوية يف ال قا اإلسالم  :وسائلها وأسسها وآاثرها

713

املرحلة األوىل :العلم مبراحل النمو األخالقي:
إن من أهم واجبات ولحي الطفحل (املربحي) قبحل البحدء بغحرس القحيم األخالقيحة،
العلححم مبراحححل النمححو األخالقححي الححيت كححر فيهححا الطفححل ألن ذلححك يسححاهم إجيابححا بتةقيححق
األهداف األخالقية املنشودة وككن بيان ه ه املراحل بالتالي (:)46
أ ) مرحلة احلذر :ال يطلحب محن الطفحل الصحغري يف هح ه املرحلحة أن يكحون قحويم
اخللق ،فسلوكه تتةكم فيه دوافعه الغريزية ،كما أن أعماله ال ككن أن تقحاس مبقيحاس
الصواب واخلطاء ،وسحرعان محا يحتعلم الطفحل أن بعحض األفعحال هلحا نتحائج ضحارة بحه،
وب ح لك يأخ ح يف السححيطرة علححع دوافعححه الغريزيححة ،ويف اللةظححة الححيت تبححدأ فيهححا ه ح ه
السيطرة ككن أن يقال أن منوه اخللقي قد بدأ وب لك يصل الطفل إىل مرحلحة بدائيحة محن
مراحل السيطرة اخللقية هي (مرحلة احل ر) حي يسيطر الطفل علع سلوكه خوفحا محن
النتائج.
ب) مرحلة السصلطة :وهي املرحلة ال انية من مراحل النمو اخللقي ويصل الطفحل
إليها عندما يتمكن من التفريق بني الناس وبني األشياء يف بيئته ،فيجحد أن بعحض أفعالحه
تسبب رضا النحاس وهح ا يصحةبه عنصحران محن عناصحر السحرور كمحا أن بعحض أعمالحه
األخرى تسبب سا الناس وه ا يصةبه عنصر محن عناصحر األمل وهكح ا يحتةكم يف
أفعححال الطفححل سححلطان البححالغني مححن حولححه وهنححا ككححن القححول بحأن الطفححل قححد وصححل إىل
مرحلة السلطة.
ج) املرحلة الجتماعيصة :يصل الطفل إلي ه ه املرحلة باتساع دائرته االجتماعيحة
إذ يصبح شاعرا بنفسه كعضو يف مجاعة وسرعان ما يكتشف أن أفعالحه جيحب أن تكحون
( )46املصري ،حمثد أمني ،حملات يف وسائ الرتبية اإلسالمية وغاايهتا( .د.ط)  ،دار ال عر( :د .م .ن) ،
ص.214-213
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مسححايرة ملححا يححراه الححرأي العححا إذا أراد أن حيححتفظ بعنصححر السححرور الح ي يشححعر بححه بسححبب
اعماعة وه ه هي املرحلة االجتماعية.
د ) املرحلة الذاتية (املرحلة الشخصصية) :املرحلة ال اتية هي أرقع مراححل النمحو
اخللقي ،واإلنسان ال يتمكن من الوصول إليها إال بعد أن يصبح قادرا علع الحتةكم يف
دوافعه ،ومعنع ه ا أن مسلكه خيضع مل ل أعلع كونه الفرد لنفسه.
املرحلة الثانية :العلم مببادئ الرتبية األخالقية وأهدافها:
هنال جمموعة من املبادي للرتبية اخللقية البد لوىل الطفل (املربع) معرفتهحا ومحن
ثم تطبيقها أثناء عملية البناء األخالقي ،وأهم ه ه املبادي هي:
املبصصدأ األول :غححرس ال قححة يف نفححس الطفححل ،ويشححمل ال قححة بنفسححه وال قححة بغححريه
وال قة بأن اإلنسان حماسب لسحلوكه ويسحتطيع تغحيريه وتبديلحه إذا شحاء ويكحون صحاحب
إرادة وعزكة.
املبصصدأ الثصصاين :تربيححة قححوة اإلرادة :إن قححوة اإلرادة هححي املبححدأ األساسححي يف الرتبيححة
األخالقيححة وال يسححتطيع اإلنسححان أن يطبححق املبححادي األخالقيححة يف كححل املواقححف ويف كححل
الظروف بدون أن كلك قوة اإلرادة.
املبدأ الثال  :غرس إحساس خلقي عند الطفل ،وهح ا يحتم عحن طريحق إشحعار
الطفل ب نسانيته وعد جر الطفل وعقابه وتهديحده ،بك حرة ،وإذا كحان البحد محن جحر
وعقاب ينبغي أن يكون ذلك بأخف ما ككن وبالطرق األدبية املقررة فقهيا.)47( .
املبصصدأ الرابصصع :تطبيححع األطفححال تطبيعححا خلقيححا .أي جعححل األخححالق طبيعححة ثابتححة
وب ح لك تصححبح املبححادي األخالقيححة عححادة يقححو بهححا الطفححل وال يسححتطيعون خمالفتهححا الن
النفس ليس من السهل أن ختالف عاداتها املتأصلة.
( )47العك ،خالد وبد الرمحا ،رربية األبناء والبنات يف روء القرآن والسنة .داراملعر ة :بريوت ،ص.217-215
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املرحلة الثالثة :استادا الوسائل واألساليب الرتبوية املناسبة :مرحلة العلم من
مراحل النمو األخالقي اليت كحر بهحا الطفحل ،ومرحلحة العلحم مببحادي الرتبيحة األخالقيحة
وأهدافها جيب أن يعضحده مرحلحة اسحتادا الوسحائل الرتبويحة املناسحبة يف تعلحيم الطفحل
وتدربيححه علححع القححيم األخالقيححة املنشححودة ،وككححن بيححان بعححض وسححائل وأسححاليب البنححاء
األخالقي ،بالتالي (:)48
- 1التححدريب العملححي والرياضححة النفسححية :وذلححك باملمارسححة والتطبيححق العملححي
لألخالق النبيلة وخمالفة اهلوى والصل علع ذلك مهما يكن فيه من صعوبة.
- 2البيئة الصاحلة :فالطفل يكتسب األخالق احلميدة من البيئحة الصحاحلة الحيت
يتعايش معها ،وجتعله يسلك سلوكهم إما باملنافسة أو برغبة اعماعة وتشجيعهم.
- 3القححدوة احلسححنة :وهححي امل ححال الححواقعي للسححلول اخللقححي األم ححل وهححي خححري
معني الكتساب األخالق.
- 4الضححب االجتمححاعي :إن للمجتمححع السححوي سححلطة معنويححة ومححؤثره علححع
نفوس األفراد ،وهي وسيلة لتقويم األخالق.
اثني ا :أسس البناء األخالقي

تربية الطفل املسلم جيب أن تتفق مع فطرتحه وطبيعتحه ،وتبحدأ يف فحرته مبكحرة محن

حياته وان تتصف ه ه الرتبية مببدأ الشمول والتكامل عميع جوانب شاصية الطفحل يف
النواحي اعسحمية والعقليحة واالجتماعيحة والدينيحة والنفسحية واألخالقيحة ( ،)49وتعتمحد
تربية الطفل أخالقيا علع جمموعة من األسس ككن إمجال بعضها بالتالي:

( )48ابا مس ر ،اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية.236 ،
( )49قثرب ،حمثود ،الرتبية اإلسالمية :م اهيم ،أهداف ،أسس ،طرائ  ،مؤسسات .ط ،1دار اللقا ة :الدو ة،
 ،1989ص.381
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 - 1األساس األول( :بر الوالدين):
قححححححححال تعححححححححاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﭼ

(اإلسراء )23 :ل لك ف ن كان من واجبات الطفل بحر والديحه ،إال أن محن أهحم حقوقحه
أن يعلم ويؤدب علع املنهجية املعتلة فقهيا يف برهما واإلحسان إليهما ،فعن أبي هريرة
– رضي اهلل عنه  -أن النيب –صلع اهلل عليحه وسحلم – رأى رجحال معحه غحال  ،فقحال
للغال " :من ه ا " ؟ قال :أبي ،قال " :فحال متحش أمامحه ،وال جتلحس قبلحه ،وال تدعحه
بامسه".

()50

- 2األساس ال اني( :صلة الرحم):
من حق الطفل علع والديه أن يربع ويؤدب علع صلة الرحم ،قال تعاىل:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ (النساء.)1 :
 - 3األساس ال ال ( :احلياء):
احلياء أساس أخالقي عظيم جيب أن يؤدب عليه الطفل ألن ذلحك دليحل واضحح
علع نبوغه وجنابته ،قال ابن مسكويه " :ف ذا نظرت إىل الصيب فوجدته مستةيا مطرقحا
بطرفه إىل األرا غري وقاح الوجه وال حمدق إليك ،فهو أول دليل جنابته والشاهد لحك
علع أن نفسه قد أحست باعميل والقبيح.)51( .

(( )50ال رباين ،ج) 267 ،4
( )51ابا مسعوبة ،هتذيب األخالل ور هري األورال( .د .ط) ( ،حتقي ابا اخل يب)  .امل بعة املصرية
ومعتبتها ،ص.69
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 - 4األساس الرابع( :الصدق):
إن الطفل يولد علع الفطرة السليمة ،ولكنه إذا نشأ يف وس ال يساعده علع
تكوين اجتاه الصدق والتدريب عليه يسهل عليه الك ب خصوصا إذا كان يتمتع
بالقدرة الكالمية واللباقة اللسانية ،وعلع ه ا األساس ف ن الك ب صفة أو سلول
مكتسب وليس صفة فطرية أو سلوكا مورثا،

()52

فيجدر بكل مرب ومسؤول أال

يك ب علع أطفاله حبجة إسكاتهم من بكاء أو ترغيبهم يف أمر أو تسكيتهم من
غضب ،وبعض األطفال يتعلم الرياء بسبب املربي ال ي يتظاهر أما الناس حبال من
الصالح أو اخللق أو الغنع أو غريها ثم يكون حاله خالف ذلك بني أسرته ،ف نهم إن
فعلوا ذلك عودوهم عن طريق اإلحياء واحملاكاة والقدوة السيئة علع أقبح العادات،
وأرذل األخالق أال وهي رذيلة الك ب ( )53فعن أبي هريرة عن رسول اهلل صلع اهلل
عليه وسلم أنه قال" من قال لصيب تعال هال ثم مل يعطه فهي ك بة " (.)54
 - 5األساس اخلامس( :حفظ األسرار):
إن تربية الطفل علع خلق حفظ األسحرار يسحهم بتشحكيل إرادتحه وصحقلها علحع
الفاعلية واالجيابية " ،فعن ثابت عن أنس رضي اهلل عنه ،قال " :أتحع علحي رسحول اهلل
صلع اهلل عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبع
علع أمي فلمحا جئحت قالحت محا حبسحك قلحت بعح

( )52كتاب العريب ،مرآا العق العريب ،ال
.54-53
( ( )53ولوان)174/1 ،2002 ،
(( )54املسند ،ابق مسند املعلريا ،رقم ابديث () )9526

إىل حاجحة فأبطحأت

رسحول اهلل صحلع اهلل عليحه وسحلم

العريب واملستقب ( .د.ط)  ،جملةالعريب :العويا،1989 ،
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حلاجة قالت ما حاجته قتهت ها ها قهل قالهت ن بهر ر ولهل قهى هلل لهت هلل

ته

وقتم أحرهلل قا أاس وهلل لى حر ت و أحرهلل حلر تك يا اوت " (.)55
 - 6هللألقاس هللللادس (هلللتىهللضع وهلللعفى):
هللألخالق هللإلقالم ة مشتت كل مناحي هللحل اة ،وما مر ختق هن ويله م ونها
هللجملتمههع جااه مههر جىهللاه هللحل ههاة ،فهها هلل كلههك هللألفهلهللد وهللجملتمههع وه خالق هللإلقههال
ألبح قىيا تلىده هللألخهىة ،وختهق هلللعفهى وهلللتىهللضهع وهلللتلهامح نهي مهر نهاه هللللكها هللله
جي تلو ة هلللنش هللمللتم ت ا و لك مر هللجل أن يعتمر ت ا حت ينتصهل و ها ته أنىهلل ه
وا وهللت وتنمى ف اىهللزع هللللمحة وهللخلري وهلللصفح وهللملغفهلة

()56

 .قها تعها  :ﭽﭙﭚﭛ

ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ آ

ملهللن.)159 :

وقا تعا  :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ

(لقمان.)19 – 18 :
وقا تعا  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (هللأل لهللف.)146 :

(( )55صحيح مسـلم ،ج ،1929 ،4رقم احلديث" )" 2482
( )56الطويل ،توفيق ،الفلسفة اخللفية( .ط ، )1دار النهضة العربية :القاهرة ،1967 ،ص.84
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 - 7هللألقاس هللللاوع (هلللصرب):
جا هللخلطاب هلللقلآاي جلم ع هللخلتق يلشرنم ه هللن تصا وهلللتملك خبتق
هلللصرب ملا ل مر فضا ل

دفع هلللشل ومنافع

هللقتر هللج هللخلري

هلللعاجل وهللآلجل.

قا تعا  :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ

(هلللبقلة .)153 :لالك جي

ت ولي هلللطفل (هللمللوي) هللقتخرهلل كل هلللىقا ل هلللرتوىية

هللملناقبة لتشك ل ه هللدة هلللطفل وتعىيره ت ختق هلللصرب؛ و لك ألن مر تعىد ت ناهلل
خ ْر ِيِّ َضِي هلللتَّ م َنْ م " هِنَّ اَاقًا ِمرَ هلل ْلَاْصَا ِ
هللخلتق مجع هللخلري كت ْ َ ،ر أَوِي َقعِ ٍر هلللْ ُ
َقَُلىهلل َقُى َ هلللتَّ ِ ل ََّت هلللتَّ م َتَ ْ ِ َوقَتَّمَ َفَ ْطَانُمْ ُمَّ َقَلُىهُ َفَ ْطَانُمْ ُمَّ َقَلُىهُ
َدخِلَهُ َنْكُمْ وَمَرْ
َفَ ْطَانُمْ حََّت اَ ِفرَ مَا ِ ْنرَهُ َفقَا َ مَا َيكُىنُ ِ ْنرِي مِرْ خَ ْلٍ فَ َترْ أ َّ
حرٌ َطَا ً
يَلَْت ْع ِففْ ُيعِفَّ ُ هلللتَّ ُ َو َمرْ يَلَْتغْرِ ُيغْنِ ِ هلللتَّ ُ َو َمرْ يََتصَبَّلْ ُيصَبِّلْهُ هلللتَّ ُ َومَا أُ ْ ِطيَ َأ َ
خَ ْلًهلل وَأَوْقَ َع ِمرَ هلللصَّبْ ِل " (.)57
اثلثا :اآلاثر الرتبوية للبناء األخالقي
هللهلرف هللألقاقي هلللرتو ة هللإلقالم ة نى هلللرتو ة هللخلتق ة وهللل تلع ه تكهىير
جههها كلاهههي هللألخهههالق ،أقىيههها هلللع اهههة ،م هههاو

أقه هىهللهلم وأفعهههاهلم اهههبال

تصلفات م ،وختق م ،وديرا م هللحلكمة وهلللكما وهللألدب وهللإلخالص وهلللط ا ة (.)58
واكهر و ههان هللآل هها هلللرتوىيههة لتبنهها هللألخالقههي ته شخصه ة هلللطفههل مههر خههال
هلللتالي:)59( :

(( )57صحيح البخاري ،ج ،534 ،2رقم احلديث () )1400
( )58األبراشي ،حممد عطية ،الرتبية اإلسالمية وفالسفتها .ط ،2مطبعة حيىي احلليب :القاهرة ،1969 ،ص.113
( )59فينكس ،فيليب ،فلسفة الرتبية( .د .ط) ( ،ترمجة حممد لبيب النجيحي)  ،دار النهضة العربية( :د .م .ن)،
 ،1965ص.993
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 - 1تنمية األسحلوب األخالقحي عنحد الطفحل للةكحم علحع األفعحال وتقحدير محا
جيب علع الفرد عمله ،ومتييز ذلك كله من جهة النظر القائمة علحع التح وق واعمحال،
والناحية القانونية ،ومن وجهة النظر القائمة علع الفطنة والبصرية.
- 2تنمية اعتقاد الطفحل باملبحادي األساسحية وامل حل والقحيم ،كركيحزة أو دعامحة
نهائية لألحكا والقرارات.
- 3تشجيع الطفل علع الوصول إىل التلقائية يف التأمل الح اتي وضحب الحنفس
واحلرية الروحية.
- 4مساعدة الطفل علع إبرا األخحالق الفطريحة علحع هيئحة سحلول كارسحه يف
اجملتمع.
- 5ال بات علع األخالق احلميدة واالبتعاد عن الرذائل.
- 6القبول االجتماعي.
بلغت عناية اإلسال بالطفل عندما حتدث عن قيمة وجوده يف احلياة ،وحقوقه
يف خمتلف مراحله العمرية ،فأوجب له حقوقا مادية وأدبية تسبق مولده ،ب نشاء أسرة
حمضنها املودة والرمحة ،ألبوين كركني ونسب معروف يضمن له القبول اإلجتماعي،
ويدعم وجوده يف احلياة واجملتمع ،بدليل قوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﭼ( .الرو .)21 :
املطلب الرابع :حق الطفل يف الرتبية الجتماعية
يقضي اإلنسان حياته كلها يف وس اجتماعي وال ككنه أن يستغ

عن

اخلدمات املادية واملعنوية اليت يقدمها له ا خرون و ال بد من احرتا الناس ومعاملتهم
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باحلسنع ليتم التعاون فيما بينهم ،وال يستطيع الفرد أن يتكيف مع اجملتمع وحيصل
علع التقدير واالحرتا فيه و ما مل يتقبل آراء جمتمعه ومفاهيمه ونظرته إىل احلياة
والوجود و وال يبقع اجملتمع حمافظا علع شاصيته وخصائصه وثقافته ما مل يطبع
أفراده عليها ( .)60ل لك من حقوق األبناء علع ا باء حق الرتبية االجتماعية .وككن
بيان معطيات ه ا احلق من خالل التالي:
أول :وسائل وأساليب البناء الجتماعي
الفرد عضو يف جمتمع ،وال جيد ذاتحه واقعيحا إال يف أحضحانه ،فهحو مهمحا بلحا محن
العبقرية واإلجنا واإلبداع ال يستغ عن جمتمعة ،الح ي سحيندمج فيحه انحدماجا كليحا يف
املستقبل القريب ،ل لك ف ن الرتبية معنية بتأهيل الطفل .لالندماج والتفاعل املوضوعي
مع جمتمعه ( ،)61والواقع أن الطفل ينضم إىل اجملتمع ال ي يعيش فيه عن طريحق عمليحة
ككححن أن نسححميها باجملتمعيححة وه ح ه العمليححة ذات خطححوات ومراحححل عديححدة ومتعاقبححة،
مبقتضححاها يححتم تكيححف الطفححل جملموعححة كححبرية مححن املكونححات الواقعححة يف نطححاق جمتمعححه
الكبري( ،)62ل لك علحع ولحي الطفحل (املربحي) أن يراعحي املراححل واألسحاليب التاليحة يف
عملية تكييف الطفل مع اجملتمع الكبري ال ي ينارط فيه:
املرحلة األوىل :العلم بشروط التنشئة االجتماعية:
هنال ثالثة شروط أساسية للتنشئة االجتماعية جيحب علحع ولحي الطفحل (املربحي)
أن يكون علع علم بها حتحع تسحهل عليحه عمليحة الرتبيحة االجتماعيحة املنشحودة ،وككحن
إمجال ه ه الشروط بالتالي.)63( :
( )60ووض ،وباس حمثود يف ولم الن س االجتثاو  .ط ،1دار النهضة العربية ،بريوت ،1980 ،ص.21
(( )61األمسر 1997 ،م)218 ،
( )62أسعد ،يوسحل ميمائي  ،رواية ال ولة .ط ،1دار النهضة ،القاهرا ،1979 ،ص.17
( )63منر ،وصام وزميلة . ) 1990( .ال واألسرا واجملتثع .ط ،2دار ال عر :وثان.45 -43 ،1990 ،
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 - 1اجملتمع القائم:

اجملتمع ال ي يولحد فيحه الطفحل ،هحو جمتمحع كحائن وموجحود قبحل والدتحه ،ومعحد
كمادة جديدة لوافد جديد إىل العامل فهو ب لك يشكل جمتمعا ال إراديا أو قهريا بالنسحبة
للطفل ومع ذلك فال ككن أن تتم التنشئة االجتماعية بغياب معايري وقيم اجملتمع.
 - 2الوراثة البيولوجية للفرد:
للوراثة البيولوجية دور كبري يف عملية التنشئة االجتماعية ،وتؤثر ه ه الوراثة يف
التنشئة االجتماعية إجيابا أو سلبا ،فعلع سبيل امل ال ،تتوقف تنشئة الطفحل االجتماعيحة
علع ال اكرة واستيعاب القيم االجتماعية .ف ذا كان الفرد يعاني من قصور يف منو اخلاليا
الدماغية املسؤولة عن ال اكرة .ف نه رمبا ال يستطيع أن ينمي املستوى الال للت كر.
 - 3الطبيعة اإلنسانية:
إن ما كيز الطبيعة اإلنسحانية هحو السحمات البسحيطة والسحمات املعقحدة .فالسحمات
البسححيطة مححن م ححل :احلححب ،والكراهححة ،والطمححوح ،والصححواب ،واخلطححأ والشححرف
والشجاعة ،وأما السمات املعقدة محن م حل :الكليحاء ،واخلجحل ،والقسحوة ،واحلسحد.
ل لك فعلع ولي الطفل (املربي) أن يكون علع درايحة بنحوعي مسحات الطبيعحة اإلنسحانية
البسيطة واملعقدة :حتع حتقق عملية التنشئة االجتماعية أهدافها.
املرحلة ال انية :العلم بأهداف التنشئة االجتماعية:
األصل يف الرتبية االجتماعية احلقة أن تعد الفرد للةياة يف جمتمعه مبا لحه ومحا فيحه
من قواعد ونظم وتقاليد وأن متكنه من أن يتكيف مع جمتمعه يف إطار ه ه القواعد حتع
يعمل معهم ويكون عضحوا منتجحا يف البيئحة االجتماعيحة ( ،)64لح لك علحع ولحي الطفحل
( )64القرش  ،ابكر شريحل ،النظام الرتبوي يف اإلسالم( .د .ط)  .دار املعارف للث بووات :بريوت،1979 ،
ص.43
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(املربي) أن يعلم بأهداف عملية التنشئة االجتماعيحة ،األمحر الح ي يقلحل الفاقحد الحزم
واعهدي وككن إمجال أهداف التنشئة االجتماعية بالتالي.)65( :
 التكيف والتآلف مع ا خرين. االستقالل ال اتي واالعتماد علع النفس. النجاح وحتقيق ال ات. تكوين القيم الروحية والوجدانية واخللقية.املرحلة ال ال ة :استادا الوسائل واألساليب الرتبوية املناسبة:
مرحلححة العلححم بشححروط التنشححئة االجتماعيححة وأهححدافها جيححب أن يعضححده مرحلححة
استادا الوسائل واألسحاليب الرتبويحة املناسحبة ،وككحن بيحان بعحض وسحائل وأسحاليب
البناء االجتماعي بالتالي (: )66
 السماح للطفل مبمارسة رغباته الفردية باالختيار احلر لألشياء ،وعحد إجبحارهأو الضغ علية ليتبنع سلوكجا آخر.
 مساعدة الطفل يف اكتشاف ومراجعة البدائل املتعددة اليت قد تتوفر الختياره. مسحححاعدة الطفحححل يف موا نحححة البحححدائل السحححلوكية املتحححوفرة والتأمحححل يف ماهيتهحححاوخصائصها ونتائجها.
 تشجيع الطفل علع متييز األشياء وأنواع السلول اليت جتسد لديه قيمة كبرية أوأهمية خاصة لرغباته وميوله واستقالله.

( )65شحادا ،كليثنص ،وآخرون ،الرتبية الصحية االجتثاوية يف دور ابضانة ورايض األط ال .ط ،1دار
ال رقان :وثان ،1986 ،ص.105
( )66حمثود ،لبراهيم وجيا ،ولم الن س وال ولة .ط ،1دار معتبة ال عر :طرابلس.146 – 141 ،1975 ،
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 تححوفري فححرل بنححاءة للطفححل ملمارسححة رغباتححه وقراراتححه يف االختيححار أمححا أقرانححهوأفراد األسرة واألقرباء ،لزرع وتنمية ال قة بنفسه وبناء ذاته املستقرة الواثقة.
 تشجيع الطفل لالستمرار يف ارسة اختياره وعد التناقض يف ذلك يف موقحفآخر.
 -مساعدة الطفل يف مراجعة وتفة

قيمة أو صحالحية أنحواع السحلول املتكحررة

اليت يالحظها يف حياته.
اثنيا :أسس البناء الجتماعي

الرتبيحححة اإلسحححالمية تعطحححي اعانحححب االجتمحححاعي أهميتحححه وضحححرورته يف تشحححكيل

شاصية الطفل املسلم وتنميته اجتماعيا وجعله إنسانا عابدا هلل تعاىل عن طريحق غحرس
الفضائل االجتماعية فيه وتدريبه علع املعامالت االجتماعية ( ،)67وتعتمد تربية الطفل
وتنشئته اجتماعيا علع جمموعة من األسس ،ككن إمجال بعضها بالتالي:
األساس األول :تنمية روح احملبة للاري والكره للشر:
قححححال تعححححاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ ﭼ (احلجرات )7 :ل لك فعلع ولي الطفحل (املربحي)
أن يدرب الطفل علع وسائل وأساليب السحعي إىل اخلحري وأسحاليب الوقحوف أمحا الشحر
عحن حححب ورغبححة ،قححال صححلع اهلل عليحة وسححلم " :إن املالئكححة وأهححل السححماء واألرا
حتع النملة يف جةرها وحتحع احلحوت ليصحلون علحع معلحم النحاس اخلحري " (.)68و ككحن
تنمية هح ا األسحاس منح الحوالدة بتلبيحة وإشحباع ححق الطفحل بحاملودة والرمححة واملعاملحة
الطيبة ،حلدي أبي هريرة ححح رضحي اهلل عنحه ح قحال" :قبحل رسحول اهلل صحلع اهلل عليحه و
( )67النجيح  ،حمثد لبيب ،األسس االجتثاوية للرتبية .ط ،7معتبة األجنلو املصرية :القاهرا.82 ،1978 ،
(( )68سنا الرتمذي ،ج) ) 2685( ،49 ،5
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سلم احلسن بن علي وعنده األقرع بحن ححابس التميمحي جالسحاج ،فقحال األقحرع :إ ّن لحي
عشرةج من الولدِ ما قبلتُ منهم أحداج ،فنظر إليه رسحول اهلل صحلع اهلل عليحه وسحلم :ثحم
قال:من ال يَرحم ال يُرحم" (.)69
األساس الثاين :تنمية روح األخوة اإلنسانية:
جيب أن يغرس يف نفس الطفل من صغره أن إنسانيته تقتضي أن ينظر إىل النحاس
كمححا ينظححر إىل نفسحححه ،ألن ا خححرين أنحححاس م لححه هلحححم حححق احليحححاة وعليححه التزامحححات
ومسؤوليات كما عليهم ،وال فرق بني جنس وجنس وبني لون ولحون آخحر ،بحل كلحهم
سواسية من حي أصل اخللق ال فضحل ألححد علحع آخحر ( ، )70قحال –صحلع اهلل عليحة
وسلم  " -الناس مستوون كأسنان املش ليس ألحد علع أحد فضل إال بحالتقوى

()71

وقححال اإلمححا الغزالححي ":إن عقححد األخححوة رابطححة بححني الشاصححني كعقححد النكححاح بححني
الزوجني ،وكما يقتضي النكاح حقوقحا جيحب الوفحاء بهحا قياسحا حبحق النكحاح فكح ا عقحد
األخحوة ،فألخيحك عليححك ححق يف املححال والحنفس ويف اللسحان والقلححب والعفحو والححدعاء
وباإلخالل والوفاء ( ،)72ويبدأ غرس ه ه الصفة من الحوالدة ب عطحاء األوالد حقهحم
يف املساواة يف املعاملة بينهم فاإلسال يأمر باملساواة بني األوالد يف مجيحع احلقحوق ،فحال
جيو إي ار بعضهم علع بعض ملا يولده ذلك من روح احلقد واحلسد والشحر يف نفوسحهم
وما ينزعه من عواطف احلب واحلنان والتعاون واملودة فيمحا بيحنهم ،هح ا إىل جانحب محا
قححد تسححببه التفرقححة يف املعاملححة مححن أصححابة بالعقححد واألمححراا النفسححية الححيت تعرضححهم
لالحنراف والتشرد.
(( )69صحيح مسلم ،ص  ،1809رقم ابديث () )2318
(( )70ايجلا ،وزميلا ،ولم الن س الرتبوي يف اإلسالم)363 ،
(( )71مسند الشهاب ،ج ،145 ،1رقم ابديث) )195( ،
( )72الغزايل ،حمثد ،ل ياء ولوم الديا .ط ،1دار اهلادي لل باوة :بريوت)251/2 ،1992 ،
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األساس الثال  :تنمية الوعي بأهمية وحدة احلياة االجتماعية:
جيب تكوين وعي عند الطفل بأن املصاحل العامة مشرتكة بني أفراد اجملتمع
وك لك اخلسائر .ف ن غنع األفراد إمنا هو غنع ألفراد ه ا اجملتمع بشكل من األشكال
وفقرهم فقر هلم مجيعا ،وه ا يقتضي أن يشجع األفراد بعضهم بعضا لتنمية
إمكانياتهم وقدراتهم املادية واملعنوية بدال من أن حيسد بعضهم بعضا ويعمل ليةول
دون بلو جاره أو صديقه إىل أهدافه املادية أو األدبية املعنوية

()73

قال تعاىل:

ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ

(املائدة)2 :
وقال – صلع اهلل علية وسلم  ":-م ل القائم علع حدود اهلل والواقحع فيهحا،
كم ل قو استهموا علع سحفينة ،فأصحاب بعضحهم أعالهحا ،وبعضحهم أسحفلها ،فكحان
ال ين يف أسفلها إذا استقوا محن املحاء محروا علحع محن فحوقهم ،فقحالوا :لحو أننحا خرقنحا يف
نصيبنا خرقحا ومل نحؤذ محن فوقنحا ،فح ن يرتكحوهم ومحا أرادوا هلكحوا مجيعحا وإن أخح وا
علع أيديهم جنحوا وجنحوا مجيعحا " ( ،)74لح لك جيحب تنميحة وعحي الطفحل بأهميحة وححدة
احليححاة االجتماعيححة ألنححة " ال يعححيش األفححراد يف اجملتمححع منعححزلني متباعححدين منفححردين،
ولكححنهم يرتبطححون بعالقححات ورواب ح ال حصححر هلححا تنشححأ مححن طبيعححة اجتمححاعهم ومححن
تفاعلهم ومن احتكال بعضهم بالبعض ا خر " (.)75

(( )73ايجلا ،ولم الن س الرتبوي يف اإلسالم)369 ،
(( )74صحيح البماري ،ج ،882 ،2رقم ابديث) )2361( ،
(( )75اخلشاب1967 ،م)200 ،
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األساس الرابع :تعويد الطفل علع التزا ا داب االجتماعية العامة:
مححن األسححس الححيت وضححعها اإلسححال يف تربيححة األوالد اجتماعيححا تعويححدهم من ح
نشأتهم علع ا داب االجتماعية العامة ،من م ل آداب احلحدي والسحال وآداب السحري
وآداب الطعححا والشححراب ،وآداب اعلححوس وغريهححا مححن ا داب االجتماعيححة ،قححال –
صلع اهلل علية وسلم " :من عاد مريضا بكرا شيعه سبعون ألف ملك كلهم يسحتغفر لحه
حتع كسي وكحان لحه خريحف يف اعنحة وإن عحاده مسحاء شحيعه سحبعون ألحف ملحك كلحهم
يستغفر له حتع يصبح وكان له خريف يف اعنة " ( )76وقال – صحلع اهلل عليحة وسحلم":
أطعموا اعائع وعودوا املريض وفكوا العاني " ( )77وقال –صحلع اهلل عليحه وسحلم ":يحا
غال سم اهلل ،وكل بيمينك وكل حا يليحك " ( )78وقحال –صحلع اهلل عليحه وسحلم ":ال
تشربوا واحدا كشرب البعري ولكن اشربوا م نع وثالث ومسوا إذا أنتم شربتم وامحدوا
إذا أنتم رفعتم " (.)79
األساس اخلامس :تنمية شاصية الطفل علع الرفق والتسامح:
جيب تربية الطفل علع أن مظاهر الرتبية االجتماعية اليت يتبناهحا اإلسحال ودعحا
أتباعه إىل مت لها الرفق والتسامح ،ألنه ال شيء كاألخالق يحؤثر يف ا خحرين ،فاملعاملحة
احلسنة واخللق الكحريم جيح ب اإلنسحان ا خحرين إليحه ويحؤثر يف نفوسحهم ،قحال تعحاىل:
ﭽ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ (آل عمران ، )159 :قال – صلع اهلل عليه
وسلم" :وإن الرفق ال يكون يف شيء إال انه وال ينزع من شيء إال شانه ".
( ( )76مسند امحد با نب  ،ج ،121 ،1رقم ابديث) )978( ،
(( )77صحيح البماري ،ج ،2139 ،5رقم ابديث) )5325( ،
(( )78صحيح البماري ،ج ،2065 ،5رقم ابديث) )5061( ،
(( )79سنا الرتمذي ،268 ،رقم ابديث () )1885
(( )80صحيح مسلم ،ج ،2004 ،4رقم ابديث () )2594

()80
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األساس السادس :تربية الطفل علع جتنب الك ب والنفاق:
حيب تربية الطفحل علحع أن النفحاق آفحة اجتماعيحة خطحرية تناحر يف جسحم اجملتمحع
فتؤدي به إىل اهلالل ،ولح لك لعحن اهلل املنحافقني يف كتابحه الكحريم ووعحدهم نحار جهحنم
خالححدين فيهححا

()81

 ،قححال تعححاىل :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (التوبححة )68 :وجيححب تربيححة
الطفل  -ك لك – علع جتنب أمارات النفحاق ،قحال – صحلع اهلل عليحة وسحلم " :آيحة
املنافق ثالث :إذا حدث ك ب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا أؤمتن خان "

()82

اثلث ا :اآلاثر الرتبوية للبناء الجتماعي

تهدف الرتبي ة اإلسحالمية إىل إثحراء خحلات األطفحال وإغنائهحا بالتجربحة املنظمحة،

وذلك بالعمل علع حتقيحق منحو أفضحل إلمكانحات الطفحل يف اجملحاالت اعسحمية والعقليحة
واالجتماعية والنفسية واألخالقيحة لتمكينحه محن مواكبحة األدوار الحيت ترتتحب علحع منحوه
املتكامححل ليصححبح عضححوا فححاعال يف اجملتمححع ( ،)83وككححن بيححان ا ثححار الرتبويححة للبنححاء
االجتماعي علع شاصية الطفل من خالل التالي:
 تنمية فهم الطفل للبيئة احمللية فهمحا صحةيةا حبيح يلحم مبقوماتهحا وإمكانياتهحاوما فيها من مؤسسات اجتماعية ويتعرف علع اخلدمات اليت تقدمها ه ه املؤسسات.
 معرفححة الطفححل بالعالقححات الححيت تححرب أفححراد أسححرته وواجباتححه حنوهححا مححن حححبواحرتا وب ل املعونة وصلة الرحم.

(( )81اسعندر 1960 ،م)57 ،
(( )82صحيح مسلم ،ج ،79 ،1رقم ابديث (. ) )59
( )83الشيباين ،وثر حمثد التو م  ،دراسات يف الرتبية اإلسالمية والرواية اإلسالمية .ط ،1دار ابعثة:
طرابلس.303 – 298 ،1992 ،
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 معرفة الطفل بأمناط السلول الصاحلة واالجتاهحات السحليمة ،كحأداء الواجحب،وحتمل املسؤولية والتعاون مع ا خحرين يف شحتع شحؤون احليحاة وأفكحار الح ات والحوالء
للجماعة ،واملشاركة يف خدمتها ،واحرتا أراء وملكية ا خرين.
 تنمية قدرة الطفل علع العمل مع ا خرين. تنشححئة الطفححل طبقححا ملعححايري اجملتمححع ،فهححي تعطيححه اللغححة وحسححن التصححرف يفاملواقححف االجتماعيححة ،وتعححده للمسححتقبل القريححب والبعيححد وتححزوده باملرونححة ملواجهححة
احتماالت التغري االجتماعي.
 تنمية شاصية الطفل علع :احملبة والوئا والتقبل االجتماعي واخلضوع لنظااجملتمع(.)84
املطلب اخلامس :حق الطفل يف الرتبية اجلسدية
لقد ح الفقه اإلسالمي املسلمني علع االعتناء بأجسحامهم ،لتنمحو منحوجا صحةيا
سليما قويا ،ألن املؤمن القوي يف نظر الفقه اإلسالمي خري محن املحؤمن الضحعيف حيح
أن اإلنسان القوي املتمتع جبسم وعقحل مفكحر وأخحالق محيحدة ،ونفحس راضحية ،أقحدر
علع الدفاع عن دينه وال ود عن وطنه وجمتمعه وأمته ،من اإلنسان الضعيف ولقحد بحني
لنا اهلل تعاىل فضحل القحوة احلكيمحة الحيت تنبحع عحن إكحان قحوي وتقحوى ورمححة ( )85قحال
تعحححاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(.الفحححتح .)29 :وبح ح لك
ع الفقه اإلسالمي بالرتبية اعسمية للطفل املسلم وأوضح قيمحة املسحلم السحليم البنيحة
(.د .ط)  ،دار ال عر :وثان،

( )84واشني ،زيدان جنيب وآخرون ،اجتاهات ديلة يف رربية ال
.79 ،1989
املسلم يف البيا واملدرسة( .د .ط) ( ،د .د.ن):
( )85اجلقندي ،وبد السالم ،الرتبية املتعاملة لل
(د .م .ن) .117 ،
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كفححرد قححوي يف اجملتمححع املسححلم ،فقححوة الفححرد اعسححمية والروحيححة تتححيح لححه فرصححة القيححا
بالواجبات الدينية والتصدي لألعحداء والنجحاح يف مضحمار احليحاة كعضحو نحافع قحوي يف
اجملتمع ( .)86وككن بيان معطيات ه ا احلق من خالل التالي:
أول :وسائل وأساليب البناء اجلسدي
يتميز الفقه اإلسالمي بحاحلرل علحع قحوة جسحم املسحلم وسحالمة بدنحه ،ومتتعحه
بالصةة واحليوية والنشاط ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قحال " قحال رسحول اهلل صحلع
اهلل عليه وسلم املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املحؤمن الضحعيف" ( )87حتحع يكحون
قححادرا علححع حتمححل مسححؤوليات الححدعوة إىل اهلل تعححاىل والقيححا بوظيفححة األمححر بححاملعروف
والنهي عن املنكر( ،)88وككن بيان وسائل وأساليب البناء اعسمي اليت اعتمحدها الفقحه
اإلسالمي من خالل النقاط والفروع التالية- :
أ ) أهداف الرتبية اجلسدية

يهدف الفقه اإلسالمي من وراء الرتبية اعسمية إىل حتقيق األمور التالية (:)89

 - 1عون اإلنسان علحع ارسحة حياتحه :الرتبيحة اعسحدية املعتمحدة فقهيحا تعحني
اإلنسان علع ارسة األداء اعيد حلياته علع حنوحيقق به ذاته ويشعر بالرضا والسحعادة،
حني جيد نفسه مؤثراج تأثرياج اجيابيا فيما حوله من الناس واألشياء ،ومتأثرا ك لك بالعامل
ال ي حيي به تأثريا اجيابيا نافعا .إن اإلنسان بغري اعسد الصحةيح السحليم ال يسحتطيع أن
يؤثر وال أن يتأثر باجيابيته ونفع لغريه وانتفاع به ،عن أبي هريرة أن رسول اهلل صلع اهلل
( )86اجلقندي ،الرتبية املتعاملة لل املسلم يف البيا واملدرسة.117 ،
(( )87صحيح مسلم ،كتاب القدر ، ،رقم ابديث () )2664
(( )88ابداد ،كيحل نريب أوالدان)148 ،
( )89حمثود ،وبد ابليم ،الرتبية اجلسدية اإلسالمية ،ط ،1دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرا،2003 ،
.28-21
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عليه وسلم قال " واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه" ( ،)90وقال –تعاىل -
ﭽ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (القص .)26:
 - 2حتقيق الصحةة النفسحية واالجتماعيحة لانسحان :الرتبيحة اعسحدية املعتمحدة
فقهيححا ذات أثححر بححار يف حتقيححق الصححةة النفسححية لانسححان؛ ألن الصححةة النفسححية حتتححاج
بالضرورة إىل صةة جسديه حتدث توا نا وتوائمحا بحني أعضحاء اعسحد اإلنسحاني ليحؤدي
وظائفه وه ا التوا ن والتوائم واألداء الوظيفي هحو سحبب يف الصحةة النفسحية ،كمحا أن
الرتبيحة اعسحدية املعتمحدة فقهيحا تسحهم يف حتقيحق األمحن االجتمحاعي لانسحان ،وكح لك
الرتبية اعسدية الصحةية لانسحان متكنحه محن ارسحة حياتحه االجتماعيحة بفاعليحة راشحدة
ومححؤثرة( .)91عححن النعمححان بححن بشححري قححال " قححال رسححول اهلل صححلع اهلل عليححه وسححلم م ححل
املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم م حل اعسحد إذا اشحتكع منحه عضحو تحداعع لحه
سائر اعسد بالسهر واحلمع" (.)92
ب) أبعاد الرتبية اجلسدية
تتم ل أبعاد الرتبيحة اعسحدية يف الفقحه اإلسحالمي يف األبعحاد األربعحة التاليحة الحيت
جيب علع املربي(الولي) مراعاتها يف عملية الرتبية اعسحدية ،وككحن بيانهحا علحع النةحو
التالي:

()93

(( )90سنا ابا ماجا ،82 ،رقم ابديث () )225
( )91املرزوق  ،لبراهيم ،قول اإلنسان يف اإلسالم( .د .ط)  ،مؤسسة اجملتثع :جدا.44- 37 ،1997 ،
(( )92صحيح مسلم ،2000 ،رقم ابديث () )2586
( )93حمثود ،ول وبد ابليم ،رربية الناشئ املسلم .ط .2دار الو اء ،مصر.298 – 287 ،1962 ،
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البعد األول :تربية حواس اإلنسان :
تسعع الرتبية اعسدية يف الفقه اإلسالمي إىل تربية حواس اإلنسحان علحع املحنهج
املعتمد فقهيا فيمحا جيحب أن تكحون عليحه هح ه احلحواس ومحا تؤديحه محن وظحائف ،لح لك
فالفقه اإلسالمي اهتم برعاية ه ه احلحواس واوجحب احملافظحة عليهحا صحةيةة سحليمة،
وحر إتالفها أو تعطيلها ،بل قرر عقوبات علع محن تسحبب يف إتحالف حاسحة محن هح ه
احلواس ،وحضحر علحع هح ه احلحواس أن تقحع فيمحا ححر اهلل عليهحا أن تقحع فيحه ،فكحل
حاسة منها هلا إطار تتةحرل داخلحه تتحأثر وتحؤثر ،وحيحر عليهحا أن متتحد إىل محا ححر اهلل
عليهححا أن تححراه أو تسححمعه أو تشححمه أو تت وقححه أو تلمسححه أو متشححي يف طريقححه ،قححال –
تعاىل  -ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ (اإلسراء.)36:
البعد الثاين :تربية أعضاء اعسد وتوظيفها:
تسعع الرتبية اعسدية إىل تربية أعضاء اعسحد وتوظيفهحا توظيفحا فحاعال ،وذلحك
من خالل:
تححوفري البيئححة الصححاحلة ألعضححاء اعسححد ،وه ح ه البيئححة تتم ححل يف املكححان املالئححم
والظروف املالئمة اليت يعيش فيها اإلنسان ،من م ل :النظافحة ،والنظحا  ،والحدفء أو
اللودة ،واأللوان واألصوات ،واملشمومات وامل وقات ،وامللموسات ،قال -صلع
اهلل عليه وسلم " -إن اهلل طيحب حيحب الطيحب نظيحف حيحب النظافحة كحريم حيحب الكحر
جواد حيب اعود فنظفحوا أراه قحال أفنيحتكم وال تشحبهوا بحاليهود"( ،)94حا يكحون لحه ابلحا
األثر يف تدريب أعضاء اعسد علع النةحو الصحةيح واملمارسحة الصحةيةة لوظائفهحا يف
احلياة.

(( )94سنا الرتمذي ،104 ،رقم ابديث () )2799
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مقاومة األسباب والعوامل اليت تؤثر سلبا علع ه ه األعضاء أو تعوقها عن أداء
وظائفهححا وهح ه األسححباب والعوامححل كح رية ،م ححل :األمححراا والتشححوهات والقصححور،
وكل ما من شأنه أن يضعف عضوا محن أعضحاء اعسحد أو يعوقحه عحن أداء وظيفتحه .قحال
رسول –عليه الصالة والسال " إذا وقع الطاعون بأرا فال تدخلوها وإذا وقحع وأنحتم
بها فال خترجوا منها "

()95

البعد الثال  :تربية املهارات اعسدية:
الرتبية اعسدية يف الفقه اإلسالمي تأخ باعتبارها تربية مهارات اعسحد اليدويحة
وغححري اليدويححة؛ ألن ذلححك مححن صححميم عملححها وجليلححه وأك ححره أهميححة يف تربيححة اإلنسححان
وتنمية قدراتحه()96تكحوين الفحرد الصحةيح جسحميبا وبحدنيبا ،الح ي يسحتطيع القيحا بحدوره
وواجبحه يف عمحارة األرا واسحت مار خرياتهحا ،والقيحا بأعبحاء االسححتاالف يف األرا
ومهامه ،اليت جعله اهلل خليفته فيها؛ عمالج بقوله صلع اهلل عليه وسلم " :قحال رسحول
اهلل صلع اهلل عليه وسلم املؤمن القوي خري وأححب إىل اهلل محن املحؤمن الضحعيف" ()97؛
وهلح ا شححجع اإلسححال علححع أمححور تقححوي اعسححم :كححالرمي ،والفروسححية ،والسححباحة،
وكان الصةابة يتبارَوْن ويتمرنحون علحع رمحي النبحل ،وصحارع الرسحولُ صحلع اهلل عليحه
وسلم ركانة بن عبد يزيد فصرعه صلع اهلل عليه وسلم ،وكان ذلك سببًا يف إسالمه.

(( )95مسند أمحد با نب  ،178 ،رقم ابديث () )1539
( )96اجلثايل ،حمثد ار  ،رربية اإلنسان اجلديد ،ط ،1الشركة التونسية للتوزيع :رونس.64 ،1967 ،
(( )97صحيح مسلم ،كتاب القدر ، ،رقم ابديث () )2664
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البعد الرابع :تربية قوة اعسد:
يقححرر الفقححه اإلسححالمي أن تربيححة اعسححد وتقويتححه واجححب شححرعي علححع اإلنسححان
وعلع كل من يسهم يف تربية جسد اإلنسان؛ لكي يحتمكن محن عبحادة اهلل تعحاىل والقيحا
مبا أوجب عليه من واجبات حتتاج إلي قوة اعسد ،ويقرر الفقه اإلسالمي ح كح لك ح أن
تقوية اعسد تقو علع مده بأسباب القوة من غ اء وعمحل ،قحال –تعحاىل  -ﭽ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ (املائححححدة ،)3 :ومنعححححه مححححن أسححححباب
الضعف كاملرا والكسل ،فقد كان عليه الصالة والسال يقول" اللهم إنحي أعحوذ بحك
من العجز والكسل واعنب والبال واهلر " ( ،)98ف نها تتناول تدريبه وحتريحك عضحالته
وأعضائه من خالل الرياضة البدنية ( ،)99فعحن عبحد اهلل بحن عمحر " أن رسحول اهلل صحلع
اهلل عليه وسلم سابق بني اخليل اليت أضمرت من احلفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بحني
اخليل اليت مل تضمر من ال نية إىل مسحجد بح

ريحق وأن عبحد اهلل بحن عمحر كحان فحيمن

سابق بها" (.)100
ج) منهج الفقه اإلسالمي يف بناء جسد اإلنسان
يقو املنهج الفقهي يف بناء جسد اإلنسان علع جمموعة من احلقحائق واملنطلقحات
ككن إمجاهلا علع النةو التالي:

()101

(( )98صحيح مسلم ،2080 ،رقم ابديث () )2706
( )99لمساوي  ،حمثد وثاد الديا ،كيحل نريب أط النا.ط ،2دار النهضة العربية:القاهرا.74 ،1974 ،
(( )100صحيح مسلم ،1492 ،رقم ابديث () )1870
( )101حمثود ،الرتبية اجلسدية اإلسالمية.35- 32 ،
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 - 1اهلل تبارل وتعاىل هو خالق اإلنسان:
يقو املنهج الفقهي يف بناء جسد اإلنسان علع أن اهلل تبارل وتعاىل هو خالق
اإلنسان ،ويرتتب علع ه ه احلقيقة أن يؤمن اإلنسان بأن اهلل تعاىل أدرى به ا اعسد
ومبا يصلةه وما يفسده أو يعطل قواه قال –تعاىل  -ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

(فاطر)3:؛ ف ذا أمر اهلل تعاىل بشيء خي

ه ا اعسد ف ن علع اإلنسان العاقل أن

يستجيب ألمر اهلل دون تردد؛ الن اهلل هو خالق ه ا اعسد العليم به اخلبري بأسراره وما
فيه من أجهزه وجوارح وحواس .وك لك إذا نهع اهلل عن شيء له صلة باعسد يف
مطعمه أو مشربه أو ملبسه أو مسكنه أو منكةه أو قوله أو عمله فعلع اإلنسان أن
ينتهي عما نهاه اهلل عنه ،قال –تعاىل  -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (املائدة.)90:
 - 2لانسان طبيعة فطره اهلل عليها؛ هلا حقوق ومطالب:
حيرت الفقه اإلسالمي طبيعة اإلنسان ويعرتف بها ،وذلك ألن ه ه الطبيعحة هحي
فطرة فطر اهلل تعاىل الناس عليها ،ل لك فالفقه اإلسالمي يسحمح هلح ه الفطحرة بحالتعبري
عن رغباتها وشهواتها يف اإلطار الصةيح ال ي ال جيلحب هلحا ضحررا يف دينهحا أو دنياهحا
بل يضمن هلا الصةة والسحالمة .إن محنهج الفقحه اإلسحالمي يف بنحاء جسحد اإلنسحان هحو
محنهج واقعحي يعحرتف حباجحات اعسحد ويححنظم احلصحول عليهحا ويعحرف قصحور اإلنسححان
وتقصريه ،ويتيح له باب االستغفار والتوبة إىل أوسع مدى .عحن أنحس بحن مالحك رضحي
اهلل عنه يقول :جاء ثالثة ره إىل بيوت أ واج النيب صلع اهلل عليه وسلم يسألون عن
عبادة النيب صلع اهلل عليه وسلم فلما أخلوا كأنهم تقالوها فقالوا وأين حنن محن الحنيب
صلع اهلل عليه وسلم قد غفر له ما تقحد محن ذنبحه ومحا تحأخر قحال أححدهم أمحا أنحا فح ني
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أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصو الحدهر وال أفطحر وقحال آخحر أنحا أعتحزل النسحاء فحال
أتزوج أبدا فجاء رسول اهلل صلع اهلل عليه وسلم إليهم فقال "أنتم ال ين قلتم ك ا وك ا
أما واهلل إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له لك أصو وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النسحاء
فمن رغب عن سنيت فليس م "

()102

- 3أعضاء اعسد جيب أن تتجنب ما حر اهلل تعاىل:
وجه الفقه اإلسحالمي يف بنحاء جسحد اإلنسحان إىل االمتنحاع عحن كحل محا ححر اهلل
تعاىل ،وطالحب أعضحاء اعسحد جمتمعحة يف صحورة اعسحد ،ومنفصحلة عضحوا عضحوا إىل
ارسة أعمال وأخالق وسلوكيات تكون يف ارستها املصلةة ويف تركها املفسدة ،فمحا
مححن فضححيلة إال وأمححر اهلل مبمارسححتها والتمسححك بهححا ،ومححا مححن رذيل حة إال نهححع اهلل عححن
االقرتاب منها.
- 4حتريم إفناء اعسد أو إفساده:
حر الفقه اإلسالمي هد اعسد أو إفناءه أو إفساده ،سواء أكان ه ا اإلفناء
ماديا أو معنويا ،سريعا أو بطيئا؛ ل لك حر اإلسال قتل النفس إال باحلق وحر
االنتةار قال -تعاىل -ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ (النساء:
 ،)29وبيّن أن أسوأ ما يلقع اإلنسان به ربه هو سفك د حرا  ،وجعل عقوبة اإلفساد
ألي عضو من أعضاء جسد اإلنسان قصاصا من نفس العضو املماثل ف ن تع ر التماثل
يف القصال حلّ حمله غرامة مالية تناسب مكانة العضو ال ي أفسد ،قال –تعاىل -
ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ (املائدة.)45:
(( )102صحيح البماري ،ج ،1949 ،5رقم ابديث() )4776
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 - 5توظيف اعسد يف إعمار األرا:
يؤكد الفقه اإلسالمي أن اعسد القوي جيب أن يوظحف يف الحدنيا وفحق سحنن اهلل
تعاىل يف خلقحه ،وأال تغحره قوتحه ،وال تطغيحه قدرتحه؛ ألنحه علحع الحرغم محن ذلحك كلحه
ضححححعيف .قححححال -تعححححاىل  :-ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

(النسححاء )28 :ذلححك مححن صححميم مححنهج الفقححه اإلسححالمي يف بنححاء جسححد اإلنسححان للححدنيا
وا خرة .

()103

اثني ا :أسس البناء اجلسدي

اهححتم الفقححه اإلسححالمي برتبيححة اعسححد كلححه :نفسححيا وعقليححا ،واجتماعيححا وخلقيححا

وأ وجب علع اإلنسان املسحلم أن حيحافظ علحع جسحمه قويحا خاليحا محن األمحراا سحليما
معافع ،وأوجب ك لك علع الوالي (املربع) مسؤولية تربية الطفل جسديا ،وذلك ألن
الطفل املتعب يكون عصبيا سريع التهيج ،والطفل السيئ التغ ية تعو ه الطاقحة الال محة
للتةصيل .كما أن الطفل ال ي يكون مستوى منوه اعسدي أقل محن مسحتوى أقرانحه قحد
يشعر باخلجل وعد االطمئنان.
وككن بيان أسس البناء اعسدي من خالل التالي:
األساس األول :تنظيم الطعا والشراب:
اعرتف الفقه اإلسالمي حباجات اعسم اإلنساني محن مأكحل ومشحرب ودعحا إىل
تنظيم ذلك حتع يتةقق ما فيه مصلةة ه ا اعسد خباصة واإلنسحان بعامحة قحال تعحاىل:
ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (األعراف .)31 :فا ية الكركة تشحري إىل

( )103سويد ،حمثد نور ،منهج الرتبية النبوية لل
اإلسالمية :بريوت.109-97 ،1988 ،

مع مناذج ما ياا السلحل الصاحل( .ط  ، )2معتبة املنار
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أن " البدن ال بحد لحه محن مالقحاة أشحياء ضحرورية ينبغحي تحدبريها وتعاهحدها حلفحظ صحةة
البدن ،ويأخ القدر األصلح من كل منها ،وهي :األكل والشراب".)104( .
األساس الثاين :النظافة:
يدعو الفقه اإلسالمي إىل طهارة اعسد ويربي اإلنسان علع ذلك ،ففي الطهارة
حمافظة علع اعسد حتحع يكحون قحادرا علحع أداء العبحادات أوال وعلحع العمحل واإلنتحاج
ثانيا ،ويطلب الفقه اإلسالمي من املسحلم أن تكحون ثيابحه نظيفحة مجيلحة وأبحاح لانسحان
اختيححار مححا يناسححبه مححن ال يححاب بشححرط أن ال يتعححدى الشححروط املقححررة فقهيححا )105( ،قححال
تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ (املدثر.)4 :
األساس الثال  :الوقاية من األمراا:
يوجب اإلسال علع اإلنسان احملافظة علع جسده ووقايته من األمراا ،فكل
مسلم مأمور أن يتداوى ،ويسعع إىل الشفاء بكل ما كتلك محن قحدرة علحع ذلحك ،قحال
 صلع اهلل عليه وسلم – " :إن اهلل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتحداوواوال تداووا حبرا "( .)106هك ا يعمل الفقه اإلسحالمي علحع تربيحة األطفحال جسحميا عحن
طريق الرعاية الصةية علحع أسحاس النظافحة والوقايحة محن املحرا والتحداوي والعحالج،
حتع يستطيع اإلنسان عن طريق جسمه أن يتقبل الرتبيحة الحيت ينمحو بهحا عقلحه ويتكامحل
بها كيانه اإلنساني.

()107

( )104اخل يب ،هشام ،لبراهيم ،الوجيز يف ال ب اإلسالم  .ط ،1دار األرقم :وثان.77 ،1985 ،
يليب ،ينعس ،الرتبية والصاحل العامل( .د .ط) ( ،ررمجة يوسحل خلي ور يقا)  .مركز الشرل األوسط :القاهرا،
.177 ،1965
(( )106سنا أبو داوود ،ج ،400 ،2رقم ابديث) )3874( ،
( ( )107يليب ،الرتبية والصاحل العامل)176 ،
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األساس الرابع :احملافظة علع النفس الرتبية األمنية:
يوجححب الفقححه اإلسححالمي احملافظححة علححع اعسححم وعححد التعححرا إىل التهلكححة،
وصححيانة الححنفس ونفححس الغححري ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (البقححرة ،)195 :ومل جيعححل
الفقه اإلسالمي لانسان احلق يف سلب احلياة اليت ال يحد لحه يف إجيادهحا ،ووضحع األطحر
والضححواب حلمايححة اإلنسححان نفسححه ومحايححة ا خححرين ،وكححون اجتاهححات حنححو السححالمة
واإلنسان.)108( .
اثلث ا :اآلاثر الرتبوية للبناء اجلسدي

إن الشاصية لن تنسجم يف منوهحا إال إذا كحان اعسحم قويحا صحةيةا ،ومحن هنحا

كان من حقوق الطفحل علحع والديحه ححق الرتبيحة اعسحدية ،وككحن بيحان ا ثحار الرتبويحة
للبناء اعسدي علع شاصية الطفل من خالل التالي. )109( :
 - 1توجيه منو الطفل جتاه حتصيل الصةة والقوه ،ومقاومة األمراا.
 - 2تنمية الوظائف الفكرية عند الطفل ،فالعناية باعسد وحتسني صةته ومنوه
يساعد يف تنشي العملية الفكرية نظرا للعالقة الوطيدة بني اعسد والنشاط الفكري.
 - 3حتسحححني التكيحححف االجتمحححاعي عنحححد الطفحححل عحححن طريحححق تنميحححة العحححادات
االجتماعية التكيفية ،كالتعامل مع ا خرين وتقبلهم أصدقاء كانوا أ خصوما.
 - 4حتقيق اعمال يف الواقحع والشحعور عنحد الطفحل عحن طريحق حتسحني اعمحال
اعسمي بالوصول إىل التناسب والرشاقة واملهارة الفنية.
 - 5تلبيححة حاجححات الطفححل احلركيححة واخللقيححة .فالتححدرب علححع التعححب وتقبححل
النجاح أو الفشل ينمي الصل ،واإلي ار والشعور بروح الفريق.
(( )108سيد بعر ،لس ة الرتبية اإلسالمية يف ابديث الشريحل)283 ،
(( )109ابليب ،د .ت)80 ،
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النتائج
أولا :يكاد علماء الرتبية يتفقون علع أن اعتبار امليالد بداية مراحل الطفولحة ،ثحم

يتفقون علع أن املراهقة ححد لنهايتهحا ،كمحا أن علمحاء الرتبيحة والحنفس يكحادون يتفقحون
علع انتهاء الطفولة بالبلو  ،وعلع أن الرشد مرحلة تالية ختتلف عن مرحلة البلو .
اثنيا :إن الطفولة هي تلك الفرتة املبكرة من حياة اإلنسان اليت يعتمحد فيهحا الفحرد

علع والديه اعتمادا كليا ا حيفظ حياته ،ففيها يتمرن ويتعلم للفرتة اليت تليها.

اثلثا :إن حقوق الطفل يف الشريعة اإلسالمية والفقحه اإلسحالمي املنضحب بحالن

(القران الكريم ،والسنة) مقررة من رب العباد ،الح ي ال يضحل وال ينسحع ،ويعلحم محا
تصلح به النفوس ويستقيم بها حاهلا ،وهل ا جاءت أحكا الفقحه اإلسحالمي عظيمحة يف
مضححمونها ،سححامية يف معاعتهححا ألحححوال الطفولححة ،متاطيححة حححدود الزمححان واملكححان،
متسمة بالدكومة.
رابعصا :إن الناظر يف احلقوق اليت قررها الفقه اإلسحالمي للطفحل جيحد أنهحا تتصحف

بالعامليححة ،فهححي حقححوق مقححررة للطفححل املسححلم وغححري املسححلم الح ي يعححيش يف اجملتمعححات
اإلسالمية فهي حقوق مقرره للطفل أيا كانت عقيدته أو ديانته.
خامس ا :إن اهلل عز وجل هو اخلالق العليم مبا يصلح للنفس البشرية الحيت خلقهحا

وسححواها ،وهل ح ا ج حاءت أحكححا الشححريعة متاطيححة حلححدود الزمححان واملكححان ،واحملاولححة
واخلطأ عادلة عدالة مطلقة .واهلل عز وجحل واهحب هح ه احلقحوق لألطفحال مجيعحا مهمحا
كان عرقه أو لونه ما دا يعيش يف أكناف الدولة اإلسحالمية ،محن هنحا كحان اححرتا هح ه
احلقححوق واجب حجا شححرعيجا ال جيححو االعتححداء عليهححا يف أي مححان ومكححان بححأي حححالٍ مححن
األحوال.
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اخلامتة والتوصيص ص صصات
يف ضوء نتائج الدراسة ،ف ن الباح ني يقدمون التوصيات التالية:
أول :حتديحد حقححوق الطفححل الححيت اقرهحا الححدين اإلسححالمي وتشححريعاته ،ومراعححاة
إدخاهلا يف إعالنات ومواثيق حقوق الطفل يف اجملتمعات العربية واإلسالمية.
اثنيصا :ضرورة االهتما بالنظا االجتماعي للطفل أثناء اختيار الحزوج لزوجتحه،
ويف أثنحاء فححرتة احلمححل ،والرضححاعة ،وإحاطتححه بالعنايحة والرعايححة إلمنائححه وتربيتححه ،وفقححا
لفطرته وليس وفقا لارث االجتماعي ال ي يقرره الكبار يف اجملتمع.
اثلثا :توعية أفراد اجملتمع حبقوق الطفحل الحيت اقرهحا الحدين اإلسحالمي ،والعمحل
علع تطبيقها ورعاية الطفل يف ضوئها داخل املؤسسات الرتبوية االجتماعية.
رابعا :ضرورة تقديم املسحاعدات املاديحة لألطفحال ووضحع القحوانني اخلاصحة بهحم
املستمدة من الفقه اإلسالمي ،وتربيتهم تربية مستقبلية ختد حياتهم ومستقبلهم.
خامسا :التعامل مع الطفل خبصوصية ،ومراعاة عامل الطفولة بأجوائه اخلاصة.
سادسا :إدخال حقوق الطفل الرتبوية يف الفقه اإلسالمي يف املناهج التعليمية.
العاملني

وهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب

وبدالرؤوف امحد بين ويسى وآخرون

742

قائمة املراجع
[ ]1األبراشي ،حممد عطية ،الرتبية اإلسالمية وفالسفتها .ط ،2مطبعة حييع
احلليب :القاهرة.1969 ،
[ ]2أسعد ،يوسف مياائيل ،رعاية الطفولة .ط ،1دار النهضة ،القاهرة.1979 ،
[ ]3إمساعيل ،حممد عماد الدين ،كيف نربي أطفالنا.ط ،2دار النهضة
العربية:القاهرة.1974 ،
[ ]4األمسر ،امحد رجب ،فلسفة الرتبية اإلسالمية انتماء وارتقاء .ط ،1دار
الفرقان :عمان.1997 ،
[ ]5البااري ،حممد بن إمساعيل ،صةيح البااري( ،د.ط) ،دار ابن
ك ري:دمشق. 1993 ،
[ ]6الرتم ي ،حممد بن عيسع بن سورة ،سنن الرتم ي ،دار الكتب العلمية،
بريوت( ،د.ت.ن).

[ ]7اعقندي ،عبد السال  ،الرتبية املتكاملة للطفل املسلم يف البيت واملدرسة.
(د .ط)( ،د .د.ن)( :د . .ن).
[ ]8اعمالي ،حممد فاضل ،تربية اإلنسان اعديد ،ط ،1الشركة التونسية للتو يع:
تونس.1967 ،
[ ]9احلداد ،حممد حممد ،كيف نربي أوالدنا ،ط ،1مكتبة مدبولي :القاهرة،
.2002

[ ]10حليب ،عبداجمليد طعمه ،الرتبية االسالمية لألوالد منهجا وهدفا واسلوبا.
(ط ،)1دار املعرفة:بريوت. 2001 ،

قول ال

الرتبوية يف ال قا اإلسالم  :وسائلها وأسسها وآاثرها

743

[ ]11ابن حنبل ،امحد بن حممد بن حنبل ،مسند االما أمحد(.د.ط ،).دار إحياء
الرتاث العربي:بريوت. 1993 ،
[ ]12حواشني ،يدان جنيب وآخرون ،اجتاهات حدي ة يف تربية الطفل(.د .ط) ،دار
الفكر :عمان.1989 ،
[ ]13اخلشاب  ،مصطفع ،علم االجتماع ومدارسة( .د .ط)  ،املؤسسة املصرية
العامة للتأليف والنشر :و ارة ال قافة.1967 ،

[ ]14خطار ،يوسف ،الرتبية اإلكانية والنفسية لألوالد يف ضوء علم النفس والشريعة
اإلسالمية .ط ،1دار التقوى :دمشق .دار الفقيه :اإلمارات.2003 ،
[ ]15اخلطيب ،هشا  ،إبراهيم ،الوجيز يف الطب اإلسالمي .ط ،1دار األرقم:
عمان.1985 ،
[ ]16ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ،املقدمة .ط ،3املطبعة األدبية ،بريوت،
.1900
[ ]17ابي داود ،سليمان بن األشع السجستاني األ دي ،سنن أبي داود( .ط ،)1
املكتبة العصرية ،بريوت. 1989 ،
[ ]18الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته .ط ،3دار الفكر ،دمشق.1989 ،

[ ]19سويد ،حممد نور ،منهج الرتبية النبوية للطفل مع مناذج من حياة السلف
الصاحل( .ط  ،)2مكتبة املنار اإلسالمية :بريوت.1988 ،
[ ]20سويلم ،رأفت فريد ،اإلسال وحقوق الطفل ،ط ،1دار جمدين للطباعة
والنشر( :د . .ن).2003 ،

وبدالرؤوف امحد بين ويسى وآخرون

744

[ ]21سيد بكر ،عبد اعواد ،فلسفة الرتبية اإلسالمية يف احلدي الشريف ،ط 1دار
الفكر العربي (د . .ن).1980 ،

[ ]22شةادة ،كليمن  ،وآخرون ،الرتبية الصةية االجتماعية يف دور احلضانة
ورياا األطفال .ط ،1دار الفرقان :عمان.1986 ،
[ ]23الشيباني ،عمر حممد التو مي ،دراسات يف الرتبية اإلسالمية والرعاية اإلسالمية.
ط ،1دار احلكمة :طرابلس.1992 ،
[ ]24صاحل ،عبد الرمحن ،مدخل إىل الرتبية اإلسالمية وطرق تدريسها .ط ،1دار
الفرقان ،عمان.1991 ،
[ ]25صاحل ،عبد الرمحن ،الرتبية العملية وأهدافها ومبادئها .ط ،2دار النشر،
عمان.1997 ،
[ ]26الطويل ،توفيق ،الفلسفة اخللفية( .ط ،)1دار النهضة العربية :القاهرة،
.1967
[ ]27عبيدات ،سليمان ،الطفولة يف اإلسال  .ط ،2مجعية املطابع التعاونية :عمان.
[ ]28العسقالني  ،ابن حجر ،فتح الباري بشرح صةيح البااري .حتقيق (عبد العزيز
بن با  ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي)  ،دار الفكر( :د . .ن).

[ ]29العك ،خالد عبد الرمحن ،تربية األبناء والبنات يف ضوء القرآن والسنة.
دار املعرفة :بريوت.
[ ]30علوان ،عبد اهلل ،تربية األوالد يف اإلسال ( .ط ،)3دار السال  :القاهرة،.
.2002

قول ال

الرتبوية يف ال قا اإلسالم  :وسائلها وأسسها وآاثرها

745

[ ]31عمر ،أمحد عطا ،تربية الطفل يف اإلسال  .ط ،1دار الفكر :عمان.2002 ،
[ ]32عوا ،عباس حممود ،علم النفس االجتماعي .ط ،1دار النهضة العربية،
بريوت.1980 ،
[ ]33الغزالي ،حممد ،إحياء علو الدين .ط ،1دار اهلادي للطباعة :بريوت،
.1992
[ ]34فيليب ،فينكس ،الرتبية والصاحل العامل( .د .ط)( ،ترمجة يوسف خليل
ورفيقه) .مركز الشرق األوس  :القاهرة.1965 ،
[ ]35فينكس ،فيليب ،فلسفة الرتبية( .د .ط)( ،ترمجة حممد لبيب النجيةي) ،دار
النهضة العربية( :د . .ن).1965 ،
[ ]36القرشي ،باكر شريف ،النظا الرتبوي يف اإلسال ( .د .ط) .دار املعارف
للمطبوعات :بريوت.1979 ،

[ ]37قمل ،حممود ،الرتبية اإلسالمية :مفاهيم ،أهداف ،أسس ،طرائق،
مؤسسات .ط ،1دار ال قافة :الدوحة.1989 ،
[ ]38ابن القيم ،حممد بن أبي بكر ،مدارج السالكني بني منا ل إيال نعبد
ونستعني(.ط( ،)2حتقيق حممد حامد ألفقي) ،دار الكتاب العربي :بريوت،
.1973
[ ]39كتاب العربي ،مرآة العقل العربي ،الطفل العربي واملستقبل( .د .ط)،
جملةالعربي :الكويت،1989 ،

وبدالرؤوف امحد بين ويسى وآخرون

746

[ ]40املاوردي ،علي البصري ،أدب الدنيا والدين( .د.ط ،).مكتبة احلياة ،بريوت،
.1986
[ ]41ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزوي  ،سنن ابن ماجه( .ط  ،)1املكتبة العلمية،
بريوت. 1986 ،
[ ]42حممود ،إبراهيم وجيه ،علم النفس والطفولة .ط ،1دار مكتبة الفكر:
طرابلس.1975 ،
[ ]43حممود ،عبد احلليم ،الرتبية اعسدية اإلسالمية ،ط ،1دار التو يع والنشر
اإلسالمية ،القاهرة.2003 ،
[ ]44حممود ،علي عبد احلليم ،تربية الناشئ املسلم .ط .2دار الوفاء ،مصر.1962 ،
[ ]45املر وقي ،إبراهيم ،حقوق اإلنسان يف اإلسال ( .د .ط) ،مؤسسة اجملتمع:
جدة.1997 ،
[ ]46ابن مسفر ،سامل بن سعيد( .د .ت .ن) .اإلقناع يف الرتبية اإلسالمية( .د .ط)،
دار األندلس اخلضراء.
[ ]47مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،صةيح مسلم(.حتقيق :حممد
فؤاد عبد الباقي) دار إحياء الكتب العربية :القاهرة. 1955 ،
[ ]48ابن مسكوبة ،ته يب األخالق وتطهري األعراق( .د.ط)( ،حتقيق ابن
اخلطيب) ،املطبعة املصرية ومكتبتها.
[ ]49املصري ،حممد أمني ،حملات يف وسائل الرتبية اإلسالمية وغاياتها( .د.ط) ،دار
الفكر( :د . .ن).

قول ال

الرتبوية يف ال قا اإلسالم  :وسائلها وأسسها وآاثرها

747

[ ]50النجيةي ،حممد لبيب ،األسس االجتماعية للرتبية .ط ،7مكتبة األجنلو
املصرية :القاهرة.1978 ،

[ ]51النةالوي ،عبد الرمحن ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البت واملدرسة
واجملتمع .ط ،2دار الفكر :دمشق.1983 ،
[ ]52النةوي ،عدنان ،الرتبية يف اإلسال (النظرية واملنهج) ،ط ،1دار النةوي،
الرياا.2000 ،
[ ]53منر ،عصا و ميلة ،الطفل واألسرة واجملتمع .ط ،2دار الفكر :عمان.1990 ،
[ ]54النيسابوري ،مسلم بن احلجاج الفشري( .د .ت .ن) .صةيح مسلم( .حتقيق
حممد فؤاد عبد الباقي)( .د .ط) .دار إحياء الرتاث العربي :بريوت.
[ ]55ياعن ،مقداد ،علم النفس الرتبوي يف اإلسال  .ط ،1دار عامل الكتب:
الرياا.

وبدالرؤوف امحد بين ويسى وآخرون

748

Child's Educational Rights in Islamic Jurisprudence:
Means, foundations and implications
Abd'alra'ouf Ahmad Ayesh Bani Issa1, Dr. Ibrahim abed alhaleem mahmoud abadeh2,
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of shari'a and Islamic studies, Yarmouk University
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Abstract. This study aimed to detect child’s educational rights in Islamic jurisprudence. The study used
analytical descriptive method in order to devise these rights from Islamic sources. The study concluded
that the child’s education rights in Islamic jurisprudence are: religion education , devotional education ,
moral education, social education, and physical education .
The study also demonstrated the means of the application of these rights in Islamic jurisprudence,
foundation, and its implications.
Researchers have presented a set of recommendations; the most important is the need to respect the
child’s rights that adopted by Islam, and the provision of them in complementary and holistic way.
Key words: child’s Rights, Education, Islamic Jurisprudence.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،823-749ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

التآليف يف هجاء املصاحف "الرسم العثماين"
مواردها  -مناهجها  -أشهرها
د .عبد احلميد بن سامل الصاعدي

األستاذ املشارك ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية  -قسم القراءات
ملخص البحث .مادة هذا البحث هتدف لبيان موارد التآليف يف هجاء املصاحف "الرسم العثماين" واليت ال تكاد
خترج -بعد االستقراء -عن ثالثة موارد« :املصـاحف العثماييـة العتيقـة  -والروايـة عناـا  -والكتـ املللةـة منامـا»،
وبيان مناهجاا ومسالك أتليةاا اليت تنحصر غالبًا يف مناج اجلمع والتتبع والتعليل.
قليال ،-كقو ِّ
ِّ
اعد الرسم وبعض خصائصـ وفوائـد
َّ
أطلت فياا ً
وما ُ
دت للموضوع مبقدمات أراها مامة -وهلذا ُ
ِّ
ووجوب االلتزام ب وعدم خمالةتـ ير ًـرا ملـا يتع َّـر لـ الرسـم العثمـاين مـن لـة ِرسـة ميالبـة بت يـ بـزعم التخةيـف
على النشء ،فينب ي توحيد اجلاود ومجـع الـردود لتةنيـد ودحـض هـذ الـدعاومي القددـة والديثـة الـيت يكـون الباعـث
أحياًن يوازع عقدية هتدف للنيل من ثقـة املسـلمب بسـالمة خـت دسـتورهم ومصـدر عـزهم ،وأدرجـت يف
على إاثرهتا ً
اخلامتة ما أِرت ببعض هنا .وابهلل التوفيق.
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املقدمة
احلمد هلل الذي أمر باألخذ بأسباب العلم ,وأعلى شأنه ,ورفع درجات أهله ,ﮋﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﮊ

()1

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له شرع لنا الدين القويم ,وهدانا إىل
الصراط املستقيم ,وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله نيب شرح اهلل له صدره ,ورفع له
ذكره ,صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثريًا ,أما بعد:
فإن العلوم ختتلف فضلًا وقدرًا باختالف غاياتها ومقاصدها ,وتتفاوت مسوًّا
ورفعةً باختالف مصادرها ومواردها ,وأنفع ما يكتسبه اإلنسان منها ما حتصل به
سعادة قلبه ,وطمأنينة نفسه ,وانشراح صدره ,وهو ما كان من كتاب اهلل أقرب,
وبالصلة به أعمق ,وبااللتصاق به أشد.
ومن العلوم اليت شَرُفت بشدة القرب وااللتصاق وأعمق الصلة بالقرآن علم
هجاء املصاحف .وهو ما عرف مؤخرًا بـ"الرسم العثماني" أو "مرسوم اخلط" أو "علم
الرسم" .وهو العلم املوضِّح لكيفية تصوير حروف وكلمات القرآن الكريم .وحقيقته
معرفة هجاء احلروف وبيان كيفية رسم األلفاظ .فاخلطأ فيه كاخلطأ يف القراءة ,ألنها
نائبة عنه ,وقائمة مقامه.
ومصداقًا لقوله تعاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ( )2فقد حظي
هذا الذكر منذ بداية تنزيله بأمرين :حفظ الصدور وتدوين السطور .فالكتابة سارت مع
احلفظ جنبًا إىل جنب ,مالزمة له ومل تنفك عنه يف سائر ظروف وأحوال التنزيل رغم
قلة موارده من قرطاس ومداد.
( )1سورة اجملادلة ،آية11 :
( )2سورة الجر ،آية9 :
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فمع أن وسائلها كانت بدائية وغري متوفرة ,فإن النيب  كان حريصًا على
كتابة ما ينزل عليه من القرآن حتى إنه نهى يف بداية األمر أن يكتب عنه شيء غريه,
خشية االلتباس واالختالط به.
فقد روى مسلم يف صحيحه عن أبي سعيد اخلدري ( ت  74هـ) ,عن
النيب أنه قال« :لَا تَكْتُبُوا عَنِّيَ ,و َمنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ ا ْلقُرْآنِ فَلَْيمْحُهُ« )3(.وعن الرباء
ِاللوْحِ وَالدَّوَاةِ وَالكَِتفِ -أَوِ
بن عازب  قال النيب « :ادْعُ لِي زَ ْيدًا َولْيَجِئْ ب َّ
الكَِتفِ وَالدَّوَاةِ  -ثُمَّ قَالَ " :اكْتُبْ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﮊ« )4(.وقد ورد عن زيد بن
ثابت ( ت  45هـ) أنه قال« :كُنْتُ َأكْتُبُ ا ْل َوحْيَ عِ ْندَ رَسُولِ اهللِ َ ...فِإذَا فَرَغْتُ
قَالَ" :اقْرَأْ!"َ ,فأَقْرَأهَُ ,فِإنْ كَانَ فِيهِ َس ْقطٌ أَقَامَهُ«.

()5

وقد بلغ كتاب النيب  ثالثة وأربعني كاتبًا ,منهم :أبو بكر (ت  13هـ),
وعمر (ت  23هـ) ,وعثمان (ت  35هـ) ,وعلي (ت  40هـ) ,وثابت بن قيس (ت
 12هـ) ,وأبان بن سعيد (ت  13هـ) ,وأبي بن كعب (ت  21هـ) ,وخالد بن الوليد
(ت  21هـ) ,وعبد اهلل بن سعد بن أبي السرح (ت  37هـ) ,وزيد بن ثابت (ت 45
هـ) ,وحنظلة بن الربيع (ت  45هـ) ,ومعاوية بن أبي سفيان (ت  60هـ) ,وغريهم.

( )3ينرر صحيح مسلم ( ،)2298/4كتاب الزهد ،ابب التثبت يف الديث ،حديث رقم ( ،)3004وروا أ د
ابللةظ املذكور يف مسند ( ،)94/18حديث رقم (.)11536
( )4ينرر صحيح البخاري ( ،)484/6كتاب التةس  ،ابب كات النيب  ،حديث رقم ( .)4990وصحيح
البخاري مع الةتح (.)23/9
( )5روا هبذا اللةظ اليرباين يف املعجم الكب ( ،)142/5وحنو يف األوست ( .)257/2قال السيوطي« :رجال
موثَّقون» .ينرر تدري الراوي (.)508/1
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وقد نص العلماء

-رمحهم اهلل  -أن القرآن كُِتب كلُّه يف

عهد رسول اهلل  يف الصحف واأللواح وكرانيف النخل والعسب( )6واألكتاف

()7

واللخاف( )8والرقاع( )9غري مرتب السور ,ومل يكن يف مكان واحد ملا كان يرتقبه 
من ورود بعضه ,أو ورود ناسخ لبعضه ,فلما عُلم وتُيُقِّن متامه بوفاته  أهلم اهلل
اخللفاء الراشدين مجعه وترتيبه على ما سيأتي بيانه.
وألهمية هذا العلم اجلليل «هجاء مصاحف األمصار» «الرسم العثماني»

لتعلقه بنص كالم اهلل ,فقد تعددت التآليف فيه قدميًا وحديثًا ,إما بيانًا له ووصفًا
هلجائه ,أو دفاعًا عنه ,وذبًّا عن حياضه.
ومن خالل اطالعي القاصر على بعض تلك التآليف ,أحببت أن يكتب لي
شرف املشاركة من خالل هذا البحث الذي ارتأيت أن يكون بعنوان« :التآليف يف
هجاء املصاحف  -مواردها ,مناهجها ,أشهرها».
وقد دفعين للكتابة يف هذا املوضوع مع كثرة كتب الرسم ,أن موارد التأليف فيه
قليلة التشعب ,فهي منحصرة يف ثالثة أنواع ,ومناهجها سلكت مسلكني يف القديم,
وزاد مؤخرًا منهجًا ثالثًا ,فيمكن مجع ما يفيد القارئ الكريم يف حبث مصغر كهذا
قابل للنشر .مع أني مل أقف على حبث مستقل أُفردت فيه هذه الفقرات بالكتابة ,واهلل
أعلم.

( )6مجع َع ِّسي  ،وهو جريدة من النخل ،مما ال يَنبت علي اخلُوص .ينرر النااية يف غري الديث (.)614
( )7مجع كتف ،وهو عرم عريض يكون يف أصل كتف اليوان ،كايوا يكتبون في لقلة القراطيس عندهم .ينرر
النااية يف غري الديث واألثر (.)792
( )8مجع لـِّ ْخ َةة ،وهي :حجر أبيض رقيق عريض .ينرر النااية يف غري الديث (.)832
( )9مجع ُرقعة ،وهي :قيع األدمي .ينرر فتح الباري ( ،)14/9واملعجم الوسيت (ص .)365
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وقبل هذا وذاك ,فإن االشتغال بكتب أهل العلم من أفضل القرب وأجل
األعمال ,وأنفس ما عمرت فيه األوقات ,وهذا مقصد يف حد ذاته ,أسأل اهلل العلي
القدير أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه ,وأن يلبسه ثوب القبول والرضا ,وأن يرزقنا
اإلخالص يف القول والعمل ,إنه جواد كريم.
أما هدف البحث ,فهو ظاهر من عنوانه ,فالعناوين تدل على املضمون غالبًا,
وهو بيان موارد ومناهج التآليف يف الرسم العثماني املعروف قدميًا بـ«هجاء
املصاحف» ,مع ذكر أشهر هذه التآليف وأمساء مؤلفيها ,وتاريخ وفاتهم ,وبيان
حاهلا حسب االستطاعة ,ومل يكن هديف استيعاب اجلميع ,ألن هذا متعذر يف مثل
هذا البحث لتناسق مباحثه.
خطة البحث
تقتضي طبيعة هذا البحث أن يكون بالتقسيم اآلتي:
مقدمة ,ومتهيد ,وثالثة مباحث ,وخامتة ,ثم ملحق الفهارس العلمية.
* املقدمة :وتشتمل على فكرة املوضوع ,وسبب الكتابة فيه ,وهدفه ,وخطته.
* التمهيد :وفيه ثالث فقرات:
أ ) تعريف الرسم لغة واصطالحًا.
ب) قواعد الرسم العثماني وبعض خصائصه وفوائده.
ج) وجوب التزام الرسم العثماني وعدم خمالفته.
* أما املباحث الثالثة وهي مدار البحث ,فتفصيلها اآلتي:
املبحث األول :موارد التأليف يف هجاء املصاحف (الرسم العثماني).
وفيه ثالث موارد - 1 :املصاحف العثمانية - 2 .الرواية - 3 .الكتب
املؤلفة يف هجاء املصاحف.
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املبحث الثاين :مناهج التأليف يف هجاء املصاحف (الرسم العثماني).
وفيه ثالث مناهج - 1 :منهج اجلمع - 2 .منهج التتبع - 3 .منهج التعليل.
املبحث الثالث :أشهر املؤلفات يف هجاء املصاحف (الرسم العثماني).
* ثم ختمت البحث خبامتة أدرجت فيها أهم النتائج ,وبعض التوصيات.
* ثم اقتصرت على فهرس املصادر واملراجع واملوضوعات خشية اإلطالة,
وباهلل التوفيق.
التمهيد ,وفيه ثالث فقرات

واصطالحا
أ ) تعريف الرسم لغةً
ً

ظهر استعمال مصطلح "الرسم" ,أو "رسم املصحف" ,أو "مرسوم اخلط" ,أو

"الرسم العثماني" للداللة على "هجاء املصاحف" يف عصور متأخرة ,بدليل أن
املؤلفات يف القرون األوىل مل تستخدم كلمة "رسم" للداللة على خط املصحف ,بل
إن املعاجم اللغوية مل تذكر أيَّ معنًى هلا يتعلق بالكتابة يف مادة "رسم" .وكان يعرب عنه
قدميًا بكلمة "الكتاب" ,وهو أحد مصادر "كتب" )10(,وهو أكثرها استعمالًا يف القديم.
ثم تأتي كلمة "اهلجاء" أو "هجاء املصاحف" يف املرتبة الثانية يف االستعمال,
وغالب الكتب املتقدمة حتمل هذا االسم ,واملراد به "بيان كيفية رسم األلفاظ اللغوية",
وهو املقصود بالرسم ذاته.
ثم تأتي يف املرتبة الثالثة كلمة "اخلط" أو "خط املصحف" ,وظهر هذا املصطلح
أولًا عند علماء البصرة والكوفة ,ثم انتشر يف باقي األمصار ,ثم ظهر وشاع استعمال

( )10ينرر لسان العرب ( ،)241/12مادة "كت ".
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مصطلح "الرسم" ,أو "رسم املصحف" ,أو "مرسوم اخلط" ,أو "الرسم العثماني" بعد
ذلك ,وقد غلب هذا املصطلح يف مؤلفات العصور املتأخرة.

()11

فالرسم :براء مفتوحة ,وسني مهملة مشدَّدة ,ثم بعدها ميم .معناه لغة :األثر,
َّ

وقيل :ضربٌ من السري ,وقيل :بقية الشيء )12(.قال ذو الرمة (ت  117هـ):
ت ِم ْن خَرْقَا َء مَنْزِلةً *** ماءُ الصَّبَابَة من عَيْنَيْك مَسْجومُ.
أََأنْ تَرَسَّمْ َ

()13

قال ابن دريد (ت  321هـ)« :رسم كل شيء؛ أثره ,واجلمع رسوم».
قال األزهري (ت  370هـ)« :الرَّسم؛ األثر».

()14

()15

قال ابن منظور (ت  711هـ)« :الرَّسم :األثر ,وقيل :بقية األثر ,وقيل :هو
ما ليس له شخص من اآلثار ,وقيل :هو ما لصق باألرض منها».

()16

قال الفريوز آبادي (ت  817هـ)« :الرسمَ :ركِيَّة تدفنها األرض ,واألثر ,أو
بقيته ,أو ما ال شخص له من اآلثار ...وثوب مرسَّم ,كمعظَّم ,أي :خمطط».

()17

والثوب الـمُرسَّم؛ أي :املخطط ,ورسم على كذا ,أي :كتب ,ورسم الدار:
ما كان من آثارها الصقًا باألرض.

()18

( )11ينرر حنو يف مقدمة هجاء التنزيل ،أ.د /أ د معمر ِرِال ( ،)131/1ورسم املصحف دراسة ل وية
اتريخية ،أ .د /غا م قدوري المد (.)129-128
( )12ينرر معجم مقاييس الل ة ( ،)393/2ولسان العرب ( )241/12مادة "رسم" ،وكتاب العب (،)257/7
وهتذي الل ة ( )422/12مادة "رسم" ،والصحاح ( )1932/5مادة "رسم" ،واتج العروس (.)435/4
( )13ينرر الزهرة ( ،)82والعمدة يف حماسن الشعر وآداب (.)178/1
( )14ينرر مجارة الل ة (.)337/2
( )15ينرر هتذي الل ة لألزهري (.)422/12
( )16ينرر لسان العرب ( ،)241/12مادة "رسم".
( )17ينرر القاموس احمليت (.)120/4
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ويرادفه :اخلط ,والكتابة ,والزَّبر ,والسطر ,والرقم ,والرشم وإن غلب على
الرَّسم بالسني املهملة على خط املصاحف.

()19

فالرسم إذًا مبرادفاته :املراد به أثر

الكتابة.
ويف االصطالح :تعددت تعريفات الرسم يف اصطالح علماء الفن ,وإن كانت
متقاربة يف أغلبها.
فعرَّفه كل من ابن احلاجب (ت  646هـ) وعلي بن حممد اجلرجاني (ت 816
هـ) بأنه« :تصوير اللفظ حبروف هجائه بتقدير االبتداء به والوقف عليه» )20(.ولذلك
أثبتوا صورة همزة الوصل ,وحذفوا صورة التنوين.
وعرَّفه ابن خلدون (ت  808هـ) بأنه« :رسوم وأشكال حرفية تدل على
الكلمات املسموعة الدالة على ما يف النفس».

()21

وعرفه عبد الرؤوف املناوي (ت  1031هـ) بأنه« :تصوير أشكال احلروف
اهلجائية الدالة على اللفظ».

()22

وهذا ما اصطلح على تسميته باخلط أو بالرسم القياسي أو اإلمالئي متييزًا له
وتفريقًا عن الرسم العروضي والعثماني ,فالرسوم أو اخلطوط ثالثة أنواع:

( )18ينرر الصحاح ( )1933-1932/5مادة "رسم" ،وأساس البالغة (ص  )339مادة "رسم" ،وجممل الل ة
(.)376/2
( )19ينرر مةتاح األماين يف رسم القرآن (ص  ،)12ومس اليالبب (ص .)20
( )20ينرر الشافية البن الاج (ص  ،)138والتعريةات للجرجاين (ص  ،)133-132وإمتام الدراية
للسيوطي (ص .)232
( )21ينرر مقدمة ابن خلدون (.)348/1
( )22ينرر التوقيف على مامات التعاريف (ص .)316
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القياسي :وهو ما يعرف باإلمالئي ,وهو ما سبق التعريف به عند ابن احلاجب
واجلرجاني ,وهو املستعمل يف كتاباتنا العادية الدارجة.
والعروضي :وهو ما اصطلح عليه أهل العروض ,ويُعتمد فيه على ما يقع يف
السمع واللفظ دون املعنى ,وقاعدته رسم كل ما يُنطق به ,وحذف ما ال ينطق به,
وإن اقتضت قواعد اإلمالء كتابته ,فتحذف فيه الالم الشمسية ,ويُكتب فيه التنوين
نونًا ساكنة ,واحلرف املدغم يُكتب حبرفني فرتاعى فيه املطابقة التامة بني املنطوق
واملكتوب )23( .وهو تابع لسابقه.
أما االصطالحي ,فقال اإلمام أبو إسحاق إبراهيم اجلعربي (ت  732هـ) يف
تعريفه بأنه« :خمالفة الرسم القياسي (ببدل ,أو زيادة ,أو حذف ,أو فصل ,أو
وصل) للدِّاللة على ذات احلرف أو أصله أو فرعه أو رفع لبس وحنوه».

()24

قال ابن اجلزري (ت  833هـ)« :واعلم أن املراد باخلط الكتابة .وهو على
قسمني قياسي واصطالحي فالقياسي ما طابق فيه اخلط اللفظ ,واالصطالحي ما
خالفه بزيادة ,أو حذف ,أو بدل ,أو وصل ,أو فصل».

()25

قال ابن عاشر (ت  1040هـ) يف اخلط االصطالحي« :هو علم تُعرف به خمالفة
()26

املصاحف العثمانية ألصول الرسم القياسي».

واملراد بأصول الرسم القياسي

()27

قواعده املقررة فيه.

( )23ينرر مةتاح السعادة ( ،)39/1والكتاب البن دستوي (ص  ،)16والكايف للتربيزي (ص  ،)20-19ورسم
املصحف (ص  )14بتصرف.
( )24ينرر مجيلة أرابب املراصد (، ،)121/1وإحتاف فضالء البشر (ص .)15
( )25ينرر النشر (.)95/2
( )26ينرر فتح املنان املروي مبورد الرمآن لوحة (/8أ) يسخة مكتبة الرم النبوي الشريف.
( )27ينرر رِف اللمي على كشف العمى (ص .)16
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قال الشيخ إبراهيم بن أمحد املارغين التونسي (ت  1339هـ)« :املراد به هنا
مرسوم القرآن أعين حروفه املرسومة» )28(.وقال أيضًا« :هو علم تعرف به خمالفات
خط املصاحف ألصول الرسم القياسي».

()29

قال الشيخ علي بن حممد الضبَّاع (ت  1380هـ)« :هو علم تعرف به خمالفة
املصاحف العثمانية ألصول الرسم القياسي».

()30

وأمشل هذه التعاريف ألركان الرسم العثماني األخريان ,ألنها يف نظري تشمل
قواعد الرسم الستة.
قال ابن دستويه« :ووجدنا كتاب اهلل جل ذكره ال يُقاس هجاؤه ,وال يُخالَف
خطه ,ولكنه يتلقى بالقبول على ما أودَع املصحف».

()31

فالرسم االصطالحي إذًا :هو ما كتب عليه املصاحف زمن الصحابة  ,وهو
ما عرف بالعثماني ,وأكثره موافق للقياسي ,إال أنه خالفه يف كلمات وحروف دوَّنها
علماء الرسم يف كتبهم .وما تلك املخالفة إال حلكمة بليغة منها ما عرفنا سِ َّره ,ومنها ما
يزال خافيًا علينا .اللهم فقهنا يف دينك ,وارزقنا معرفة أسرار شريعتك ,إنك جواد
كريم.
ب) قواعد الرسم العثماين وبعض خصائصه وفوائده
ترجع أصول املصاحف العثمانية إىل ما كُتب على اللخاف والعسب واألكتاف
والرقاع وقطع األديم وكرانيف النخل يف زمن النيب  ,ثم من الصحف اليت جُمع

( )28ينرر دليل ال ان (ص .)8
( )29ينرر دليل ال ان (ص .)25
( )30ينرر مس اليالبب (ص .)20
( )31ينرر الكتاب البن دستوي (ص .)5
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فيها القرآن يف خالفة أبي بكر ( ت  13هـ) ,فاملصاحف اليت نُسخت يف زمن عثمان
( ت  35هـ) لكامل القرآن هي عني ما كُتب يف حياة النيب  والصديق  مفرقًا.
والكاتب هلا يف مراحلها الثالث :زيد بن ثابت  ومعه بعض الصحابة يف
مجيع املراحل .ونسبت املصاحف لعثمان  ,ألنها بأمره ,وكُتبت زمن خالفته .وقد
حافظت األمة من سلفها إىل عصرنا احلاضر على هذا اهلجاء العثماني الذي كتبت فيه
املصاحف يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة ,بل جعله العلماء أحد أركان القراءة
الصحيحة اليت ال يقرأ مبا عداها كما قال الشاطيب ؒ" :وكان للرسم احتمالًا
حيوي"( ,)32بل وأدخلوه يف تعريف القرآن ,فجعلوا كلمة "املكتوب يف املصاحف" أحد
أركان التعريف.
فمنذ نسخت املصاحف وأرسلت إىل األمصار ,كان رسمُ خطِّها موضع عناية
املسلمني مجيعًا ,علمائهم وعوامهم .فحفظ العلماء مرسوم خطها ,وأدوه رواية ملن
بعدهم ,وسطروا ذلك يف كتبهم ,ونسخ الناس مصاحفهم منها ,وعلى منوال خطها
حرفًا حبرف وكلمة بكلمة .ومعلوم أنها كانت خالية من نقط اإلعجام وشكل اإلعراب
اعتمادًا على ما تعرفه العرب بسجيتها وسليقتها.
قال اإلمام القسطالني (ت  923هـ)« :وأكثر رسم املصاحف موافق لقواعد
العربية

()33

إال أنه قد خرجت أشياء عنها جيب علينا اتباع مرسومها والوقوف عند
()34

رسومها ,فمنها ما عُرفت حكمته ,ومنها ما غاب عنا علمه».

( )32طيبة النشر ،بيت رقم (.)14
ملخرا من قواعد الرسم الديث.
( )33يقصد ما قعد علماء الكوفة والبصرة ً
( )34ينرر ليائف اإلِارات (.)275/1
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وخمالفة الرسم العثماني لقواعد الرسم القياسي احلديث تكون بنقص حرف؛
كحذف األلفات والياءات ,أو بزيادة؛ كزيادة واو أو ألف أو ياء ,أو ببدل؛ كإبدال
واو أو ياء من ألف ,أو بفصل ما حقه الوصل ,أو العكس ,أو بعدم مراعات امللفوظ
وقفًا كرسم هاء التأنيث تاءً.
وبهذا يُعلم احنصار أمر الرسم العثماني يف هذه القواعد الستة .قال الناظم
الشيخ حممد العاقب بن مايابا الشنقيطي (ت  1312هـ)

:

الرسم يف ست قواعد استقل * حذف

زيادة

وهمز

وبدل

وما أتى بالفصل أو بالوصل * موافقًا

للفظ

أو

لألصل

وذو قراءتني مما قد شُهر * فيه على إحداهما قد اقتصر
وما سوى هذا من املزيد * فبخطاب

الفدم

()35

والبليد

 - 1احلذف ,وهو أنواع ثالثة(:)36
أ ) حذف إشارة إىل قراءة أخرى ,مثل كلمة ﮋ ﭱ ﮊ
ﭲﮊ

()37

ﮋﭱ

()38

ب ) وحذف اختصار ملا كثر دوره واستعماله ,مثل كلمة :ﮋﮏﮊ(,)39
ﮋﯔ ﮊ( ,)40ﮋ ﰁﮊ (.)41

( )35ينرر رِف اللمى على كشف العمى (ص .)103-102
( )36ينرر دليل ال ان (ص .)44
( )37سورة البقرة ،آية51 :
( )38سورة البقرة ،آية85 :
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ج ) وحذف اقتصار ,وهو ما اختص بكلمة أو كلمات دون نظائرها مثل كلمة
ﮋﮄﮊ يف سورة األنفال( )42ال غري ,وسائر املواضع باأللف.
قال فيها الناظم الشيخ حممد العاقب
احلذف يف الرسم له
أقسام حذف

به

يراد

االختصـــــــــار
وحذف ما بعكسه النظائر

()43

:
ثالثـــــــــــة

*

يعرفهــــــــــا

الرســـــــأوام للقــــــــــراءة
*
يشـــــــــــــــار
كالتائبون
*

بـــه

وأسارى

()44

الكافر

 - 2الزيادة :وهي زيادة واو أو ألف أو ياء ,كاأللف يف لفظ ﮋ ﯚ ﮊ

 - 3اهلمز :كأن تقع على الواو أو الياء أو األلف ,أو على غري صوره.
 - 4اإلبدال :كإبدال السني صادًا أو العكس مثل ﮋ ﭯ ﮊ.
 - 5الوصل والفصل :وهو فصل ما حقه الوصل أو العكس مثل( :ﮫ)
(ﮩ) (ﭵ)
 - 6ما فيه قراءتان فكتب على إحداهما مثل :ﮋ ﭒ ﮊ بالواو.

()45

( )39سورة الةاحتة ،آية2 :
( )40سورة األحزاب ،آية35 :
( )41سورة املائدة ،آية119 :
( )42آية42 :
( )43ينرر املقنع (ص )19
( )44ينرر رِف اللمى على كشف العمى (ص .)119
( )45ينرر هذ القواعد يف دليل ال ان (ص  44وما بعدها) ،وليائف اإلِارات ( ،)284/1ومس اليالبب
(ص  ،)23 ،22ورِف اللمى (ص  ،)103 ،102وغ ها.
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ونتيجة لعجز بعض العلماء عن إدراك أسباب ورود بعض الكلمات مرسومة
بهيئة ختالف اللفظ من زيادة حرف أو نقصه ,ذهبوا إىل أن رسم املصحف وهيئات
صور الكلمات إمنا هي توقيف عن النيب .
وقد عرب عن هذا املذهب بكل أبعاده الشيخ عبد العزيز الدبَّاغ (ت  1132هـ)
فيما نقله عنه تلميذه أمحد بن املبارك (ت  1155هـ) يف كتاب اإلبريز بقوله« :ما
للصحابة وال لغريهم يف رسم القرآن وال شعرة واحدة ,وإمنا هو بتوقيف من النيب,
وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على اهليئة املعروفة بزيادة األلف ونقصانها ,ألسرار ال
تهدى إليها العقول ...وهو سر من األسرار خص اهلل به كتابه العزيز دون سائر الكتب
السماوية ...وكما أن نظم القرآن معجز فرمسه أيضًا معجز ,وكيف تهتدي العقول إىل
سر زيادة األلف يف ﮋ ﮑ ﮊ دون ﮋ ﮇ ﮊ ,وإىل سر زيادة الياء يف ﮋ ﯲ ﮊ يف قوله
تعاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ( , )46أم كيف تتوصَّل إىل سر زيادة األلف يف
ﮋﮀﮊ من قوله تعاىل يف احلج :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮊ ,وعدم زيادتها يف سبأ :ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱﮊ( )47فكل ذلك ألسرار إهلية ,وأغراض نبوية ,وإمنا خفيت على الناس
ألنها أسرار باطنية ال تدرك إال بالفتح الرباني»...

()48

وقد أورد بعض الباحثني من إعجاز رسم حروفه وكلماته وترتيب عددها أشياء
عجيبة يقف العقل البشري أمامها حائرًا ويذعن بأن القرآن معجز برمسه وترتيب

( )46سورة الذارايت ،آية .47
( )47سورة سبأ ،آية5 :
( )48ينرر اإلبريز (ص  ،)56-55ورسم القرآن (ص  ،)168ومناهل العرفان (ص .)376-375
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حروفه وكلماته ,كما أنه معجز ببالغته وبيانه وأن اهلل قد حفظه من التغيري والتبديل
منذ نزوله إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
ولتوضيح اإلعجاز الكامن يف رسم احلروف وترتيب عددها كل يف مكانه ينظر
مثلًا اآليات الثالث التالية:
األوىل :ما جاء يف قوله تعاىل :ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻ ﭼﮊ

()49

 .والثانية :ما جاء يف قوله تعاىل :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ( .)50والثالثة :ما جاء يف قوله تعاىل:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ(. )51
فلو قمنا اآلن جبمع ألفاظ كل آية من هذه اآليات ,لكانت النتيجة كما يلي:
بالنسبة لآلية األوىل عدد حروف األلفاظ أربعون ,لو ابتدأنا بإحصاء احلروف من آخر
اآلية ,وهي للتوضيح كما يلي:
(و  -إ  -ذ  -و  -ا  -ع  -د  -ن  -ا  -م  -و  -س -
ى -أ -ر -ب -ع -ي -ن -ل -ي -ل -ة  -ث -م
ا -ت -خ -ذ -ت -م -ا -ل -ع -ج -ل -م -ن -ب -ع -د -ه -و -أ -ن -ت -م -ظ -ا -ل -
م  -و  -ن)
( )49سورة البقرة ،آية.51 :
( )50سورة اجملادلة ،آية4 :
( )51سورة التوبة ،آية80 :
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كذلك بالنسبة لآلية الثانية ,فلو قمنا جبمع حروف اللفظ بها مبتدئني بذلك من
آخر اآلية إىل بدايتها ,لكان جمموع احلروف يساوي ستينًا عند لفظة ستني ,مستقرًّا
بذلك اللفظ ومعناه وخمرج حرفه ,كل يف موضعه ,مما يؤكد دقة اللفظ وإتقان معناه يف
رسالة القرآن العجيب .وأيضًا اآلية الثالثة ,لو قمنا جبمع حروف ألفاظها مبتدئني بذلك
من آخرها لوصل جمموع احلروف إىل سبعني عند لفظة سبعني .فعلى ماذا يدل كل
هذا؟ على أن ربنا جلت حكمته قد أبدع رسالة القرآن العظيم ,وفصَّلها على علم
وهدى ورمحة لقوم يؤمنون.

()52

ويقول الشيخ حممد العاقب

يف إعجاز رمسه:

واخلط فيه معجز للناس * وحائد عن مقتضى القياس
ال تهتدي لسره الفحول * وال

حتوم

حوله

العقول

قد خصه اهلل بتلك املنزلة * دون مجيع الكتب املنزلة
ليظهر اإلعجاز يف املرسوم * منه كما يف لفظه املنظوم

()53

ومن فوائد الرسم العثماين:
 - 1مطابقة اللفظ بالنسبة للقارئ ,ومتابعة اخلط بالنسبة للكاتب ,ومتييز ما
ميكن اغتفار خمالفته مما ال ميكن فيه ذلك .ومن أعظم فوائده بيان العالقة بني القراءات
والرسم العثماني ,فقد جعلوا موافقته حتقيقًا أو تقديرًا أحد أركان القراءة الصحيحة.
()54

( )52ينرر اإلعجاز القرآين يف الرسم العثماين (ص .)15-14
( )53ينرر رِف اللمى (ص )95
( )54ينرر النشر ( ،)17-116والةتح الرابين (ص  )73بتصرف.
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 - 2الداللة على القراءات املتنوعة يف الكلمة الواحدة بقدر اإلمكان ,وذلك
أن قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر ,كتبت بصورة
حتتمل
هاتني القراءتني أو أكثر ,كما رسم قوله تعاىل :ﮋ ﯭ ﯮ ﯯﮊ

()55

فإن كان احلرف الواحد ال حيتمل ذلك ,بأن كانت صورة احلرف ختتلف
باختالف القراءات ,جاء الرسم على احلرف الذي هو خالف األصل ,وذلك ليعلم
جواز القراءة به وباحلرف الذي هو األصل ,كما يف قوله تعاىل :ﮋ ﰌ ﮊ(,)56
وحيث وردت هذه املادة يف القرآن الكريم ,فإنها ترسم بالصاد إشارة إىل صحة القراءة
بها ,إذ األصل يف هذه الصاد السني ,وبها قرأ قنبل عن ابن كثري.

()57

وإذا مل يكن يف الكلمة إال قراءة واحدة حبرف األصل ,رمست به.

()58

 - 3إفادة املعاني املختلفة ,وذلك مثل قطع كلمة "أم" كما يف قوله تعاىل:
ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ( , )59ووصلها يف قوله تعاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﮊ( )60هكذا
"أمَّن" بإدغام امليم األوىل يف الثانية ,وكتابتها ميمًا واحدة مشدَّدة ,فقطع "أم" األوىل
للداللة على أنها "أم" املنقطعة اليت مبعنى بل ,ووصل "أم" الثانية للداللة على أنها
عاطفة.

()61

( )55سورة ط  ،آية63 :
( )56أي كلمة "الصراط".
( )57النشر يف القراءات العشر ( ،)271والكشف عن وجو القراءات السبع (.)34/1
( )58مناهل العرفان (.)306/1
( )59سورة النساء ،آية109 :
( )60سورة امللك ،آية22 :
( )61مناهل العرفان ()307/1
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 - 4الداللة على معنى خفي دقيق ,كما قد يقال يف زيادة الياء يف كتابة كلمة
ﮋ ﯲ ﮊ يف قوله تعاىل :ﮋ ﯱ ﯲ ﮊ

()62

 ,إذ كتبت بياءين ,وذلك لإلمياء إىل

تعظيم قوة اهلل اليت بنى بها السماء ,وأنها ال تشبهها قوة على حد القاعدة املشهورة,
وهي :زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى.

()63

وكذلك قوله تعاىل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ( ,)64إذ رسم الفعل حبذف الواو .قال
العلماء :إشارة إىل سرعة ذهابه واضمحالله.

()65

 - 5الداللة على أصل احلركة ,مثل كتابة الكسرة ياءً ,كما يف قوله تعاىل:
ﮋﮀﮊ( ,)66إذ كتبت اهلمزة على ياء للداللة على أن عالمة اهلمزة الكسرة ,أو
الداللة على أصل احلرف مثل الصالة والزكاة ,حيث كتبتا هكذا ﮋ ﮜ ,ﮞ ﮊ
()67

للداللة على أن األلف فيهما منقلبة عن واو.

 - 6إفادة بعض اللغات الفصيحة ,مثل كتابة هاء التأنيث تاءً مفتوحةً داللة
على لغة طيِّء ,مثل قوله تعاىل :ﮋ ﯛ ﮊ ( ,)68إذ رمست رمحة بالتاء املفتوحة
إشارة إىل تلك اللغة ,وهي الوقف على الكلمة بالتاء إجرا ًء للوقف مُجرى الوصل.

( )62سورة الذارايت ،آية47 :
( )63ينرر الربهان للزكشي ( ،)34/3والقواعد للمقري ( ،)465/2جمموع الةتاومي (.)537/16
( )64سورة الشورمي ،آية24 :
( )65ينرر مناهل العرفان (.)307/1
( )66سورة النحل ،آية90 :
( )67ينرر مناهل العرفان ( .)308/1كلمة الصالة رمست ألةاا و ًاوا ما مل تضف إىل ضم .
( )68سورة األعراف ،آية56 :
طيء يف مشال جند.
( )69ينرر مناهل العرفان ( ،)308/1وال تزال مستعملة إىل اليوم عند ِّ

()69
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وكذلك حذفت الياء من "يأت" يف قوله تعاىل :ﮋ ﯔ ﯕ ﮊ( )70إشارة إىل لغة
هذيل )71(,ومثله حذف الياء اليت هي الم الكلمة من ﮋ ﭸ ﮊ يف قوله تعاىل :ﮋ ﭶ ﭷ

ﭸ ﮊ( )72إشارة إىل بعض لغات العرب.

()73

 - 7محل الناس على تلقي القرآن من صدور ثقات الرجال ,والتثبت يف
األداء والقراءة ,إذ ال ميكن ذلك باألخذ عن املصاحف مباشرة مهما سعى الناس يف
ضبط املصحف ,وسهلوا قواعد رمسه .فإذا حصلت هذه املزية ترتب عليها مزية
ثانية ,وهي اتصال السند برسول اهلل  ,وتلك خِصِّيصة من خصائص هذه األمة
اليت امتازت بها على سائر األمم.

()74

ج) وجوب التزام "الرسم العثماين" وعدم خمالفته.
مسألة وجوب التزام الرسم العثماني من املسائل املهمة جدًّا املتعلقة بالقرآن
الكريم ,واليت تثار بني احلني واآلخر بدعوى التسهيل والتيسري على النشء من صعوبة
رمسه القديم.
وحيصل يف هذه القضية اخللط بني مفهومني ,مبناهما على مسألتني ,وهما
مسألة وجوب االلتزام بالرسم العثماني ,ومسألة القول بتوقيفه من النيب .

( )70سورة هود ،آية105 :
( )71ينرر مناهل العرفان ()308/1
( )72سورة الكاف ،آية64 :
وصال ووق ًةا .ينرر التيس يف القراءات السبع (،)147
( )73والكلمتان قرئتا يف السبعة ابلذف واإلثباتً ،
والبدور الزاهرة (ص .)194
( )74ينرر مناهل العرفان (.)309/1
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وال بد من التفرقة بني املسألتني ,فالقول بأن هجاء املصاحف توقيفي أو
اصطالحي أمر ,والقول بوجوب التزامه يف كتابة املصاحف وعدم العدول عنه ,أو
تغيري شيء منه أمر آخر )75(.فليس القول بأنه اصطالحي ذريعة لعدم االلتزام به.
ومن أشهر القائلني بعدم توقيفه اإلمام ابن قتيبة (ت  276هـ) ,وأبو بكر
الباقالني (ت  403هـ) ,والعز بن عبد السالم (ت  660هـ) ,وأبو شامة املقدسي (ت
 ,)665وابن كثري (ت  774هـ) ,والزركشي (ت  794هـ) ,وابن خلدون (ت 808
هـ) ,والشوكاني (ت  1250هـ).

()76

ومنهم من قال به ,ولعل من آخر من قال بتوقيف رمسه عن النيب  الشيخ
عبد العزيز الدبَّاغ (ت  1132هـ) )77( ,حيث قال« :هذا سر خص اهلل به القرآن ما
كانت العرب تعرفه ,وال تهتدي إليه عقوهلم ,وال يوجد مثله يف التوراة وال يف
اإلجنيل وال غريهما ,وكما أن نظم القرآن معجز ,فهذه احلروف اليت خيتلف حاهلا يف
الرسم إمنا هو حبسب اختالف املعاني» )78(,إىل أن قال« :وما للصحابة وال لغريهم يف
رسم القرآن وال شعره واحدة ,وإمنا هو توقيف من النيب  ,وهو الذي أمرهم أن
يكتبوه على اهليئة املعروفة بزيادة األلف ونقصانها ,ألسرار ال تهتدي إليها العقول,

( )75ينرر يف هذا كتابة القرآن ب الرسم العثماين (ص )208-207
( )76ينرر مناهل العرفان ( ،)316- 310/1والةتح الرابين (ص  ،)63وكتابة القرآن ب الرسم العثماين (ص
.)205-204
الدابغ ،من األِراف السنيب ،ولد وتويف مبدينة فاس ،يقل أتباع عن
( )77عبد العزيز بن مسعود ،أبو فارس َّ
خوارق ،وهلم مبال ات يف مدح والثناء علي  ،مع أي كان أميًّا ال يقرأ وال يكت  .وهذا من العجائ .
تويف سنة ( 1132هـ) .صنف أ د بن املبارك اللميي يف مشائل وخوارق وما دار بيناما من مراجعات
كتاب «اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز» .ينرر اإلعالم للزركلي (.)28/4
( )78ينرر رِف اللمى على كشف العمى (ص .)96 ،95
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وهو سر من األسرار خص اهلل به كتابه دون سائر الكتب السماوية ,وكما أن نظم
القرآن معجز فرمسه أيضًا معجز».

()79

وقد سبقين كثريٌ من الباحثني يف مجع وعرض أدلة القائلني بتوقيفه من النيب 
والنافني لذلك ,وناقشوا أدلة الفريقني )80(,وتوصَّلوا إىل ما مفاده:
 - 1مل يتطرق السلف ومتقدمي املؤلفني يف الرسم العثماني ,هل هو توقيفي
أو اصطالحي ,ومل يرد هذا الوصف يف مؤلفاتهم.
 - 2أثريت مسألة "التوقيفي واالصطالحي" لدى املتأخرين وخاصة بعد
الدعوات اليت تنادي بتغيري الرسم العثماني بدعوى التسهيل على الناس ,فقيل
بالتوقيف إما خشيةً وخوفًا من التغيري دفاعًا عن القرآن ,أو قناعةً مبا ورد من األدلة يف
ذلك.
 - 3القول بالتوقيف حيتاج إىل دليل قاطع الصحة صريح الداللة على املرسوم
ومجيع ما ورد يف هذا الباب مل يتوفر فيه هذان الشرطان.
 - 4وإن مل يصح حديث عن املصطفى باألمر به ,فتقريره  كاف ,وهو قد
كتب يف زمنه بال خالف يف ذلك.

( )79ينرر املصدر السابق واإلبريز للميي (ص .)56-55
( )80ينرر ما كتب األستاذ الدكتور غا م قدوري المد يف رسم املصحف دراسة ل وية اتريخية (ص -164
 ،) 169والشيخ حممد أبو ِاب يف املدخل لدراسة القرآن الكرمي (ص  ،)312-309واألستاذة ماا
بنت عبد هللا اهلدب يف كتاب القرآن الكرمي ب الرسم العثماين دراسة اتريخية موضوعية (ص -204
 ،) 244واألستاذ الدكتور  /حممد سامل حميسن يف الةتح الرابين يف عالقة القراءات ابلرسم العثماين
(ص ،)69-58والدكتور أ د بن معمر ِرِال يف مقدمة خمتصر التبيب ( )150/1وما بعدها،
وغ هم.
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 - 5جيب التمييز بكل وضوح بني قول مجهور العلماء بوجوب التزام الرسم
العثماني يف نسخ املصاحف وبني القول بأن الرسم توقيفي عن النيب  ,ومن قال من
املتقدمني
بوجوب االلتزام به مل يقصد ما فهمه املتأخرين بشأن التوقيف.
 - 6ليس معنى أنه غري توقيفي ,أنه ال جيب االلتزام به ,وال يفهم منه ذلك,
بل هو بإمجاع األمة.
* قال اإلمام اخلرَّاز (ت )718

:

فواجب على ذوي األذهان * أن يتبعوا املرسوم يف القرآن
إىل أن قال:
روى عياض أنه من غيَّرا * حرفًا من القرآن عمدًا كفَرا
زيادةً أو نقصًا أو إن بدال * شيئًا من الرسم الذي تأصال
قال الشيخ حممد العاقب (ت  1312هـ)
رسم
ألنه

القرآن
إما

سنة

بأمر

()81

:

متبعة * كما حنا أهل املناحي األربعة
املصطفى * أو باجتماع الراشدين اخللفا

()82

* وإليك بعض أقوال األئمة يف وجوب اتباع الرسم وعدم خمالفته.
 - 1سئل اإلمام مالك بن أنس (ت  179هـ)

 :أرأيت من استكتب

مصحفًا هل يكتبه على ما أحدثه الناس من اهلجاء اليوم؟ قال« :ال أرى ذلك ,ولكن
يكتب على الكتبة األوىل».

()83

( )81ينرر دليل ال ان (ص .)21
( )82ينرر رِف اللمى (ص  ،)89وينرر مناهل العرفان (.)310/1
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« :وال خمالف له يف ذلك من

()84

قال السخاوي (ت  643هـ)

« :والذي ذهب إليه مالك هو احلق ,إذ فيه

بقاء احلال األوىل إىل أن تعلمها الطبقة األخرى بعد األخرى ,وال شك أن هذا هو
األحرى ,إذ يف خالف ذلك جتهيل للناس بأوَّلية ما يف الطبقة األوىل».
ويف قول مالك يقول اإلمام اخلراز (ت  718هـ)
ومالك

حضَّ

()85

:
وترك

االبتداع

على

*

لفعلهم

االتباع إذ منع السائل من أن

*

يف األمهات نقط ما قد أحدثا

()86

حيدثاقال اجلعربي (ت  732هـ)

« :وهذا مذهب األئمة األربعة رمحهم اهلل,

وخص مالكًا ألنه حكي فتياه ومستندهم مستند اخللفاء األربعة».
قال مال علي القاري (ت  1014هـ)

()87

 :واملعنى أن اإلمام مالكًا قال« :إن

املصحف ينبغي أن يكتب على منهاج رسم الكتاب األول الذي كتبه الصحابة ,ال
حال كونه مستحدثًا على مسطور اليوم عند العامة».
 - 2قال اإلمام أمحد (ت  241هـ)
يف ياء أو واو أو ألف أو غري ذلك».

()88

« :حترم خمالفة خط مصحف عثمان

()89

( )83ينرر اإلتقان ( ،)167/2واملقنع (ص  9وما بعدها) ،وليائف اإلِارات (.)279/1
( )84ينرر املقنع ( ،)10-9واإلتقان (.)146/4
( )85ينرر الوسيلة (ص  ،)80واتريخ املصحف (ص  84وما بعدها).
( )86ينرر دليل ال ان ِرح مورد الرمآن (ص .)23
( )87ينرر مجيلة أرابب املراصد ( 265/1وما بعدها).
( )88ينرر اهلبات السنية (.)294/1
( )89ينرر دليل ال ان (ص  ،)42 ،41واإلتقان ( ،)443/2والربهان (.)379/1
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 - 3قال املهدوي (ت  440هـ تقريبًا)
على خالف خط املصحف اإلمام ورتبته».

« :ال يسع أحدًا اكتتاب مصحف

()90

« :ومن كتب مصحفًا,

 - 4قال اإلمام أبو بكر البيهقي (ت  458هـ)

فينبغي له أن حيافظ على اهلجاء اليت كتبوا به تلك املصاحف ,وال خيالفهم فيها ,وال
يغري مما كتبوه شيئًا ,فإنهم كانوا أكثر علمًا ,وأصدق قلبًا ولسانًا ,وأعظم أمانةً منا,
فال ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم وال إسقاطًا هلم».
 - 5قال الزخمشري (ت  538هـ)

()91

وهو يعقب على رسم الم اجلر

املفصولة يف قوله :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ

()92

« :وقعت الالم يف

املصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع اخلط العربي .وخط املصحف سنة ال
تغيَّر».

()93

 - 6قال إبراهيم املراغين (ت  1341هـ)

« :وكما ال جتوز خمالفة خط

املصاحف يف رسم القرآن ,ال جيوز ألحد أن يطعن يف شيء مما رسم الصحابة يف
املصاحف ,ألنه طعن يف جممع عليه ,وألن الطعن يف الكتابة كالطعن يف التالوة».

()94

ولو أردنا أن نستقصي أقوال العلماء يف ذلك ,لطال بنا املقام ,ولكنِّي اكتفيت
بذكر طرف منها.
واخلالصة أن يف القول بوجوب االلتزام بالرسم العثماني وعدمه ثالثة مذاهب:
األول :وجوب االلتزام به مطلقًا وعدم تغيري شيء منه.
( )90ينرر هجاء مصاحف األمصار (ص .)135
( )91ينرر ِع اإلدان ( ،)548-547/2وليائف اإلِارات (.)279/1
( )92سورة الةرقان ،آية7 :
( )93ينرر الكشاف (.)270/3
( )94ينرر رِف اللمى (ص .)21
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وقد ذهب إىل هذا مجهور األئمة أمثال مالك بن أنس (ت  179هـ) ,وحييى
النيسابوري (ت  226هـ) ,وأمحد بن حنبل (ت  241هـ) ,وأبو عمرو الداني (ت
 444هـ) ,والبيهقي (ت  458هـ) ,والسخاوي (ت  643هـ) ,واجلعربي (ت 732
هـ) ,وغريهم.
وقد مر على األمة يف القرون األوىل املفضلة أئمة جمتهدون أمثال حييى بن يعمر
(ت  89هـ) ,ونصر بن عاصم (ت  89هـ) ,وعطاء بن يسار (ت  102هـ) ,وجماهد
بن جرب (ت  104هـ) ,وطاووس بن كيسان (ت  106هـ) ,ومسلم بن جندب (ت
 110هـ) ,وعبد الرمحن بن هرمز (ت  117هـ) ,والزهري (ت  124هت) ,واخلليل
بن أمحد الفراهيدي (ت  170هـ) ,وأبو عبيد القاسم بن سالم (ت  224هـ)
وغريهم ,فلم يثبت عن أحد منهم أن قال بتغيري رمسه أو حدَّث نفسه به.

()95

الثاين :ال يلزم االلتزام به ,بل ال يعقل أن يكون الرسم توقيفيًّا .وسبق بيان
أشهر القائلني به.
الثالث :ومنهم من يرى أنه يكتب للعامة على قواعد اإلمالء ,ويكتب للخاصة
بالرسم العثماني.
وممن ذهب إىل هذا القول اإلمام العز بن عبد السالم (ت  660هـ) ,وبدر
الدين الزركشي (ت  794هـ) ,وغريهم.
والذي تطمئن إليه النفس وينشرح به الصدر :القول األول ,وهو وجوب اتباع
الرسم العثماني وعدم تغيري شيء منه حفاظًا على كتاب اهلل من التحريف ,واتباعًا ملا

ملخصا من الةتح الرابين (ص .)59-58
( )95ينرر
ً
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كان عليه الصحابة وسلف األمة ,ومن نعم اهلل أن إمجاع اجملاميع الفقهية والعلمية
املعاصرة على هذا )96(.وباهلل التوفيق.
املبحث األول :موارد التأليف يف هجاء املصاحف
"الرسم العثماني"
من خالل استقراء وتتبع الكثري من كتب الرسم ,تبني لي ولغريي من الباحثني
أن موارد التأليف يف الرسم العثماني تنحصر يف ثالثة موارد.
 -1املورد األول :املصاحف العثمانية املنسوخة من املصاحف األمهات.
وهي اليت كتبها زيد بن ثابت ( ت  45هـ) مع بعض الصحابة بأمر اخلليفة
عثمان بن عفان ( ت  35هـ) ,فحني اختلف القراء يف عهد عثمان  أخذ قراره
احلكيم يف أواخر سنة أربع وعشرين ,وأوائل سنة مخس وعشرين من اهلجرة وهو
الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن أرمينية( )97فتحت فيه )98(.وقيل :إنه ما بني سنة 30
إىل  ,33وهي ما بني الغزو املذكور إىل وفاة عبد اهلل بن مسعود  الذي نقل عنه أنه
عارض اجلمع العثماني.

()99

مثال :جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر اتريخ وتيور  1403هـ  1983 -م (ص ،)426-425
( )96ينرر ً
وهيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية ،قرار رقم  ،17بتاريخ 1399/10/21هـ ،وجملة البحوث
اإلسالمية ،الراي  ،عدد  ،33عام  1412هـ (ص  ،)327واجملمع الةقاي اإلسالمي التابع لرابية العامل
اإلسالمي مبكة املكرمة – جملة اجملمع عدد  ،4عام  1410هـ (ص  )486وغ ها.
( )97بلدة تقع جنوب القوقاز ،سكناا األرمن ،فتحت يف خالفة عثمان  أواخر سنة  24هـ ،حيدها غرًاب
وجنواب إيران .ينرر معجم البلدان (.)159/1
تركيا ،وِرقًا مجاورية أذربيجان،
ً
( )98ينرر املدخل لدراسة القرآن أليب ِابة (ص .)277
( )99ينرر دراسات حول القرآن (ص .)74
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فأمر زيد بن ثابت (ت  45هـ) ,وعبد اهلل بن الزبري (ت  73هـ) ,وسعيد بن
العاص (ت  59هـ) ,وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام (ت  43هـ) - ,وكلهم
من قريش عدا زيد بن ثابت  ,-بتتبع القرآن ومجعه من صدور الرجال ومن
يءٍ ِمنَ القُرْآنِ,
الصحف ,وقال عثمان ِ« :إذَا اخْتَ َلفْتُمْ أَنْتُمْ َوزَ ْيدُ ْبنُ ثَابِتٍ فِي َش ْ
فَاكْتُبُو ُه بِلِسَانِ قُرَيْشٍَ ,فإِنَّمَا نَزَ َل بِلِسَانِهِمْ».

()100

وأرسل عثمان بن عفان  إىل أم املؤمنني حفصة ابنة عمر بن اخلطاب

,

فبعثت إليه بالصحف اليت عندها بعد وفاة أبيها ,فنسخ ما يف هذه الصحف إىل
مصاحف .ثم رُدَّت إليها ,فبقيت عندها إىل أن توفيت عام ( 41هـ) ,وقيل عام (45
هـ)( )101رضي اهلل عنها وأرضاها .فأرسل مروان بن احلكم (ت  65هـ)( )102إىل أخيها
عبد اهلل بن عمر

عقب انصرافه من جنازتها أن يرسل إليه هذه الصحف,

فأرسلها إليه فأمر بها مروان فشققت ,ويف رواية :أنه أمر بها فغسلت ,ويف أخرى:
إنه حرقها ,وقال « :إمنا فعلتُ هذا ,ألني خشيت أن طال بالناس زمان أن يرتاب يف
شأن هذه الصحف مرتاب».

()103

( )100ينرر صحيح البخاري ( ،)180/4كتاب املناق  ،ابب يزل القرآن بلسان قريش ،حديث رقم (.)3244
ورجح الافظ يف التقري (ص  )745أبن وفاهتا سنة
( )101ينرر االستيعاب (ص  ،)882واإلصابة (َّ .)86/8
( 45هـ) ،وكذا ابن كث يف البداية والنااية (.)34/8
( )102ينرر ترمجت يف هتذي الكمال ( ،)387/27اتريخ اإلسالم (.)706/2
( )103روا ابن أيب داود يف كتاب املصاحف ابب مجع عثمان املصاحف ( ،)32وقال اهليثمي :روا اليرباين
إسناد صحيح .فضائل القرآن (.)46
ورجال رجال الصحيح .جممع الزوائد ( ،)159/7وقال ابن كث ٌ :
وقال الافظ ابن حجر « :وجيمع أبي صنع ابلصحف مجيع ذلك من تشقيق مث غسل مث حتريق .وحيتمل أن يكون
ابخلاء املعجمة فيكون مزقاا مث غسلاا وهللا أعلم» .ينرر فتح الباري (.)20/9
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وقد ورد يف بعض الروايات ,أن الذين انتدبوا لنسخ املصاحف كانوا اثين عشر
رجلًا ,وما كانوا يكتبون شيئًا إال بعد أن يعرض على الصحابة ,ويقرّوا أن الرسول 
()104

قرأه على هذا النحو.

ومما أمجع عليه هؤالء النفر من الصحابة ؛ أنهم كانوا ال يكتبون يف هذه
املصاحف ,إال ما نقل بالتواتر ,واستقر يف العرضة األخرية ,وتيقنوا صحته عن
النيب ,وأنه مل ينسخ ,وتركوا ما سواه.
ب
ومسي ما كتب باملصحف« :اإلمام» ,أخذًا من قول عثمان « :يَا أَصْحَا َ
س ِإمَامًا يَجْ َمعُهُم!».
َمدٍ ,اجَْت ِمعُوا وَاكْتُبُوا لِلنَّا ِ
مُح َّ

()105

ومسي ما كتب به بالرسم العثماني ,نسبة إىل عثمان ,ألنه أمر به .وليست هذه
املصاحف خبط عثمان  ,بل هي خبط زيد بن ثابت ,وإمنا يقال هلا املصاحف
العثمانية ,نسب ًة إىل أمره وزمانه وإمارته.

()106

ومما جيب أن يالحظ ,أن الكاتب يف مراحله الثالث ,هو زيد بن ثابت الذي
شهد العرضة األخرية وكان شابًّا نشطًا ,وكتب القرآن يف حياة النيب  ,فهو أكثر
الصحابة ممارسة لكتابته ,وهلذا خصه البخاري

()107

باسم "كاتب الوحي".

فجمَع عثمان الناسَ على تلك املصاحف ,وأمر حبرق ما عداها مما خيالفها,
ليقطع النزاع بني املسلمني ,وهي من مناقب عثمان  اليت متيز بها.

( )104ينرر املصاحف البن أيب داود ( ،)104وفتح الباري ()19/9
( )105ينرر جامع البيان لليربي ( ،)21/1واملقنع ( ،)6وخمتصر التبيب ( ،)138/1والربهان (.)376/1
( )106ينرر البداية والنااية (.)228/7
( )107ينرر اإلصابة ( ،)593/2وأسد ال ابة ( ،)278/2فتح الباري ( ،)387/10والبداية والنااية
(.)228/7
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وقد توفرت يف هذه املصاحف مزايا عظيمة ,منها :االقتصار على ما ثبت
بالتواتر دون اآلحاد ,مما ثبت بالعرضة األخرية ,ومل ينسخ ,وخطها بطريقة جتمع ما
حتتمله وجوه القراءات املختلفة واألحرف اليت نزل بها القرآن ,فكتبت متفاوتة يف
إثباتٍ وحذفٍ وغريِه لقصد اشتماهلا على األحرف السبعة ,وأخلوها من النقط
والشكل حتقيقًا هلذا الغرض.
فهذه املصاحف األمهات هي اللبنة األوىل واألساس القوي الذي عليه مدار
التأليف يف هجاء املصاحف .فقد اعتمد علماء الرسم يف وصف هجاء الكلمات القرآنية
على هذه املصاحف األمهات العتيقة ,فأخذوا مادة تأليف كتبهم يف الرسم منها حيث
نقلوا وصف احلروف والكلمات مما شاهدوه فيها خاصة تلك الكلمات اليت متيَّزت
بهجاء معني.
حفَّت بالتقدير
وهذه املصاحف اليت كتبت يف املدينة يف خالفة عثمان قد ُ
واالهتمام ونسخ الناس مصاحفهم عنها ,فما إن وصلت تلك املصاحف إىل األمصار
اليت أرسلت إليها حتى سارع املسلمون إىل النسخ منها حرفا حبرف وكلمة بكلمة
وصححوا ما بأيديهم بعرضها عليها )108(.فالنظر يف هذه املصاحف وتأمل هجائها سابق
سابق على الرواية وهو األصل هلا.
فهذه املصاحف األمهات أو ما نسخ منها ظلت وال تزال موردًا أصيلًا ومنبعًا
صافيًا اُعتمد عليه يف كتابة املصاحف ,وتعد مصدرًا أساسيًا للتأليف فيها ,فقد حفظت
لنا ونُقل عنها وصفًا دقيقًا هلجاء احلروف والكلمات القرآنية.
فكان العلماء السابقون واملؤلفون القدماء يضيفون إىل مروياتهم يف الرسم ما
رأوه وعاينوه يف مصاحف بلدانهم ,فيؤكدون رواياتهم لرسم احلروف والكلمات
( )108ينرر املصاحف (ص .)131
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بتأملهم هلجاء املصاحف القدمية األمهات ورمبا صحَّحوا بعض الروايات على ما جاء
يف تلك املصاحف .فيجمعون بني الرواية واملعاينة للمصاحف العتيقة ,بل كانت الرؤية
واملعاينة هي ملجأهم إذا عدموا الرواية ,أو وقع خالفٌ فيها.
قال اإلمام الرجراجي

(ت  899هـ)« :وإمنا احلجة باملصاحف القدمية اليت

كتبها الصحابة  ,وهي اليت اطَّلع عليها أبو عمرو الداني (ت 444هـ) وأبو داود
()109

(ت  496هـ) وغريهما من الشيوخ املقتدى بهم يف هذا الشأن».

وكلما توسع املؤلف ومشلت رؤيته جلميع مصاحف األمصار يُعدُّ ذلك مدحًا
()110

وتقوية ملؤلفه ,وعكس ذلك صحيح.

وكانوا ينكرون على غري املتأمل يف هجاء املصاحف العتيقة أو املتساهل يف
إطالق إمجاع املصاحف على حرف ما من غري رؤية اجلميع ويعدون ذلك نقصًا,
وسيأتي من نصوصهم ما يبني ذلك:
قال عاصم ابن أبي الصباح اجلحدري

(ت  128هـ) وهو من املكثرين

لرواية الرسم عن املصحف اإلمام« :رأيت يف مصحف عثمان كذا» )111(.وقال أيضًا:
()112

«كل شيء يف اإلمام مصحف عثمان».
قال أبو عبيد

(ت  224هـ) فيما نقله عنه السخاوي

(ت  643هـ):

«رأيت يف اإلمام مصحف عثمان بن عفان  يف البقرة ﮋ ﯜ ﯝ ﮊ

()113

باأللف» )114(.وقال أيضًا« :ورأيتها أي " :وأوصى" يف الذي يقال له اإلمام مصحف
( )109ينرر تنبي العيشان (ص .)146
( )110ينرر يف ذلك ما كتب الدكتور  /أ د معمر ِرِال يف مقدمة خمتصر التبيب (.)156-150/1
( )111ينرر املقنع (ص  ،)15وخمتصر التبيب (.)160/1
( )112املصادر السابقة.
( )113سورة البقرة ،آية61 :

التآليف يف هجاء املصاحف "الرسم العثماين" مواردها  -مناهجاا  -أِارها

779

عثمان بن عفان  هكذا باأللف» )115(.وقوله« :رأيت يف اإلمام مصحف عثمان بن
عفان  ,استخرج لي من بعض خزائن األمراء ورأيت فيه يف سورة البقرة
ﮋﭢﮊ حبرف واحد واليت يف األعراف ﮋﮔﮊ حبرفني».
قال خالد بن إياس بن صخر

()116

(ت  224هـ) فيما نقل عنه ابن أبي داود:

«أنه قرأ مصحف عثمان بن عفان  فوجد فيه مما خيالف مصاحف أهل املدينة اثين
عد َد هذه احلروف السخاوي يف الوسيلة.
عشر حرفًا»َّ )117(.
قال عثمان بن سعيد الداني

()118

(ت  444هـ)« :ورأيت رسم عامة احلروف

املذكورة يف مصاحف أهل العراق وغريها على حنو ما رويناه عن مصاحف أهل
املدينة» )119( .وقال أيضًا« :تتبعت مصاحف أهل املدينة والعراق العتق القدمية».

()120

وقال عن معاينته جلميعها ...« :يف املصاحف كلها اجلدد والعُتُق ...تتبعت ذلك
()121

يف املصاحف فوجدته على ما أثبته».

وقال أيضًا« :ووصل إليَّ مصحف جامع عتيق ,كُتب يف أول خالفة هشام بن
عبد امللك سنة عشر ومائة ,وكان تارخيه يف آخره ,كتبه مغرية بن مينا يف رجب سنة
 110هـ )122( »...إىل آخره.

( )114ينرر الوسيلة (ص ِ ،)101رح بيت رقم (.)50
( )115ينرر الوسيلة (ص ِ ،)115رح بيت رقم ( ،)55واملقنع (ص )109-108
( )116ينرر املقنع (ص .)15
( )117ينرر املصاحف (ص  ،)46واملقنع (ص  ،)35والوسيلة (ص ِ )116رح بيت رقم ()55
( )118ينرر الوسيلة (ص  )116عند ِرح بيت رقم ()55
( )119ينرر املقنع (ص )15-14
( )120ينرر املقنع (ص )22
( )121ينرر املقنع (ص )80
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وقال أيضًا يف هذا الشأن« :ورأيت يف مصحفٍ كتبه ونقطه حكم

()123

بن

عمران الناقط ناقط أهل األندلس يف سنة ( 227هـ) احلركات نقطًا باحلمراء,
واهلمزات بالصفراء».

()124

ومما قاله أبو داود سليمان بن جناح

(ت  496هـ) يف ذلك عند قوله تعاىل

ﮋﭴﮊ(« :)125فلما رأيتهم قد أضربوا عنها ,تأملتها يف املصاحف القدمية,
فوجدتها »...إخل.

()126

(ت  643هـ)« :وقد رأيت أنا يف

قال علم الدين أبو احلسن السخاوي

املصحف العتيق الشامي " : ...فخرج" بغري ألف ,ولقد كنت قبل رؤية ذلك أعجب
من ابن عامر ,كيف تكون األلف ثابتة يف مصحفهم ,ويسقطها يف قراءته حتى رأيت
هذا املصحف ,فعلمتُ أن إطالق القول بأنها يف مجيع املصاحف ﮋ ﯸ ﮊ -يعين
باأللف  -ليس جبيد .وال ينبغي ملن مل يطلع على مجيعها دعوى ذلك» )127(.قال
ذلك انتقادًا لدعوى اإلمجاع الذي ذكره الداني والشاطيب وأبو داود أن قوله تعاىل ﮋ

ﯸ ﯹﮊ ( )128يف مجيع املصاحف باأللف.

()129

( )122ينرر احملكم (ص )87
( )123يف املصدر املنقول من "حكيم" ،والصواب ما أثبت  ،وهو حكم بن عمران األيدلسي الناقت ،من أهل
قرطبة ،يذكر كث ًا مع ِيخ ال ازي بن قيس (ت  199هـ) .تويف حكم سنة ( 236هـ) .ينرر ترمجت يف
تكملة الصلة ( .)224/1وينرر احملكم (ص  ،)87والدرة الصقيلة (ص .)237
( )124ينرر احملكم للداين (ص .)87
( )125سورة النحل ،آية121 :
( )126ينرر خمتصر التبيب ()782/3
( )127ينرر الوسيلة (.)178-177
( )128سورة امللمنون ،آية72 :
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(ت  292هـ) يف كتابه« :أن الباء
()130

زيدت يف اإلمام يعين الذي وجه به إىل الشام يف "وبالزبر" وحدها».

(ت  444هـ) بسنده عن أبي داود أن الباء زيدت

وروى أبو عمرو الداني

يف املوضعني يف قوله :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮊ )131(.وذكر الداني أن رواية أبي داود
أثبت ,حيث قال« :واألول عندي أثبت ,ألنه عن أبي الدرداء ,واألول أعلى
اسنادًا ,وهما يف سائر املصاحف بغري باء».
قال السخاوي

()132

(ت  643هـ)« :والذي قاله األخفش هو الصحيح إن شاء

اهلل ,ألني كذلك رأيته يف مصحف ألهل الشام عتيق يغلب على الظن أنه مصحف
عثمان ,أو هو منقول منه .ثم قال :وقد كشفته وتتبعت الرسم الذي اختص به
()133

مصحف الشام فوجدته كله فيه».

بل إن املتتبع لإلمام السخاوي

يف الوسيلة يدرك أنه من أكثر العلماء اهتمامًا

بالرجوع واملشاهدة ملا يف املصاحف القدمية من هجاء الكلمات ,بل مشلت تأمالته
ورؤيته مجيع مصاحف األمصار .ومما قال يف ذلك ...« :فإني قد كشفت مجلة من
املصاحف».

()134

واملصحف العتيق الذي أشار إليه السخاوي
شامه

(ت  643هـ) ذكر اإلمام أبو

(ت  665هـ) أيضًا أنه رآه حيث قال« :وكذا رأيته أنا يف مصحف عندنا

( )129ينرر املقنع (ص  ،)96ومقدمة خمتصر التبيب (.)154/1
( )130ينرر املقنع (ص )102
( )131سورة آل عمران ،آية184 :
( )132ينرر املقنع (ص  ،)102ومقدمة خمتصر التبيب ( ،)153/1والوسيلة (ص .)130
( )133ينرر الوسيلة (ص  ،)131ومقدمة خمتصر التبيب (.)153/1
( )134ينرر املصادر السابقة
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 ,يغلب على الظن أنه

بدمشق ,هو اآلن جبامعها مبشهد علي بن احلسني

املصحف الذي وجهه عثمان  إىل الشام» )135(.وقال أيضًا« :ورأيته كذلك يف غريه
من مصاحف الشام العتيقة».

()136

وذكره اإلمام أبو الفداء إمساعيل ابن كثري الدمشقي

(ت  774هـ) ,بل

وحدَّد مكانه فقال« :وأما املصاحف العثمانية األئمة فأشهرها -اليوم  -الذى يف
الشام جبامع دمشق عند الركن ,شرقي املقصورة املعمورة بذكر اهلل ,وقد كانت قدميًا
مبدينة طربية( ,)137ثم ُن ِقلَ منها إىل دمشق يف حدود مثاني عشرة ومخسمائة ,وقد رأيته
ٍّ أظنه من
ٍّ حسن مبني قوى حبرب حمكم ,يف َرق
كتابًا عزيزًا جليلًا عظيمًا ضخمًا خبط
جلود اإلبل ,واهلل أعلم ,زاده اهلل تشريفًا وتكرميًا وتعظيمًا».
وأخرب اإلمام ابن اجلزري

()138

(ت  833هـ) أنه رآه وحدد مكانه فقال:

ٍّ أظنه وقع بعد السخاوي ...وهو باملشهد
« ...وكذلك رأيتها أنا فيه ,غري أن بها أثر حَك
الشرقي الشمالي الذي يقال له مشهد علي باجلامع األموي من دمشق احملروسة.
وأخربنا شيوخنا املوثوق بهم أن هذا املصحف كان أولًا باملسجد املعروف بالكوشك
داخل دمشق الذي جدد عمارته امللك العادل نور الدين حممود بن زنكي
هـ) ,وأن السخاوي

(ت 569

(ت  643هـ) كان سبب جميئه إىل هذا املكان من

()139

اجلامع».

( )135ينرر إبراز املعاين ()52/3
( )136ينرر إبراز املعاين ()53-52/3
( )137بليدة ميل على حب ة طربية وجبل اليور ميل علياا ،وهي من أعمال األردن ،بيناا وبب دمشق ثالثة
أايم .ينرر معجم البلدان (.)248/5
( )138ينرر فضائل القرآن البن كث (ص  ،)42-41وخمتصر التبيب (.)155/1
( )139ينرر النشر ( ،)455/1وخمتصر التبيب (.)156/1
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ﮋﮖ ﮊ

()140
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هلجاء املصاحف قوله« :ثم رأيتها

باملصحف الكبري الشامي الكائن مبقصورة اجلامع األموي املعروف

باملصحف العثماني ,ثم رأيتها باملصحف الذي يقال له :اإلمام ,بالديار املصرية,
وهو املوضوع باملدرسة الفاضلية داخل القاهرة ,وكتبت اهلمزة من أم يف ﮋ ﭫ ﭬﮊ

يف األعراف( )141ألفًا مفصولة».

()142

وما نقلته من النصوص عن هؤالء األئمة يكفي لإلشارة على اهتمامهم برؤية
املصاحف األمهات العتيقة والنقل عنها ووصف هجائها ,وأنها املصدر األول جلميع
التآليف يف الرسم العثماني املعروف قدميًا بـ"هجاء املصاحف".
وال شك أن كل رواة هجاء املصاحف قد عاينوا وشاهدوا واهتموا مبطالعة
املصاحف القدمية ,وإلَّا ملا نقلوا عنها رواية ,واهلل تعاىل أعلم.
 -2املورد الثاين :الرواية
تع ّد الرواية عن الشيوخ الذين عاينوا املصاحف األمهات العتيقة ونقلوا منها
إحدى املوارد األصول األساسية اليت استقى منها علماء الرسم مادة تأليف كتبهم يف
هجاء املصاحف .فالرواية املورد الثاني بعد النقل مباشرة من تلك املصاحف ,وال تقل
شأنًا عنها يف أهميتها واعتماد علماء الرسم عليها .فإذا كانت املصاحف األمهات
القدمية أو ما نُقل منها مل تعمر طويال ومل يكتب هلا البقاء ومل يصل إلينا منها شيء,
فإن علماء الرسم املتقدمني صرَّحوا برؤيتهم لبعض تلك املصاحف وأقروا بالنقل منها
مباشرة ,وأدوا ذلك رواية ملن بعدهم.
( )140سورة ط  ،آية92 :
( )141آية150 :
( )142ينرر النشر (.)456-455/1
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فقد حفظت لنا الروايات الناقلة لرسم احلروف والكلمات القرآنية وصفًا دقيقًا
هلجائها ,وتصويرًا لكيفية رمسها اإلمالئي يف املصاحف األمهات ,فنجد املؤلف يف
الرسم يسند ما يدوِّنه يف مؤلفه من وصف هجاء الكلمات إىل من سبقه من العلماء
ويزيد على روايته لذلك ما ينقله هو عن مصاحف عصره ومصره.
وقد ظهر يف كل قطر من األقطار إمام روى ما يف مصحف بلده املرسل إليها من
اخلليفة عثمان بن عفان  أو ما نسخ منه ألنه قائم مقامه ,وكان هؤالء األئمة
ينقلون رواية الرسم ورواية القراءة سويًّا دون فصل بينهما ,فكانت روايتهم للقراءة
وروايتهم لكيفية رسم الكلمات متالزمتان تسريان جنبا إىل جنب ال تنفك إحداهما
عن األخرى.
ومن أدلة ذلك قول الداني

(ت  444هـ) يف مقدمة املقنع« :هذا كتاب

أذكر فيه إن شاء اهلل ما مسعته من مشيخيت ورويته عن أئميت من مرسوم خطوط
مصاحف أهل األمصار :املدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر العراق
املصطلح عليه قدميًا خمتلفًا فيه ,ومتفقًا عليه ,وما انتهى إليَّ من ذلك ,وصحَّ لديَّ منه
عن اإلمام مصحف عثمان بن عفّان  وعن سائر النسخ اليت انتُسخت منه املوجّه بها
إىل الكوفة والبصرة والشام وأجعل ذلك أبوابًا ,وأُصنفه فصولًا ,أُخليه من بسط
العلل وشرح املعاني لكي يقرب حفظه ,وخيفّ متناوله على من التمس معرفته من
طاليب القراءة وكاتيب املصاحف وغريهم ممن قد أهمل شرح ذلك ,وأضرب عن
()143

روايته».

( )143ينرر املقنع يف رسم مصاحف األمصار (ص .)12
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كما أن أئمة القراءات هم عماد الرواية يف مرسوم اخلط فقد توافرت روايتهم يف
وقت مبكر يف سائر األمصار وعنها وجدت املؤلفات يف هذا العلم )144(.وليس بوسعي
أن أحصر مجيع من وردت عنهم روايات يف هجاء املصاحف ,فسأكتفي بذكر مجلة
منهم يف مجيع األمصار مرتبني على تاريخ وفياتهم.
 - 1عومير بن زيد األنصاري – أبو الدرداء (ت  32هـ)
 - 2عطاء بن يسار األندلسي (ت  102هـ)

()146

 - 3عبد الرمحن بن هرمز األعرج (ت  117هـ)
 - 4عبد اهلل بن عامر الشامي (ت  118هـ)

()147

()148

 - 5عاصم بن أبي الصباح اجلحدري (ت  128هـ)
 - 6حييى بن احلارث الذماري (ت  145هـ)
 - 7أبو عمرو بن العالء (ت  154هـ)

()145

()149

()150

()151

( )144ينرر يف هذا رسم املصحف دراسة ل وية اتريخية (ص  )139-135وما بعدها.
( )145ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)40/1وغاية النااية ( .)606/1وينرر فضائل القرآن ( ،)158/2واملقنع
(ص  )111 ،110 ،102 ،79وغ ها.
( )146ينرر ترمجت يف س أعالم النبالء ( ،)448/4وغاية النااية ()751/2
( )147ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)77/1وغاية النااية ( .)381/1وينرر املقنع (ص .)40
( )148ينرر ترمجت يف س أعالم النبالء ( ،)293/5وغاية النااية ( .)424/1وينرر املقنع (ص ،90 ،88
 )110 ،102وغ ها.
( )149ينرر ترمجت يف غاية النااية ( .)349/1وينرر املقنع (ص  ،)45 ،41 ،40 ،34 ،15وهجاء
مصاحف األمصار للمادوي (ص  )89وغ ها.
( )150ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)105/1وغاية النااية ( .)367/2وينرر املقنع (ص .)110 ،90
( )151ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)83/1وس أعالم النبالء ( ،)407/6وغاية النااية ( .)288/1وينرر
املقنع (ص  )107 ،40 ،34وغ ها.
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 - 8املعلى بن عيسى البصري الوراق الناقط
 - 9محزة بن حبيب الزيات (ت  156هـ)

()153

 - 10عبد اهلل بن وهب بن مسلم الفهري (ت  167هـ)
 - 11نافع بن أبي نعيم املدني (ت  169هـ)

()155

 - 12سليمان بن مسلم بن مجاز (ت بعد  170هـ)
 - 13إمساعيل بن جعفر املدني (ت  180هـ)
 - 14علي بن محزة الكسائي (ت  189هـ)

()156

()157

()158

 - 15عبد اهلل بن إدريس األودي (ت  192هـ)
 - 16الغازي بن قيس (ت  199هـ)

()154

()159

()160

( )152ينرر ترمجت يف غاية النااية ( .)304/2وينرر املقنع (ص  )75وغ ها.
( )153ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)111/1وغاية النااية ( .)261/1وينرر املقنع (ص ،70 ،68 ،48
 ،)82 ،73واملصاحف (.)260/1
( )154ينرر ترمجت يف س أعالم النبالء ( .)223/9وينرر املقنع (ص  )10وغ ها.
( )155ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)107/1وغاية النااية ( .)334/2وينرر الوسيلة (ص  )19وغ ها.
( )156ينرر ترمجت يف معرفة القراء (ص  ،)66وغاية النااية ( .)478/1وينرر املصاحف البن أيب داود (ص
.)51 ،47 ،46 ،41 ،37
( )157ينرر ترمجت يف اتريخ اإلسالم ( ،)17/11وغاية النااية ( .)253/1وينرر املقنع (ص ،109 ،108
 ،)112وغاية النااية (.)193/1
( )158ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)120/1وغاية النااية ( .)535/1وينرر املقنع (ص ،64 ،40 ،21
 )113 ،99 ،74 ،73 ،66وغ ها ،واملصاحف (ص  )57 ،48 ،39وغ ها.
( )159ينرر ترمجت يف س أعالم النبالء ( ،)42/9وغاية النااية ( .)610/2وينرر املقنع (ص  ،)39وهجاء
مصاحف األمصار للمادوي (ص .)96
( )160ينرر ترمجت يف س أعالم النبالء ( ،)322/9واتريخ اإلسالم ( .)1178/4وينرر املقنع (ص ،21
 ،)50 ،47 ،44 ،37 ،22وخمتصر التبيب (.)557/3
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 - 17أيوب بن املتوكل األنصاري (ت  200هـ)
 - 18علي بن يزيد بن كيسه (ت  202هـ)

()161

()162

 - 19حييى بن املبارك اليزيدي (ت  202هـ)

()163

 - 20حييى بن زياد الفراء الكويف (ت  207هـ)
 - 21عيسى بن مينا "قالون" (ت  220هـ)

()164

()165

 - 22خالد بن إياس بن صخر بن أبي اجلهم ( 224هـ)
 - 23أبو عبيد القاسم بن سالم (ت  224هـ)
 - 24خالد بن خداش (ت  224هـ)
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()166

()167

()168

 - 25خلف بن هشام البزار (ت  229هـ)

()169

( )161ينرر ترمجت يف اتريخ ب داد ( ،)827/7وغاية النااية ( .)267/1وينرر املقنع (ص  )99 ،39وغ ها.
( )162ينرر ترمجت يف اتريخ ابن يويس ( ،)156/2وغاية النااية ( .)584/1وينرر املقنع (ص ،56 ،47
 )69وغ ها.
( )163ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)151/1وغاية النااية ( .)375/2وينرر املقنع (ص ،41 ،34 ،16
 )44وغ ها.
( )164ينرر ترمجت يف غاية النااية ( ،)371/2ومعجم األدابء ( .)281/6وينرر املقنع (ص ،41 ،35
 ،)103وهجاء مصاحف األمصار للمادوي (ص .)118
( )165ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)155/1وغاية النااية ( .)615/1وينرر املقنع (ص ،20 ،14 ،10
 )41 ،39وغ ها.
( )166ينرر ترمجت يف اتريخ اإلسالم ( .)352/4وينرر املقنع (ص  ،)35واملصاحف (ص  )46وغ ها.
( )167ينرر ترمجت يف اتريخ اإلسالم ( ،)187/16وغاية النااية ( .)914/2وينرر املقنع (ص ،21 ،15
 ،)42وخمتصر التبيب مليء هبذ الرواايت.
( )168ينرر ترمجت يف س أعالم النبالء ( ،)488/10واتريخ اإلسالم ( .)560/5واملقنع (ص ،34 ،16
 )35وغ ها.
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 - 26حممد بن سعدان املدني – الضرير (ت  231هـ)

()170

 - 27حكم بن عمران األندلسي الناقط (ت  236هـ)

()171

 - 28نصري بن يوسف النحوي – أبو املنذر (ت  240تقريبا)
 - 29هشام بن عمار (ت  245هـ)

()172

()173

 - 30سهل بن حممد السجستاني – أبو حامت (ت  255هـ)
 - 31هارون بن موسى األخفش (ت  292هـ)

()174

()175

 - 32أمحد بن موسى – أبو العباس – ابن جماهد (ت  324هـ)

()176

 - 33حممد بن القاسم بن بشار األنباري – أبو بكر (ت  327هـ)
 - 34حممد بن عبد اهلل بن أشته األصبهاني (ت  360هـ)

()177

()178

( )169ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)208/1وغاية النااية ( .)272/1وينرر املقنع (ص ،64 ،39 ،38
 ،)107 ،65وهجاء مصاحف األمصار للمادوي (ص .)96
( )170ينرر ترمجت يف معرفة القراء (ص  ،)154وغاية النااية ( .)1084/3وينرر املقنع (ص ،)74 ،41 ،35
واملصاحف (ص .)57
( )171ينرر ترمجت يف تكملة الصلة ( .)224/1وينرر خمتصر التبيب ( ،)505/3واحملكم للداين (ص .)87 ،9
( )172ينرر ترمجت يف معرفة القراء (ص  ،)148وغاية النااية ( .)1330/3وينرر املقنع (ص ،92 ،83 ،51
 ،)99وخمتصر التبيب ( )469/3 ،200/2وغ ها.
( )173وهو أحد ِيوخ البخاري .ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)195/1وغاية النااية ( .)355/2وينرر املقنع
(ص  ،)88 ،52وغاية النااية (.)254/2
( )174ينرر ترمجت يف س أعالم النبالء ( ،)269/12ومعرفة القراء ( ،)219/1وغاية النااية (.)320/1
( )175ينرر ترمجت يف اتريخ اإلسالم ( ،)206/22وغاية النااية (.)1340/3
( )176ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)269/1وغاية النااية ( ،)142-139/1وينرر السبعة (.)92
( )177ينرر ترمجت يف وفيات األعيان ( ،)637/1واتريخ ب داد (.)186-181/3
( )178ينرر ترمجت يف معرفة القراء (ص  ،)336وغاية النااية (.)1136/3
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 - 35عثمان بن سعيد – أبو عمرو الداني (ت  444هـ)
 - 36سليمان بن جناح – أبو داود (ت  496هـ)
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()179

()180

فهوالء األئمة رمحهم اهلل هم عماد الرواية يف رسم املصحف كانوا ينقلون
طريقة رسم الكلمات يف مصاحف أمصارهم ,لكن هناك مالحظة هامة يف هذا
الصدد ,هي أنهم كثريًا ما ينصُّون على حروف من الرسم يف غري مصاحفهم ,فقد
كانت الرحلة يف طلب العلم أو احلج تتيح هلم االطالع على مصاحف األمصار
األخرى ,وهكذا فقد روى أبو عمرو بن العالء (ت  154هـ) ,وأيوب بن املتوكل (ت
 200هـ) ,واليزيدي (ت  202هـ) ,وأبو عبيد (ت  224هـ) ,وأبو حامت سهل بن
حممد السجستاني (ت  250أو  255هـ) ,وابن جماهد (ت  324هـ) ,وهم من أهل
العراق ,عن مصاحف أهل مكة وغريها.

()181

 -3املورد الثالث :الكتب املؤلفة يف هجاء املصاحف
وهي املؤلفات اليت صنفها علماء الرسم آخذين مادة تأليفها من املوردين
السابقني (رؤية املصاحف األمهات أو ما نسخ منها ,أو الرواية عنها ممن سبق).
وقد حفظت لنا هذه املؤلفات صور الكلمات القرآنية ووصف هجائها ,وخباصة
تلك الكلمات اليت متيزت بزيادة أو نقص أو بدل أو حذف أو إثبات.

()182

ومل خيل عصر من العصور من مؤلف يف الرسم ,بدءًا من حييى بن يعمر (ت
 90هـ) ,وابن عامر (ت  118هـ) ,وحييى بن احلارث الذماري (ت  145هـ) ,إىل أن
( )179ينرر ترمجت يف تذكرة الةاظ ( ،)298/3وغاية النااية (.)739/2
( )180ينرر ترمجت يف معرفة القراء ( ،)406/1وغاية النااية (.)480/1
( )181ينرر املقنع (ص  .)110 ،105 ،66 ،41 ،38 ،34 ،16وينرر رسم املصحف للدكتور غا م قدوري
المد (ص .)139-138
( )182ينرر يف ذلك ما كتب د /أ د معمر ِرِال يف مقدمة خمتصر التبيب (.)151/1
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بلغ التأليف ذروته يف القرنني الرابع واخلامس اهلجري ,حيث ظهرت مؤلفات ابن أبي
داود السجستاني (ت  316هـ) ,وابن حممد األصبهاني (ت  324هـ) ,وابن األنباري
(ت  327هـ) ,وابن دستويه (ت  347هـ) ,وأبو احلسني األصبهاني (ت  350هـ),
وابن مقسم النحوي (ت  354هـ) ,وابن أشته (ت  360هـ) ,وابن مهران النيسابوري
(ت  381هـ) ,وابن عيسى الرماني (ت  384هـ) ,وأمحد بن حممد الطلمنكي (ت
 429هـ) ,ومكي بن أبي طالب القيسي (ت  437هـ) ,وأبو العباس املهدوي (ت
 440هـ) ,وأبو عبد اهلل القرطيب (ت  442هـ) ,وإمساعيل بن خلف األنصاري (ت
 455هـ) ,وعبد الكريم الطربي (ت  478هـ) ,وعبد اهلل بن سهل األندلسي (480
هـ).
وتُوِّج التأليف يف هذين القرنني مبا حرره الشيخان أبو عمرو الداني (ت 444
هـ) ,وأبو داود سليمان بن جناح (ت  496هـ) ,فقد سهال الصعب وقربا البعيد ,ومن
أتى بعدهما اعتمد عليهما ,وإذا اتفقا فال سبيل ملخالفتهما يف الغالب.
وما زال الناس يكتبون يف هذا العلم ,فقد ظهرت بعض التآليف املتأخرة أمثال:
"إرشاد القراء والكاتبني" ألبي عيد املخلالتي (ت  1311هـ) ,و"رشف اللمى على
كشف العمى" حملمد العاقب (ت  1312هـ) ,و"اللؤلؤ املنظوم" للمتولي (ت 1313
هـ) ,و"إحتاف اإلخوان" إلدريس الشريف البكري (ت  1354هـ) ,و"إرشاد احلريان"
و"الكواكب الدرية" للحداد (ت  1357هـ) ,و"إيقاظ األعالم" حملمد بن حبيب
الشنقيطي (ت  1363هـ) ,و"مسري الطالبني" للضبَّاع (ت  ,)1376و"مفتاح األمان"
للفوتي (ت  1382هـ) ,و"منظومة رسم القرآن" للحلواني احلفيد (ت  1384هـ),
و"تاريخ القرآن وغرائب رمسه" حملمد الطاهر الكردي اخلطاط (ت  1400هـ),
و"تاريخ املصحف الشريف" لعبد الفتاح القاضي (ت  1403هـ).
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ومن األحباث املعاصرة" :رسم املصحف واالحتجاج به يف القراءات" لعبد
الفتاح شليب ,و"رسم املصحف دراسة لغوية وتارخيية" للدكتور غامن قدوري احلمد,
و"رسم املصحف ونقطه" للدكتور عبد احلي حسني الفرماوي ,و"رسم املصحف
وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة" للدكتور شعبان حممد إمساعيل,
و"الرسم القرآني ضابطًا من ضوابط القراءة الصحيحة" للدكتور توفيق بن أمحد
العبقري ,و"الوجيز يف رسم كتاب اهلل العزيز" لبلعالية دومة احملاجي.
وسيقودنا هذا املورد إىل املبحثني القادمني ,وهما :مبحث :مناهج هذه الكتب
ومسالك تأليفها ,ومبحث :أشهر الكتب املؤلفة يف هجاء املصاحف ,فال نطيل هنا
كثريًا.
املبحث الثاين :مناهج التأليف يف هجاء املصاحف
"الرسم العثماين"
املناهج اليت سارت عليها أغلب املؤلفات يف هجاء املصاحف سواء كانت نظمًا
أو نثرًا ,هي:
 -1منهج اجلمع
وهو منهج يقوم على مجع الكلمات القرآنية املتشابهة يف املوضوع الواحد يف
مكان واحد ,وبيان احلكم فيها ,كالزيادة أو احلذف أو اإلبدال أو القطع والوصل إىل
نهاية أبواب الرسم .وبالتالي يتكوَّن الكتاب من جمموعة أبواب أو فصول شاملة جلميع
أوجه اختالفات الرسم .وأحيانًا يذكر احلكم يف كلمات وحيمل عليها أشباهها ,كما
قال يف العقيلة :وامحل على الشكل كل الباب معتربا.
( )183بيت العقيلة ،رقم)129( :

()183
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وجند عناوين األبواب مثلًا :احلذف يف كلمات ,وحيمل عليها أشباهها ,باب
حذف الواو وزيادتها ,باب رسم األلف واوا ,وهكذا.
وإىل هذا املنهج أشار الدكتور غامن قدوري احلمد بقوله« :فنجد يف تلك
املؤلفات فصلًا عن حذف احلروف الثالثة :األلف والواو والياء ,ثم فصلًا عن زيادة
تلك احلروف ,وآخر عن إبدال حرف مكان حرف ,وفصلًا عن رسم اهلمزة ,وفصلًا
عن القطع والوصل ,وآخر عن رسم تاء التأنيث اليت كتبت يف بعض املواضع
مبسوطة ,وهكذا يف موضوعات الرسم األخرى ,مع اختالف يف التفصيل أو
الرتتيب ,مع مالحظة أن إيراد األمثلة يف الفصل الواحد يغلب أن جيري وفق ترتيب
اآليات والسور يف املصحف».

()184

ومن الكتب اليت سارت على هذا املنهج:
 - 1كتاب هجاء مصاحف األمصار ,ألمحد بن عمار املهدوي (ت  440هـ
تقريبًا).
 - 2كتاب البديع يف رسم مصاحف عثمان ,حملمد بن يوسف اجلهين
األندلسي (ت  442هـ).
 - 3كتاب املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ,لعثمان بن سعيد
الداني (ت  444هـ).
 - 4عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد ,لإلمام القاسم بن فِيُّره الشاطيب
(ت  590هـ) ,مع شروحها أيضًا.
* شرح عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد ,حملمد بن القفال ,أبو عبد اهلل
الشاطيب (ت  628هـ).
( )184ينرر رسم املصحف ل ا م قدوري (ص .)155-154
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* الوسيلة إىل كشف العقيلة ,لعلي بن حممد السخاوي (ت  643هـ) ,وإن
جاء باب احلذف واإلثبات وغريهما مرتبًا على ترتيب سور القرآن.
* ومجيلة أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد ,إلبراهيم بن عمر
اجلعربي (ت  732هـ).
وكذلك بقية الشروح ,ألنها جاءت على نسق النظم.
 - 5مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن ,حملمد بن حممد بن إبراهيم
الشريشي اخلرَّاز (ت  718هـ) ,مع شروحها أيضًا.
* التبيان يف شرح مورد الظمآن ,لعبيد اهلل بن عمر الصنهاجي (ت  750هـ
تقريبًا).
* إعانة املبتدي والصبيان على معاني ألفاظ مورد الظمآن ,لسعيد بن سليمان
السماللي (ت .)882
* تنبيه العطشان على مورد الظمآن ,للحسني بن علي بن طلحة الرجراجي
(ت  899هـ)
* دليل احلريان على مورد الظمآن ,إلبراهيم بن أمحد بن سليمان املارغين
التونسي (ت  1349هـ) ,وإن جاء بعض أبواب احلذف كاأللفات مرتبة على سور
القرآن.
وكذلك غريها من الشروح.
 - 6نظم واضحة املبهوم يف علم املرسوم ,حملمد خليل بن عمر األربلي
القشريي (من علماء القرن السابع اهلجري)

()185

( )185من يسخة خيية بدار الكت القاهرة ،رقم ( )447التيمورية .ينرر الةارس الشامل (ص .)109
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 -2منهج التتبع

وهو منهج يقوم على تتبع ظواهر اختالف واتفاق هجاء املصاحف ,بادئًا من
أول سور القرآن الفاحتة منتهيًا بآخر سورة منه الناس .فيشري إىل االختالف حسب
ترتيب اآليات والسور.
«وكثريًا ما ينص املؤلفون يف هذا املنهج على جمموع أمثلة الظاهرة عند ورود
أول مثال منها ,وعلى ذلك فإن هذه املؤلفات تبدو يف أوهلا أكثر حشدًا لألمثلة منها يف
أجزائها األخرية فتقل بتقدم املؤلف مع اآليات والسور ,حيث يكتفي باإلشارة إىل أن
هذه الظاهرة قد أشري إليها يف موضع سبق».

()186

وكثريًا أيضًا ما يقدم املؤلفون على هذا املنهج لكتبهم مبقدمات تتحدث عن
أبواب جامعة يف الرسم قبل تناول األمثلة على ترتيب اآليات والسور.
ومن املؤلفات اليت انتهجت هذا املنهج:
 - 1كتاب اهلجاء ,لعلي بن عيسى الرمَّاني (ت  384هـ).
 - 2التبيني ,وخمتصر التبيني هلجاء التنزيل ,لسليمان بن أبي القاسم جناح
األموي (ت  496هـ).
 - 3كتاب مرسوم خط املصحف ,إلمساعيل بن ظافر بن عبد اهلل العقيلي
املصري (ت  623هـ).

()187

( )186ينرر رسم املصحف (ص  )155بتصرف.
( )187قال عن ابن اجلزري يف غاية النااية ( :)165/1إمام حمقق من أئمة الةن ،ل كتاب يف الرسم من أحسن
ما أُلِّف يف ذلك .توجد من يسخة يف املكتبة األزهرية برقم ( ،)328ويف دار الكت املصرية برقم (،)64
ملخرا بقلم د /حممد عمر اجلنايين ،بقسم القراءات بكلية
ويف مركز امللك فيصل برقم ( .)2304وحقق ً
القرآن ،ابجلامعة اإلسالمية ،عام  1426هـ.
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 - 4اجلامع ملا يُحتاج إليه من رسم املصحف ,إلبراهيم بن حممد بن وثيق
األندلسي (ت  654هـ).
 - 5جامع الكالم يف رسم املصحف اإلمام ,حملمد بن حممد بن حامد
اجلريين (ت  783هـ) ,وغريها.
 -3منهج التعليل
وهو منهج يقوم على حماولة التعليل لصور الكلمات القرآنية والبحث عن سبب
خمالفتها لقواعد اإلمالء احلديثة.
إن مما يلحظ يف كتب هجاء املصاحف ,أن املؤلفات يف القرون األوىل تقوم على
وصف هجاء الكلمات وتوضح طريقة رمسها على املنهجني السابقني فقط ,ورمبا
جُمع بينهما عند بعض املؤلفني .أما عند املتأخرين ,فنجد نزعة التعليل لصور الكلمات
يف الرسم العثماني وحماولة إجياد سبب خمالفتها للشائع من قواعد اإلمالء ظاهر يف
مؤلفاتهم .ومن تصفح كتاب "عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل" ألبي العباس
أمحد بن البناء املراكشي (ت  721هـ) أدرك ذلك ,وكما هو الظاهر من عنوان كتاب
"كشف األسرار يف رسم مصاحف األمصار" حملمد بن حممود الشريازي (ت  780هـ
تقريبًا).
وعلى هذا املنهج سارت بعض الكتابات يف القرنني املاضيني وبعض األحباث
املعاصرة .وأعجبين ما أشار إليه الدكتور غامن قدوري احلمد بقوله« :وهل كانت
قواعد اإلمالء سابقة للرسم العثماني ,حتى حياكم إليها ويطلب تعليله؟! فليس من
املنهج العلمي السديد ,أن تقاس ظواهر الرسم العثماني بأصول وقواعد جاءت الحقة
لتاريخ وجود تلك الظواهر ,ومعتمدة عليها يف أكثر جوانبها .وإن احلاجة إىل تعليل
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اختالف النظائر اليت رمست بأكثر من طريق يف املصحف العثماني ,أهم من طلب
تعليل ظواهر الرسم ملخالفتها قواعد اإلمالء».

()188

كما أن التآليف املتأخرة افتقدت مشول املصنفات القدمية ,وقد جاء بعضها
منظومًا ويتقيد الشراح ببيان ألفاظ النظم واعتمدوا على املصادر املتأخرة اليت تدور يف
معظمها يف فلك قصيدتي الشاطيب (ت  590هـ) واخلرَّاز (ت  718هـ) ,ككتاب
"إرشاد القراء والكاتبني إىل معرفة رسم الكتاب املبني" ,ألبي عيد رضوان املخلالتي
(ت  1311هـ) ,و"الرحيق املختوم يف نثر اللؤلؤ املنظوم" ,حلسن بن خلف احلسيين
(ت  1357هـ) ,وغريهما.

()189

املبحث الثالث :املؤلفات يف هجاء املصاحف
"الرسم العثماين"

ألفت يف هذا العلم العديد من الكتب بعضها عرف بامسه ,واسم مؤلفه
وبعضها مل يعرف ,وليس بإمكاني يف هذا املكان إدراج مجيع املؤلفات ,فقد اقتصرت
على بعضها ,مع أن بعضها مشهور منتشر متداول ,وبعضها مما هو يف خزائن
املكتبات ,واآلخر مما فقد وأدرجت بعض نصوصه يف كتب أخرى واعتمدت عليه,
ومن أشهرها:
 - 1مقطوع القرآن وموصوله ,لعبد اهلل بن عامر اليحصيب (ت  118هـ),
وكذلك حلمزة بن حبيب الزيات (ت  156هـ) ,ولعلي بن محزة الكسائي (ت 189
هـ) .وهلم كتب أخرى كاختالف مصاحف الشام واحلجاز والعراق البن عامر,
( )188ينرر رسم املصحف دراسة ل وية اتريخية (ص .)203
( )189ينرر مناهل العرفان ( ،)360/1ورسم املصحف (ص .)154-153
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واختالف مصاحف أهل املدينة ,وأهل الكوفة ,وأهل البصرة ,وكتاب اهلجاء حلمزة
الزيات.

()190

 - 2كتاب مرسوم املصحف ,ألبي عمرو بن العالء البصري (ت  154هـ)
()191

 - 3هجاء السنة ,للغازي بن قيس األندلسي (ت 199هـ) ,تلميذ اإلمام
نافع .روى فيه اهلجاء عن مصاحف أهل املدينة .ذكره اإلمام أبو عمرو الداني .ونقل
منه يف عدة مواضع ,وقال« :ورأيت هذه املواضع يف كتاب هجاء السنة ,واعتمد
عليه اإلمام أبو داود».

()192

 - 4كتاب الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل ,حملمد بن سعدان الكويف
الضرير (ت  231هـ).

()193

 - 5كتاب اختالف املصاحف ,ألبي حامت سهل بن حممد السجستاني (ت
255هـ) )194(,وله كتاب يف اهلجاء أيضًا.

()195

( )190ينرر املقنع (ص  ،)110وخمتصر التبيب ( ،)164/1ومعرفة القراء ( ،)106/1ومعجم األدابء
( ،)203/13وإيضاح املكنون ( ،)350/4وفارست ابن يدمي (ص .)9
( )191من يسخة خميوطة يف مكتبة آايصوفيا – تركيا ،برقم ( .)4814ينرر الةارس الشامل "رسم املصحف"
(ص .)2
( )192ينرر املقنع ( ،)51 ،22 ،21وخمتصر التبيب ( ،)370 ،276 ،236/2والدرة الصقيلة (ص ،)147
ومجيلة أرابب املراصد ( ،)270/2وغاية النااية (.)2/2
( )193طبع مبركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث ،اإلمارات العربية املتحدة – ديب ،عام  1423هـ ،بتحقيق األستاذ
حممد خليل الزروق.
( )194ذكر الدكتور أ د معمر ِرِال يف مقدمة خمتصر التبيب ( :)169/1أن من يسخة يف مكتبة برلب
أبملاييا ،برقم  450الرابع  ،3وينرر املقنع (ص  ،)92-66واملصاحف (ص  ،)57وإيبا الرواة
( ،)326/1والةارس الشامل (ص .)2
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()196

 - 6كتاب اهلجاء,

()197

ومرسوم اخلط,

وما رسم فيه من املقطوع
()200

واملوصول )198(,وكتاب املصاحف )199(,والرد على من خالف مصحف عثمان,

ألبي بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري (ت  328هـ) .وقد أورد يف كتابه "إيضاح
الوقف واالبتداء" كثريًا من روايات الرسم .وأدرج أبو عمرو الداني (ت  444هـ) كثريًا
من هذه الروايات يف كتابه املقنع.

()201

 - 7كتاب املصاحف ,ألبي بكر عبد اهلل بن أبي داود السجستاني (ت 316
هـ).

()202

( )195ينرر املقنع (ص  ،)99-66واملصاحف (ص  ،)129 ،57ومعجم األدابء ( ،)487/11وب ية الوعاة
( ،)606/1وس أعالم النبالء (.)269/12
( )196ينرر فارست ابن يدمي (ص  ،)75ومعجم األدابء (.)313/18
( )197طبع بدار ابن اجلوزي  1430هـ بتحقيق أ .د .حامت بن صاحل الضامن .وكذلك طبع بتحقيق األستاذ
امتياز علي عرش ،ط مكتبة رضا برامبور  1401هـ.
( )198ينرر الةارس الشامل (ص " )3رسم املصحف".
( )199ينرر كشف الرنون (.)1703/2
( )200ينرر وفيات األعيان ( ،)341/4ومعجم األدابء ( ،)428/18وس أعالم النبالء ( .)276/15وهو
لت مجع يصوص ورواايت ابن األيباري يف هذا الكتاب من تةس القرطيب،
كتاب مةقود ،وقد حاو ُ
يصا ،وأخرجتاا بعنوان« :يصوص ابن األيباري من كتاب الرد على
فتحصل عندي من هذا الكتاب ًّ 36
من خالف مصحف عثمان اليت أوردها القرطيب يف تةس » ،ويشرهتا ببحث مستقل طبع مبيابع
العاصمة ابلقاهرة عام  1432هـ ،وهللا املوفق.
( )201ينرر إيضاح املكنون ( ،)350/4ومعجم األدابء ( ،)313/18وب ية الوعاة ( ،)214/1وس أعالم
النبالء ( ،)276/15وفارست ابن يدمي (ص  ،)75وكشف الرنون (.)1703 /2
أيضا يف دار الصحابة للرتاث بينيا دراسة
( )202طبع بدار الكت العلمية ،اليبعة األوىل 1405 ،هـ .وطبع ً
وحتقيق الشيخ جمدي فتحي السيد والشيخ مجال الدين حممد ِرف ،وقد حقق رسالة دكتوراة للباحث د/
حم الدين عبد السبحان واعظ عام  1414هـ بقسم الكتاب والسنة جامعة أم القرمي ،مبكة املكرمة.
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 - 8كتاب املصاحف,

()203
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وعلم اللطائف يف هجاء املصاحف ,حملمد بن
()204

احلسن بن يعقوب بن مقسم (ت  ,352وقيل 354 :هـ).

 - 9كتاب هجاء مصاحف األمصار ,ألبي العباس أمحد بن عمار املهدوي
()205

(ت سنة  440هـ تقريبًا).

 - 10البديع يف رسم مصاحف عثمان ,حملمد بن يوسف بن معاذ اجلهين
()206

األندلسي (ت  442هـ).

 - 11املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار ,مع كتاب النقط لإلمام
أبي عمرو الداني (ت  444هـ) )207( ,وهو من أشهر كتبه يف الرسم وأصغرها حجمًا.
وله أيضًا التحبري ,واالقتصاد يف رسم املصاحف ,ورسالة يف رسم املصحف.

()208

( )203ينرر معجم األدابء ( ،)153/18وكشف الرنون ()1553/2
( )204ينرر س أعالم النبالء ( ،)107/16ومعجم األدابء ( ،)153/18وب ية الوعاة ( ،)90/1والوسيلة
(ص  ،)59وفارست ابن يدمي (ص  .)36ومسا صاح كشف الرنون (« :)1553/2الليائف يف
مجع مهز املصاحف».
( )205ميبوع بتحقيق حمي الدين عبد الر ن رمضان – القاهرة عام  1393هـ ،ربيع اآلخر ،ومركز امللك
أيضا بتحقيق أ .د .حامت صاحل الضامن عام  1430هـ.
فيصل .وطبع ً
( )206طبع بتحقيق أ .د .غا م قدوري المد ،ويشر يف جملة املورد م  15عدد  4سنة  1407هـ .وطبع بدار
عمار ابألردن اليبعة األوىل عام  1421هـ .وطبع بدار إِبيليا ابلراي عام  1419هـ بتحقيق أ .د.
قليال.
سعود بن عبد هللا الةنيسان .وبعض اليبعات خمتلةة العنوان ً
( )207طبع عدة مرات ،وحمقق عدة حتقيقات ،وطبع مبيبعة دار الةكر وغ ها ،وآخر طبعات بدار التدمرية
 1431هـ ابلراي ابلتعاون مع اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكرمي وعلوم "تبيان" بتحقيق الدكتورة/
يورة بنت حسن الميد ،رسالة املاجست للباحثة.
( )208ينرر املقنع ( ،)122/3وكشف الرنون ( ،)135/1وغاية النااية (.)505/1
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 - 12التبيني هلجاء التنزيل ,ويعرف باسم "خمتصر التبيني هلجاء التنزيل" ألبي
داود سليمان بن جناح (ت  496هـ) ,وهو من أجل تالميذ اإلمام أبي عمرو الداني
()209

(ت 444هـ).

 - 13كتاب املنصف (أرجوزة يف هجاء املصحف) ,ألبي احلسن علي بن
حممد املرادي البلنسي (ت  563هـ) ,وهو من أهم مصادر اخلراز يف منظومته "مورد
()210

الظمآن".

 - 14اللطائف يف رسم املصاحف ,ألبي العالء احلسن بن أمحد بن احلسن
()211

اهلمذاني العطار (ت  569هـ) .ذكره اجلعربي ,ونسبه إليه يف شرح العقيلة.

 - 15عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد ,لإلمام أبي حممد القاسم بن
فريه الشاطيب (ت  590هـ) ,وهو نظم لكتاب املقنع لإلمام الداني(.)212
* وقد شُرح هذا النظم عدة شروح ,منها املختصر ,ومنها املطوَّل ,ومنها ما
هو بينهما ,وإليك بعضها:
أ ) الوسيلة إىل كشف العقيلة ,للسخاوي (ت  643هـ).

()213

( )209طبع الكتاب مبجمع امللك فاد ليباعة املصحف الشريف يف مخس جملدات ،بتحقيق الدكتور /أ د
معمر ِرِال ،ط  1عام  1421هـ ،وهو رسالة علمية تقدم هبا الباحث ملرحلة الدكتوراة ابجلامعة
اإلسالمية – كلية القرآن الكرمي – قسم القراءات.
( )210ينرر التبيان ( ،)37وخمتصر التبيب ( ،)179/1وتنبي العيشان (ص  ،)28ودليل ال ان (ص ،)41
وفنح املنان (ص  ،)64ورِف اللمى (ص .)27
( )211ينرر مجيلة أرابب املراصد ( ،)271/2والنشر ( ،)128/2وفتح املنان (ص  ،)64وخمتصر التبيب
(.)179/1
( )212ميبوع بتحقيق د .أدن رِدي سويد ،طبعة دار يور املكتبات ،اليبعة األوىل  1422هـ  2001 /م.
وقد طبع قبلاا عدة طبعات مبصر.
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ب ) الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة ألبي بكر بن أبي حممد عبد الغين
()214

اللبيب (ت  730هـ) تقريبا.

ج ) شرح عقيلة أتراب القصائد ,للمقرئ أبي عبد اهلل بن عياش الكردي (ت
 628هـ).
د ) مجيلة أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد للجعربي (ت 732
()215

هـ)

هـ) تلخيص الفوائد وتقريب املتباعد شرح على العقيلة البن القاصح
()216

(ت 801هـ)

و ) شرح العقيلة مللَّا علي قاري (ت  1014هـ) اهلبات السنية العلية على
أبيات الشاطبية الرائية يف الرسم

()217

( )213ميبوع بتحقيق د .موالي حممد اإلدريسي الياهري ،طبعة مكتبة الرِد ،اليبعة الثايية  1424هـ /
 2003م .وحقق كذلك د /طالل بن أ د ِودري ،رسالة ماجست ابجلامعة اإلسالمية ،كلية القرآن
– قسم القراءات ،عام  1414هـ.
( )214ميبوع بتحقيق د .عبد العلي أيت زعبول ،جامعة حممد اخلامس  -الرابط ،طبعت وزارة األوقاف والشلون
اإلسالمية – دولة قير ،عام  1432هـ.
( )215ميبوع مبيبعة دار ال واثين للدراسات القرآيية يف دمشق ( 1431هـ  2010 /م) ،بتحقيق د .حممد
خض الزويب ،وأصل رسالة دكتوراة .وحقق رسالة دكتوراة للباحث حممد إلياس أيور ،عام  1422هـ،
جامعة أم القرمي.
( )216ميبوع مبيبعة مكتبة مصيةى البايب الليب مبصر ،اليبعة األوىل  1368هـ  1949 /م.
( )217ميبوع يف تركيا يف امليبعة العامرة سنة 1302هـ  ،مث طبع يف اهلند عام 1348هـ يف دهلي .وقد حققت
الباحثة عزيزة بنت حسب اليوسف يف رسالة ماجست  ،جامعة امللك سعود ،الراي 1423 ،هـ .وحقق
رسالة دكتورا  ،جامعة أم القرمي ،كلية الدعوة وأصول الدين أ .د .عبد الر ن السديس  1422هـ.
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ز ) وشرحها كذلك العالمة أمحد بن حممد بن جباره احلنبلي (ت 728هـ),
باسم شرح عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد )218(.وغريها من الشروح ال يتسع
املقام هنا لذكرها.

()219

 - 16مرسوم خط املصحف ,إلمساعيل بن ظافر بن عبد اهلل العقيلي (ت
 623هـ) )220(,قال ابن اجلزري :له كتاب يف الرسم ,مِن أحسن ما ألف يف ذلك.

()221

 - 17اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف ,إلبراهيم بن حممد بن عبد
الرمحن بن وثيق األندلسي (ت  654هـ).

()222

 - 18مورد الظمآن يف رسم أحرف القرآن ,نظم لإلمام حممد بن حممد بن
إبراهيم الشُّريشي ,الشهري باخلرَّاز (ت  718هـ).

()223

وقد اهتم علماء املغرب العربي بهذا النظم ,فحفظوه ودرسوه وشرحوه ,ولعل
جعل اخلراز نظمه هذا وفقًا حلرف نافع دون غريه من األحرف السبعة أدى إىل هذا
االهتمام بهذه املنظومة والتعلق بها واإلعالء من شأنها هناك ,فوصف ذلك االهتمام
( )218حمقق يف رسائل الدكتورا  ،ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.
( )219ينرر بعض ِروح العقيلة يف كشف الرنون ( ،)1159/2وخمتصر التبيب ( ،)181/1والةارس الشامل
( ،)38 ،35 ،29واألعالم (.)321/7
( )220حقق د /حممد بن عمر اجلنايين ،حبث تكميلي لنيل درجة املاجست من قسم القراءات ،ابجلامعة
أيضا األستاذ
اإلسالمية ،وطبع بوزارة األوقاف والشلون اإلسالمية بقير  1430هـ ،ط األوىل .وحقق ً
الدكتور غا م قدوري المد بعنوان :املختصر يف مرسوم املصحف الكرمي ،وطبع بدار عمار األردن ،ط
األوىل عام  1429هـ.
( )221ينرر غاية النااية (.)149/1
( )222منشور بيبعة دار األيبار ،ط األوىل عام  1408هـ ،مث طبع بدار عمار ابألردن ،ط األوىل عام 1429
هـ ،بتحقيق أ .د .غا م قدوري المد.
( )223ميبوع بتحقيق الشيخ حممد الصادق قمحاوي ،وطبع املنت عدة مرات.
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ابن خلدون بقوله« :فنظم اخلرّاز من املتأخّرين باملغرب أرجوزة أخرى ,زاد فيها على
املقنع خالفًا كثريًا ,وعزاه لناقله ,واشتهرت باملغرب ,واقتصر النّاس على حفظها.
وهجروا بها كتب أبي داود وأبي عمرو والشّاطيبّ يف الرّسم» )224(.وبهذا الوصف من
هذا األديب ,تتبيَّن املنزلة العظيمة اليت احتلتها هذه املنظومة يف نفوس املغاربة ,فأقبلوا
عليها بالشرح والتعليق واحلواشي .فمن شروحها:
أ ) التبيان يف شرح مورد الظمآن ,ألبي حممد عبد اهلل بن عمر الصنهاجي,
املعروف بابن آجطّا (ت  750هـ) تلميذ الناظم.

()225

ب ) تنبيه العطشان على مورد الظمآن ,لإلمام حسني بن علي بن طلحة
()226

الرجراجي الشوشاوي (ت  899هـ).

ج ) إعانة املبتدي والصبيان على معاني ألفاظ مورد الظمآن ,لسعيد بن
()227

سليمان السماللي (ت بعد  899هـ).

د ) اإلعالن بتكميل مورد الظمآن ,لعبد الواحد بن أمحد بن علي بن عاشر
األنصاري (ت  1040هـ),

()228

حاول أن يكمل فيه بقية رسوم القراءات األخرى

اليت أغفلها املورد.

( )224ينرر اتريخ ابن خلدون ( ،)792/1وخمتصر التبيب (.)183/1
( )225حمقق ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة يف رسائل املاجست  .ومناا رسالة د /عبد الةيظ حممد يور عام
 1422هـ.
( )226حمقق جبامعة املرق ليبيا ،يف رسائل املاجست  .ومن يسخة خميوطة ابملكتبة األزهرية ،وأخرمي بدار
الكت املصرية.
( )227ينرر الةارس الشامل (ص  .)67من يسخة ابمل رب اخلزاية السنية برقم ( ،)6046ويسخة مبدينة فاس
امل ربية خزاية القرويب برقم (.)1053
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هـ) وله أيضًا فتح املنان املروي مبورد الظمآن.

()229

و ) تنبيه اخلالن إىل شرح اإلعالن بتكميل مورد الظمآن ,عبد الواحد بن
عاشر األندلسي (ت 1040هـ).

()230

ز ) حواشي على مورد الظمآن يف رسم القرآن ,لرضوان بن حممد املخلالتي
(ت  1311هـ).

()231

ح ) دليل احلريان شرح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن ,لإلمام إبراهيم
بن أمحد بن سليمان املارغين التونسي (ت  1349هـ) (.)232
ط ) إرشاد اإلخوان إىل شرح مورد الظمآن ,لعلي بن حممد الضبَّاع (ت
1380هـ) )233(.وغريها من الشروح.
وأغلب التآليف بعد هاتني القصيدتني "العقيلة" و"مورد الظمآن" تدور يف
فلكهما ,وابتعدت عن مشول منهج املصنفات املتقدمة عليهما يف الغالب ,حيث

( )228ميبوع مع كتاب منرومة مورد الرمآن يف رسم أحرف القرآن ومنت الذيل يف الضبت للشريشي اخلزاز،
بتحقيق أِرف حممد فلاد طلعت ،مكتبة اإلمام البخاري – مصر.
( )229من يسخة مبكتبة امللك فاد الوطنية برقم ( .)4/66ينرر الةارس الشامل (ص  ،)82-78ذكرت ل
يسخ كث ة.
( )230ميبوع طبعة قددة مع دليل ال ان على مورد الرمآن ،مبكتبة النجاح – ليبيا.
( )231ل عدة يسخ .ينرر فارس املخيوطات ( ،)74/1والةارس الشامل (ص .)50-47
( )232ميبوع طبعة قددة مع تنبي اخلالن إىل ِرح اإلعالن بتكميل مورد الرمآن ،مبكتبة النجاح – ليبيا .ول
عدة طبعات أخرمي بدار القرآن ابلقاهرة ،عام  1974م ،ومبكتبة الكليات األزهرية  1402هـ ،وبدار
الكت العلمية  1415هـ.
( )233ينرر هداية القاري (.)681/2
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ابتعدوا عن وصف هجاء الكلمات ,واجتهوا إىل تعليل تلك الصور والظواهر املختلفة
عن الرسم اإلمالئي احلديث.
 - 19عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل ,ألمحد بن حممد بن عثمان
()234

املراكشي (ت  721هـ).

 - 20روضة الطرائف يف رسم املصاحف ,إلبراهيم بن عمر اجلعربي (ت
 732هـ).

()235

 - 21الدرة اجللية يف رسم وضبط املصاحف العثمانية ,للعالمة ميمون
()236

التونسي (ت  816هـ).

 - 22الظرائف يف رسم املصاحف ,والبيان يف خط عثمان ,حملمد بن حممد ابن
اجلزري (ت  833هـ).

()237

ثم توالت التآليف من عصر ابن اجلزري إىل يومنا هذا ,منها ما هو مؤلف
مستقل ,ومنها ما هو جزء أو باب من مؤلف ,وليس بوسعي أن أستوعب اجلميع,
وقد أغناني عن تقصيه الكثري من الباحثني.
- 23

ما ألف يف هذا الفن يف القطر املريتاني من منظومات أصبح عليها

العمل عندهم ,ومنها:
أ ) منظومة احملتوى اجلامع رسم الصحابة وضبط التابع لعبد اهلل بن حممد
األمني (ت يف القرن  13ه يف العقد اخلامس منه  1250هـ تقريبًا).

( )234ميبوع بتحقيق د /هند ِليب ،عام  1410هـ  1990 -م ،ميبعة دار ال رب اإلسالمي.
( )235ينرر الةارس الشامل (ص  ،)57وكشف الرنون (.)927/1
( )236ميبوع بتحقيق د .ايسر إبراهيم املزروعي ،طبعة وزارة األوقاف والشلون اإلسالمية بدولة الكويت.
( )237ينرر هدية العارفب ( ،)187/6مقدمة النشر (.)6/1
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وهو الذي جرى عليه العمل عند املغاربة ,واعتمده جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف يف طباعته لقراءة نافع من رواييت قالون وورش ,واهلل أعلم.
()238

وعليها عدة شروح ,منها :اإليضاح الساطع على احملتوى اجلامع.

ومنها :مفتاح األمان يف رسم القرآن ألمحد بن مالك بن محاد الفوتي.

()239

ب ) منظومة اجلوهر املنظم يف رسم الكتاب املعظم ,وشرحها اجلامع املقدم يف
شرح اجلوهر املنظم للشيخ أمحد بن حممد احلاجي (ت  1251هـ).

()240

ج ) منظومة اللؤلؤ املنظوم يف علل املرسوم للعالمة أمحد بن حممد احلاجي
()241

(ت  1251هـ).

د ) منظومة مبني املشهور يف خط املسطور.

()242

هـ) حتفة األصاغر يف ذكر ما خيفى من النظائر.

()243

و ) منظومة كشف العمى والرين عن ناظر مصحف ذي النورين ,وله شرح
بعنوان :رشف اللمى على كشف العمى للشيخ حممد العاقب بن مايابا اجلكين (ت
 1312هـ).

()244

أيضا ابمل رب
( )238ميبوع بتحقيق الشيخ  /الشيخ بن حممد الشيخ أ د ،اليبعة الثايية 1425 ،هـ .وحقق ً
جامعة حممد اخلامس ،رسالة دكتوراة للشيخ حممد حبي أ د خمتار  2003م.
( )239طبع ابمل رب عام  1395هـ.
( )240حمقق يف عدة رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية.
( )241حقق األستاذ /عبد هللا ولد أ د ،عام  1429-1428هـ ،يف املعاد العايل للبحوث والدراسات
اإلسالمية مبوريتاييا.
( )242تصل أبيات هذا النرم إىل ما يقارب مثامنائة بيت ،وهو يف اختالف مرسوم املصاحف.
(ِ )243رح يف كتاب هداية الائر ،حقق جزءًا من حممد ولد حممد األمب ،املعاد العايل للبحوث اإلسالمية،
سنة  2008هـ ،موريتاييا.
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ز ) منظومة بعنوان املقرب املبسوط يف الرسم واملضبوط للشيخ الدنبجه بن
معاوية.

()245

فهذه بعض املؤلفات يف مرسوم املصاحف ,وقد حاول استقصاؤها بعض
الباحثني ,فأوصلوها إىل املائة واخلمسني ,وليس الغرض هنا استيعاب اجلميع .واهلل
أعلم.
اخلامتة
اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها ,وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة,
واختم بالصاحلات أعمالنا ,إنك جواد كريم.
فمع نهاية هذا البحث ,تبيَّن لي ما يلي:
 - 1أن الكثري من كتب الرسم ما زال رهني اخلزائن ,ومل تطله يد العناية
املخلصة.
 - 2موارد التأليف يف هجاء املصاحف منحصرة تقريبًا يف ثالثة موارد:
املصاحف العثمانية ,والرواية ,والكتب املؤلفة منهما.
 - 3مناهج التأليف فيها ال تكاد خترج عن اجلمع ,والتتبع ,والتعليل.
 - 4ال وجود لذوات وأعيان النسخ املرسلة إىل األمصار من اخلليفة عثمان
بن عفان  ,غري أن رمسها حمرر بدقة يف مصنفات أئمة الرسم.

( )244طبع يف دولة الكويت ،دار إيالف ،اليبعة األوىل ،عام  ،1427بتحقيق د /حممد بن سيدي حممد
موالي.
( )245علي ِرح وتعليق ابن د /أ د حممود الديبج  1413 ،هـ.
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 - 5القرآن معجز برمسه كما هو معجز بنظمه وبيانه ,فال تنقضي عجائبه,
وال منتهى لفوائده ,وال تدرك بعض أسراره إال بفتح رباني.
َد
 - 6انعقاد إمجاع األمة على صنيع عثمان  يف اجلمع الذي قام به ,وُيع ُّ
مما متيزت به خالفته.
 - 7بعض ما يثار حول الرسم العثماني من شبه وخزعبالت له أصول قدمية
تصدى هلا العلماء بالرد والتفنيد.
 - 8ال جيوز ألحد أن يطعن يف شيء مما رمسه الصحابة  يف املصاحف,
ألنه طعن يف جممع عليه ,وألن الطعن يف الكتابة كالطعن يف التالوة.
 - 9القول بتوقيف هجاء املصاحف عن النيب  حيتاج إىل دليل قاطع
الصحة صريح الداللة على مرسوم اخلط ,وما ورد يف هذا الباب ال يتوفر فيه هذان
الشرطان.
- 10أثريت مسألة "التوقيف واالصطالحي" بعد ظهور الدعوات اليت تنادي
بتغيري الرسم العثماني ,ولذلك مل يتطرق هلا السلف ومتقدمو املؤلفني يف هذا الفن.
 - 11جيب التمييز بكل وضوح بني قول مجهور العلماء بوجوب التزام الرسم
العثماني وبني القول بالتوقيف عن النيب  ,إذ مل يقصد املتقدمون بااللتزام به ما
فهمه املتأخرون بشأن التوقيف ,واهلل أعلم.
 - 12امتازت كتب املتقدمني يف هذا العلم برجوع مؤلفيها إىل رؤية املصاحف
األمهات القدمية ,بينما اقتصرت كتب املتأخرين على الرواية عنها والتعليل لظواهر
االختالف بني اخلطني العثماني واإلمالئي احلديث.
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التوصية
أوصي إخواني الباحثني أن ال يقصروا جهودهم يف دراسة القراءات على احلفظ
والعزو فقط ,بل يتوسَّعوا أيضًا يف معرفة الرسم والضبط .كما أنه البد أن يكون
القارئ ملِمًّا مبا يثار حول ختصُّصه من شبهات وأباطيل ,والوقوف على الردود عليها
ليتمكَّن من الرد على من يثريها يف أي وقت وحني.
ويف النهاية فقد بذلت جهدًا يف مجع مادة هذا البحث ودراستها وإخراجها بهذه
ٍّ فمن اهلل وحده ,وما كان من خطأ وسقط وسهو
الصورة ,فما كان فيه من توفيق وحق
فمن نفسي وتقصريي وكثرة مشاغلي .رزقين اهلل وإياك العلم النافع والعمل الصاحل,
إنه جواد كريم ,وباإلجابة جدير .واحلمد هلل رب العاملني.
ثبت أهم املصادر واملراجع
[ ]1القرآن الكريم املضبوط على رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود ,املتبع فيه
العد الكويف «مصحف املدينة النبوية» ,املطبوع يف جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف باملدينة املنورة.
[ ]2إبراز املعاني من حرز األماني يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب (ت  590هـ),
تأليف :اإلمام عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املعروف بأبي شامة
(ت  665هـ) ,بتحقيق الشيخ حممود بن عبد اخلالق بن حممد جادو ,طبعة
مطبعة اجلامعة اإلسالمية ,عام  1413هـ.
[ ]3اإلبريز من كالم سيدي عبد العزيز الدباغ ,تأليف سيدي أمحد بن املبارك
السجلماسي املالكي (ت  1156هـ) ,دار الكتب العلمية بريوت – لبنان ,الطبعة
الثالثة  1423هـ  2002 -م.
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[ ]4إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ,تأليف :أمحد بن حممد
الدمياطي ,الشهري بالبناء (ت  1117هـ) ,رواية وتصحيح وتعليق الشيخ
املرحوم علي حممد الضباع ,طبعة مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين بالقاهرة مبصر,
وأحيانًا طبعة عامل الكتب بريوت ,ومكتبة الكليات األزهرية ,الطبعة األوىل,
عام  1407هـ.
[ ]5اإلتقان يف علوم القرآن ,جلالل الدين السيوطي (ت  911هـ) ,حتقيق :حممد أبو
الفضل إبراهيم ,اهليئة املصرية العامة للكتاب ,طبعة 1394هـ  1974 /م.
[ ]6أساس البالغة ,جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري (ت  538هـ),
مطبعة دار الكتب  1972م ,مصر ,دار الكتب والوثائق القومية ,مركز حتقيق
الرتاث ,الطبعة الثانية.
[ ]7االستيعاب يف معرفة األصحاب ,البن عبد الرب القرطيب (ت  463هـ) ,حتقيق:
علي حممد البجاوي ,دار اجليل  -بريوت ,الطبعة األوىل  1412هـ -
1992م.
[ ]8أسد الغابة يف معرفة الصحابة ,البن األثري (ت  630هـ) ,حتقيق :علي حممد
معوض  -عادل أمحد عبد املوجود ,دار الكتب العلمية ,الطبعة األوىل,
1415هـ 1994 -م.
[ ]9اإلصابة يف متييز الصحابة ,للحافظ ابن حجر العسقالني (ت  852هـ) ,حتقيق:
عادل أمحد عبد املوجود  -علي حممد معوض ,دار الكتب العلمية -
بريوت ,الطبعة األوىل  1415هـ.
[ ]10اإلعجاز القرآني يف الرسم العثماني ,تأليف :عبد املنعم كامل شعري ,رقم
اإليداع  206/2701غري مبني الطبعة.
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[ ]11األعالم  -قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني
واملستشرقني ,خلري الدين الزركلي الدمشقي (ت  1396هـ) ,دار العلم
للماليني ,الطبعة اخلامسة عشر 2002م.
[ ]12إنباه الرواة على أنباه النحاة ,لإلمام أبي احلسن علي بن يوسف القفطي
(ت  624هـ) ,بتحقيق األستاذ حممد أبو الفضل إبراهيم ,طبعة دار الكتب
املصرية ,عام  1950م .وطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة ,الطبعة األوىل عام
 1406هـ  1986 -م.
[ ]13إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون,
إلمساعيل باشا (ت  1399هـ) ,دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان,
عام  1413هـ.
[ ]14البداية والنهاية ,البن كثري القرشي الدمشقي (ت  774هـ) ,حتقيق :علي
شريي ,دار إحياء الرتاث العربي ,الطبعة األوىل  1408هـ  1988 -م.
[ ]15البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة ,تأليف:
فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي (ت  1403هـ) ,طبعة دار
السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة – مجهورية مصر العربية ,الطبعة
الثالثة ,عام  1431هـ  2010 -م.
[ ]16الربهان يف علوم القرآن ,لبدر الدين الزركشي (ت  794هـ) ,حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ,الطبعة األوىل  1376هـ  1957 -م ,دار إحياء الكتب
العربية عيسى البابى احلليب وشركائه.
[ ]17بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ,تأليف :جالل الدين السيوطي
(ت 911هـ) ,حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ,املكتبة العصرية – لبنان.
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[ ]18تاج العروس من جواهر القاموس ,تأليف :حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق
احلسيين ,أبي الفيض ,امللقّب مبرتضى ,الزَّبيدي (ت 1205هـ) ,حتقيق:
جمموعة من احملققني ,دار اهلداية.
[ ]19تاريخ ابن خلدون = مقدمة ابن خلدون ,لإلمام عبد الرمحن بن خلدون
(ت  808هـ) ,حتقيق :حامد أمحد الطاهر ,طبعة دار الفجر للرتاث بالقاهرة,
الطبعة األوىل  1425هـ  2004 -م .وطبعة دار الفكر العلمية عام  1413هـ
  1993م.[ ]20تاريخ ابن يونس املصري لعبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف أبو سعيد
(ت347ﻫ) ,الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت ,لبنان ,الطبعة األوىل
1421ﻫ.
[ ]21تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ,لإلمام مشس الدين الذهيب
(ت  748هـ) ,حتقيق :د .بشار عواد معروف ,الناشر دار الغرب اإلسالمي,
الطبعة األوىل  2003م.
[ ]22تاريخ بغداد وذيوله ألبي بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي
اخلطيب البغدادي (ت463ﻫ) ,حتقيق ودراسة :مصطفى عبد القادر عطا,
الناشر :دار الكتب العلمية ,بريوت ,لبنان ,الطبعة األوىل 1417ﻫ.
[ ]23تايخ املصحف الشريف ,لعبد الفتاح القاضي ,مكتبة اجلندي ,مصر.
[ ]24تدريب الراوي شرح تقريب النواوي ألبي الفضل عبد الرمحن بن أبي بكر
جالل الدين السيوطي (ت911ﻫ) ,حتقيق :أبو معاذ طارق بن عوض اهلل,
الناشر :دار العاصمة ,الرياض ,اململكة العربية السعودية ,الطبعة األوىل
1424ﻫ 2001-م.
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[ ]25تذكرة احلفاظ ,حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب (ت  748هـ) ,دراسة
وحتقيق :زكريا عمريات ,الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ,الطبعة
األوىل  1419هـ  1998 -م.
[ ]26التعريفات ,تأليف علي بن حممد بن علي اجلرجاني (ت  816هـ) ,حتقيق:
إبراهيم األبياري ,طبعة دار الكتاب العربي ,بريوت – لبنان ,الطبعة األوىل,
عام  1405هـ.
[ ]27تقريب التهذيب ,للحافظ ابن حجر العسقالني (ت  852هـ) ,حتقيق:
الشيخ خليل مأمون شيحا ,الطبعة الثانية 1417هـ  1997 -م ,دار املعرفة,
بريوت ,لبنان.
[ ]28التكملة لكتاب الصلة ,البن األبَّار القضاعي (ت  658هـ) ,حتقيق:
عبد السالم اهلراس ,دار الفكر – بريوت ,عام  1995م.
[ ]29تنبيه العطشان يف شرح مورد الظمآن ,لإلمام أبي علي حسني بن علي بن طلحة
الرجراجي الشوشاوي (ت  899هـ) ,رسالة املاجستري مقدمة بكلية اآلداب
والعلوم باجلماهري العربية الليبية.
[ ]30تهذيب الكمال يف أمساء الرجال ,يوسف بن عبد الرمحن املزي (ت  742هـ),
حتقيق :د .بشار عواد معروف ,مؤسسة الرسالة  -بريوت ,الطبعة األوىل
1400هـ.
[ ]31تهذيب اللغة ,لإلمام أبي منصور حممد بن أمحد األزهري (ت  370هـ),
حتقيق :عبد السالم هارون ,طبعة املؤسسة املصرية العامة بالقاهرة ,طبعة عام
 1384هـ.
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[ ]32التوقيف على مهمات التعاريف ,لإلمام املناوي (ت  1031هـ) ,حتقيق :حممد
رضوان الداين ,طبعة دار الفكر املعاصر ,بريوت – لبنان ,الطبعة األوىل
عام  1410هـ.
[ ]33التيسري يف القراءات السبع ,ألبي عمرو الداني (ت  444هـ) ,حتقيق :اوتو
تريزل ,دار الكتاب العربي  -بريوت ,الطبعة الثانية 1404هـ  1984 /م.
[ ]34جامع البيان يف تفسري القرآن ,لإلمام أبي جعفر حممد بن جرير الطربي
(ت 310هـ) ,دار املعرفة – بريوت – لبنان ,الطبعة الثالثة ,عام  1398هـ.
[ ]35مجهرة اللغة ,لإلمام ابن دريد األزدي (ت  321هـ) ,طبعة حيدر آباد باهلند,
عام  1351هـ.
[ ]36مجيلة أرباب املراصد يف شرح عقيلة أتراب القصائد ,لإلمام برهان الدين
إبراهيم بن عمر اجلعربي (ت732ﻫ) ,حتقيق :د .حممد إلياس حممد نور ,جامعة
أم القرى عام 1422ﻫ.
[ ]37الدرة الصقيلة يف شرح أبيات العقيلة ,لإلمام أبي بكر بن عبد الغين ,الشهري
باللبيب ,دراسة وحتقيق :د .عبد العلي أيت زعبول ,من إصدارات وزارة
الشؤون اإلسالمية بدولة قطر ,الطبعة األوىل ,عام  1432هـ 2011 -م.
[ ]38دليل احلريان على مورد الظمآن يف فين الرسم والضبط ,للشيخ إبراهيم بن
أمحد املارغين التونسي ,طبعة دار الكتب العلمية – بريوت – لبنان ,عناية
الشيخ زكرياء عمريات.
[ ]39رسم املصحف دراسة لغوية تارخيية ,للشيخ د .غامن قدوري احلمد ,طبعة اللجنة
الوطنية بالعراق ,الطبعة األوىل ,عام  1402هـ  1982 -م .وأحيانًا طبعة دار
عمار للنشر والتوزيع باألردن ط  1425هـ  2004 -م.
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[ ]40رشف اللمى على كشف العمى ,تأليف :الشيخ حممد العاقب بن مايابا اجلكين
(ت  1312هـ) ,حتقيق :د .حممد بن سيدي موالي نواكشوط ,الناشر
دار إيالف بالكويت ,الطبعة األوىل ,عام  1427هـ  2006 -م.
[ ]41السبعة يف القراءات ,البن جماهد البغدادي (ت  324هـ) ,حتقيق :د  /شوقي
ضيف ,طبعة دار املعارف بالقاهرة ,الطبعة الثالثة.
[ ]42مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني ,تأليف :الشيخ علي بن حممد
الضباع ,الناشر املكتبة األزهرية للرتاث ,الطبعة األوىل ,عام  1420هـ -
 1999م ,وطبعة املشهد احلسيين.
[ ]43سري أعالم النبالء ,تاليف :مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
(ت 748هـ) ,حتقيق :جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط,
مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثالثة  1405هـ  1985 /م.
[ ]44الشافية يف علم التصريف تأليف :عثمان بن عمر الدويين املعروف بابن احلاجب
(ت  646هـ) ,حتقيق :حسن بن أمحد عثمان ,طبعة املكتبة املكية ,مكة
املكرمة ,الطبعة األوىل عام  1995م.
[ ]45شعب اإلميان للبيهقي (ت  458هـ) ,حتقيق :د .عبد العلي عبد احلميد حامد,
الناشر :مكتبة الرشد للنشر والتوزيع – الرياض بالتعاون مع الدار السلفية
ببومباي باهلند ,ط األوىل عام  1423هـ  2003 -م.
[ ]46الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ,تأليف :أبو نصر إمساعيل بن محاد
اجلوهري الفارابي (ت 393هـ) ,حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ,دار العلم
للماليني  -بريوت ,الطبعة الرابعة  1407هـ  1987 -م.
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[ ]47صحيح البخاري ,تأليف :حممد بن إمساعيل أبي عبداهلل البخاري
(ت 256هـ) ,حتقيق :حممد زهري بن ناصر الناصر ,دار طوق النجاة ,الطبعة
األوىل 1422هـ.
[ ]48صحيح مسلم ,تأليف :مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري (ت 261هـ),
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
[ ]49طيبة النشر يف القراءات العشر ,تأليف :اإلمام حممد بن اجلزري ,ضبطه
وصححه وراجعه :األستاذ حممد متيم الزعيب ,الطبعة الثالثة عام  1426هـ -
 2005م.
[ ]50عقيلة أتراب القصائد يف أسنى املقاصد ,لإلمام أبي القاسم الشاطيب
(ت 590هـ) ,مطبوع ضمن كتاب إحتاف الربرة باملتون العشرة ,مجع الشيخ
على الضباع ,القاهرة  -مجهورية مصر العربية ,وطبعة دار النور ,بتحقيق:
د .أمين رشدي سويد ,الطبعة األوىل عام  1422هـ  2001 -م.
[ ]51عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل ,ألبي العباس أمحد بن البناء املراكشي
(ت  721هـ) ,حتقيق الدكتورة هند شليب ,طبعة دار الغرب اإلسالمي,
ط األوىل عام  1990م.
[ ]52غاية النهاية يف طبقات القراء ,تأليف :مشس الدين ابن اجلزري (ت 833هـ),
عنى بنشره ألول مرة عام 1351هـ ج .برجسرتاسر ,مكتبة ابن تيمية .وأحيانًا
طبعة دار الصحابة للرتاث بطنطا ,الطبعة األوىل  1429هـ  2009 -م.
[ ]53فتح الباري شرح صحيح البخاري ,للحافظ ابن حجر العسقالني
(ت 852هـ) ,تعليق :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ,أشرف على طبعه :حمب
الدين اخلطيب ,دار املعرفة  -بريوت  1379هـ.
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[ ]54الفتح الرباني يف عالقة القراءات بالرسم العثماني ,تأليف األستاذ الدكتور حممد
حممد حممد سامل حميسن ,جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية,
ط عام  1415هـ  1994 -م ,أشرف على طباعته إدارة الثقافة والنشر
باجلامعة.
[ ]55فتح املنان املروي مبورد الظمآن ,تأليف :عبد الواحد بن أمحد بن علي بن
عاشر (ت  1040هـ).
[ ]56فضائل القرآن ,البن كثري (ت  774هـ) ,حتقيق الدكتور حممد بن إبراهيم البناء,
طبعة دار القبلة للثقافة اإلسالمية جدة ,ومؤسسة علوم القرآن بريوت ط األوىل
 1408هـ  1988 -م.
[ ]57الفهرس الشامل للرتاث العربي اإلسالمي – علوم القرآن – رسم املصحف,
منشورات اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية ,مؤسسة آل البيت ,األردن
– عمان 1406 ,هـ.
[ ]58الفهرست ,البن النديم (ت  438هـ) ,حتقيق :إبراهيم رمضان ,دار املعرفة
بريوت  -لبنان ,الطبعة الثانية  1417هـ  1997 -م.
[ ]59القاموس احمليط ,تأليف :حممد بن يعقوب الفريوزآبادي (ت  ,)817طبعة دار
إحياء الرتاث العربي ,الطبعة األوىل ,عام  1412هـ.
[ ]60كتاب العني ,ألبي عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ,حتقيق :د /مهدي
املخزومي و د /إبراهيم السامرائي ,دار ومكتبة اهلالل.
[ ]61كتاب املصاحف ,تأليف أبي بكر عبد اهلل بن سليمان السجستاني ,الشهري بابن
أبي داود (ت  316هـ) ,حتقيق :أبو أسامة سليم ,الناشر :غراس للنشر
والتوزيع ,ط  1427هـ.
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[ ]62الكتاب ,البن دستويه (ت  347هـ) ,حتقيق :إبراهيم السامرائي والفتلي,
مؤسسة دار الكتب الثقافية ,الكويت ,الطبعة األوىل  1397هـ1977/م.
[ ]63كتابة القرآن بغري الرسم العثماني دراسة تارخيية وموضوعية ,تأليف مها بنت
عبد اهلل بن حممد اهلدب ,طبع على نفقة مؤسسة الشيخ عبد اهلل بن زيد بن غنيم
اخلريية ,ط دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع ,ط األوىل  1433 – 1432هـ.
[ ]64الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ,تأليف:
أبي القاسم جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي (ت  538هـ) ,ط دار
املعرفة ,بريوت – لبنان ,بدون تاريخ.
[ ]65كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ,لإلمام حاجي خليفة (ت 1067
هـ) ,طبعة وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية ,تركيا – إستانبول,
عام  1360هـ.
[ ]66الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ,تأليف :اإلمام أبي حممد
مكي بن أبي طالب القيسي (ت  437هـ) ,حتقيق :د  /حمي الدين رمضان,
طبعة مؤسسة الرسالة ,الطبعة الرابعة  1407هـ  1987 -م.
[ ]67لسان العرب ,تأليف :ابن منظور األنصاري اإلفريقى (ت 711هـ) ,دار صادر
– بريوت ,الطبعة الثالثة  1414هـ.
[ ]68لطائف اإلشارات لفنون القراءات ,لإلمام شهاب الدين القسطالني
(ت 923هـ) ,حتقيق :الشيخ عامر السيد وعبد الصبور شاهني ,طبعة جلنة
إحياء الرتاث اإلسالمي ,مصر – القاهرة ,طبعة عام  1392هـ  1972 -م.

التآليف يف هجاء املصاحف "الرسم العثماين" مواردها  -مناهجاا  -أِارها

819

[ ]69جممع الزوائد ومنبع الفوائد ,أبو احلسن علي بن أبي بكر اهليثمي (ت  807هـ),
حتقيق :حسام الدين القدسي ,مكتبة القدسي  -القاهرة 1414 ,هـ -
 1994م.
[ ]70جممل اللغة ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت395ﻫ) ,دراسة
وحتقيق :زهري عبد احملسن سلطان ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة األوىل
1404ﻫ 1984-م.
[ ]71جمموع الفتاوى ,تأليف :تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراني (ت 728هـ) ,مجع وترتيب :عبد الرمحن بن حممد بن قاسم ,جممع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ,املدينة النبوية1416 ,هـ1995/م.
[ ]72احملكم يف نقط املصاحف ,تأليف عثمان بن سعيد الداني (ت  444هـ) ,عناية
وحتقيق الدكتور عزة حسن ,ط دار الفكر – الطبعة الثانية عام  1407هـ.
[ ]73خمتصر التبيني هلجاء التنزيل ,لإلمام أبي داود سليمان بن جناح (ت  496هـ),
دراسة وحتقيق :د /أمحد بن أمحد بن معمر شرشال ,طبعة جممع امللك فهد
لطباعة املصحف الشريف بالتعاون مع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات
اإلسالمية ,بالرياض ,طبعة  1423هـ  2002 -م.
[ ]74املدخل لدراسة القرآن الكريم ,للشيخ أ د .حممد بن حممد أبو شهبه ,طبعة دار
اللواء بالرياض ,الطبعة الثالثة ,عام  1407هـ  1987 -م.
[ ]75مرسوم خط املصحف ,لإلمام إمساعيل بن ظافر العقيلي (ت  623هـ) ,دراسة
وحتقيق :د  /حممد بن عمر اجلنايين ,طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بدولة قطر ,الطبعة األوىل عام  1430هـ.
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[ ]76املسند ,ألبي عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني (ت  241هـ) ,حتقيق:
شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد وآخرون ,إشراف :د .عبد اهلل الرتكي,
مؤسسة الرسالة ,الطبعة األوىل  1421هـ  2001 -م.
[ ]77املعجم الكبري ,لإلمام سليمان بن أمحد الطرباني (ت  360هـ) ,حتقيق:
محدي بن عبد اجمليد السلفي ,دار النشر الصميعي الرياض ,الطبعة األوىل
عام  1415هـ  1994 -م.
[ ]78معجم األدباء (إرشاد األريب إىل معرفة األديب) لشهاب الدين أبي عبد اهلل
ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي (ت626ﻫ) ,حتقيق :إحسان عباس,
الناشر :دار الغرب اإلسالمي ,بريوت ,لبنان ,الطبعة األوىل 1414ﻫ -
1993م.
[ ]79املعجم األوسط ,لسليمان بن أمحد الطرباني (ت  360هـ) ,حتقيق :طارق بن
عوض اهلل بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ,الناشر :دار احلرمني –
القاهرة.
[ ]80معجم البلدان ,لياقوت بن عبد اهلل احلموي (ت  626هـ) ,طبعة دار الرتاث
العربي ,بريوت – لبنان ,ط األوىل عام  1429هـ  2008 -م.
[ ]81املعجم الوسيط ,تأليف :جممع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى  /أمحد
الزيات  /حامد عبد القادر  /حممد النجار) ,دار الدعوة.
[ ]82معجم مقاييس اللغة ,تأليف :أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي
(ت 395هـ) ,حتقيق :عبد السالم حممد هارون ,دار الفكر1399 ,هـ -
1979م.
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[ ]83معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ,تأليف :مشس الدين حممد بن
أمحد بن عثمان الذهيب (ت 748هـ) ,دار الكتب العلمية ,الطبعة األوىل
 1417هـ 1997 -م .وأحيانًا طبعة دار الصحابة للرتاث بطنطا ,الطبعة األوىل
 1428هـ  2008 -م.
[ ]84مفتاح األمان يف رسم القرآن شرح حمتوى اجلامع رسم الصحابة وضبط التابع,
الشهري برسم طالب عبد اهلل ,أمحد بن مالك الفوتي ,ط األوىل عام 1383هـ,
ط احملمدية باألزهر – القاهرة.
[ ]85مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة ,البن قيم اجلوزية
(ت 751هـ) ,دار الكتب العلمية  -بريوت.
[ ]86املقنع يف معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار مع كتاب النقط ,تأليف :اإلمام
أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت  444هـ) ,حتقيق :األستاذ حممد أمحد
دهمان ,طبعة دار الفكر بدمشق – سوريا ,الطبعة األوىل ,عام  1940م.
وطبعة دار التدمرية – اجلمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه "تبيان",
حتقيق :األستاذة نورة بنت حسن احلميد ,ط األوىل  1431هـ.
[ ]87مناهل العرفان يف علوم القرآن ,تأليف :حممد بن عبد العظيم الزرقاني ,حتقيق:
فواز أمحد زمرلي ,ط دار الكتاب العربي ,الطبعة األوىل  1415هـ -
1995م .وأحيانًا ط الرابعة  1423هـ  2002 -م.
[ ]88النشر يف القراءات العشر ,تأليف احلافظ حممد بن حممد الدمشقي ,الشهري بابن
اجلزري (ت  833هـ) ,طبعة دار الكتب العلمية ,بريوت – لبنان ,بإشراف
وتصحيح األستاذ علي بن حممد الضباع.
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[ ]89النهاية يف غريب احلديث واألثر ,لإلمام جمد الدين أبي السعادات املبارك بن
حممد اجلزري ,املعروف بابن األثري (ت  606هـ) ,طبعة املكتبة العلمية ,بريوت
– لبنان.
[ ]90اهلبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية ,ملال علي القاري اهلروي
(ت  1014هـ) ,دراسة وحتقيق :عبد الرمحن السديس ,إشراف :حممد ولد
سيدي ,رسالة علمية (دكتوراه) ,كلية الدعوة وأصول الدين ,قسم الكتاب
والسنة ,جامعة أم القرى ,مكة املكرمة 1422 ,هـ 2001/م.
[ ]91هجاء مصاحف األمصار ,ألبي العباس أمحد بن عمار املهدوي (ت  440هـ
تقريبًا) ,حتقيق :حميي الدين عبد الرمحن رمضان ط سنة  1393هـ .وأحيانًا
ط دار ابن اجلوزي ,بتحقيق أ .د حامت بن صاحل الضامن ,ط األوىل  1430هـ.
[ ]92هداية القاري إىل جتويد كالم الباري ,تأليف :عبد الفتاح السيد عجمي
املرصفي ,طبعة دار الفجر اإلسالمي – باملدينة املنورة ,الطبعة األوىل
عام  1421هـ.
[ ]93هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ,إمساعيل بن حممد أمني الباباني
البغدادي (ت  1399هـ) ,طبعة دار إحياء الرتاث العربي – بريوت.
[ ]94الوسيلة إىل كشف العقيلة ,تأليف :علم الدين علي بن حممد السخاوي
(ت  643هـ) ,حتقيق وتقديم :د  /موالي حممد اإلدريسي الطاهري ,مكتبة
الرشد للنشر والتوزيع ,الطبعة األوىل ,عام  1423هـ  2003 -م.
[ ]95وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ,ألبي العباس أمحد بن حممد بن خلكان
(ت  681هـ) ,حتقيق الدكتور إحسان عباس ,ط دار صادر بريوت ,طبعة عام
 1397هـ.
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 أِارها-  مناهجاا- التآليف يف هجاء املصاحف "الرسم العثماين" مواردها

Written Works in Satire of the Uthmanic Way of Writing the Mushaf, Origins
and Methodologies
Dr. Abdul Hamid bin Salim as-Sa'idi
Department of Qira'at, Islamic University, Madinah
Associate Professor

Abstract. The theme of this research aims at explaining the origin of written works in satire of the
Uthmanic way of writing the Mushaf, which after a critical study were found generally almost limited to
three sources: the antique Ottoman Masahif, narrations from them, and books written from them both. It
also explains their composition methodologies that is generally confined to gathering, tracing and
reasoning.
I preceded it with a pretty lengthy introduction containing important matters, such as: Rules of
Writing the Mushaf, Its Characteristics, Benefits and Need for total Adherence to it. It also anchored on
the need not to violate the Uthmanic way of writing the Mushaf based on the fierce campaign demanding
its change on the grounds of mitigation on the younger generation.
Collective efforts in responding and refuting this ancient and modern call is required. The call is
sometimes embedded with doctrine motivations aiming at undermining the confidence the Muslims have
in the safety of their constitution and major source of pride.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،866-825ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

سلوك اجملين عليه وأثره على املسئولية اجلنائية
د .صاحل أمحد التوم

األستاذ املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة القصيم ابململكة العربية السعودية.
ملخص البحث .انقش هذا البحث – مفهوم املسؤولية اجلنائية ،واألسس العامة اليت تقوم عليها ابختصار "العلم،
اإلرادة ،العقل ،والبلوغ"
 تعرض البحث للدفوع واالستثناءات اليت ميكن ان ترفع أو ختفف املسؤولية اجلنائية ،ومنها ما يرتبط حبرية
االختيار (السكر ،اجلنون ،اإلركرا والضرورة)
 ومنها ما يرتبط ابلسياسـة العقابيـة ركالصـور واانصـاانت وتفاهـة الضـرر وتصـرفات املو ـف العـام واانـاد
العرضي والعراك املفاجئ ،وهذا ما ال يشمله هذا البحث املختصر.
 ومن هذ الدفوع ما يرتبط بسلوك اجملين عليه وهي اليت تعنيين يف هذا البحـث وقـد تناولتهـا وفقـا لل تيـ
اآليت.
 أوال :الرضا وإىل أي مدى يشكل رضا اجملين عليـه دفعـا يرفـع املسـؤولية اجلنائيـة عـن اجلـاين أو خيففهـا ومـا
يعتد فيه ابلرضـا ومـا ال يعتـد بـه ،وتناولـ اـاذم مـن السـوابق القضـائية الـيت قرركـا انـاركم اجلنائيـة املختصـة يف هـذا
اجلان .
 اثنيا :الدفاع الشرعي وضوابط الدفع به يف الفقه والقانون وااذم من السوابق القضائية.
 اثلثــا .االســتف ا تعريفــه ودــدود والــرو االعتــداد بــه ركــدفع مقبــو لرفــع املس ـؤولية اجلنائيــة أو ختفيفهــا
وااذم من السوابق القضائية اليت انقش هذا الدفع.
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وخلص البحث للنتائج اآلتية.
 -1ال يعتد ابلرضا بوقوع الضرر انض على البدن.
 -2اإلجهاض فعل غري مربر إال عند الضرورة.
 -3ال أثر للرضا يف جرائم اانق العام(ركال ان والفوادش األخرى).
 -4فكرة املوت الرديم غري مقبولة الرعا.
 -5االستف ا أدد الدفوع املعتربة وال يعتد ابالستف ا إذا سعى إليه اجلاين.
 -6الدفاع الشرعي دق يكفله الشرع والقانون إذا توافرت ضوابطه وانتف موانعه.
 -7ال ينشأ دق الدفاع الشرعي يف مواجهة تصرفات املو ف العام مادام قانونية.
 -8إبطا فكرة فصل القانون عن منظومة الدين واألخالق.
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مقدمة
إن املسؤولية اجلنائية هي حتمل الشخص لنتيجة أفعاله اجملرمة ,فإذا كان الشخص
مرتكب الفعل اجملرم مدركا ملاهية أفعاله ومتمتعا بقواه العقلية وإرادته احلرة وحتققت
فيه األسس العامة للمسؤولية اجلنائية (العلم ,العقل ,البلوغ ,واإلدراك ) يظل
مسؤوال جنائيا عن نتيجة أفعاله اجملرمة إن مل يستفد من أي أنواع الدفوع واالستثناءات
املعتربة يف الفقه والقانون.
أمهية هذه الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تناوهلا آلخر ما توصلت إليه األحباا اجلنائياة
يف ضبط نظرية الدفاع الشرعي ,ومناقشة مساللة املاوت الار يم ,وتقيايم مساللة رضا
اجملين علياه بالرارر,وترجيأ أ اد الارأيم يف مساللة رفا

أو قباو االساتفزا كادف

جزئي أو كلي للمسؤولية اجلنائية.
مشكلة البحث
إىل أي مدى يتفق الفقه والقانون يف اعتبار(الرض واالستفزا والعدوان كدفوع
كلية أو جزئية للمسؤولية اجلنائية ؟ وموقف الفقه والقانون من مسللة اإلجهاا ,,وماا
شروط قبو الرض كدف كلي أو جزئي للمساؤولية اجلنائياة ؟ وماا ضاوابط اساتخدام
ق الدفاع الشرعي؟
أهداف الدراسة
- 1إبرا سعة الفقه االسالمي وتقدمه عل نظريات القانون الوضعي.
- 2رف الغمو ,احلاصل يف مسللة قباو أو رفا

االساتفزا كادف كلاي أو

جزئي.
- 3اإلسهام يف رفد املكتبة القانونية باألحبا املقارنة اليت ختادم مباادا العدالاة
اجلنائية.
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- 4بيااان أهميااة ربااط التشااري القااانوني نظومااة القاايم الدينيااة واألخالقيااة
احلميدة.
منهج الدراسة


مراعاة وضوح األلفاظ ودقتها وجتنب أسلوب اإلطالة.



مراعاة املنطقية يف ترتيب عناوين البحث لسهولة فهمها.



املسائل الفقهية نكتفي بذكر الراجأ م الدليل من مصدرها.



أخذ املعلومات من مصادرها املعتمدة بقدر اإلمكان.



عزو اآليات بذكر رقم اآلية واسم السورة.



عزونا األ اديث إىل مصادرها وإذا كانت يف الصاحيحم أو ا ادهما نكتفاي

بذلك.
هيكلة البحث
قسمت هذا البحث إىل ثالثة مبا ث وخامتة عل النحو التالي.
املبحث األول :الرضى وأثره على املسؤولية اجلنائية وفيه ثالثة مطالب.
املطلب األو :عناصر اجلرمية عموما.
املطلب الثاني:الرضا كدف كلي أوجزئي وموقف الفقه والقانون من ذلك.
املطلب الثالث:يف بع

الوقائ العملية اليت واجهت عمل احملاكم اجلنائية.

املبحث الثاين:عدوان اجملين عليه وحق اجلاين يف دفعه (الدفاع الشرعي).
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األو  :التكييف الفقهي هلذا الدف .
املطلب الثاني :التكييف القانوني هلذا الدف .
املطلب الثالث :مناذج عملية لتطبيق احملاكم هلذا الدف وضوابطه.
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املبحث الثالث :استفزاز اجملين عليه للجاين وأثر ذلك على مسؤوليته اجلنائية.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األو  :يف معن االستفزا لغة واصطال ا.
املطلب الثاني :يف تكييف هذا الدف فقهيا وقانونيا.
املطلااب الثالااث :يف تطبيااق احملاااكم هلااذا الاادف علا بع ا

السااوابق القرااائية

وشروط ذلك وضوابطه.
اخلامتة :اخلالصات والتوصيات .ا الفهارس.
املبحث األول :الرضا وأثره على املسؤولية اجلنائية.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :عناصر اجلرمية عموما.
املطلب الثاين :الرضا كدف كلي او جزئي وموقف الفقه والقانون منه.
املطلب الثالث :مناذج لبع

الوقائ العملية.

املطلب االول :عناصر اجلرمية عموما
إن ركين اجلرمية اللذين يقوم عليهما احلكم بالتجريم ,هما العنصر املادي
والعنصر املعنوي.
العنصر املادي :هو سلوك اجلاني وفعله املُحَرَّم شرعًا وقانونًا (.)Criminal Action
العنصر املعنوي :هي احلالة الذهنية املطلوب مصا بتها للسلوك اإلجرامي وهي
"نية االعتداء" ( )Intentionوقد يعرب عنه بقصد العمد العدوان.
يقو قاضي احملكمة العليا "عبداجمليد إمام" (يف قرية كومة السودان ضد ف.
ح .ب)" :,من الواضأ أنه لكي تكتمل اجلرمية بصورة عامة ال بد من استيفاء الشرطم
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األساسيم القانونيم املتعلقم بالعنصر املادي والعنصر املعنوي ,وإال ملا كانت هناك
أي جرمية ولزم إطالق سراح املتهم") (.)1
مالحظة على هذه العبارة :التعبري األدق يف نظري أن يُسم هذان املكوِّنَان
ركنم وليس شرطم ,كما ذكر موالنا قاضي احملكمة العليا يف العبارة أعاله ألن الركن
هو جزء املاهية من الشيء املراد وصفه ,والشرط وصفٌ خارج ماهية الشيء ,ولذلك
ط
نية العدوان ركنٌ يف اجلرمية وليست شرطًا ,فعقل اجلاني وإدراكه ملاهية فعله شر ٌ
للتجريم والعقاب ,ولكن نية العدوان ركن ,وكذلك السلوك اإلجرامي ركن.
ومما يال ظ ,أن كثريًا من اإلخوة القانونيم ال مييزون بم هذه الفروق
االصطال ية املهمة ,فالشرط ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجودٌ وال
عدم ,فإذا انعدم عقل اجلاني فال جتريم قطعًا ا وال يلزم من كونه عاقالً أن يُجرَّم لر ا
قتل وهو عامد ,ولكن يستفيد من إ دى الدفوع األخرى فيُحكم برباءته كحالة دف
الصائل اليت سيلتي تفيلها يف مبحث منفرد.
قا تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ ( )2اآلية ,فدَّلت اآلية عل
ركين اجلرمية ا فعل القتل ,نية العدوان ,ويف اآلية الكرمية إضما ٌر ال بد من تقديره ت
يكتمل املعن  ,وهو :ومَن يقتل مؤمنًا متعمدًا عدوانًا ألن من ينفذ كم القتل بلمر
احلاكم يف احملكوم عليه هو يقتل عمدا ولكن ليس عدوانا ألنه ينفذ أمرا شرعيا ال ما ,
وهذا اإلضمار تقديره ال مٌ ليكتمل املعن  ,ونظري هذا يف القرآن كثر ,كقوله تعاىل:
( )1انظر املسؤولية اجلنائية عبدهللا النعيم ص  /32طبعة /مطابع ام درمان 1986م و قانون العقوابت د .حممد
حمي الدين ص/70-طبعة /جامعة القاهرة 1979م
( )2سورة النساء اآلية 93
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ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ ( )3والتقدير :مريرًا أو عل
سفرٍ "فلفطر" ,وكقوله تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ( )4أي نكا هن ,وهو
يُفهَم من السياق وهذا من وجا ة القرآن الكريم وبالغة ألفاظه ,وقد يَقصِد اجلاني
الفعل ويقصد العدوان عل الرحية ولكن ال يقصد النتيجة "املوت" ,فتحصل وفاة
اجملين عليه بصورة مدهشة للرجل املعقو .
ونظري هذه احلالة ما جاء يف ديث رسو اهلل ( ويف قتيل السوط والعصا
عمد "اخلطل" مائة من اإلبل أربعون يف بطونها أوالدها"( ":)5أو كما قا رسو اهلل ,
فعمد اجلاني للفعل وضربه بالسوط أو بالعصا الصغرية أو احلجر ومل يقصد القتل
فمات اجملين عليه بصورةٍ غري متوقعة ,وهذا ما يُسم بشبه العمد وليس فيه قصاص,
وإمنا فيه ديةٌ مغلظة ,ويعربون يف القانون عن هذه احلالة ا ا يُسم "بالعراك املفاجئ"
ال يكون للجاني نية قتل الرحية وليس هناك ترصدٌ وسبق إصرار عل القتل وإمنا
تعارك الطرفان فجلة ,ويف غمرة العراك ضرب أ دهما اآلخر ضربة وا دة ا مل يسلك
فيها سلوكًا قاسيًا وو شيًا ولكن صلت الوفاة بصورة مدهشة ,وهكذا.
وهناك ثال

االت متثل صورًا واضحة لسلوك اجملين عليه والذي تسبب هو

يف فقد ياته ,وإذا حتققت الشروط وانتفت املوان يف هذه احلاالت فيكون لسلوك
اجملين عليه الذي سلكه جتاه اجلاني أثر عل املسؤولية اجلنائية لدى اجلاني ا وقد ختفف
عنه املسؤولية اجلنائية وقد ترف عنه بالكامل ,وذلك سب الوقائ ا وهذه الصور

( )3سورة البقرة اآلية 185
( )4سورة النساء اآلية 3
( )5روا أبو داؤود م ،12ص  292برقم 4524وركذلك النسائي وابن ماجة وصححو انظر نص
لل يلعي م/6ص.374_371

الراية
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الثال هي :االعتداء ,الرضا ,االستفزا الشديد ,وسنتناوهلا بطريقة مفصلة سب
اهليكلة السابقة.
املطلب الثاين :الرضا كدفع كلي أو جزئي وموقف الفقه والقانون منه
الرضا:

هو قبو الشخص املكلَّف املختار بفعل جنائي يق عل جسده يرتتب عليه
ضرر.
دفعا .يستفيد منه اجلاين يف رفع أو ختفيف
هل رضا الشخص اجملين عليه يُشكل ً

املسؤولية اجلنائية؟.

مسلك القوانني الوضعية يف هذه احلالة :يُشكل الرضا دفعًا كامالً للمسؤولية
اجلنائية ,بشرطم هما:
 - 1أال يبلغ الررر املوت أو األذى اجلسيم.
 - 2أال يكون الفعل جرمية يف د ذاته بغ ّ النظر عن الررر الذي سيُحدثه
كااا" اإلجها(.",راج املادة 5/249من قانون العقوبات السودانية لسنة83م وتقابل
هذه املادة املادة /17من قانون 1991م واملادة  /51من قانون1974م واملادة  /91من
القانون اهلندي  ,ود .حممد حمي الدين ص  54مصدر سابق).
مسلك الفقه اإلسالمي :حتظر الشريعة اإلسالمية الغراء عل أي مُكَلَّف أن
يقبل بفعل أو ترك يؤدي إىل ضرر حم ّ عل جسده أو ماله ا يقو تعاىل :ﭽ ﭹ

ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ ( )6ويقو ".ال ضرر وال ضِرار"( )7فال
( )6سورة األنعام اآلية 151
( ( )7روا ابن ماجة والدار قطين مسندا ودسنه ومالك يف املوطأ مرسال وأورد النووي يف األربعني اانديث رقم
32وصححه).
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جيو أل د أن يرر بنفسه أو يرر بغريه ,وأنَّ نفس اإلنسان وماله يف نظر الشرع ليس
ملكًا له ملكية مطلقة تُبيأ له أن يتصرف فيهما باإلتالف ,وإمنا ملكية اجلسد واملا هي
هلل تعاىل ,واإلنسان عبدٌ خُلِقَ ليعبد اهلل ,فهو مملوكٌ خلالقه وليس لنفسه ,ولذلك
فالشريعة اإلسالمية وهي أساس العد والرمحة باخللق ختتلف عن نظر القوانم
الوضعية هلذه األمور(.)8
وخبصوص الشرط الثاني الذي نصت عليه بع

القوانم الوضعية( )9العتبار

الرضا " ,وهو أال يكون الفعل جرمية يف د ذاته" بغ

النظر عن نتيجته ا

كاإلجها ,,فهذه القوانم اتفقت م الشريعة اإلسالمية يف هذا االعتبار ,وإنْ كان
كثري من القوانم الوضعية اجته اآلن إلبا ة اإلجها ,مطلقًا ,باعتبار أنه قٌ للمرأة
إذا رغبت يف التخلص من محلها فلها ذلك ,بغ

النظر عن أي سبب لذلك ,إيغاالً

منهم يف تكريس مفهوم "احلرية الشخصية".
ولكن كما الشرع اإلسالمي ومجاله وعمق أسراره وا رتامه لإلنسان ومراعاة
رمته و قوقه ال يُجيز االعتداء عل اجلنم وإنهاء ياته ت ولو رغب األبوان يف
ذلك أو األم ,ت ولو كان احلمل سفا ًا ,فللحمل رمته وللجنم قه يف احلياة
وال جيو االعتداء عليه فهو بريءٌ وإنْ كان من سفاح ال ذنب له يف جرمية الزنا ,ولذا
ال اعتبار للرضا يف هذا الفعل وهو يُشكل جرمية بذاته ,قا تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ( ,)10واإلجها ,ليس من احلق الذي أَذِن اهلل فيه بقتل النفس,

( )8انظر التشريع اجلنائي عودة (م/1ص )440طبعة مطبعة الرسالة بريوت 1994م.
( )9انظر مادة  51من قانون العقوابت  1974السوداين ،واملادة  91القانون اهلندي واإلجنلي ي ،املادة91من
القانون اجلنائي السوداين وانظر التشريع اجلنائي عودة م 1ص.440/
(( )10سورة النساء آية ) 29
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وهذا خبالف ما لو كان اإلجها ,لتقديراتٍ طبية إلنقاذ ياة األم ,فهذا ما ال نعنيه يف
هذه املسللة.
وعليه ,ال جيو الدف بلن اجلاني إمنا كان يُمارس يف إجها ,اجلنم الذي
رضيت به الرحية من غري أي مسوغات شرعية ألن اإلجها ,يُشكل جرمية يف َدّ
ذاته.
وقد قيَّد القانون الوضعي اعتبار الرضا بقيدٍ آخر ,وهو" :ال يرق الفعل الذي
رضي به الرحية إىل تسبيب املوت أو األذى اجلسيم" .وهذا االجتاه للقانون يسري يف
مسلك الشريعة اإلسالمية اليت ال جتيز وال تعترب القبو بوقوع أي ضرر عل البدن
سواءً كان ضررًا جسيمًا أو خفيفًا ا طاملا هو ضررٌ حم ّ ألن بدن اإلنسان ال حيق
لصا به التصرف فيه مطلقًا ,وقد وضعت القوانم الوضعية قيدًا ثالثًا للرضاا الذي
يُخفف املسؤولية اجلنائية أو يُزيلها كلها عن اجلاني ,وهو" :أال يكون لدى اجلاين علم
بناء على تقدير خاطئ
أو ما حيمله على االعتقاد أن اجملين عليه صدر منه الرضا ً
للوقائع" فهنا ال يعترب القانون الرضا صحيحًا ,مثالً إذا كان اجملين عليه ضعيف الفَهم
أو قليل املعرفة ا بتلثري بع

املواد ا ُملرِرَة كاملاء احلارِق "ماء النار" أو تلثري بع

املواد

الكيميائية القاتلة ,فرضي أن تُسكَب عليه هذه السوائل وهو جيهل تلثريها ,ففي
القانون ال ينتف اجلاني بالدف بالرضا ,ألن الرحية صدر منه الرضا بناءً عل تقدي ٍر
خاطئ للوقائ واجلاني يعرف ذلك ,ولذا يُعترب الرضا مشوبًا وغري صحيأ ,والشريعة
اإلسالمية أغنت نفسها عن كل هذه التفاصيل والقيود الكثرية ,اليت لو أمعنا فيها
تكلفٌ وال فائدة فيه ,وكان األوىل االقتداء نهج الشريعة اإلسالمية
لوجدناها ُّ
الواضأ القاط بلنه "ال ضرر وال ضرار" فكل عمل يرر به اإلنسان نفسه أو يرر غريه
فهو حمظو ٌر وممنوع وغري ملذونٌ فيه شرعًا.

سلوك اجملين عليه وأثر على املسئولية اجلنائية

835

* مسألة :كذلك مما تبحث فيه القوانم الوضعية حتت مسللة الرضا ,ما يُسم
" وت الرمحة" أو "املوت بداف الشفقة" أي إذ كان املري

يُعاني من مر ٍ,قاتل وهو

يُقاسي آالمًا ادة من مر ,يغلب عل الظن معه املوت ,كاألمرا ,امليؤس من بُرء
أصحابها ,فهل يصأ أن يتدخل الطبيب ويُساعد مريره عل إنهاء ياته؟
سلكت كثري من القوانم الوضعية مسلك ا رف املسؤولية اجلنائية عن الطبيب ا
واعتربت الرضا يف هذه احلالة رافعًا للمسؤولية اجلنائية ,فإذا كانت ثقافة بع
الشعوب تُبيأ هلا االنتحار يف مثل هذه احلاالت ,فإن الشريعة اإلسالمية الغراء ال تبيأ
وال تعطي رخصة عل هذا الفعل ,فإن كان غري املسلم يظن بلنه يسرتيأ وته ويعتقد
طبيبه أنه يُساعده عل التخلص من آالمه لينتقل إىل واق ٍ اكثر را ة وهدوءًا فهو من
جهل هذه الشعوب وضالهلا السحيق وختبطها يف ظلمات الكفر والعناد ,فإن ديننا
احلنيف يُحَرِّم االنتحار ويُحَرِّم املُساعدة عليه ,وأن مَن يُقدم عليه ويُنهي ياته فهو ال
يُريأ نفسه بل تسبَّب يف عذابها وشقائها الشقاء األبدي وانتقل بها من أملٍ إىل أملٍ أشد
وعذابٍ أنك  ,كما أخرب بذلك الصادق املصدوق يف احلديث الصحيأ ".أن من قتل
نفسه حبديدةٍ فهو حبديدته جيل بها يف بطنه يف نار جهنم خالدًا فيها أبدا"

()11

فإبا ة القوانم الوضعية لقتل الرمحة كما يُسمونه( )12إمنا يد عل صمم هذه
القوانم وعجمة لسانها وفكرها وبُعدها عن اهلُدى والنور الذي جاءت به شريعة
اإلسالم ,واليت اعتربت معاناة املسلم من املر ,القاتل وآالمه طُهرةً وكفارةً للذنوب
يف الدنيا قبل اآلخرة ,ورفعةً يف الدرجات يوم القيامة  ,وأنا يف هذه املسللة أقصر
البحث عن املسؤولية اجلنائية ومدى حتمل اجلاني هلا حتت الرضا الصادر من اجملين
( )11روا البخاري برقم.5442
( )12قانون العقوابت الفرنسي تعديل  17ركانون الثاين 1975م /2التشريع اجلنائي عودة م /1ص .440
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عليه ولكن مسللة العقاب الذي يرتتب عل اجلاني هي حمل خالف بم فقهاء الشريعة
االسالمية فاحلنفية رمحهم اهلل يرون أن الرضا يدرأ عقوبة القصاص عن اجلاني ألنه
شبهة واحلدود تدرأ بالشبهات  ,وكذلك أمحد وأصحابه يرون أن رضا اجملين عليه
وإذنه بالقتل يدرا القصاص عن اجلاني ألن إذنه كعفوه فكما لو عفا(.انظر بدائ
الكاساني ج /236/7واإلقناع للبهتوي ج6/ص)585
املطلب الثالث :يف بعض الوقائع العملية اليت واجه عمل ااحماكم
هناك بع

الوقائ اليت واجهت عمل احملاكم اجلنائية وأقحمتها يف مسائل

جعلتها تعطي الرضا أثرًا يف ختفيف املسؤولية اجلنائية عل اجلاني والذي مل يكن بفعله
يقصد قتل الرحية وإمنا قصد فعالً يف ظنه مشروعًا ,وإن كان قد أدى إىل املوت برضا
اجملين عليه.
وهي كمسائل جتريب السالح يف حمالت بي السُتَر الواقية من الرصاص ,فقد
تفلت طلقة نارية من املوظف وتودي حبياة الشخص الذي قبل بطوعه جتريب السالح
عليه ,وكقرايا ما يُسم باحلجبات أو األعواد السحرية يف بالد السودان وغريها,
هناك من يبي هذه احلجبات للناس ,وحبسب ثقافة الناس يف هذه املناطق يشرتون هذه
احلجبات وجتري عملية جتريب السالح برضا الرحية وحتد

االت وفاة ,فقد

وصلت هذه الدعاوى إىل احملاكم اجلنائية واعتربت احملاكم الرضا خمففًا للمسؤولية
اجلنائية ألن اجلاني مل يقصد القتل واجملين عليه رضي سللة مبدأ جتريب السالح,
وثقافة اجملتم تنتشر فيها هذه الظاهرة.
واعتربت احملاكم السودانية االت القتل يف هذه الوقاائ ال يرقا لدرجاة القتال
العمد العدوان( ,)13ونظري هذه احلاالت دخو اجلااني واجملاين علياه يف معركاة مالكماة
( )13املسؤولية اجلنائية دركتور عبد هللا النعيم ص /مصدر سابق ص139
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أو مصارعة برضاهما ومل يستغل أ د الطرفم ظرفًا معينًا ويسلك سالوكًا قاسايًا جارج
به عن قواعد اللعبة ويُحر خصمه بطريقة غادرة فيقتله وإمنا صل املاوت بطريقاة غاري
متوقعة أثناء لعبة املصارعة أو املالكمة بغ

النظار عان جاوا وعادم جاوا هاذا الفعال

ولكاان رضاااهما يُشااكل دفعًااا يُخفااف املسااؤولية اجلنائيااة عل ا اجلاااني يف عماال احملاااكم
اجلنائية وسوابقها القرائية  ,وهذا خالف ما لوكان الفعل الذي تراضا علياه الطرفاان
قد يسبب املوت او األذى اجلسيم فجاء يف سابقة قراائية كوماة الساودان ضاد * ك.
د .ش .نشب خالف بم املتهم واجملين عليه وانته اىل االتفاق اىل املبار ة بالسالح ويف
غمرة تباد احملاوالت أ ر اجلاني خصمه وأرداه قتيال رفرت احملكماة الادف بالرضاا
باملبار ة بالسالح ألن الفعل بطبيعته جش منه تسابيب املاوت أو األذى اجلسايم ساب
القيود السالفة واليت ضبطت اعتبار الرضا( ,)14ويتمياز الفقاه اإلساالمي علا املاذاهب
الوضااعية بعاادم االعتااداد بالرضااا يف جاارائم احلااق العااام كلفعااا الزنااا واللااواط وسااائر
الفوا ش واليت الجترم عليها القوانم الوضعية إال إذا كانت اغتصابا أو مورست علا
القاصر ,واعتبار الرضا يف قرايا املصارعة و االت جتريب السالح يف أماكن بي السرت
الواقية من الرصاص وقرياب مان هاذا ااالت التفحايط الايت حتاد يف منطقاة اخللايج
واليت تكون برضا األطراف وتق فيها مغامرات أ يانا قد تاؤدي إىل املاوت ,وأجادني
متفقًا م اجتاه احملاكم يف اعتبار الرضا يف هذه احلاالت خمففًا ت ال تزهاق األرواح ما
وجود املخارج اليت حتقن الدماء ,واعتباار الرضاا هناا لايس إقارارًا لاه ,بال هاو سالو ٌك
خاااطئ كمااا أساالفنا القااو ولكاان لتاالثريه علا احلالااة الذهنيااة عنااد اجلاااني فهااو مل يناوِ
العدوان ويتعمد القتل ,وإن كان املوت نتيجة حمتملة لفعله اجلنائي فانعدام ظرف العمد
( )14انظر م.أ.ق عدد1963صـ 165وانظر املسئولية اجلنائية لدركتور يسني عمر يوسف /طبعة الرركة انس للنشر
1993م القاهرة ص .177
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العدوان يُخفف املسؤولية اجلنائية عل اجلااني وإن مل ترفا بالكلياة ,ألن اال تيااط يف
ب وال يُمكن أن تُباح الدماء بسهولة ويُسر.
إ هاق األرواح واج ٌ
املبحث الثاين :العدوان (الدفاع الشرعي)
وقد قسمته إىل ثالثة مطالب:
املطلب األول :التكييف الفقهي هلذا الدف .
املطلب الثاين :التكييف القانوني هلذا الدف .
املطلب الثالث :مناذج عملية لتطبيق هذا الدف .
املطلب االول :التكييف الفقهي للدفع (حبق الدفاع الشرعي)
ومرمون هذا الدف إذا كان اجملين عليه صائالً عل اجلاني ,أو ما يُسم حبق
الدفاع الشرعي الذي ينشل كحق للجاني؛ حلماية نفسه وعرضه وماله أو نفس وما
وعر ,الغري يف مواجهة اخلطر الذي تسبب فيه اجملين عليه نصت املادة /55من قانون
العقوبات السوداني لسنة 1983م واملادة  /70من قانون  1974واملادة  /3من قانون
التشري اجلنائي اإلجنليزي عل أنه (ال جرمية يف فعل يق عند استعما

ق الدفاع

الشرعي استعماال مشروعا).
جاءت نصوص شرعية صرحية تد عل مشروعية ق الدفاع الشرعي ,وهذه
النصوص ا قطعًا أنها ال تشرع ألن يكون النظام بيد األفراد يطبقونه بلنفسهم ,بل
بإمجاع العلماء أن احلدود والعقوبات يقوم بتنفيذها ولي أمر املسلمم ,وهي من
واجبات احلاكم األساسية ,وإذا فوَّت أ د الرعية هذه املهمة عل ولي األمر وقام بها
من غري إسنادٍ له من ولي األمر جيب تلديبه ا يردع أمثاله ويزجره عن العود ,الفتئاته
عل ولي األمر ووظيفته .ولكن من املعلوم أن الدولة وسلطان ولي األمر مهما كان
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مهيبًا وقائمًا بواجبه ,فهو ال يغطي كل بقعة من األر ,يف أي حلظة من الوقت,
ولذلك قد تكون هناك مواقف كثرية يتعرَّ ,هلا املعصوم وترعه يف دائرة اخلطر
اجلسيم الذي يتهدده ,وال حيث الشرع احلكيم الناس عل اجلنب واخلور وقلة املروءة,
وال يُكَرِّس فيهم خصا التخاذ عن النجدة لآلخرين دفاعًا عن النفس والعر,
واملا  .ومن هذه النصوص قوله تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﭼ ( ,)15وقوله تعاىل :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ ( ,)16وقوله تعاىل :ﭽ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﭼ ( ,)17وقو الرسو الكريم " )18( :من مات دون ماله فهو شهيد
ومن مات دون عرضه فهو شهيد) ,فهذه النصوص يف عمومها تد عل مشروعية أن
يداف اإلنسان عن نفسه إذا داهمه خطر وشيك الوقوع وال يستطي الغو بالسلطة
العامة املنوط بها محاية األفراد و فظ األمن والنظام ,كما أنه يعترب من كمة تشري
ق الدفاع الشرعي أيرًا ,أن هناك كثريًا من اجملرمم يرتقبون غياب السلطة العامة
ويستغلون الغفالت وأوقات معينة الرتكاب اجلرائم ,فلو مل يُشرع هذا احلق لألفراد
لتجرأ هؤالء اجملرمون عل ارتكاب اجلرائم ولكن خوفهم من الرد عل أفعاهلم من
قبل املعتدى عليهم مينعهم من انتهاك رمات الناس.
وال شك أن هناك شروطًا الستخدام هذا احلق وموان جيب أن تنتفي ت
يُشرع استخدام هذا احلق ,سيلتي تفصيلها ال قًا انظر.
( )15سورة البقرة اآلية .194انظر تفسري هذ اآلية اب ركثري م  \1طبعة دار املعرفة.وانظر فتح القدير
م/10ص 220وداالية الدسوقي م/4ص .210واملوين البن قدامة م/11ص.462_461
( )16سورة الشورى اآلية 42
( )17سورة الشورى آية 40
( )18دديث صحيح انظر (اخرجه البخاري برقم .3921
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*والدف حبق الدفاع الشرعي والذي عرب عنه فقهاء الشريعة اإلسالمية بدف
الصائل فمنهم من اعتربه جائزا يف الة الفتنة وواجبا يف غري ذلك  ,وهو من الدفوع
املعتربة عند الفقهاء بناء عل عموم النصوص اليت ذكرتها سابقا
املطلب الثاين :التكييف القانوين الستخدام حق الدفاع الشرعي

()19

()20

سبق أن ذكرت أن الشريعة اإلسالمية هي أصل العدالة واإلنصاف وكل ما جاء
يف النظم والقوانم البشرية من معامل العد واإلنصاف موجودٌ مثله وأ سن منه يف
شريعة اإلسالم ,فهي أصل النظم وكل خري وعد ٍ يف النظم من هذه الشريعة
اإلسالمية ملخوذٌ ,ومن كتب ومؤلفات فقهائها منقو ٌ ,وإن دوِّن يف مصادر القانون
األجنيب وكتب باللغات الالتينية وغريها ,فهو من أصل شريعة اإلسالم ملخوذٌ ,قا
تعاىل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﭼ(,)21فنظام اإلسالم
مصدَّقٌ لكل خري وعد عند اآلخرين ومهيمنٌ عل ثقافتهم ونظمهم ,فهو يعلو وال
يُعل عليه.
فكتب القانون والنظم نصت عل

ق دف الصائل وهو ما يُعبَّر عنه يف لغة

القانون بالدفاع الشرعي وتوصيفه القانون كاآلتي:) Legal defense( :
أ ) هذا احلق ابتدا ًء ينشل عند حلظة ظهور اخلطر الداهم الوشيك الوقوع ,وبتعبريٍ
آخر قد ينشا هذا احلق إذا قامت أسباب قوية أدت إىل ختوّف من وقوع املوت أو األذى
اجلسيم من جراء اعتداء ,فينبغي أن يكون التخوف قائمًا عل أسباب قوية ومعقولة
(( )19انظر اإلقناع ركمرجع للحنابلة يف هذ املسألة م/4/ص،290وداالية ابن عابدين للحنفية
م/5ص،481ومواه اجلليل ركمرجع للمالكية م/6ص،323واالم ركمرجع للشافعية م/6ص.)172
( )20املواد من  63 – 54من قانون العقوابت السوداين لسنة  74واملواد من  106 -96من القانون اجلنائي
اهلندي والربيطاين ،عاجل هذا الدافع من وجهة النظر القانونية.
( )21سورة املائدة آية 48
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وتقديرات مقنعة للرجل املعقو  ,وال ينبغي أن تكون املسللة ُمقَدَّرة عل ظنون
وشكوك وهواجس غري واقعية ,مثالً :إذا ظهر اجملين عليه للجاني وهو حيمل سال ًا
ناريًا فلخرجه فاعتقد اجلاني أن اجملين عليه عل وشك أن يُصيبه بالعيار الناري فعاجله
بطلقة نارية أردته قتيالً ,ثم تبيَّن بعد ذلك أن ما حيمله اجملين عليه سال ًا فارغًا من
األعرية النارية ,فال يُمكن أن نسلم لالتهام بلن الرحية عاجز عن تنفيذ ما ختوف منه
اجلاني ,وال ميكن أن نقو بلن ختوّف اجلاني مل يقم عل أسبابٍ معقولة ,ألنه ليس
من العد أن نقو للجاني ميكنك ان تنتظر ت يُصيبك اجملين عليه ثم بعد ذلك لك
أن ترد!! ,ففي مثل هذه احلالة ,فإن ختوف اجلاني ينب من أسبابٍ معقولة كفيلة بلن
جتعله يعتقد لدرجة اليقم بلنه عل

افة اخلطر الداهم والوشيك الوقوع ولذلك

تصرف بهذه الصورة اليت أدت إىل موت الرحية ,وعليه يُمكن أن يستفيد بالدف
املعين "حق الدفاع الشرعي" ,ولو جزئيًا بتحويل اإلدانة من القتل العمد العدوان إىل
شبه العمد الذي ال ترق العقوبة فيه إىل القصاص.
ب) يُقيِّد القانون مشروعية هذا احلق بقيود نعرفها من خال االتي :وضعت
احملكمة العليا الدف بهذا احلق يف شكل نظرية من خال

يثيات قرية كومة السودان

ضد .ت.ع قالت احملكمة (إ ّن حلق الدفاع الشرعي شرطي نشوء والستعماله إذا نشل
شرطي استعما  ,فشرطا النشوء /1وجود العدوان وأن يكون وشيك الوقوع.
/2لزوم القوة لرد العدوان م عدم كفاية الوقت للجوء للسلطة العامة ,فإذا حتقق
هذان الشرطان فهناك شرطا استعما هما /1.توجيه الرد ملصدر اخلطر /2.تناسب
القوة املستخدمة م

جم اخلطر) (.)22

( )22انظر املسؤولية اجلنائية لعبد هللا النعيم مصدر سابق ص.142
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 - 1أن يوجه اإلنسان املهدَّد باخلطر الوشيك ردَّه إىل مصدر اخلطر ,وال ينبغي
أن يتعداه إىل مكا ٍن آخر.
 - 2أن يكون هناك تناسبٌ بم اخلطر الذي يهدد اإلنسان وبم قوة الرد اليت
استخدمها املداف عن نفسه ,ت ال يسلك الشخص سلوكًا و شيًا وقاسيًا جتاه خطرٍ
بسيط قد يتهدد جزءًا يسريًا من املا .
 - 3أن ال يكون الفعل الذي أراد دفعه الشخص عمالً مشروعًا ينفذه املوظف
العام يف دود سلطته وصال يته" ,كالقب

عل الشخص املراد توقيفه" ,نصت املادة

 55من القانون السوداني إىل املادة  60من القانون اجلنائي السوداني عل ضوابط
استعما هذا احلق وقيوده.
جاء يف نص املادة ( 55ال جرمية يف فعلٍ يق عند استخدام ق الدفاع الشرعي
استخدامًا مشروعًا).
نصت املادة  57عل مشروعية ق الدفاع الشرعي يف مواجهة التهديدات اليت
تصدر من السكران والصغري واجملنون ,م انعدام أهلية الصغري واجملنون ,وال تعترب
تصرفاتهم جرائم ,ولكن ينشل ق الدفاع الشرعي يف مواجهة املخاطر الصادرة منهم؛
ألنه خط ٌر قد يتهدد اإلنسان فله دفعه مهما كان مصدر هذا اخلطر.
جاء يف نص املادة  60يف عدم مشروعية تسبيب املوت باستخدام ق الدفاع
الشرعي إال إذا كان اخلطر املراد دفعه يُخش منه وألسباب قوية وليس مُجرد شكوك
بعيدة.
تسبيب:
 - 1املوت.
 - 2األذى اجلسيم.
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 - 3االغتصاب.
 - 4االستدراج.
 - 5اخلطف.
 - 6النهب املُسلأ أو احلرابة.
 - 7اإلتالف اجلنائي للمرافق العامة.
 - 8استخدام املتفجرات ووسائل التدمري أو املواد الناسفة ملرفق يوي عام.
فهذه مناذج ومربرات للسقف الذي ميكن أن يصله استخدام ق الدفاع
الشرعي ,وهذه املذكورات توضأ من النا ية القانونية مشروعية الفعل الذي أدى إىل
قتل املعتدي ,لطاملا كان التهديد بوا دٍ من هذه املذكورات أو أكثر فيُمكن للمداف أن
يصل إىل درجة قتل الصائل وال يُعترب فعله جرمية ا طاملا كان منطلقًا من قه يف الدفاع
الشرعي ,وأصبأ مُهَددًا وألسبابٍ معقولة وقوية بوا دة أو أكثر من هذه املخاطر
اجلسيمة وكل ما سبق توضيأ ملعن املادة (ال جرمية يف فعل نشل عند استخدام ق
الدفاع الشرعي استخداما مشروعا ).
املطلب الثالث :تطبيقات ااحماكم والسوابق القضائية اليت عاجل
الشرعي وضوابطه

استخدام حق الدفاع

قد يُشكل استخدام ق الدفاع الشرعي دفعًا كامالً إذا استوف شروطه وانتفت
املوان  ,وقد يُشكل دفعًا جزئيًا يُخفف املسؤولية اجلنائية عن اجلاني وال يرفعها بالكامل
وقد ترف

احملكمة الدف به العتبارات شرعية وقانونية ,ففي احلاالت اليت يُثار فيها

الدف بهذا احلق أو ما تنظر احملكمة يف شروط الدف الكامل إذا حتققت ,ففي الة
القتل إذا رأت احملكمة أن املتهم استخدم قه يف الدفاع الشرعي استخدامًا صحيحًا
قرت احملكمة برباءته متامًا ,وإذا تبيَّن للمحكمة أن املتهم كان يف الة دفاع شرعي
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ولكنّ ه جتاو القدر الال م الستخدام القوة وأفرط يف استخدام القوة ,فإنه يستفيد
جزئيًا من هذا الدف وتكون جرميته بد القتل العمد العدوان تصبأ القتل شبه العمد
"انظر املادة  253من قانون العقوبات السوداني لسنة 1983م" وقد ترى احملكمة أ ّن
املتهم ال يستفيد من الدف حبق الدفاع الشرعي ,وإنّما أثاره يلةً لتربير جرميته
النكراء ,وكثريًا ما يلتي الدفاع بهذه احليلة ويُصوِّر املتهم بلنه كان يف الة دفاع عن
نفسه ,ولذلك ا املسللة ال حيكمها معيار موضوعي ثابت وإمنا ختر لطبيعة الوقائ
واملالبسات احلاصلة يف كل جرمية عل

ِدَّة .وبع

السوابق اجلنائية األجنبية رمست

صورة ية هلذا التفصيل ففي سابقة اسرتالية يثياتها كاآلتي .جاء كم احملكمة العليا
يف والية فكتوريا يف اسرتاليا( كمت احملكمة عل ساعي بريد بالسجن ألنه جتاو
دود الدفاع املشروع عن ملكه بلن اطلق الرصاص عل سارق البي
للدجاج كان عل

من قن

ديقة منزله  ,فلصابه جبروح تويف عل إثرها .عللت احملكمة

االبتدائية كمها وسارت عليها احملكمة العليا مؤيدة حلكمها بلن العقوبة الصارمة اليت
تلفظها حبقه هي لتنبيهه اىل أ ّن احلقوق اليت حيميها القانون هي درجات ,وأ ّن سالمة
اجلسد تعلو سالمة امللك ,فإذا كان القانون يبيأ الدفاع عن امللك إال أ ّن لذلك دودا.
وقا القاضي االبتدائي (إن لفظ عقوبة حبقك وأنت رجل ذو مسؤولية عائلية أمر
صعب علي السيما وأنت رجل سن السلوك ,اال أ ّن مصلحة اجملتم تفر ,علي
إنزا عقوبة بك ت أبم لك أ ّن مثل هذا السلوك ال ميكن السماح به  ,و ت أنبه
غريك إىل أّنه ال حيق هلم االقتصاص بلنفسهم من املعتدين) كما قالت احملكمة العليا يف
قرارها( :حنن م تفهمنا متاما لوضعك ال ميكن إال أن ننبهك من خال العقوبة اىل أ ّن
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اجملتم يلومك عل عملك ألنك ضحيت حبياة إنسان من أجل مصلحة مادية ,م أ ّن
مصلحة اإلنسان فوق ذلك ومحاية اجملتم جتعلنا حنتفظ بالعقوبة حبقك.)23( ).....
وكذلك سنلخذ مناذج لتطبيقات احملاكم اجلنائية يف السودان فيما جص هذا
الدف  ,وقبوله كدف كلي أو جزئي أو رفره يف االتٍ معينة..
* تقدير ظروف العدوان واخلطر الداهم واملباغت وتناسب القوة اا لرد اخلطر ا
تقدير هذه الظروف موكو ٌ لسلطة احملكمة ومعيار النظر فيها ذاتي سب كل واقعة
وظروفها وليس موضوعيًا ,فكل

الة تنظر بانفراد

سب

يثياتها والتقدير

يستصحب الظروف املالبسة ملسرح اجلرمية ,وال يكون التقدير الدقيق فقط لشخص
جالس عل أريكته يف مكتبه وبعيدًا عن ظروف املعركة ومسرح األ دا فالبد لسلطة
القرار أن تتصرف بناء عل طبيعة التداعيات اليت أدت باملتهم ودفعته الستخدام قّه
يف الدفاع الشرعي و جم اخلطر الذي وق به التهديد ,وهل كان اجملين عليه يف وض ٍ
يُمكنه أن ينفذ ما هدَّد به ملا لديه من قوّة جسدية أو ما حيمله من سالح أو ملا لديه من
سلطةٍ وهيمنة عل اجلاني ؟
* صور لبعض الوقائع العملية .ـ
.1

حكومة السودان ضد ص .س .ع ،.يف هذه السابقة واليت كرَّست

فيها احملكمة لقيام ق الدفاع الشرعي إذا قامت أسباب ختوّف معقولة عل وقوع خطر
عل الشخص ت وإن مل يق فعالً ا قا قاضي حمكمة االستئناف يف هذه السابقة:
(إن اخلوف املعقو هو مسللة وقائ تقرّ بناءً عل الظروف احمليطة باحلد  ,واملعيار
ليس هو اخلطر احلقيقي ,ولكن اخلوف املعقو من وجود ذلك اخلطر ولو كان املداف
خمطئًا يف اعتقاده طاملا كان سن النية يف تعامله ,فإذا قام لدى املعتدى عليه اعتقادٌ
( )23نقال عن القانون اجلنائي العام ملصطفى العوجي ص .32
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مبينٌ عل أسباب معقولة أنّ مهامجه سوف يقتله أو يلحق به أذى جسيمًا ,فله أن
يستعمل من العنف ما يرد به أذى املعتدي ,وال يلزم أن ينتظر إىل أن يلحق به املهاجم
األذى ,بل له أن يهب للدفاع عن نفسه مت ما تبيَّن له أن املتهم سوف يقتله أو يُلحِق
ى جسيمًا) (.)24
به أذ ً
مسألة :هل إذا كان بإمكان اجلاني اهلرب من بلس اجملين عليه ليتقي االعتداء
منه أو عليه ,فهل يعترب هذا املنطق سليمًا من النا ية القانونية؟.
جاء نص حمكمة النق

املصرية يف ردها عل

كم حمكمة املوضوع اليت

أسّست كمها عل هذا املنطق املذكور (بعد قيام الة الدفاع الشرعي استند كم
حمكمة املوضوع إىل أن املتهم كان بإمكانه اهلرب وجتنب وقوع االعتداء منه أو عليه,
س عل خطل يف تطبيق القانون ا يوجب نقره) (.)25
فإن احلكم مؤس ٌ
أوالً :سبق أن قلنا إن من الشروط اليت اعتربها القانون ملشروعية هذا الدف هو

عدم إمكانية اللجوء للسلطة العامة ,ألنها هي اجلهة املنوط بها فظ األمن ,جاء يف
املادة  59من قانون العقوبات السوداني (ال وجود حلق الدفاع الشرعي مت ما وجد
متسعًا من الوقت للجوء حلماية السلطات العامة) ,ولكن ملسرح األ دا
الوقائ

وتقدير

سب الظروف احمليطة بالواقعة تلثريٌ عل قرار احملكمة يف احلكم بالتجريم أو

التربئة أو ختفيف املسؤولية اجلنائية واملعايري اليت حتكم ذلك ذاتية بالدرجة األوىل,
فمثالً يف قرية (ج .س .ضد و .ت .ك) ,صف اجملين عليه اجلاني ,رد اجلاني الصفعة
بصفعة ا ضربه اجملين عليه بعصا كان حيملها ا فما كان من اجلاني إال أن يهوي عل
اجملين عليه دية كانت معه فطعنه فلرداه قتيالً .قررت احملكمة العليا أنّ ق الدفاع
( )24م .أ .ق ،عدد 1974م ،ص .433
( )25جملة أركتوبر املصرية ،1952جمموعة أدكام النقض ص 5-1
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الشرعي قد نشل ملصلحة املتهم ولكنّها وجدت أنّ املتهم قد جتاو القدر الال م حلق
الدفاع الشرعي وأدانته بالقتل شبه العمد ,وقا رئيس القراء يف يثيات احلكم ما
مرمونه( ,عندما تلق اجلاني صفعة اجملين عليه ال ميكن أن نقو كان يلزمه أن يذهب
إىل قسم الشرطة ويفتأ البالغ وال حيق له أن يتصرف برد الصفعة ,فمن الطبيعي أن
يرد عل مصدر العدوان ,ولكن ملّا سلك سلوكًا ائدًا عن الال م م

قه يف الدفاع

عن نفسهُ ,أدِين بالقتل شبه العمد) (.)26
* هناك قيدٌ الستخدام ق الدفاع الشرعي إذا نشل هذا احلق يف املقام األو ,
وهذا القيد هو(:توجيه الرد ملصدر اخلطر وأال يتعداه إىل جهة أخرى).
والذي أراه أنه إذا تعدى رد فعل املتهم جلهةٍ أخرى غري مصدر اخلطر وكان
عامدا يف تصرفه فإنّه يُحرَم من ق الدف بالدفاع الشرعي ألنه هنا ال يريد أن يداف
عن نفسه وإّنما يريد االنتقام.
تناسب قوة الرد لدرجة اخلطر الذي خشي وقوعه ,فإذا كان اخلطر الذي
* ُ
يُخش وقوعه وألسباب قوية قد يُسبب املوت أو األذى اجلسيم وأدى ق الرد إىل قتل
الرحية فهنا ينشل ق الدف باستخدام ق الدفاع الشرعي ,ولكن إذا كان الرد أقس
بكثري من جم اخلطر املراد دفعه ا فهنا قد ينعدم سن النية ا وتظهر نوايا أخرى ا
كاملبالغة يف االنتقام والتشفي مما ُيعَرِّ ,املتهم للحرمان من الدف حبق الدفاع الشرعي,
وهذه املسللة هي مسللة وقائ ومرتوكة لتقدير احملكمة ,وال يعين أن تكا أفعا املتهم
يزان الذهب ,فاملعيار يف هذه التقديرات مرتوكٌ للمحكمة وهو معيار ذاتي وليس
موضوعي.

( )26م.أ.ق 1972م ص ،253وانظر د .حممد حمي الدين قانون العقوابت ص .112
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* قضااي مطاردة اللصوص السرتداد األموال املسروقة :معلومٌ من قيود
االنتفاع حبق الدفاع الشرعي أال يكون املتهم قد ساعد يف خلق مناخ اجلرمية ,أي أال
يكون هو الذي عرَّ ,نفسه للخطر ثم يُثري ق الدف بالدفاع الشرعي.
مثالً ,كمن يسطو عل منا

الناس ليالً ويُقاومه أهل الدار فيواجه املقاومة

بلفعا جنائية قد تفري إىل القتل ا فهنا ال ينتف املتهم حبق الدفاع الشرعي ألنّه هو
الذي سع للجرمية ووض نفسه يف دائرة اخلطر بسلوكه اإلجرامي ا فمعاملةً له بنقي
قصده ال يُعط احلق باالنتفاع من هذا الدف "الدفاع الشرعي".
ولكن يظل احلق قائمًا إذا توافرت الة االعتداء السافر الذي يقصد منه
الرحية التشفي وإيقاع االعتداء عل املتهم ,ويُتصور هذا يف الة مطاردة اللص الذي
ترك املسروق وهرب لينجو بنفسه فيُطارده اجملين عليه لغر ,االنتقام الشخصي ,فقد
ينشل يف هذه احلالة ق الدفاع الشرعي للص اهلارب.
جاء يف قرية (ج .س .ضد .س .وآخر) يف هذه السابقة املتهمان سرقا ثورًا من
قبيلة أخرى وهربا ,طاردهم الفزع ت حلق بهم ,تركا الثور وهربا بلنفسهما ,أخذ
الفزع الثور ورجعوا ,اجملين عليه أصرّ عل املطاردة فلما قرب منهما قذفهما حبربته,
أخذ أ دهما احلربة وقذفها به ليصده عنهما ,طعنته احلربة وقتلته ,كمت حمكمة
املوضوع عل اجلناة بالقتل العمد ورفرت الدف حبق الدفاع الشرعي ,سلطة التلييد
شطبت اإلدانة و كمت برباءة املتهمم من جرمية القتل العمد ألنهما كانا يف الة دفاع
شرعي ,وقالت احملكمة العليا( :املر وم مل يقصد القب

عليهما ومل ُيمَكِّن اللصم

من االستسالم وإمنا قصد قتلهما فورًا لغر ٍ,شخصي فحق هلما أن يدافعا عن
أنفسهما) (.)27
( )27انظر هذا التعقي يف املسؤولية اجلنائية لـ د .عبدهللا النعيم ص 151
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ويف سياق احلديث عن مسللة القيد" :أال ير املتهم نفسه يف دائرة اخلطر بسبب
فعله اإلجرامي" من أغرب اآلراء املخطئة يف نظري اليت وقفت عليها ما ذهب إليه
بع

املؤلفم القانونيم يف منأ رخصة الدف ملن وجد يف الة تلبس بزنا إذا تعر,

هلجومٍ من الرحية ,يقو د .يس عمر يف كتابه املسؤولية اجلنائية ص (( :163إذا
وجد الرجل زوجته تزين مع خدهنا وهامجهما حيق هلما حق الدفاع الشرعي) !!! ،يُريد
هذا الكاتب أن يتوس يف إعطاء رخصة الدفاع الشرعي ومينحها ت للمتهم الذي
وض نفسه يف حمل اخلطر بسلوكه اإلجرامي ,وهذا رأيٌ خطل ,وخالف القيد الذي
ذكرناه سابقًا ,وخالف ما ثبت يف الشرع من اعتبار االستفزا الشديد واملفاجئ الذي
يفقد اإلنسان السيطرة عل ماهية أفعاله بسبب ما تعر ,له من استفزا  ,والشرع
اإلسالمي احلكيم اعترب هذا الدف وليس العكس كما ذهب إليه هذا الكاتب من منطلق
ق الدفاع عن العِر ,والغرية الفطرية ,لو قتل الزوج وجته وخدنها وهما يف الة
تلبس بالزنا ترف عنه املسؤولية اجلنائية ,طاملا كان حتت تلثري االستفزا الشديد ,كما
سنعرف هذه املسللة عند ديثنا عند الدف باا(االستفزاز املفاجئ الشديد).
واعتبار الفقه اإلسالمي والقانون كذلك له كدف من الدفوع اليت ترف أو
ختفف املسؤولية اجلنائية وذكر بع

السوابق القرائية ,ويبدو أن املؤلف مل يقف عل

هذه املسللة ولذا مل يُثرها يف حبثه ومل يذكر عنها أي معلومات ومل يطل عل آراء
القانونيم والفقهاء وهلا ,كما سيلتي شر ها ال قًا.
ومن أغرب اآلراء املناقرة ملا ذهب إليه الكاتب واليت أَعتَربُها نوعًا من اإلفراط
يف تقدير األمور ,وهو ما ذهب إليه رئيس القراء السوداني األسبق (أبو رنات) من
اعتبار الزوجة والعش يقة عل احلدّ السواء ,وأن مَن وجد م عشيقته رجالً آخر وقتله
قا " :ينشل له ق الدف باالستفزا "!!!.
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قا " :ألن االستفزا

الة نفسية بغ

النظر عن هي وجة أم عشيقة ألن

االعتبارات األخالقية والدينية ال يُفسَّر بها القانون"

()28

وهذا من أقبأ اآلراء والتوجهات التشريعية أن تفصل بم األخالق والدين
والقانون ويُصبأ القانون فيها نصوصًا ال ُتعَبِّر عن أخالق وقيَّم اجملتم الذي يعمل
وسطه ,وهذا االضطراب جنده دائمًا مال مًا ألصحاب القانون الوضعي املخالف
للشرع ,مما يد عل عواره وقصوره وأنه نتاج العقو القاصرة.
وسيلتي توضيأ هذه املسللة عند احلديث عن الدف باالستفزا .
هل ينشأ حق الدفاع الشرعي يف مواجهة أعمال املوظف العام أو َمن يعمل
بتوجيهه إذا كان يؤدي عمله حبسن نية ويف إطار صالحياته؟.
اخلالصة يف هذه املسألة ،أن ق الدفاع الشرعي ال ينشل يف مواجهة أعما
املوظف العام إذا كان يؤدي عمله يف دود صال ياته وحبسن نية ,أما إذا جتاو
صال ياته وكان أداؤه يفتقد حلسن النوايا يف هذه احلالة تتغري املعايري وقد ينشل ق
الدفاع الشرعي ملن وض حتت تهديد اخلطر الناجم من تصرفات املوظف العام ,خاصةً
ب معقولة من تسبيب املوت أو األذى اجلسيم.
إذا خاف املتهم وألسبا ٍ
ولنلخذ مثالم من تطبيقات احملاكم السودانية ,األو يف رمان ق الدفاع
الشرعي للمتهم الذي واجه تصرفات املوظف العام الذي يعمل يف دود سلطته
وحبسن نية ,وأدانته احملكمة بالقتل العمد و كمت عليه بالقصاص..
ففي قرية (ح .س ضد آ .ب .ق) ( ,)29املتهم كان عامالً صلحة الغابات وقد
مسأ له بزراعة املسا ات الفارغة بم األشجار ,ثم ترك املصلحة ولكنه استمر يف
( )28انظر املسؤولية اجلنائية – مصدر سابق ص 167
( )29أنظر رقم القضية  60يف جملة م.أ.ق 1961م وأنظر املسؤولية اجلنائية مصدر سابق ص 164
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راعته بدون إذن ا جاء مشرف

األشجار ليتوس يف راعته ,أمر غفري الغابات بإ الة

راعة املتهم و رق راكوبته ,ملا جاء املتهم ووجد أن راكوبته ا رتقت و راعته أ يلت
ذهب للمر وم وسلله وأكد له املر وم أنه هو الذي أمر بإ الة الزراعة و رق
الراكوبة ,فانها عليه املتهم ضربًا ت قتله ,قدم حمامي الدفاع مرافعةً عن املتهم وأنه
كان حتت تلثري االستفزا بسبب تعدي اجملين عليه عل

راعته وراكوبته ,ولكن

احملكمة رفرت هذا الدف وأدانت املتهم بالقتل العمد ,ألنّه كان يف مواجهة عمل
املوظف العام ,ورغم أنّ احملكمة ناقشت الة "عدم وجود أمر إ الة من احملكمة
للزراعة والراكوبة" ولكن السلوك القاسي الذي سلكه املتهم يد عل سوء نيته
وقصده لالنتقام الشخصي ,فحرمته احملكمة من هذا الدف وأدانته باإلعدام(.)30
مثال آخر :يف قرية (ح .س ضد.أ .م .أ) ( ,)31ذهب اجملين عليه وكان شرطيًا
ومعه شيخ القرية ذهبا للجاني يف بيته وقدما له تعهدا باحلرور أمام احملكمة ,تباد
املتهم معهما األلفاظ الشديدة ,أمره الشرطي بتسليم سكينة الذراع ,فرف

ودخل م

الشرطي يف عراك ,استل السكم وطعن الشرطي فلرداه قتيالً وطعن شيخ القرية
وقتله..
أدانته حمكمة املوضوع املتهم جبرمية القتل العمد و كمت عليه باإلعدام,
صادقت سلطة التلييد عل قرار حمكمة املوضوع ,ورفرت الدف بالدفاع الشرعي ألنه
كان يف مواجهة املوظف العام الذي يعمل حبسن نية وينفذ أمر احملكمة يف إيصا ورقة
التكليف باحلرور وإن مل يكن م الشرطي ق بلخذ سكينة املتهم حتديدًا.
( )30انظر عرض هذ القضية يف ركتاب املسؤولية اجلنائية للدركتور عبد هللا النعيم ص .164
( )31أنظر رقم القضية  126يف م.أ.ق (جملة االدكام القضائية )وانظر (املسؤولية اجلنائية لعبد هللا النعيم) – ص
151
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مثال آخر :منحت احملكمة العليا ق الدف "بالدفاع الشرعي" وإن كان يف
مواجهة أعما املوظف العام ,لكن إذا مل يكن املوظف العام يعمل يف دود
صال ياته وألسباب قوية خاف املتهم من تسبيب املوت أو األذى اجلسيم من تصرفات
املوظف العام.
يف قرية (ح .س .ضد /ت .خ) (.)32
يف هذه السابقة (منأ املتهم رخصة بندقية احلماية الشخصية يف مناطق الزراعة
اآللية بالقرارف املتامخة للحدود األثيوبية ,فلخذها وذهب بها لصيد الغزا م
آخرين ,تعر ,هلم ثالثة جنود من قوة دفاع السودان عندهم أوامر بالقب

عل أي

شخص معه سالح ناري يف املنطقة طلبوا منهم وض السالح ,هربوا أمامهم .استسلم
اآلخرون وبدأ املتهم يف الفرار ,أطلق اجلنود النار يف اهلواء ,استدار املتهم وأطلق النار
يف اجتاه اخلطر الذي شعر به ,أصابت إ دى الطلقات أ د اجلنود وسببت له أذىً
جسيمًا أدانته حمكمة املوضوع بتسبيب األذى اجلسيم ,سلطة التلييد شطبت احلكم
واستبدلته بالرباءة وأمرت بإطالق سراح املتهم ,وقا رئيس احملكمة يف يثيات
احلكم( :للمتهم احلق يف الدفاع الشرعي عن نفسه لطاملا خاف وألسبابٍ معقولة من
تسبيب املوت أو األذى اجلسيم ,وإنَّ صيد الغزا ال مينأ اجلنود احلق يف القب
املتهم يًا أو ميتًا) (.)33

( )32املسؤولية اجلنائية لعبدهللا النعيم – مصدر سابق – ص 148
( )33املسؤولية اجلنائية لعبد هللا النعيم – مصدر سابق – ص 148
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املبحث الثالث :االستفزاز وأثره على املسؤولية اجلنائية
وقد قسمته اىل أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف االستفزا لغة واصطال ا.
املطلب الثاين :يف تكييف هذا الدف يف الفقه.
املطلب الثالث :يف تكييفه يف القانون.
املطلب الرابع :يف تطبيق احملاكم هلذا الدف عل بع

السوابق.

املطلب األول :تعريف االستفزاز لغة واصطالحا
أوالً :االستفزاز لغة

معناه االستخفاف ,..ورجل فز أي خفيف ,ويسم ولد البقرة الصغري فز(.)34

وهو أن يستخف أ د شاعر آخر ت يُفقده رشده فيقا استفزه أو استخف
به ,قا تعاىل :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ( ,)35أي
استخفّ.
واالستفزاز من الناحية القانونية :هو أن يتسبَّب اجملين عليه يف فقدان اجلاني
لرشده وقدرته يف السيطرة عل تصرفاته بفعلٍ مُحرَّم ينتهك به إ دى خصوصيات
اجلاني أو شرفه أو كرامته ,ويقدم اجلاني برد فعل عنيف عل مصدر االستفزا قد
يؤدي إىل القتل أو األذى اجلسيم.

( )34انظر :الصحاح للجوهري ( :ص .)400
( )35سورة اإلسراء اآلية .64
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سؤال :هل ميكن أن يُشكِّل هذا االستفزا دفعًا يُخفف املسؤولية اجلنائية عن
اجلاني أو يرفعها بالكلية؟ وما موقف الفقه اإلسالمي من هذا الدف ؟ وموقف
القانون ,وأعما احملاكم والسوابق القرائية اليت ناقش فيها القراء هلذا الدف ؟.
اثنيًا :ما الفرق بم االستفزا و ق الدفاع الشرعي؟

من خال عرضنا ملسللة الدف حبق الدفاع الشرعي ,يترأ أن الدفاع الشرعي

يتعلق بدف من صا عل اجلاني "رد الصائل" ,وهو أن هناك خطرًا يهجم عل اجلاني
أو يصبأ وشيك الوقوع عليه فيقوم اجلاني بدفعه مستخدمًا القوة.
فإذا حتققت الشروط وانتفت املوان يُشكل دفعًا كامالً أو جزئيًا للمسؤولية
اجلنائية كما سبق بيانه ,ولكن االستفزا يتعلق بالتلثري عل اإلرادة وعدم القدرة عل
السيطرة عل التصرف بسبب موجة الغرب العارمة اليت انتابت اجلاني بسبب
االستفزا  .فاعتبار االستفزا يلتي من نا ية ضعف اإلرادة واخلروج عن السيطرة عل
املشاعر بسبب االستفزا وخلق اإلنسان ضعيفا.
املطلب الثاين :تكييفه القانوين
إن القانون اعترب هذا الدف بروابط معينة ,كما جاء يف نص املادة  249أ من
قانون العقوبات السوداني املرتكز عل التشري اإلجنليزي واهلندي يف اجلانب اجلنائي
يف أغلبه ,جاء يف هذه املادة (ُي َعدّ القتل شبه عمد إذا سَبَّب اجلاني وقد فقد السيطرة
عل نفسه بسبب استفزا ٍ شديد مفاجئ موت الشخص الذي استفزه أو موت شخص
آخر مصادفة...
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يقو الدكتور عبداهلل النعيم(" :)36مسللة ما إذا كان االستفزا شديدًا ومفاجئا
تكفي لعدم اعتبار الفعل قتالً عمدًا مسللة وقائ  ,فعل الشخص الذي يُريد أن يستفيد
من هذا الدف أن يُقن احملكمة بلنه:
- 1تعر ,الستفزا ٍ شديد ومفاجئ.
- 2أفقده السيطرة عل ماهية أفعاله..
ولذا ,تسبب فعله اجلنائي يف موت مَن استفزه أو أي شخص آخر عن طريق
اخلطل.
املطلب الثالث :تكييفه الشرعي وادلته.
الذي أراه اا واهلل تعاىل أعلم اا أن الفقه اإلسالمي وملثوراته من اآلثار واألدلة
العامة تعترب هذا الدف وجيعل له و نًا مقدرًا لتخفيف أو رف املسؤولية اجلنائية إذا
استنادا إىل اآليت:
توفرت شروط االستفزا وانتفت منه املوان  ,وذلك
ً

- 1ضعف اإلنسان إذا فَقَد السَيطَرة عل َتصَرُفَاته بسبب موجة الغرب

العَارِمَة اليت سببها له اجملين عليه باعتدائه عل إ دى خصوصياته ا املتعلقة بالكرامة
والعر ,والشرف ا يتماش هذا م مبدأ اليُسر والرفق الذي قامت عليه أ كام
الشريعة اإلسالمية عمومًا ,ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (,)37
وقوله تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ ( ,)38وثبت عن رسو اهلل  أنه

( )36أنظر املسؤولية اجلنائية لعبدهللا النعيم– مصدر سابق ص  161وانظر د.حممد حمي الدين قانون العقوابت
ص50
( )37سورة البقرة اآلية .185
( )38سورة اانج اآلية 78

صاحل أمحد التوم

856

أسقط لفظ الغربان بالطالق ومل يوقعه ,قا رسو اهلل ( :ال طالق يف إغالق)

()39

لفقدان السيطرة عل األقوا يف حلظة الغرب وهذا من جنس اليُسر الذي اتسمت به
أ كام الشريعة اإلسالمية الغراء.
- 2ما ثبت يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه عن" .....أن رجالً دخل
عليه وحيمل سيفًا يقطر دمًا ,ومن خلفه أُنَاسٌ يطلبونه ,فقالوا قتل صا بنا يا أمري
املؤمنم ,قا له عمر :ماذا تقو ؟ قا  :أهويت بالسيف بم فخذي امرأتي إن كان
هناك أ د فقد أصبته" "فهز عمر السيف وأعطاه إياه وقا له :من عاد فعد" أو كما
قا  ,وال شك أن الصحابة مسعوا بذلك ومل يُنكروا عل عمر ,مما يد عل
اإلمجاع يف اعتبار االستفزا وأنه ممكن أن يُشَكِل دفعًا يرف املسؤولية اجلنائية أو
جففها(.)40
قا تعاىل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ ( )41وغري ذلك
من األدلة العامة.
تد عل اعتبار الدف باالستفزا يف ختفيف أو رف املسؤولية اجلنائية إذا فقد
اإلنسان السيطرة عل تصرفاته بسبب االستفزا الشديد واملفاجئ الذي سببه له اجملين
عليه.
املطلب الرابع :تطبيقات ااحماكم يف السوابق القضائية ،وشروط وضوابط اعتبار

االستفزاز

( ) 39روا أبو داود عن عائشة وصححه انظر مرقاة املفاتيح الرح مشكاة املصابيح لعلي سلطان القاري برقم
3285طبعة دار الفكر 1422هـ
( )40ذركر اانافظ يف ( كذي التهذي م1/ص  160دار الكت العلمية و انظر إرواء الوليل م
/7ص).274
( )41سورة البقرة آية ﴿ ،194وج اء ٍ
سيئة سيئة مثلها﴾ *سورة الشورى آية " ،40
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إثارة هذا النوع من الدفوع أمام احملاكم كثرية ,وغالبًا ما يلجل إليه ممثل الدفاع
بلن املتهم كان حتت تلثري االستفزا الذي سببه له الرحية ,ولذا يلتمس من احملكمة
التخفيف ,وقد يكون اللجوء إليه يلة ليهرب من حتمل نتيجة الفعل اجلنائي الذي
ارتكبه اجلاني ,وقد يكون صحيحًا كان اجلاني حتت تلثري االستفزا الشديد واملفاجئ
الذي سببه له الرحية ,فاملسللة ختر للوقائ احلاصلة والقدرة عل إقناع احملكمة
بوجود هذا الدف  ,وتقديم األدلة اليت تؤكد الوقائ حبصو االستفزا  ,فاملعايري اليت
حتكم قرايا الدف باالستفزا ذاتية وليست موضوعية ,وتتوقف عل اإلثبات فقط,
وهناك رصيدٌ ثَرّ ملناقشات احملاكم اجلنائية السودانية لقرايا الدف باا" االستفزا " وتعدد
احلاالت اليت قبلت فيها احملاكم الدف باالستفزا واحلاالت اليت رفرت فيها الدف
باالستفزا .
سابقة قضائية :حكومة السودان ضد .م .وآخرين

()42

يف هذه السابقة حرم

ااحمكمة املتهم من الدفع ابالستفزاز ألنه هو الذي سعى إليه ووجد ما يتوقعه أي

شخص من جراء فعله وهي قضية ح .س .ضد .م .وآخرين.

(نشبت معركة بم جمموعتم من اهلدندوة (اسم قبيلة يف السودان) ,وبدأ املتهم
األو باللجوء إىل العنف بلن جرح اجملين عليه جر ًا خطريًا بسيفه ,وهنا هاجم ابن
عم املتهم املر وم بسيفه أيرًا ,إال أن املر وم قذفه خبنجره وجر ه جر ًا قاتالً,
املتهم عند رؤية ابن عمه بهذه احلالة استشاط غربًا وهجم عل املر وم إال أنّ بع
احلاضرين جزوه منه هنا تدخل املتهم الثاني وخلَّصه من احلجَّا ِين وأعطاه سيفه
ال أجهز عل املر وم اا والذي كان أصالً قد
ليواصل هجومه عل املر وم ,وفع ً
انسحب من املعركة متلثرًا جبر ه األو اا فقتله ,أدانت احملكمة املتهم األو بالقتل
( )42رقم القضية  57م.أ.ق أنظر املسؤولية اجلنائية ص 163
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العمد ,وأيَّدت سلطة التلييد قرار حمكمة املوضوع واليت رمته من الدف باالستفزا
الذي هو أصالً قد سع إليه ,فقا رئيس القراء يف يثيات تلييد القرار" :أنه من غري
املمكن أن يُقا إن املتهم األو فقد السيطرة عل نفسه بسبب االستفزا الشديد
املفاجئ ألنّه جيب أن يتوق أنّ اجلروح اخلطرية كانت نتيجة ملبادرته باستعما السيف
وتصرفاته الال قة ال تربر باالستفزا  ,فهل كان هذا املتهم يتوق من املر وم أن
يستسلم وال يتحرك للدفاع عن نفسه؟ وهو يتعر ,للهجوم من رجلم بعد أن جر ه
وعطل ركته أوهلما بالسيف وهجم عليه الثاني بالسيف أيرًا؟.
منوذج آخر حلرمان املتهم من الدفع ابالستفزاز ،وهو الفعل الذي يؤدي إىل
القتل الذي يقع يف مواجهة تصرفات املوظف العام وهو يعمل يف حدود سلطته.
ح .س .ضد آ .ب .ق( ,)43املتهم كان يعمل يف مصلحة الغابات وكان يقوم
َرحٌ له بذلك ,بعد فرتة ترك العمل صلحة الغابات
بزراعة الذرة بم األشجار و ُمص َّ
ولكنه واصل الزراعة بم األشجار بدون إذن من مصلحة الغابات ,أبلغه مراقب
الغابات بررورة ترك الزراعة بدون إذن من املصلحة ,فلصرَّ عل الزراعة ,وجد
مراقب الغابات أن املتهم قام بقط بع

األشجار وواصل راعته ,جاء املتهم لزراعته

و وجد خفري املصلحة قد أمر بإ الة راعته و رق راكوبته ,أخذ املتهم سيفه و ربته
واجته إىل كوخ اجملين عليه "مراقب الغابات" ناداه ودخل عليه كوخه ,فلكد له املر وم
أنه أمر بقط

راعته و رق راكوبته ,ضربه املتهم عدة مرات بالسيف وقتله يف احلا ,

وجدت احملكمة أن املادة  38وقتها ال حترم املتهم من الدف باالستفزا ؛ ألن إ الة
راعة املتهم و رق قطيته مل يكن بلمر إ الة من احملكمة ,ولكن وجدت احملكمة أن
املتهم هو الذي تسبب يف االستفزا وسع إليه بدرجة كبرية وأن سلوكه كان قاسيًا
( )43سبق اإلالارة إليها أنظر املسؤولية اجلنائية  -مصدر سابق ص 165
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وغري متناسب م درجة االستفزا مما رمه يف النهاية من هذا الدف وأُدين بالقتل
العمد.
*إذن فهناك ثالثة ضوابط يضبطها القانون لقبول االستفزاز إذا وجد أصالً.
قلنا يف املقام األو التلكد من صو االستفزا الشديد املفاجئ.
اثنيًا :أن يتخط االستفزا القيود الثالثة اليت نصت عليها املادة  ,38وهي :ال

يُعتد باالستفزا إذا:

 - 1قصده اجلاني وسع إليه.
 - 2إذا كان يف مواجهة طاعة القانون وتوجيهات املوظف العام.
ال مشروعًا.
 - 3إذا صل بسبب استخدام ق الدفاع الشرعي استعما ً
واملادة  249من قانون العقوبات لسنة  1983تر شرطم لسالمة " صو
االستفزا " وشرطم متعلقم برد فعل املتهم الذي يسع لالستفادة من هذا الدف ,
فشرط االستفزا - 1 :أن يكون شديدًا- 2 .أن يكون مفاجئًا.
وما يتعلق بفعل املتهم:
 - 1أن يكون رد فعل املتهم ُم َوجَهًا ملصدر االستفزا بسبب هذا االستفزا .
 - 2أن تتناسب قوة ردة الفعل م مستوى االستفزا .
أوالً :شدة االستفزا ليس هناك معيارٌ موضوعي ومسطرة تُحَدِّد درجة
االستفزا الشديد واملتوسط واخلفيف ,وإمنا نستطي أن نتلمس ذلك ونتعرَّف عل
هذه املستويات من خال تطبيق احملاكم عل السوابق اليت تعر ,عليها..
فمثالً :املفاجلة بعالقة جنسية حمرَّمة م أ د أطراف املتهمَ ,د ِرجَت احملاكم
عل اعتبار هذا النوع من االستفزا الشديد وكل ما كانت هذه العالقة مُحَرَمة حترميًا
مغلظًا كلما ادت شدة االستفزا  ,فالعالقات اجلنسية الشاذة اعتربتها احملاكم من
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مسببات االستفزا الشديد الذي يصلأ دفعًا للمسؤولية اجلنائية ,والعالقة اجلنسية
احملرمة م الزوجة أشد وقعًا مما هي م أ د القريبات األبعد ..وهكذا.
* مسألة :ارتباط القانون باألخالق مما يتميز به الشرع اإلسالمي وأنه َيعْتَرب
األخالق احلميدة والعادات احلسنة جزءًا من منظومة تعاليم الدين اليت يُقدِسّها املسلم
وحيرتمها ,ويعمل وجبها ويثلر ويغرب عند انتهاكها ,والنظم والقوانم ال ينبغي ان
تنفك عن األخالق يف اجملتم املسلم ,ولكن كثريًا من اجملتمعات املادية اليت طغت
عليها احلياة املادية و ياة العَبَث واملُجُون فصلت القانون عن األخالق ووضعت
القوانم والنظم بعيدة كل البعد عن األخالق وتسع لفتنة املسلم يف دينه ليحذوا
ذوها ويبعد بالقوانم عن األخالق.
قا تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ ( ,)44وقا تعاىل:
ﭽﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (.)45
أثرت هذه املسللة يف هذا املوطن ألنه مل يعد لكثري من الشعوب قاموس يُسم
باا" العالقات اجلنسية احملرمة" ,فيعتربون اجلنس كاألكل والشرب ال مين وال يُحظَر إال
يف الة االغتصاب فقط ,وتقوم إبا ة اجلنس عندهم عل الرتاضي بم الطرفم وهذا
املسلك يف ق الكافر ال يُستغرب ألنه ليس بعد الكفر ذنب ,كما يقولون ولكن
اخلطورة إذا جارى املسلمون واملشرعون القانونيون يف بالد املسلمم الكفار يف عاداتهم
وتقاليدهم وثقافاتهم املخالفة لتعاليم اإلسالم.
ومن الغرائب ,قد وقفت لرأي لبع
األسبق" (أبو رنات) إذ رف
( )44سورة النساء آية27
( )45سورة النساء آية.27

القانونيم "رئيس القراء السوداني

التفريق بم الزوجة والعشيقة يف مسللة العالقات اجلنسية

سلوك اجملين عليه وأثر على املسئولية اجلنائية

861

احملظورة ,وجاء قوله يف قرية ( ح .س .ضد أ .ك.ح ,بقوله :االستفزا مسللة نفسية ال
تتقيد باالعتبارات األخالقية العامة.
فكانت احملاكم السودانية ترف

التمييز بم الزوجة والعشيقة حبجة أنها مسللة

نفسية ,عن إذا وجد العشيق م عشيقته رجالً آخر يف عالقة جنسية وقتله فيعترب هذا
التصرف مقبوالً إىل دٍ ما ,ألنه يف الة انفعا نفسي كما لو وجده م

وجته!!!

(انظر إىل هذا الفصل بم القانون واألخالق).
يقو د .عبد اهلل النعيم يف تعليق عل هذه املسللة :وهي مسللة اختالف
وجهات نظر يف أثر االعتبارات األخالقية والدينية عل السياسة العقابية ولسنا بصدد
الفصل بم الرأيم) ( ,)46وهذا دليلٌ عل احنراف املُشَرِعم وبُعدُهم عن تعاليم الدين,
إذ يعتربون انعكاس االعتبارات الدينية واألخالقية عل القانون مسللة حمل نظر!!,
ولكن حبمد اهلل تعاىل ,رجعت احملاكم السودانية عن هذه االنتكاسة وعبَّرت عن
ضرورة التمييز بم الزوجة والعشيقة ,كما جاء يف قرية ج .س .ضد أ .ك .ح ,و صل
حتو ٌ كبري يف منهج السياسة العقابية ,منذ قوانم سبتمرب 1983م ومرورًا بالقانون
اجلنائي لسنة 1991م ,والساري املفعو إىل يومنا هذا ,فلصبحت القوانم اجلنائية
تعتمد عل الفقه اجلنائي اإلسالمي ومذاهب وأراء الفقهاء املسلمم ,واليت ترى أنّ
القانون مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالدين واألخالق.
هذا ما اكتفيتُ به يف عر ,هذا الدف ومسائله وسوابقه وشروط اعتباره ,وقد
اترأ أثره الفاعل عل املسؤولية اجلنائية لدى اجلاني ,إذا حتققت شروطه وانتفت
موانعه...

( )46املسئولية اجلنائية لعبدهللا النعيم – مصدر سابق ص 167
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اخلامتة
تناولت هذا املوضوع (سلوك اجملين عليه وأثره عل املسؤولية اجلنائية) أي
املسؤولية اليت ترتتب عل اجلاني بناء عل فعله اجلنائي والذي ارتكبه يف ق اجملين
عليه .ومت استعرا ,هذا املوضوع وفقا للتقسيم االتي.
أوال :عرفت املسؤولية اجلنائية باختصار وهي حتميل اجلاني نتيجة افعاله اجلنائية
مت ما توفرت فيه االسس العامة للمسؤولية اجلنائية وقد ذكرتها باختصار وهي العلم
(القصد اجلنائي) والعقل والبلوغ واالختيار ومل أتوس يف شر ها ألن موضوع البحث
وعنوانه ال يشملها و أردت ان يكون البحث حمصورا يف العنوان الذي اخرتته له.
اثنيا :اشرت للدفوع الكثرية يف الفقه والقانون واليت ميكن ان يستفيد منها اجلاني
وختفف عليه املسؤولية اجلنائية أو ترف عنه بالكلية وهذه الدفوع تقسم عل ثالثة أنواع
النوع األو ما يتعلق حبرية االختيار واإلرادة كاجلنون والسكر واإلكراه و الة
الررورة وهذا مامل نتعر ,له يف حبثنا هذا  ,والنوع الثاني من الدفوع ما يتعلق
بالسياسة العقابية العامة كالصغر واحلاد العرضي وتفاهة الررر واألخبار حبسن نية
خبرب مؤمل ينتج منه ضرر بالغ ,وتصرفات املوظف العام  ,وما حيد عند تنفيذ أمر
القانون من أضرار ,واحلصانات القرائية والدوبلوماسية وغريها وهذا مامل نتعر,
له يف حبثنا هذا ,والنوع الثالث وهي الدفوع اليت تكون بسبب سلوك اجملين عليه وهي
ثالثة وهي حمل حبثنا هذا.
اثلثا :الدفوع اليت تكون بسبب سلوك اجملين عليه وهي يف اجلملة ثالثة تناولتها
يف هذا البحث يف ثالثة مبا ث.
األول :الرضا .أي إذا رضي اجملين عليه بوقوع فعل عليه وطلب من اجلاني
إ دا هذا الفعل فإىل أي مدى يشكل رضاه دفعا يستفيد منه اجلاني إذا نتج عن هذا
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الفعل ضرر جنائي ؟ وما موقف الشرع من ذلك ؟ وما موقف القانون ومت يعتد
بالرضا ومت يرف

الدف به ؟

الثاين :العدوان (أي إذا اعتدى اجملين عليه عل اجلاني ودفعه اجلاني بفعل
جنائي نتج منه املوت أو األذى اجلسيم) فإىل أي مدى ميكن أن يستفيد اجلاني من هذا
الدف ؟ وهو ما يعرب عنه يف القانون بالدفاع الشرعي ويف الفقه بدف الصائل  ,وشروط
وضوابط هذا الدف وذكرت بع

النماذج يف بع

السوابق القرائية.

الثالث :االستفزا  ,واشتمل البحث عل تعريف االستفزا وضوابط االعتداد
به كدف شرعي او قانوني وطبيعة األفعا اليت ميكن أن تفقد الشخص الطبيعي القدرة
عل السيطرة عل تصرفاته  ,والفرق بم االستفزا والدفاع الشرعي.
خلصت الدراسة يف هذا البحث إىل النتائج اآلتية.
- 1ال يعتد بالرضا بوقوع الررر احمل

عل البدن.

- 2اإلجها ,فعل غري مربر إال عند الررورة
- 3ال أثر للرضا يف جرائم احلق العام.
- 4الدف باالستفزا غري الدف بالعدوان الختالف سبب قبو الدفعم.
- 5فكرة املوت الر يم أو القتل بداف الشفقة غري مقبولة شرعا.
- 6يرف

الدف باالستفزا إذا سع إليه اجلاني.

- 7ال يعترب الدف بالدفاع الشرعي إال إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه.
- 8التخوف املعقو من اخلطر الداهم تنز منزلة اخلطر الوشيك الوقوع.
- 9سالمة اجلسد تقدم عل سالمة املمتلكات.
- 10ال اعتبار للدف بالعدوان أو االستفزا يف مواجهة تصرفات املوظف
العام مادامت قانونية.
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التوصيات
- 1التوس يف الكتابة يف األحبا الفقهية اجلنائية إلبرا تفوق الفقاه اإلساالمي
ومشوله وسعته.
 - 2االسااتفادة ماان جهااود اآلخاارين فيمااا جاادم قرااايا العدالااة اجلنائيااة وال
يتعار ,م الشرع اإلسالمي.
- 3دعم وتشجي األحبا املقارنة من أجل إثراء موضوعات الفقه اجلنائي.
- 4ربااط أحبااا الطااالب والدارساام يف الفقااه اجلنااائي باالنظم الوطنيااة ألجاال
اجلم بم األصالة واجلدة.
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(The Victim's Conduct and Produce Effect Upon Criminal Responsibility)
Dr. Salih Ahmed Altoum
Associate Professor in the Department of law in College of Sharia in Q.U

Abstract. This search discussed the intendment of the criminal responsibility and the general basics
which depend on abstractly:
 The knowledge, will, mind, and the legal age.
 The search briefly discuss the pleas and the exceptions which can attenuation or can cancel the
legal responsibility engaged with free options
 Drunkenness, insanity, force
 The search discussed judicial policy which engaged with the victim conduct
 The search confined three pleas which are:
- The victim conduct.
- Legal defenses
- Satisfaction
- Provocation and their effect upon the legal responsibility to the jurisprudence and law

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،871-867ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

اسم الكتاب :القانون التجاري السعودي.
اسم املؤلف :انيف الشريف؛ زايد القرشي.

الناشر :دار حافظ – جدة.

الطبعة :الثالثة ،لسنة 1434هـ.
شهد العامل يف الفرتة األخرية تطورات يف شتى جماالت احلياة املختلفة ،وقد كان
للتعامالت التجارية منها النصيب األكرب ،وقد أسهمت تقنيات االتصاالت
واملواصالت اليت شهدها العامل مؤخرًا يف إحداث نقلة نوعية وكبرية يف عامل املال
والتجارة واالقتصاد ،وكان هلا أثر كبري يف ظهور األسواق التجارية الضخمة؛
التقليدية منها وااللكرتونية .ونتيجة لذلك فقد ظهرت احلاجة ماسة إىل ضرورة إجياد
وتعديل األحكام القانونية اليت تتناول التعامالت التجارية واالقتصادية بشتى صورها
وجماالتها ،على حنو يضمن ضبط العالقات القانونية املتعلقة بها ،مبا يكفل حتقيق
مصلحة اجملتمع واألفراد يف آن واحد ،وتوجيه السياسات االقتصادية والتجارية
لتحقيق األمن االقتصادي واالجتماعي على الصعيدين الداخلي والدولي؛ األمر
الذي أدى أيضًا إىل ظهور العديد من االتفاقيات الدولية اليت عنيت بتنظيم القطاع
التجاري ،واليت كان أخرها منظمة التجارة العاملية (.)W.T.O
ونتيجة ملا سبق ،فقد سارع شراح وفقهاء القانون إىل شرح وتأصيل وبيان
األحكام القانونية املتعلقة بالعمليات التجارية والتعليق عليها ،وقد كان من بينها كتاب
القانون التجاري السعودي ،الذي جاء مفصال وشارحًا لألحكام القانونية اليت تناولت
األعمال التجارية والتّجار والشركات التجارية ،طبقًا ملا ورد يف نظام احملكمة التجارية
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السعودية الصادر يف عام 1350هـ ،واألنظمة املكملة واملعدلة له؛ كنظام الشركات
السعودي ونظام األمساء التجارية والعالمات التجارية.
لقد جاء هذا املؤلَّف على شكل دراسة حتليلية للنصوص القانونية التجارية
السعودية مقارنة بالقوانني األخرى ،ومشتملًا على العديد من التطبيقات القضائية من
الواقع السعودي .وقد جاء هذا الكتاب موزعًا على بابني مسبوقني مبقدمة؛ حيث
اشتمل الباب األول الذي قام بتأليفه الدكتور نايف الشريف ،على شرح ألحكام
األعمال التجارية والتجار ،وأشتمل الباب الثاني الذي قام بتأليفه الدكتور زياد
القرشي ،على أحكام مفصلة يف الشركات التجارية السعودية.
واشتمل الباب األول على فصلني؛ جاء األول منهما يف بيان األعمال التجارية
وأنواعها املختلفة ،والفرق بينها وبني األعمال املدنية ،وبيَّن املؤلف األعمال اليت تعد
جتارية وفقًا ملا جاء يف نظام احملكمة التجارية ،واألعمال اليت خترج منها؛ كأعمال
الزراعة واألعمال املهنية وغريها .وخلص املؤلف إىل حتديد مفهوم األعمال التجارية
من منظور املنظم السعودي ،واعتماده على النظرية املوضوعية كأساس للتفرقة بينها
وبني األعمال املدنية ،مع األخذ بالنظرية الشخصية على سبيل االستثناء ،وبيان
النتائج املرتتبة على الفرق بني األعمال التجارية واألعمال املدنية بطبيعتها .وأما الفصل
الثاني ،فقد تناول فيه املؤلف األحكام القانونية اخلاصة بالتجار من حيث؛ التعريف
بالتاجر وبيان مركزه القانوني ،والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب مبمارسة
األعمال التجارية العتباره تاجرًا .كما ركز املؤلف يف هذا الفصل على االلتزامات اليت
ترتتب على اكتساب الشخص للصفة التجارية ،من حيث؛ االلتزام مبسك الدفاتر
التجارية اليت أوجب املنظم السعودي على التاجر مسكها ،وااللتزام بالتسجيل
بالسجل التجاري .وتوصل املؤلف إىل إلزام مجيع األشخاص الذين يكتسبون الصفة
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التجارية بااللتزامات اليت أوجبها املنظم السعودي؛ سواء أكان شخصًا عاديًا أم
شخصًا اعتباريًا؛ كاملؤسسات والشركات التجارية بأنواعها املختلفة.
وأما الباب الثاني من هذا الكتاب فقد خصص لتناول األحكام اخلاصة
بالشركات يف اململكة العربية السعودية ،وقد مت تقسيمه إىل فصلني؛ تناول املؤلف يف
األول األحكام العامة اخلاصة جبميع الشركات ،من حيث التعريف بالشركة وتكوين
عقدها واآلثار املرتتبة عليها وكيفية انقضائها والطرق املختلفة لتصفيتها طبقًا ملا ورد يف
نظام الشركات السعودي .وجاء الفصل الثاني يف بيان األحكام اخلاصة بكل نوع من
أنواع الشركات التجارية يف اململكة العربية السعودية واملنصوص عليها يف نظام
الشركات السعودي ،وقد انصب تركيز املؤلف يف هذا الفصل على األحكام اخلاصة
بشركة املساهمة ،باعتبارها أحد أهم أنواع الشركات يف اململكة .وتناول املؤلف يف
نهاية الباب الثاني حوكمة الشركات ،من حيث التعريف بها وبأحكامها.
ممياا الكتاب
لقد جاء هذا الكتاب يف وقت حتتاج فيه اململكة العربية السعودية إىل مؤلف
يكون جامعًا متقنًا مشتملًا على املبادئ العامة يف القانون التجاري ،وخباصة يف ظل
اهتمام اململكة يف النواحي القانونية والتنظيمية يف اجملاالت املختلفة وعلى رأسها
األنظمة التجارية .وميكننا إمجال مميزات الكتاب يف النقاط اآلتية:
 - 1جاء هذا الكتاب مشتملًا على األحكام القانونية املتعلقة باملبادئ األساسية
يف األنظمة والتشريعات التجارية يف اململكة العربية السعودية وخباصة احلديثة منها.
وتناول هذه األحكام بطريقة مبسطة وميسرة تسهل على دارسها سهولة فهمها
واإلحاطة بها.
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 - 2اإلبداع والتجديد يف ترتبيه ،حيث يسهل على الدارس سهولة الرجوع
إىل األحكام القانونية املتعلقة باملوضوعات اليت اشتمل عليها املؤلف .كما احتوى على
أصالة علمية ملموسة ،ألنه يتناول موضوعات مهمة لطالب القانون والقضاة
واحملامني واحملاسبني ،ومدراء وموظفي الشركات.
 - 3يعد موضوع هذا الكتاب من املوضوعات اليت مل يكتب عنها الكثري يف
اململكة العربية السعودية ،حلداثة تدريس هذا الفرع من فروع العلم ،لذا فإن هذا
الكتاب يشكل إضافة علمية للمكتبة السعودية القانونية.
 - 4لقد اشتمل هذا الكتاب على تطبيقات عملية من واقع القضاء السعودي
يف جممل املوضوعات اليت جاءت به ،وهذا له داللة كبرية جدًا يف قدرة املؤلفني على
ربط الناحية النظرية بالناحية العملية اليت حيتاجها طالب العلم القانوني ،وإحاطته
بالواقع التطبيقي القضائي الذي له دور أساس يف فهم الناحية النظرية وتأصيلها.
 - 5التزام املؤلفني بتقريب األحكام القانونية باألمثلة الواقعية ،حيث جاء هذا
الكتاب مفيدًا للدارس من ناحية تقريب املسائل التجارية واألحكام القانونية
وتوضيحها ،حتى يسهل فهمها واستيعابها .وقد جاء يف هذه األمثلة نوع من اجلدة
والواقعية ،وبعضها مستخلص من أحكام القضاء.
 - 6عُين املؤلفان عناية كبرية يف اآلراء الفقهية ،حيث مت إبرازها بصورة
واضحة يف املسائل اليت كانت حمل نقاش ودراسة ،مع إبراز اآلراء اخلاصة بهما يف
املواضع اليت حتتاج إىل ذلك .وابتعد املؤلفان بالوقت نفسه عما ال يفيد الدارس
ويشكل عليه؛ كاالعرتاضات والتعاريف املختلف عليها ومناقشتها؛ إال فيما له فائدة
عملية.
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 - 7لقد جاء أسلوب هذا الكتاب ،بالرغم من ازدواجية مؤلفيه ،مرتابطا،
متماسكا وعلى وترية واحدة ،مما يدلل على االنسجام يف اإلعداد والتحضري هلذا
الكتاب ،وهذا ناتج عن تتبع ومراجعة جلميع مفردات الكتاب.
ملحوظا على الكتاب
جاء هذا الكتاب مفتقرًا إىل معاجلة بعض املوضوعات املهمة يف القانون
التجاري؛ كاحملل التجاري ،وخباصة يف ظل عدم قيام املنظم السعودي بإجياد أحكام
قانونية خاصة به ،واعتماده يف ذلك على القواعد العامة وبعض األنظمة اليت تناولت
عناصره املعنوية؛ كنظام األمساء التجارية ،والعالمات التجارية ،ونظام براءة
االخرتاع .وال خيفى على أحد أهمية احملل التجاري يف الوقت احلاضر وما له من دور
كبري يف العمليات التجارية املختلفة ،األمر الذي يقتضي ضرورة معاجلته وبيان أحكامه
القانونية ،ويف اعتقادي أن املكان املناسب له هو بني ثنايا هذا الكتاب الذي جاء حتت
مسمى القانون التجاري .
وهذه املالحظة ال تقلل من شأن هذا الكتاب ،أو القيمة العلمية اليت حيتويها،
ولرمبا مل يقم املؤلفان بتناول هذا املوضوع لعدم اشتمال خطة املنهج الدراسي ملقرر
القانون التجاري على هذا املوضوع ،وحرصًا منهما على التقيد باملنهجية الوصفية اليت
جاءت يف اخلطة املعتمدة من قبل القسم الذي يدرس فيه هذا الكتاب.
أعد التقرير

الدكتور عدانن بن صاحل العمر

أستاذ القانون التجاري املساعد يف جامعة القصيم

كلية الشريعة والدراسا اإلسالمية ،قسم األنظمة
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)8العدد ( ،)2ص ص ( ،880-873ربيع اثين 1436هـ/يناير 2015م)

وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت)
وكيفية استخداماهتا الدعوية
رسالة دكتوراه يف الدعوة واالحتساب نوقشت خالل العام اجلامعي 1427/1426ﻫ
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بكلية الدعوة واإلعالم

إشراف :أ.د .زيد الزيد و أ .د .عبدهللا املوسى
إعداد :الباحث د.إبراﻫيم بن عبدالرحيم عابد

إنّ الدعوة واجب شرعي وحتتاج لوسائل وأساليب دعوية متجدددة والداعيدة مطالدب
باإلبداع يف وسائل وأساليب الدعوة مع مالحظة أنّ الوسائل تأخد حكد الغايدا يف
اإلسالم والداعية الناجح يستفيد من مجيع أنواع الوسائل احلديثة -الد ظهدر يف
عصر ثورة املعلوما واالتصاال
اللغا

 -إليصال دعوة اهلل تعدا إ كدل الندا ،وبكدل

إن أمكن ذلك.

وشدد كة املعلومدددا الدوليدددة(اإلنرتندد ) مدددن مسدددتجدا العصدددر الدد ميكدددن
استخدامها كقناة ي لغ بها دين اهلل للنا ،والددعوة إ اإلسدالم وتصدييح نظدرة األمد
عن اإلسالم بل تعلي املسلمني أمور دينه والرد على الش ها وتصدييح االحنرافدا
مبا توفره الش كة من إمكانا ك رية يف شتى اجلوانب .
ويشددري ال اح د إ أحددد دوافع د للكتابددة يف ه د ا املوضددوع إ أن أهددل العقيدددة
الصييية ودعاة التوحيد يف اململكة ه أو النا ،بتوظيف تلك الش كة يف خدمة ه ا
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الدين لسهولة العمل عرب الش كة الدولية وتدوفري املدال والوقد واجلهدد وهد ا األمدر
حيتاج الدعاة واملؤسسا الدعوية يف الوق احلاضر.
اشتمل الدراسة على مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب.
وتناول ال اح يف املقدمة أهميدة املوضدوع والدراسدا السدابقة حولد وأهددا
وتساؤال الدراسة ومنهجية ال ي وأه الصعوبا ال واجهها ال اح .
أما التمهيد فقد قسم إ م يثني هما:
امل ي األول :الدعوة إ اهلل تعا تعريفها ووسائلها وقس ه ا امل يد إ
ثالثددة مطالددب تندداول فيهددا تعريددف الدددعوة إ اهلل تعددا ووسددائلها وتعدددد الوسددائل يف
العصر احلاضر وتنوعها.
امل ي الثاني :مشروعية استخدام الش كة الدولية يف الدعوة إ اهلل تعا .
وقد تناول ال اح يف ال داب األول موضدوع :شد كة املعلومدا الدوليدة نشدأتها
وخدماتها يف الدعوة إ اهلل تعا

وقسم إ أربعة فصول.

الفصل األول :تعريف احلاسوب وش كات وقسم إ م يثني ويف كل م يد
عدة مطالب وهي :ع ارة عن تفصيال دقيقة للياسوب والش كا احلاسوبية.
الفصل الثاني :تعريف ش كة املعلومدا الدوليدة ونشدأتها وقسدم إ م يدثني
ويف كل م ي عدة مطالب وهي ع ارة عن تفصيال عن نشأة الش كة الدولية وآلية
عملها وجماال استخدامها وأخطار الش كة الدولية والوقاية منها.
الفصل الثال  :خددما الشد كة الدوليدة املسدتخدمة يف الددعوة إ اهلل تعدا
وقسم إ ستة م اح وهي:
امل ي األول :الربيدد اإللكرتوندي وفيد ثالثدة مطالدب :حدول مفهومد ونشدأت
وأنواع وكيفية االستفادة من يف الدعوة إ اهلل.
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امل ي د الثدداني :القددوائ الربيديددة وفي د ثالثددة مطالددب حددول تعريفهددا ونشددأتها
وأنواعها وكيفية ال ي عنهدا وختمد مبطلدب مهد للددعاة وتضدمن كيفيدة اسدتخدام
القددوائ الربيديددة يف الدددعوة إ اهلل ودور الداعيددة يف ممارسددة االحتسدداب علددى القددوائ
الربيدية املخالفة لألحكام الشرعية.
امل ي الثال  :نقل وت ادل امللفا وفي ثالثة مطالب أوهلما :تعريف امللفدا
وأنواعها وهو مطلدب متخصد

يف الثقافدة احلاسدوبية املتخصصدة وثانيهمدا :تعريدف

نقل وت ادل امللفا ونشأت وكيفيت وهو مطلب متخص
استخدام نقل وت ادل امللفا يف الدعوة إ اهلل وعدر

كسابق وثالثهمدا :كيفيدة
ال احد جملموعدة مدن األفكدار

ال ميكن للداعية أن يستفيد منها وينشرها بني النا ،ليع اخلري ويالحد أن األفكدار
ال عرضها ال اح يستخدمها الدعاة وطدالب العلد يف التعريدف باإلسدالم والددعوة
إلي .
امل يد الرابدع :النسدي العنك دوتي العداملي وفيد ثالثدة مطالدب أوهلدا :تعريدف
النسي العنك وتي ونشأت  .وثانيها :املواقع النسيجية وفئاتهدا .وثالثهدا :كيفيدة اسدتخدام
النسي العنك وتي يف الدعوة إ اهلل تعا

وعر

ال اح جملموعة من األفكار مثل:

إنشدا املواقدع الدعويدة وعدر مبجموعدة منهدا وكد لك تفعيدل خدمدة رسدائل اجلدوال
اجملانيدددة ودعدددا ال احدد إ العمدددل علدددى إنشدددا بوابدددة إسدددالمية للشدد كة وممارسدددة
االحتساب اإللكرتوني باحلكمة واملوعظة احلسنة وتقدي ال دائل إن أمكن ذلك.
امل ي د اخلددام  :املنتددديا

وفي د ثالثددة مطالددب .أوهلددا :تعريددف املنتددديا

وكيفيددة إنشددائها .وثانيهمددا :جمموعددا النقددا  .وثالثهددا :كيفيددة اسددتخدام املنتددديا يف
الدعوة إ اهلل تعا .
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وفي جمموعة من املقرتحا واألفكار الدعوية ال لو مت األخ بها لفتي أفاقدا
واسعة للدعوة اإلسالمية على الش كة مع ضرورة التيلدي بدادداب الشدرعية وااللتداام
بضددواب تلددك املنتددديا الد لددي فيهددا خمالفددة للشددرع وقيددام الداعيددة بدددور احملتسددب
اإللكرتوني بالكلمدة الطي دة واملسداهمة يف تصدييح الفكدر املتطدر وردهد إ وسدطية
اإلسالم ومنه اإلسالم يف اإلصالح واملناصية.
امل يد السدداد :،اسددتخداما دعويددة أخددر للشد كة الدوليددة – االتصدداال
ادنية .-
واستهل ال اح كالم يف التفريق بدني االتصداال ادنيدة – امل اشدرة والتفاعليدة
 وغريها – غري امل اشرة وغري التفاعليدة والد ميكدن لإلنسدان االطدالع عليهدا فيمدابعد.
ويف ه ا امل ي ثالثة مطالب أوهلا :ال د احلدي .وثانيهدا :احملادثدا  .وثالثهدا:
كيفية استخدام االتصاال ادنية يف الددعوة إ اهلل تعدا

وذكدر ال احد عددة أفكدار

وأمثلة ميكن تط يقها واالستفادة منها يف الدعوة إ اهلل كإنشا اخلوادم املتخصصدة ب د
القرآن والدرو ،العلمية واحملاضرا وقنوا احلوار مع املشايخ والدعاة وفتح قندوا
خاصة بالدعوة إ اإلسالم باللغا احلية ولغا الشعوب اإلسالمية.
الفصل الرابع :اسدتثمار الددعوا املعاصدرة للشد كة الدوليدة .وقسدمة إ ثالثدة
م اح وهي:
امل ي األول :أهل ال دع وحتدث في عدن إخ دار صدلى اهلل عليد وسدل عدن
افرتاق األم السابقة واألمة اإلسالمية إ عدة فرق وأشدار ال احد إ بعد

الفدرق

الضالة واملنيرفة كاملعتالدة واجلعفريدة ومنكدرو السدنة وال هائيدة والقاديانيدة والددرو
واإلمساعيلية ادغاخانية .وقد حاول ال اح االختصار لكثرة ه ه امللل والنيدل علدى
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الش كة الدولية ويعد ه ا اجملال خص ا للدراسا وال يوث والرسائل العلمية ومدن
وايا متعددة حسب ختص

ال اح .

امل يد الثداني :وخصصد لليددي عددن النصدار وطدوائفه الرئيسدة وهددي:
الكاثوليكية والربوتستانتية واألرثوذكسية وحتدث عن نشاطه التنصريي عدرب الشد كة
الدولية وح ر ال اح من موقع احملمدية حيد يسدتخدم هد ا املوقدع ملهامجدة اإلسدالم
والرسول صلى اهلل علي وسل .
امل ي د الثال د  :امل د هب الليربالددي .وقسددم إ ثالثددة مطالددب وهددي :أوهلددا:
الدددعوة لإلباحيددة اجلنسددية .وتعددد ه د ا الوسدديلة مددن أخطددر الوسددائل يف نشددر التيلددل
واالحنرا السلوكي بني الش اب املسل ونشر الش وذ بكل صدورة وهد ا األمدر حيتداج
لتظافر اجلهود بني الدعاة واحلكوما ملكافية ه ا الشر املستطري وال ي ينتشر كالنار يف
اهلشي يف الش كة .وثانيها :الدعوة إلباحة املخدرا كما هدو حاصدل يف بعد

الددول

األوربية بكميا حمددة .وثالثها :الدعوة لع ادة الشديطان وفيهدا عدودة للجاهليدة األو
وبدأ ه ه األفكار تنتشر يف بع

ال لدان العربية لألسف الشديد ومن مظاهر ع ادة

الشيطان انتشار أنواع معينة من املوسيقى الصاخ ة وين غي أن يتكاتف األفراد والددعاة
واملؤسسا احلكومية واخلاصة يف مكافية ه ا الكفر ال واح.
أمددا ال دداب الثدداني فقددد خصص د ال دداب لليدددي عددن الدراسددة امليدانيددة للدددعاة
وجلمهور املستخدمني للش كة .وقسم إ ثالثة فصول هي:
الفصددل األول :أمنددا اسددتخدام الش د كة وحتدددث في د عددن إجددرا ا الدراسددة
امليدانيدة والسددما العامددة ألفددراد عينددة الدراسدة وقسد الفصددل إ أحددد عشددر م يثددا
وهي :االلتياق بدورة تدري ية على استخدام الشد كة ومدد اخلدربة يف اسدتخدامها
ومعدددل سدداعا اسددتخدامها ومشددكال االتصددال ومكددان االتصددال واسددتخدام
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الربيد اإللكرتوني وتنايدل امللفدا

و يدارة مندديا احلدوار واسدتخدام احملادثدا

وإنشا صفية شخصية والرتدد املنتظ على الش كة.
الفصل الثاني :دوافع استخدام الش كة وتناول يف مخسة م اح
استخدام الربيد اإللكرتوني ودوافع تنايل امللفا

ودوافع يارة املنتدديا

هي :دوافع
ودوافدع

استخدام احملادثا (الشدا ) والددوافع العامدة السدتخدام ويعدد مدن أهد امل احد يف
ه ا الفصل كون يكشف عن امليول والرغ ا الشخصية.
الفصل الثال  :مد اإلش اع ال ي حتقق الش كة وقسمة إ تسعة عشدر م يثدا
وهي ع ارة عن األس اب الكامنة ورا استخدام الداعية ومجهدور املسدتخدمني للشد كة
وهي تتداخل مع الفصل الثاني يف بع
االطالع على الفتاو

النقا مثل :الدعوة إ اهلل متابعة األخ دار

االتصال بالعلما وغريها مدن األسد اب والددوافع الشخصدية

والعلميددة والعمليددة والرتوحييددة والتعددار والشددرا وحددل املشددكال النفسددية واألسددرية
وغريها.
فيما كان ال اب الثال حول الدراسة التقومييدة للمواقدع الدعويدة اخلليجيدة لعدام
1423هد وقسم إ مخسة فصول تعترب معايري للتقوي

ن كرها بصورة إمجالية:

الفصددل األول :مددد شددع ية املوقددع .وأمددا الفصددل الثدداني :الوسددائل الدعويددة
املسددتخدمة يف املوقددع .والفصددل الثال د  :التيدددي املسددتمر حملتويددا املوقددع .والفصددل
الرابع :حمتويا املوقع .والفصل اخلام  :مد موثوقية املوقع وسالمة توجه وه ا
األمددر ين غددي أن حيظددى باألهميددة عنددد تقيددي املواقددع اإللكرتونيددة وهددو األخطددر علددى
األجيال.
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املوسددع قلدديال للرسددالة ألهميتهددا وحداثددة موضددوعها عنددد

الكتابة ولكرب حجمها حي بلغ ( )890صفية من القطع الكد ري نعدر

بعجالدة

أه نتائ الدراسة املتعلقة بالدعوة والدعاة :
 - 1كل مسل ميكن أن ميار ،الدعوة إ اهلل حبسدب طاقتد

ويدر ال احد

أن أفضددل مفهددوم للدددعوة إ اهلل لشددمول عناصددرها هددو :ت ليددغ اإلسددالم للنددا،
وتعليم إيداه

وتط يقد يف واقدع احليداة .ووسدائل الددعوة كدثرية ومتجدددة وين غدي أن

تواكب متغريا العصر وحتاف على الثواب .
 - 2يتعر
والتعر

مستخدمو الش كة الدولية جلملة من املخاطر منهدا أمدن املعلومدا

للمواد اإلباحية والدعوة إ األفكار املتطرفة وإدمدان اسدتخدام الشد كة

وهناك خماطر خاصة باألطفال.
 - 3يعد الربيد اإللكرتوني والقوائ اإللكرتونية ونقل وت ادل امللفدا بأنواعهدا
واملنتديا واالتصاال ادنية من الوسائل الفعالة والسريعة يف الدعوة إ اهلل تعا .
 - 4ين غي احل ر من املصاحف الرقمية اجملانية علدى الشد كة وعددم حتميلدها إال
مددن مواقددع معتمدددة وتعتددرب العددرو

املتيركددة (الفالشددا ) مددن أنفددع الوسددائل يف

الدعوة.
وبعد ه ا العر

للرسالة أشري إ بع

مميااتها:

 - 1تعتددرب مددن الدراسددا األوليددة يف ه د ا اجملددال وقددد أحسددن يف اختيدداره
وتعطي جماال لإلضافة عليها فما حصدل مدن تطدورا بعدد عشدر سدنوا مدن تقددميها
يفددتح اجملددال لدراسددا حددول املوضددوعا ال د عرضددها ال اح د

وإدخددال وسددائل

التواصل االجتماعي كالفي بوك والتوتري واليوتيوب والدوات أب وغدريه مدن املواقدع
ذا االنتشار الواسع يف العقد األخري.

وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل يف شبكة املعلومات الدولية (اإلنرتنت) وكيفية استخداماهتا الدعوية

880

 - 2أسه ال اح يف ت سي فكرة الشد كة الدوليدة وقربهدا للددعاة إ اهلل مدن
خالل تعريفه باخلدما ال تقدمها تلك الش كة وعرض لواقع استخدام الددعاة
إ اهلل للش كة وقدم تقوميا لعدد من املواقع الدعوية املشهورة يف تلك الفرتة.
 - 3الرتكيا على موضوع ال ي والرب بني اجلانب النظدري والعملدي وقدد
يكددون قددد اسددتطرد يف جمددال احلدددي عددن احلاسددب ادلددي ومكونددا وتفصدديال عددن
الش كة الدولية وقد ال يستفيد منها الداعية املستخدم للش كة وقد يع ر كدون الدراسدة
حديثة يف وقتها.
 - 4التمثيل جبملة من األفكار الدعوية وكيفية استخدام الش كة يف الدعوة إ
اهلل.
 - 5جودة تناول ال اح للموضوع فدراسدت تفدتح جمداال لعشدرا ال يدوث
والدراسا العلمية.
 - 6هناك جمدال لتعميدق ال يد حدول اخلطدر الد ي يهددد املعلومدا الشدرعية
على الش كة من حي حتريفها أو عرضها من ق دل غدري املتخصصدني أو أصدياب ال ددع
واالحنرافا .
عرض وتقدمي
د .انئل حممد قرقز

األستاذ املساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية
جامعة القصيم
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